INDLEDNING
ystemet i »Sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev,
Tønder, Åbenrå og Sønderborg, er i hovedsagen det samme som i de tid
ligere publicerede amter, og nedenstående vejledning giver derfor kun et kort
uddrag af den udførlige redegørelse for redaktionsprincipperne i det først ud
sendte bind, Præstø amt. Som i tidligere bind bringes også i dette en alfabetisk
fortegnelse over fagord, her supplerede med enkelte gammeldags tekniske ud
tryk, der ofte går igen i de citerede kirkeregnskaber. Arkivgennemgangen
(regnskaber, synsprotokoller m.m.), der for de sønderjyske amters vedkom
mende har været overordentlig tidtagende på grund af den overvældende stof
mængde og derfor har stillet store krav til Åbenrå landsarkivs aldrig svigtende
tålmodighed, er foretaget af Nationalmuseets tidligere direktør, dr. M. Mackeprang under medvirken af Olaf Olsen, Frank Jørgensen og Johan Jørgensen.
De tre sidste amters arkivalia er gennemgået af Johan Jørgensen, Marie-Louise
Dircks og Mogens Bencard.

S

DE H I S T O R I S K E I N D L E D N I N G E R
De historiske indledninger er for Haderslev amts vedkommende udarbejdet
af M. Mackeprang, for de øvrige amter af Johan Jørgensen, der også har skre
vet indledningerne til Haderslev bys forsvundne kirker samt til Hospitalskirken. Kirsten Weber-Andersen har påtaget sig indledningen til Haderslev
domkirke, Løgumkloster kirke, Tønder, Åbenrå og Sønderborg kirker. Disse
indledninger anfører så vidt muligt, hvad der fra skrevne og trykte kilder
vides om kirkebygningernes grundlæggelse og ældre historie samt om ejerfor
hold til patronatsretten og kirketienden (jfr. iøvrigt herom p. 40 ff.), der jævnlig
kan være oplysende for kirkens historie (restaureringer, nyanskaffelser, gaver).
Om kirkernes overgang til selveje, se M. Mackeprangs indledning p. 44. Der
imod medtages kirkernes godshistorie ikke, ligesom der heller ikke gøres rede
for den gejstlige personalhistorie.
I samme afsnit anføres eventuelle oplysninger om navnet på den værne
helgen, til hvem kirken i den katolske tid var viet, samt (ved landsbykirker)
helgennavne knyttede til sidealtre. Hellige kilder i kirkens umiddelbare nærhed
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Fig. 1. Skematisk fremstilling af en tidligromansk landsbykirke af kamp og brudsten i dens oprinde
lige tilstand. Hele bygningen, der består af apsis, kor og skib, hviler på sokkel med to fremspring,
det underste et almindeligt, retkantet skifte, det øverste skråkantet. Murene dækkes af puds, hvilket
også gælder korets liséndekoration, der må tænkes udfort af frådsten eller kridt. De svagt fremsprin
gende lisener har foroven simple profilkapitæler og er forbundet med små dobbeltbuer. På skibet
viser afskallet puds, at kirkens hjørner og (rundbuede) muråbninger er sat af kridt- eller frådstenskvadre af meget vekslende størrelse og format, mens murværket ellers er af rå og kløvet kamp i
temmelig jævne skifter; et par steder har man udnyttet småt, flageagtigt materiale ved at stille
stenene skråt, i »opus spicatum«. I lysningen af de små, højtsiddende vinduer, der udvider sig tragt
formet til begge sider, er der ved opførelsen indmuret egetræsrammer med to vandrette sprosser.
Døren har rundbuet stik af kilesten. I det indre ses kirkens hovedalter stående i den med halvkuppelhvælv dækkede apsis samt, mellem kor og skib, triumfbuen, der har skråkantede kragbånd og flankeres
af sidealternicher, hver med sit sidealter. I kor og skib er der flade lofter af planker, naglet til under
siden af bjælkerne. Tagværket karakteriseres ved at spærene, der foroven sammenholdes af hanebånd,
ved hjælp af skråstivere er forstøttet ned på loftsbjælkerne, under hvis fremspringende hoveder der
som lukke i tagskægget er fastgjort sugfjæle, notet i den yderste af de to murremme; de øvrige sam
linger er bladede. — Tagbeklædningen er spån eller »bæverhaler« af ældste type.

omtales, ligesom forsvundne kapeller i sognet nævnes her, medens kirke- og
kapelruiner, hvorom der foreligger nøjere oplysninger, behandles i særlige af
snit. Kirker efter 1850 nævnes. Sagn knyttede til kirken refereres kort på
grundlag af oplysninger fra Dansk Folkemindesamling.
Af kaldshistorien nævnes blot, om sognet er eller har været anneks til andre
sogne.

BYGNINGER
Først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads i forhold til den nærmest
omgivende bebyggelse ses på de efter kirkebeskrivelserne anbragte landsby
planer, når disse har kunnet skaffes; de er kopieret af frøken A. Bang efter de
ældste kort, der har kunnet findes, og af hvilke kun en del er matrikelkort.
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Fig. 2. Samme kirke i slutningen af middelalderen, efter flere ombygninger helt gotisk præget. I tiden
o. 1350—1450 har det romanske skib fået to fag krydshvælvinger af munkesten. Som støtte for disse
er der ved væggene rejst dobbeltfalsede piller, der foroven, i vederlagshøjde, er afsluttet med kragbånd, hvis profil består af skråkant over rundstav, adskilt af et almindeligt skifte. Skjoldbuerne ved
væggene og den tværgående gjordbue, der alle er spidsbuede og helsten brede, kantes af rundstave
langs de halvstens hvælvingskapper. De halvstens ribber er uprofilerede. Af langhusets romanske
vinduer er de midterste blevet dækket af hvælvingspiller og derfor tilmurede; kun de yderste har
endnu kunnet benyttes. O. 1500 er kirken så blevet omdannet til en sengotisk langhuskirke, idet
apsis og kor er blevet nedbrudt og skibet forlænget to fag mod øst. I stedet for sokkel har det nye
bygningsafsnit en kraftig syld af store kampesten. I murværket, der står blankt, er en del romanske
kridt- og frådstenskvadre blevet genanvendt og ses uregelmæssigt fordelt i bælter, men ellers er mate
rialet munkesten i munkeskifte, de mørktbrændte sten formuret som bindere, der enkelte steder
danner en slags rudemønster. I syd ses i hvert af de to fag et stort, falset, fladbuet vindue; et tilsva
rende har samtidig fortrængt det sydøstlige af skibets romanske vinduer. I det indre er de samtidige
hvælv indbygget i væggene, hvorfor hvælvingspiller og særlige skjoldbuer mangler. Kun i sammen
stødet med det østligste af de ældre hvælv i skibet har det været nødvendigt at opføre en ekstra
gjordbue, hvilende på spinkle vægfremspring. Hvælvingerne er iøvrigt af samme type som skibets,
dog mangler der rundstave langs kappekanterne. Op ad østvæggen ses kirkens hovedalter. Ved samme
lejlighed er det romanske skibs mure blevet forhøjet og hele bygningen har fået muret gesims, bestå
ende af to udkragede skifter, samt nyt tagværk og nye gavle. Tagværket, der har to lag hanebånd, er
af krydsbåndstype. Krydsbåndene er forneden bladet til den korte, vandrette spærsko, krydser den
på denne rejste spærstiver samt, højere oppe, det underste hanebånd og er med sin anden ende bladet
fast til det modstående spær. Gavlene har kamtakker, afdækket med munketegl; hele taget er hængt
med det samme materiale. Foran syddøren er der rejst et våbenhus af samme materiale og med samme
kampestenssyld som østforlængelsen, men overkalket som skibet. Døren, der er falset, er rundbuet
med spidsbuet spejl. Gavlens dekoration består af syv højblændinger med varierende afdækninger
aftrappet, vandret, spærstikformet og spidsbuet. De hertil svarende syv kamtakker afsluttes foroven
med svage, vandrette udkragninger, »bryn«, og er hængt med munketegl. I denne sengotiske langhus
kirke har der ikke været noget egentligt, arkitektonisk markeret skel mellem kor og skib, som i den
ældre, romanske. I stedet har det som kor tjenende østligste fag været adskilt fra resten af kirken ved
et trægitter, foran hvilket eventuelle sidealtre har været anbragt.
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I forbindelse med beliggenheden nævnes kirkelader og -stalde, herregårde,
voldsteder og oldtidshøje, hvis sådanne findes umiddelbart ved kirken.
Kirkegårdenes gamle grænser er med omtrentlig nøjagtighed gengivet på
de
gamle
kort.
Kirkegårdsudvidelserne
og
købstædernes
annekskirkegårde,
der så godt som udelukkende er fra de sidste menneskealdre, nævnes kun i
særlige tilfælde.
Til hver bygningsbeskrivelse hører en grundplan i målestok 1:300, hvor de
forskellige bygningsafsnit og byggeperioder er skraveret efter et kronologisk
system, der fremgår af signaturoversigten p. 11. Hvis intet andet er opgivet,
vender nord opad. Planerne er rene bygningsplaner, og inventar (også murede
altre) er i reglen udeladt. Bjælkelofter og tagværker er heller ikke medtaget,
hvorimod hvælvingernes ribber og buer er vist med punkterede linier, profi
lerede ribber med tredobbelte linier. I vinduer er jernrammer vist ved een,
trækarme ved to streger, dørene er derimod behandlet som åbninger, hvis
enkelte led er ført igennem som punkterede linier. Ommuringer er angivet
ved ændret skravering, senere tilmurede åbninger ved optrækning af kontu
rerne, for så vidt disse kendes, ellers kun ved veksel af signaturerne; sidder
to åbninger — f.eks. dør og vindue — over hinanden, således at de skærer
hinanden i planen, er den øverste vist ved punkterede linier uden skrave
ring. I bygningsdele med flere stokværk er kun det nederste givet i hoved
planen.
Bygningsbeskrivelsernes orden er aldersfølgen, de ældste dele først, de
yngste sidst; også omdannelser — for så vidt de er af større omfang — er
indføjet i deres historiske rækkefølge; dog behandles bygningsafsnit, der er
genopført af oprindeligt materiale og på oprindelig plads (f.eks. apsis, kor),
i
sammenhæng med de oprindelige. Er bygningsdelene jævngamle, eller er
aldersfølgen usikker, går beskrivelsen i reglen fra øst mod vest, fra neden
opefter, fra det ydre til det indre; tårnets underrum beskrives dog før trappe
huset og de øvre stokværks ydre; tagværkerne nævnes sidst. Solure og vindfløje
anføres efter bygningsbeskrivelsen.
De mål, der gives på romanske murhøjder, er kun omtrentlige, især da de
øvre skifter kan være ændrede eller fjernede. Munkestensmål gives i reglen
kun ved romansk murværk, eller hvis de er af betydning for dateringen. An
gående de vigtigste skiftegangstyper og enkeltheder som vinduer, døre, hvæl
vinger, gavle, blændinger, trappehuse etc., henvises til fagordlisten og dens
illustrationer.
GLASMALERIER OG KALKMALERIER
Glasmalerier behandles før kalkmalerier,
malerierne i kronologisk rækkefølge.

og

inden

for

hver

gruppe

skildres
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Fig. 3. Kirkeplanernes signaturer. a. Romansk tid, o. 1100—1250. b. Tilføjelser fra romansk tid.
c. Gotisk tid, o. 1250—1550. d. Renæssancetid, o. 1550—1650. e. Efter 1650. f. Tidsbestemmelse
tvivlsom, g. Er to sammenstødende mure med ensartede signaturer ikke samtidige, vises dette ved,
at murflugtslinien af den ældre mur er fortsat gennem sammenstødet, h. Kendes tilmurede åbningers
form ikke nøjagtigt, angives dette ved, at alderssignaturerne mødes uden skillestreger.

INVENTAR
Rækkefølgen i beskrivelserne er:
alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), sidealterhorde (med do.),
alterbordsforsider og -paneler, alterklæder,
altertavler, sidealtertavler, løse helgenfigurer,
altersølv, herunder berettelsestøj (sygekalke m.m.).
alterstager og andet mindre alterudstyr, såsom alterbøger, krucifikser,
monstranser, røgelsekar, akvamaniler, vandkedler, processionsstager
og -kors, messehagler, skriftetavler, messeklokker, brudesølv etc.
alterskranker (knæfaldsskranker).
helgenfaner.
døbefonte, dåbsfade, dåbskander, fontelåg, fontehimle, fontegitre, vie
vandskar.
korbuekrucifikser.
korgitre,
prædikestole.
stolestader, herunder korstole, skriftestole, præstestole, degnestole, her
skabsstole.
kister og skabe, herunder monstransskabe.
standure.
dørfløje.
pulpiturer.
orgler.
pengeblokke, pengebøsser, pengetavler, klingpunge.
salmenummertavler, præsterækketavler.
malerier, der ikke hører til andet kirkeinventar eller til epitafier.
lysekroner, lampetter.
kirkeskibe og andet ophængt.
ligbårer, ligvogne, jordpåkastelsesspader o. lign.
tårnure.
klokker, klokkestole.

Inventar yngre end 1850 omtales kun i særlige tilfælde.
Inventargenstande, der er kommet til museer eller vides at være bevaret
på anden måde uden for kirken, betegnes med * foran stikordet. Inventar
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genstande, der er forsvundne, men hvorom oplysning haves, betegnes med †
foran stikordet.
Når intet andet nævnes, er ældre træinventar altid af eg, nyere, malet træ
inventar fra 17—1800’rne som regel af fyrretræ; alterstager, lysekroner, klok
ker er af »malm« (for klokkernes vedkommende en bronzelegering, kobber og
tin, ellers sædvanlig en messinglegering, mer eller mindre zinkholdig).

GRAVMINDER
Gravminderne deles i følgende hovedgrupper:
epitafier,
mindetavler.
gravsten,
gravrammer.
sarkofager.
kister, herunder kisteplader.
gravfaner.
begravelsesskjolde.
kirkegårdsmonumenter.
grave.
runestene i eller ved kirken (for så vidt de ikke er middelalderlige gravsten).

Inden for de enkelte grupper er ordningsprincippet aldersfølge. Kendes forfærdigelsesåret, nævnes det først; ellers må dødsåret eller typen blive bestem
mende for rækkefølgen.
Ved mål på gravsten angives højden først, dernæst bredden og til sidst,
hvis den medtages, tykkelsen; ved trapezformede gravsten nævnes største og
mindste bredde, f.eks. 97 × 63—45 cm.

INDSKRIFTER
Se skrift p. 23. — Uforkortet gengives som regel kun indskrifter af historisk
indhold på kirkeinventar og bygninger samt gravskrifter ældre end 1550.
Gengivelsen er her ord- og bogstavret, dog som regel med vor retskrivnings
adskillelse mellem n og v samt anvendelse af store begyndelsesbogstaver ved
navne.
Af yngre gravskrifter gives kun et udtog med alle positive oplysninger om
personerne og deres livsforhold samt om selve mindesmærkets tilblivelse.
Også i udtogene citeres person- og stednavne bogstavret, men latinske navne
sættes i nominativ, og den danske form vedføjes, for så vidt den kan bestem
mes.
Andre indskrifter, poetiske, religiøse m.v. gengives kun, når de skønnes at
have særlig interesse. Til latinske indskrifter vedføjes en dansk oversættelse.
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Ved gengivelse af indskrifter anvendes følgende tegn:
[! ]
()

□

udråbstegn efter urigtigt stavede ord.
rund parentes ved opløsning af forkortelser.
I]
skarp parentes ved rekonstruktion af manglende ord eller bogstaver.
< > kantet parentes ved senere tilføjelser til den oprindelige indskrift.
tomme, ikke udfyldte pladser, især dødsår og datoer.

Beskrivelser af kirkerne og deres inventar, istandsættelser m.m., udførligere
end det har kunnet gøres i redaktionerne, derunder som regel også fuldstæn
dige afskrifter af indskrifter, er tilgængelige i Nationalmuseets arkiv.

ARKIVALIER
Da de i arkiverne beroende kilder (regnskaber, visitatorier, korrespondan
cer etc.) for Sønderjyllands vedkommende er betydelig rigere og mere varierede
end ved de andre amter, vil fortegnelsen over arkivalierne af praktiske hensyn
blive opdelt på følgende måde: Akter, der angår flere kirker, er anført neden
for p. 28. Akter, som kun vedrører een kirke, vil blive opregnet under »kilder
og henvisninger« til den pågældende kirke.
Som følge heraf vil henvisningerne til akterne blive bragt som noter, der
enten henviser til indledningens eller den enkelte kirkes arkivfortegnelse; visse
stadigt tilbagevendende kilder er dog anført i teksten med forkortelser lige
som i tidligere bind af »Danmarks Kirker«.

FAGORDBOG
Forældede gloser, særlig kendt fra kirkeregnskaberne, er betegnet med †.

ådring, malet efterligning af årer i træ.
ås, åsbjælke, bjælke, der ligger på langs i
en bygning og bærer spærene; den
øverste ås kaldes rygås, de øvrige
sideåse.
abakus, dækplade over kapitæl.
aftrapning, aftrappet, trinvis ordnede mur
skifter eller større murpartier (sml.
fig. 4, 7).
afvalmet, se valmtag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke
etc., sml. akantusmontant, båndakantus), bladværk som på det korintiske
kapitæl (fig. 23). Et fra klassisk-antik
kunst stammende motiv, som efterlig
ner en sydeuropæisk plantes (acanthus
spinosus) takkede og fligede blade.
akantusmontant, akantusblade på lodret
opstigende stængel.
akvamanile, vandkande, som regel malmstøbt i dyre- eller rytterskikkelse; i ka
tolsk messetjeneste brugt ved præstens
håndtvæt.
antemensale, alterbordsforside.
antependium, alterbordsforhæng.
apsis, apside, korrunding. Halvrund ud
bygning, hyppigst ved korets østmur
(sml. fig. 1).
arkade, buestilling. En række buer, som
bæres af søjler eller piller; også om en
enkelt bue (tårnarkade). Motivet an
vendes dekorativt i træskærerarbejder,
på gravsten etc.; sml. blændarkade.
arkitrav, det nederste profilled i en søjle
båren gesims (sml. fig. 20).
attisk profit, består af en hulning mellem
to rundstave, af hvilke den nedre i
reglen er kraftigere end den øvre (se
fig. 20).
attisk slyngbånd, ornament af to bånd i

fortløbende,
åbne
halvcirkelslyng
(sml.
ringbæltet under kapitælet fig. 20).
bånd, 1) smalle, som regel vandrette, båndlignende
murfremspring
(sml.
kragbånd); 2) visse tømmerstykker i tag
værk (fig. 19: hanebånd) og bindings
værk
(skråbånd).
båndakantus,
vinkelbrudte
og
bøjede,
smalle,
ofte
sammenslyngede
bånd,
hvortil slutter sig nedhængende klokke
blomster og skedeblade af akantusløv.
Modeornament o. 1700—1740.
baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt
eller
skærmagtigt
dække
af
kostbart
stof over en trone, et alter el. lign.
2) fremspringende overdækning af træ
eller sten over alter eller figur; 3) or
namenterede
bueslag
øverst
i
gotiske
altertavlers
felter;
4)
prædikestolshimlens (lydhimlens, s. d.) overbygning (den
tilsvarende
underbygning
sidder
om
vendt som underbaldakin under prædi
kestolen).
baluster, 1) dværgsøjle med buget skaft;
2) rækværkstremme med profilerede,
ofte pæreformede led.
barok, se stilarter.
base, basis, den profilerede del af en søjles
fodstykke, der hviler på plinten (sml.
fig. 20).
basilika, tre- eller flerskibet kirkebygning,
hvis med vinduer forsynede midtskib
er bredere og højere end sideskibene og
står i forbindelse med disse ved arkader.
basrelief, se relief.
benhus (ossarium), tilbygning, hvor i tid
ligere tid de på kirkegården opgravede
ben henlagdes, som regel blot et muret
gemme.
berapning, overstrygning af en ufuget
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Fig. 4. Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Til venstre højblændinger;
yderst: trappestik, derefter: vandret falsede, næstinderst: spærstik, i midten: spidsbuet. Til højre
stokværksdelte blændinger; i midten tre cirkelblændinger, ved siden heraf små pibeblændinger; i
nederste række: blændinger med hængestave.

murflade med et tyndt lag mørtel, der
lader stenene skinne igennem.
berettelsestøj, lille nadversæt (sygekalk og
disk m.v.) til betjening af syge og dø
ende, uden for kirken.
beslagværk, stærkt gennembrudte eller
åbentkomponerede ornamenter, min
dende om pålagte metalbeslag.
binder eller kop, mursten, der ligger på
tværs i muren med kortsiden i murflugten (se skiftegang og fig. 13).
bindering, jernring på ydersiden af kirke
diget, til hvilken kirkegængerne kan
binde deres heste.
binderstik, se stik.
bindig, liggende i samme lodrette plan
som den øvrige murflade.
bladning, bladet forbindelse, se fig. 17.
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde),
2) umalet (snedkerarbejde).
blokskifte, se skiftegang og fig. 13 k.
bloktandgesims, se fig. 13 i.
blændarkade, murfordybning(er) udformet
som en arkade.
blænding, fig. 4, flad murniche, anvendt
enten til pryd for at bryde glatte murflader eller for at spare byggemateriale
(spareblænding). Efter prydblændin
gernes form taler man om højblændinger (rundbuede, spidsbuede, aftrappede
etc.), rundblændinger, korsblændinger,
blændingsbånd etc. (sml. spejl).

†blændingsværk,
bindingsværk
forblændet
bag halvstensmur (ɔ: tavlene er hel
stens og rykket så langt frem, at tøm
meret kan dækkes bag den yderste
halve sten).
bolus, brunt farvestof, hyppigt brugt i
forgylderteknik, hvor det påstryges den
hvide kridering, inden guldbladene på
lægges.
bomhul (sml. fig. 11), lille hul i en mur,
hvori stikbomme for murstilladset an
bringes. I gotiske façader står de ofte
åbne.
bosse, lille, firkantet eller rundet frem
spring på sten-, træ- og metalarbejde
(sml. diamantbosse).
brandstang, prydstang af træ (ofte med
smedejerns vindfløj), opsat i toppen af
en taggavl.
† brixdør, korgitterdør.
bruskbarok, bruskstil, se stilarter.
bruskværk, de for bruskbarokken særegne
ornamenter, af hvilke nogle minder om
øreflipper, i reglen med bruskagtige
knuder på kanter og afslutninger og
hyppigt indeholdende masker.
bue (fig. 5), afdækning over en åbning eller
en blænding, båret af murvanger, piller
eller søjler.
buestik, se stik.
bæltegesims, profileret led, der deler en
murflade vandret (kordongesims).
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Fig. 5. Buer. a. Rundbue, b. Spidsbue, c. Flad
bue. d. Fladrundbue (ell. kurvehanksbue).
e. Trekløverbue. f. Køl- eller æselrygbue.
g. Styltebue. h. Hesteskobue.

bæverhale, se tagsten.
bølgeranke, planteornament med op- og
nedadbugtende stængel og et sideskud
i hver bugtning.
ciborium, se ciboriumsalter.
ciboriumsaller, alteroverbygning hvilende
på søjler, hvorimellem der var forhæng.
I dette alterhus ophængtes ciborium, et
oftest tårn- eller bægeragtigt gemme,
hvori nadverbrødet opbevaredes.
ciselering, behandling med punsel af en
metalplades overside til fremstilling af
(fordybet) dekoration (modsat drivning; sml. punsel).
†delle, savdelle, savet brædt, planke.
diamantbosse, -kvader (sml. fig. 20), pyramide- eller prismeagtigt fremspring på
sten-, træ- og metalarbejde (sml. bosse).
dodenkop, jernholdigt farvestof, rødt,
brunt, brunviolet eller helt sortagtigt.
dorisk kapitæl, se fig. 21.
drager, bjælke, liggende på langs i bjælke
lag, f. eks. som støtte for lofts- eller
hanebjælker.
dragerstol, del af tømret konstruktion,
hvori der indgår en drager.
drivning, behandling med hammer eller
punsel af en metalplades underside,
enten til udformning af pladen eller til
fremstilling af (ophøjede) dekorationer,
der som oftest efterbehandles ved cise
lering (sml. punsel).
†dvelik, dvælg, sort, groft, glinsende lærred,
†dønnike, pudse.
dør, d.v.s. døråbning; det lukkende ele
ment kaldes dørfløj.
empire, se stilarter.

epitaf(ium),
mindetavle
over
afdøde,
i
reglen
smykket
med
billedskærerar
bejde og maleri. I ældre tid anvendtes
betegnelsen
også
om
gravsten
såvel
som om gravskriften alene.
fals, retvinklet indsnit 1) i kanten af et
brædt, f. eks. til anslag for et andet
stykke træ; 2) i en murvange eller mur
karm, som anslag for en dørfløj eller
vinduesglas eller rent dekorativt (sml.
fig. 2).
falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget
ell. -skåret som dekoration.
fas, skråt afskåret hjørne eller kant.
feston, en i en bue nedhængende kæde af
blade, blomster og frugter (sml. guir
lande).
fiale, topspir, ofte over et lille, tårnagtigt
fodstykke, almindeligt i den gotiske
stils prydværk.
†fibskaft, fifskaft, en slags femskaftet tøj.
filigran, guldsmedearbejde udført af tråde
og runde korn, sammenloddet, hyppigst
på en underlagsplade.
finering, ganske tynd beklædning af ædlere eller smukkere træsorter limet på
snedkerarbejde, udført af billigere eller
mere robust træ.
firpas, firkløveragtigt felt eller gennembrydning.
fiskeblære,
kommaformet,
fiskeblærelignende gennembrydning i gotisk stav
værk.
fjeder (fjer), smalt fremspring langs mid
ten af et brædts ene længdekant, pas
sende ind i en tilsvarende rille, not, på
nabobrædtet. Brædder, som har fjeder
på den ene kant og not i den anden,
kaldes pløjede.
fladsnit, se relief.
flensborgsten, se mursten.
†flos, en slags tøj med lang luv.
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af
skiftende stave og hulinger, mindende
om folder i et klædebon; almindelig på
sengotiske dør- og panelfyldinger.
forbandt, se skiftegang.
forblænder(e), særlig net tilvirkede mur
sten af finere ler, anvendt som ydre skal
i teglstensmurværk.
†forfærdige, færdige, istandsætte, færdig
gøre, undertiden dog udføre af nyt.
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forkrøbbet er en gesims, et profil eller en
liste, når den af ornamentale grunde er
ført i knæk eller af konstruktive hen
syn er ført uden om et eller flere frem
spring.
formsten, teglsten, hvis profil er formet i
det våde ler før brændingen. En formsten
kan dog undtagelsesvis være tilhugget
efter brændingen.
frådsten, se kildekalk.
fraktur, se skrift.
fresko, maleri, udført på frisk, endnu fug
tig puds (italiensk: al fresco).
frise, 1) det ofte glatte led i en gesims, der
forneden
begrænses
af
arkitraven
og
foroven af kronlisten (se fig. 20). 2) Dekorationsbånd, sammensat af buer, ru
der, aftrapninger o. a., der (som gesims 1)
løber under tagskægget eller danner den
øvre afslutning på brede murblændinger,
jfr. fig. 8-10.
fuge (fig. 6), det mørtelfyldte mellemrum
mellem de enkelte sten i en mur. De
lodrette kaldes stødfuger, de vandrette
leje- eller langfuger. Nutidens konse
kvente
udkradsning
og
fugning
med
særlig mørtel kendtes næppe i middel
alderen, men den udkvællende mørtel,
som ikke afskrabedes, udtværedes eller
formedes med fugeskeen; herefter taler
man om udglattede fuger eller rygfuger.
Fugernes
synlige
ydersider
betegnes
efter deres forskellige behandling, der
ofte røber murværkets alder.
1) Fuger i kampestens- og kvadermure.
a) Udglattede, fyldte (i plan med ste
nenes forsider), hyppigst med kva
derridser — i romansk kampestensmur.
b)
Ukarakteristiske, udglattede, under
tiden dog også som e —i kvadermur
af brudsten.
c)
»Knasfuger«, ganske smalle, mørte
len afskrabet i plan med murfladen
i romansk granitkvadermur.
d) Som a, men uden ridser og ofte med
indtrykkede
teglbrokker
i
gotisk
kampestensmur.
2) Fuger i teglstensmure.
e)
Fremspringende, flade, med
beskårne kanter — romanske.
Danmarks Kirker, Sonderjylland

skråt

Fig. 6. Fugetyper.

f) Uregelmæssigt skarpryggede — sen
romanske og gotiske.
g) Udglattede, skråtskårne (med skråt
holdt murske) — gotiske.
h) Fyldte, midtridsede — gotiske.
i) »Brændte«, med lille midtfure ud
ført med huljern — renæssance.
j) »Hamborgfuger«, stærkt fremsprin
gende, trapezformede eller rundede
—nyklassicisme.
†færdige, se forfærdige.
fødselslinie, se vederlag.
gangjern, hængsel og stabel på dørfløj og
luge.
gavlkam, se kam.
gesims, 1) udkragning på en mur under
tagskægget (fig. 2), sml. også bælte
gesims;
2)
den
profilerede
overgang
mellem væg og loft; 3) de bårne dele af
en
søjlestilling
(fig.
20).
gjordbue, bærende bue mellem hvælv,
spændt tværs over rummet, sml. skjold
bue.
glamhul, lydhul i kirketårnes klokkestokværk.
gotik, se stilarter.
grat, kappesøm, den (nedadvendte) ryg,
der fremkommer, hvor kapperne stø
der
sammen
i
ribbeløse
hvælv.
gravering, indridsning af linier, ornamen
ter eller bogstaver i metal med en grav
stik.
gravflise, gulvflise med gravskrift.
gravramme, firkantet ramme af træ, med
skåret indskrift, beregnet til nedlæg
ning i kirkegulvet i stedet for gravsten.
gravtræ, halvcylinderformet træbul med
skåret indskrift og ornamenter, bereg
net til anbringelse på kirkegårdsgrave.
guirlande, kæde af festons (se d.).
gæk, det på låget af en kande over han‘2
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Fig. 7. Trappefrise og sugfjæl.

ken siddende greb, hvorpå man tryk
ker for at åbne låget.
halspilaster, se pilaster.
halvstens, dimension svarende til den an
vendte murstens bredde, f. eks. halv
stens ribber, halvstens (tyk) mur, halv
stens fals.
hanebånd, hanebjælke, vandret tømmer
stykke, som i tagværket forbinder spæ
rene (se flg. 1, 2,19).
hautrelief, se relief.
helgengrav (sepulchrum), firkantet fordyb
ning foroven i romanske og gotiske
alterbordplader, som regel delt i to af
satser, den større, øvre til et stenlåg,
den mindre, nedre til en blykapsel med
en lille helgenrelikvie.
helstens, dimension svarende til den an
vendte
murstens
længde
(sml.
halv
stens).
herme, pilaster eller pille, der foroven har
form som et menneskeligt hoved eller
hyppigere en menneskelig overkrop,
oftest med rigt dekoreret (pille)skaft.
hostie, nadverbrød.
hulkel, hulled, konkavt profilled.
hvælv, hvælving, buet overdækning af rum.
De hyppigst forekommende former er
halvkuppelhvælv, tøndehvælv, kryds
hvælv (sml. fig. 2), ottedelte hvælv og
stjernehvælv, de tre sidste i reglen rib
behvælv fra gotisk tid. Sml. grat, kappe,
lomme, ribbe.
hængestav, se stav og fig. 4.
højgotik, højrenæssance, se stilarter.

højkirke, 1) i en basilika (s.d.) den del af
midtskibet, som rager op over sideski
bene. 2) †højkirke eller †storkirke, ofte
anvendte
betegnelser
i
kirkeregnskaber
for skibet i modsætning til koret (sml.
lavkirke).
ikonografi,
beskrivelse og forklaring af
billeder.
indvielseskors, hjulkors, som maledes på
væggene på de steder, hvor bispen ved
kirkens indvielse havde afsat korsets
tegn med den indviede olie; undertiden
også indhugget i alterbordplader.
initialer, forbogstaver.
intarsia, dekorativ finering og indlægning
med forskelligt farvet træ.
Jesumonogram, bogstaverne JHS, sam
menskrevne eller under forkortelsesstreg (ɔ: forkortelse af Jhesus).
jonisk kapitæl, se fig. 22.
†kaffa, en slags mønstret uldplys eller fløjl.
†kalemank, halvuldent, atlaskvævet, oftest
stribet stof.
kam (gavlkam), gavlmurens øverste del,
der rager op over tagfladen. Gavlkam
men kan være glat, takket (aftrappet
med kamtakker, sml. fig. 4) eller svungen.
kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer
dækkende søjle- eller pilasterskafter (fig.
21, 22, 25); kanneleret, lodret riflet.
kapitæl (fig. 21—30), søjle- eller pilasterhoved. Foruden de tre græske hoved
typer
(dorisk,
jonisk,
korintisk)
og
toskansk kapitæl nævnes: a) kompositkapitæl, sammensat af jonisk og korin
tisk, b) æggestavkapitæl (sml. fig. 20),
toskansk kapitæl med æggestav, c) pro
filkapitæl, variation af toskansk kapi
tæl. Endvidere: d) terningkapitæl, og e)
trapezkapitæl, begge brugt i romansk tid.
kappe (sml. fig. 2), een af de fire (eller flere)
krumme murflader, der tilsammen ud
gør det egentlige hvælv. Kapperne kan
være muret på ribber (s. d.), eller de kan
mødes i skarpe grater (s.d.).
kappesøm, se grat.
kardinaldyder, tro, håb, kærlighed, ofte
suppleret med de fire verdslige hoved
dyder:
klogskab,
retfærdighed,
måde
hold og styrke, afbildede som kvinder
med symboler.
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†karmesiden (karmoisin), rod farve.
karnis, profil sammensat af et konkavt
og et konvext led, sml. klokkeprofil (se
fig. 15).
kartouche,
rammeagtigt
ornament
med
bøjede og rullede flige og hyppigt deko
reret
med
frugtfyld,
blomster,
blade,
masker o.lign.; karakteristisk for høj
renæssancen.
karvesnit, snitværk, skåret (karvet) i træ,
som vekslende systemer af fordybede
kilesnit, ofte ordnede i cirkler eller
stjerner.
karyatide,
bærende
kvindefigur,
brugt
som støtte for en gesims.
kassemur har i modsætning til »fuld mur«
en kærne af rå marksten, lagt i kalk
mørtel,
mellem
to
murskaller
(sml.
fig. 11).
kassette, forsænket, som oftest firkantet felt,
til tider med en roset i midten. Kasset
teværk (sml. fig. 20), sammensætning af
kassetter og andre ornamenter i fladsnit
(= beslagværk).
kerubhoved, vinget englehoved.
kildekalk, frådsten, blæret kalksten, dan
net ved kildevæld, kendelig på aftryk
af grene, blade m.m. Især anvendt som
byggeemne i vore ældste stenkirker.
kilesten, trapezformet (kileformet) sten,
brugt i buestik (kilestensstik).
klinypung (klingbeutel), en på langt skaft
siddende pung eller pose, på hvis under
side en lille klokke er fastsyet; anvendt
til kollekt.
klinke, se mursten.
klokkeprofil, stejl, »forkert faldende« karnisprofil (se fig. 15).
klokkestabel, åben eller lukket tømmerkon
struktion til ophængning af klokker, frit
stående eller bygget op ad kirkegavl.
klokkestol, tømret konstruktion, hvori klok
kerne er ophængt.
knægt, konsol af træ (sml. krumknægt,
volutknægt).
kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 24.
konye, midtstolpe i apsistagværk og spir el
ler bærende stolpe i dragerstolstagværk.
konsol, profileret, bærende fremspring.
kop, se binder.
kordonqesims, se bæltegesims.
korintisk kapitæl, se fig. 23.
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Fig. 8. Enkelt rundbuefrise.

Fig. 9. Krydsende rundbuefrise.

Fig. 10. Rudefrise.
2*
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Fig. 11. Kassemur med bomhuller. Fra Vitru
vius, den tyske udg. 1614.

kors, se fig. 12.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt
bladmotiv, hyppigt i gotisk prydværk.
krabbe (krabbeblad), ornamentalt blad
motiv, oftest i form af en forvreden
korsblomst, til udsmykning på gotiske «
spir, gavle o. lign.
kragbånd, fremspringende (udkraget) profilled, især brugt som vederlag i bue
åbninger.
kragsten, kragbånd af sten.
kridering, tyndt kridtlag (kridt udrørt i
limvand), især brugt som underlag for
temperafarver og forgyldning.
kronliste, det øverste, i reglen karnisprofilerede led af en gesims.
krumknægt, prydbøjle eller -konsol, an
bragt under eller på en gesims, ofte
smykket med ornamenter, englehoveder
og lign., el. gennembrudt.
krydsbånd (fig. 2), krydsende trækbånd i
spærfag.
krydsende rundbuefrise, se fig. 9.
krydsskifte, se skiftegang fig. 13 i.
kursiv, se skrift.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til
bygningsbrug.
kvartstens, dimension svarende til den an
vendte murstens tykkelse, sml. helstens,
halvstens.
kuglestav, spinkel, dekorativ stav, bestå
ende af små kugler på række (sml.
perlestav).

lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over
forgyldning
eller
forsølvning.
†lavkirke eller †lillekirke, ofte anvendte
betegnelser i kirkeregnskaber for koret
i modsætning til skibet (sml. højkirke).
†legatur (»legentyr«), billigt, fransk stof,
bomuld eller groft silke, også kaldet
brocatelle.
lektorie-stol, prædikestol, der er anbragt
som et pulpitur i skibets østende foran
triumfvæggen.
ligtræ, se gravtræ.
lisén, flad, retkantet væg- eller murpille
uden kapitæl og base. Sml. pilaster.
lomme, rummet mellem en hvælvings
buede overside og loftsvæggen (over
væggen).
Louis XIV, XV-, XVI-stil, se stilarter.
lydhimmel, loft ophængt over prædikestol.
lydpotte, lerpotte indmuret i (romanske)
hvælv eller vægge med mundingen bindig med murfladen; 1. var ofte anbragt i
grupper eller rækker, antagelig af aku
stiske grunde.
lysning, den snævreste del af åbningen i
et vindue eller en dør.
løbende hund, ornamentbort af fortløbende,
S-lignende figurer.
løber, mursten, hvis langside ligger i mur
flugten. Se skiftegang og fig. 13.
majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, spidsoval ind
ramning, navnlig brugt omkring frem
stillinger af Kristus.
†mangut, billig tinlegering med stort bly
indhold.
mauresk, ornament, der efterligner ara
bisk (maurisk) prydværk.
messehagel, messeklædning, bestående af
skjoldformet ryg- og bryststykke.
minuskler, se skrift.
misericordie (af latin: misericordia, barm
hjertighed), sidde-konsol under korsto
les klapsæder.
mitra, bispehue.
monolit, bestående af een (natur)sten.
monstrans, beholder til opbevaring og
fremvisning af relikvier eller hostien.
monstransskab, skab til opbevaring af
monstransen og kirkens hellige kar.
munk, se tagsten.
munkesten, se mursten.
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Fig. 12. Kors. a. Græsk k. b. Latinsk k. c. Antonius-k. d. Georgs-k. e. Andreas-k. f. Patriarkal-k.
g. Hammer- eller krykke-k. h. Korset k. i. Processions-k. j. Cirkel- eller hjul-k.

munkeskifte, se skiftegang fig. 13a.
murliv, murkærne, det indre af en mur.
mursten, brændt teglsten. — Middelalder
lige mursten (munkesten) måler 25
31 × 12—15 × 7—10 cm. Fra o. 1600
blev murstenene mindre, den tyndeste
variant er 1700- og 1800-tallets flensborgsten, der kun er ca. 3 cm tyk og i
reglen gul. Nutidens danske normalmål
er 2 3 × 1 1 × 5 , 5 cm. Klinker er små,
meget
hårdt
brændte
sten.
Mursten,
hvoraf en del er afhugget, kaldes efter
størrelsen: trekvarter, halve sten, kvar
ter (ell. petringer; mesterpetring: sten
halveret på langs).
mæander, ornamentalt bånd ført i regelmæs
sige vinkelbugtninger (à la grecquebort).
Benævnt efter den lilleasiatiske flod Mæ
ander, der har et meget slynget løb.
»nådestol« (treenighed), Gud Fader på sin
trone, holdende den lidende Kristus
foran sig og med helligåndsduen svæ
vende eller siddende.
nonne, se tagsten.
not, se fjeder.
nygotik, nyklassicisme, se stilarter.
oldermandsranke, den siksaklinie, der op
stod i sølvet, hvor oldermanden tog
lødighedsprøven. Erstattedes senere af
guardeinmærket.
omsætning, genopsætning af den ydre
(eller indre) skal af en mur af natursten
(sml. skalmuring).
opskalket, udsvajet (om tagfod).
opus spicatum (»sildebens-murværk«), mur
værk, hvis sten er stillet skråt, skifte
for skifte hældende vekselvis til højre
og venstre. Hvor det er udført af tynde
naturstensflager, optræder det hyppigst
kun i pletter (sml. fig. 13f-g).
overribbe, se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er over
loftet eller hvælvet.

palmet, vifteagtigt plantemotiv, hvis en
kelte, glatte bladflige ofte udgår fra en
blomsterkalk.
pengetavle, skuffelignende æske med skaft,
anvendt til kollekt.
perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestå
ende af sammenstillede småkugler veks
lende med cylindriske led.
petring, se mursten.
pietà, jomfru Maria med Kristi afsjælede
legeme.
pilaster, flad, retkantet væg- eller mur
pille med kapitæl og base (i modsæt
ning til lisén, s.d.). Ofte anvendt som
dekoration på træarbejde. Pilastre med
indsnøring under kapitælet kaldes halspilastre.
piscina, niche eller kumme med hul til
vandafløb, anbragt i korets eller sakri
stiets væg.
planrelief, se relief.
plint, lavt, retvinklet fodstykke under en
søjle, en pilaster eller en statue (se fig.
20). Sml. postament.
polsk skifte, se skiftegang fig. 13 b.
postament, højt, foroven og forneden pro
fileret fodstykke under en søjle, en pi
laster eller en statue (sml. fig. 20). Postamentfelter (f. eks. på altertavler og
prædikestole) er de felter, der sidder
mellem de fremspringende postamenter.
†pralsagt, en slags blomstret tøj, halvt
uld, halvt silke.
predella, fodstykke til en altertavle af
fløj- eller skabstype.
profil, se sokkel og stav.
profilkapitæl, se kapitæl.
pulpitur, galleri med plads til stolestader.
punsel, lille stålmejsel til brug ved stemp
ling, opdrivning eller ciselering af me
talarbejder (punsling).
pærestav, 1) stav med symmetrisk profil,
hvis tværsnit minder om en pære (f. eks.
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Fig. 14. Pærestav.

Fig. 13. Skiftegange:
a. Munkeskifte. b. Polsk skifte. c. Standerskifte.
d. Rulskifte. e. Munkeskifte af kantrejste sten.
f. Naturstensmur med opus spicatum. g. Teglstensmur
med
opus
spicatum.
h.
Savskifte.
i. Bloktandskifte. j. Krydsskifte. k. Blokskifte.

pærestavsribbe),
2)
kvartrundstav
ud
smykket
med
række
af
pærelignende
figurer (fig. 14).
†rask, en slags uldent tøj.
rejsehøjde, den højde, muren har, inden tag
værket
rejses.
relief, billede eller ornament i ophøjet
arbejde på fast baggrund. 1) Hautrelief,
højt r. med underskårne figurer. 2) Bas
relief, lavt r. 3) Planrelief, med svagt
fremspring, hvis overflade ligger i eet og
samme plan; i træ kaldes dette fladsnit.
rem (murlægte), stræktømmer, f. eks. oven
på eller indlagt i murkronen som under
lag for bjælker eller spærfødder (fig. 19).
ribbe, muret bue, som bærer kappesam
menstødet i en opdelt (ikke ud i eet
muret)
hvælving
(se
kappe).
Ribbe
hvælv
benævnes
efter
kappetallet
(se
hvælv). Ribberne kan være retkantede
(i
halvstenseller
kvartstens-bredde)
eller profilerede (af formsten). Hjælpe
ribber på hvælvets overside kaldes over
ribber; kan have udstikkende trinsten.
rifling, riffelhugning, behandling af munke
sten med bredpennet hammer, så over
fladen
dækkes
af
skråtstillede
riller,
enkelte eller ordnede som »sildeben«.
Undertiden udført med kam i det våde
ler før brændingen.
rocaille,
muslingskallignende
ornament,
rokokotidens
yndlingsmotiv.
rokoko, se stilarter.
romansk stil, se stilarter.
rudefrise, se fig. 10.
rulskifte, se skiftegang fig. 13 d.
rundbuefrise, se fig. 8.
sålbænk, den udvendige, nederste flade i
en vinduesåbning.
†sardug, halvt linned, halvt uldent tøj.
†savdelle, se delle.
savskifte, se skiftegang fig. 13 h.
senrenæssance, senromansk, se stilarter.
sepulchrum, se helgengrav.
series pastorum, præsterække-tavle.
†setteni (satin), en slags silketøj.
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Fig. 15. Sokkelprofiler. a. Skråkant. b. Hulkant.
c. Faldende karnis. d. Omvendt (eller forkert
faldende) karnis (klokkeprofil). e. Rundstav.
f. Hulkant over rundstav. g. Attisk.

siksakmurværk, dekorativ anbringelse af
musten i form af aks, benyttes underti
den i blændingsbunde (sml. opus spica
tum, der er et konstruktivt forbandt).
sildebensmurværk, se opus spicatum.
skablon, 1) profileret plade til afretning af
en trukken (puds-)gesims, 2) tynd, gen
nembrudt plade til mangfoldiggørelse
af et malet ornament.
skalmuring, fornyelse af en murs ydre skal;
sml.
forblænder,
omsætning.
skelle, †skelne (sml. sømme), fuge, især på
ydersiden af tegltage.
skiftegang (murforbandt), ordning af ste
nene i en murflade. Se fig. 13 a-k. De
middelalderlige
skiftegange
er
munke
skifte og polsk skifte, de nyere er krydsog blokskifte. Savskifte (fig. 13 h) anven
des kun som pryd.
skjoldbue (sml. fig. 2), bærende bue for
hvælv,
muret
langs
rummets
vægge
(sml.
gjordbue).
skrift. Middelalderlige skriftarter er: ru
ner (endnu stundom i brug til o. 1300),
majuskler
(o.
1100—1400),
minuskler
(o. 1350—1550). Nyere skriftarter er:
fraktur
(fraftur),
versaler
(VERSA
LER), kursiv (kursiv) og skriveskrift,
†skærstok, murrem.
slutsten, særligt tilhugget sten øverst i en
bue eller en hvælving.
slyngbånd, se attisk slyngbånd.
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret
glas).
smig, skråside, f. eks. i muråbninger, hyp
pigt i vinduer fra romansk tid (sml. fig.
1); et enkeltsmiget vindue ser i vandret
snit ud som en tragt, et dobbeltsmiget
som et timeglas.

Fig. 16. Gavl med strømskifter.

sokkel, den nederste, synlige del af en mur,
når dette parti er 1) udført af et andet
(hyppigt mere varigt) materiale end mu
ren iøvrigt, eller 2) hvis det er udformet
med fremspringende profil (fig. 15).
solgisel, den af stråler fyldte spidsoval (mandorla), der ofte omgiver fremstillinger af
Maria med Jesusbarnet stående på måne
seglen (Johs. åbenbaring kap. 12,1).
spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning
omsluttet af dennes yderste false, 2) de
radialt løbende marvstråler i træ.
spindel, den runde eller kantede akse,
hvorom en vindeltrappe snor sig.
spær, i en tagkonstruktion de skråtstillede
tømmerstykker,
der
bærer
tagfladernes
lægter
og
tagdækninger.
Spærene
er
forneden fastgjort i de gennemgående
loftsbjælker eller i korte, på murremmen
hvilende »spærsko« (se fig. 17—19). Et
spærpar
med
forbindende
hanebånd,
spærstivere
og
eventuelle
krydsbånd
kaldes et spærfag (fig. 1, 2, 19).
spærsko, se spær.
spærstik, øvre afslutning på nicher og
blændinger m.v., dannet af spærstillede
sten (sml. fig. 4).
spærstiver, se spær (fig. 19).
standerskifte, se skiftegang, fig. 13 c.
stav, fremspringende, oftest halvrundt
eller kvartrundt profilled. Den alminde
lige rundstav er glat. Rigere profilerede
stave: pærestav (fig. 14), trekløverstav.
Dekorerede stave: bladstav, perlestav,
tovstav, æggestav etc.
stavværk, 1) muret sprosseværk, der deler
lysningen i et gotisk vindue (vinduesstavværk), 2) ornament, der efterligner
vinduesstavværk.
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o. 1250—1300, højg. o. 1300—1450,
seng. 1450—1550). Renæssance o. 1550
—o. 1630 (ungr. o. 1550—o. 1590, højr.
o. 1590—1620, senr. o. 1620—30). Ba
rok o. 1630—1750 (bruskb. o. 1630—
1660, enevoldsbarok eller Louis XIV stil
o. 1660—1750). Rokoko (eller Louis XV)
o.
1740—1775. Nyklassicisme, nyklas
sisk stil (Louis XVI stil) o. 1775—1800,
empire
o.
1800—1850.
Stilkopiering
efter 1850: f. eks. nygotisk, nyromansk.
†storkirke, se højkirke.
strømskifter (fig. 16), skifter (i taggavle)
dannende en vinkel på ca. 45° med de
vandrette skifter og lagt således, at der
langs gavllinierne fremkommer en række
af trekanter. Herved undgås behuggede
murflader i taglinien. Især kendt fra
1700’rne.
sugfjæl, brædt, fastgjort under tagskægget
(på undersiderne af bjælkeenderne) til
hindring af træk (sml. fig. 7).
syld, syldsten, grundsten, fundament af rå
kampesten
under
det
egentlige
mur
værk (sml. fig. 2).
Fig. 17—18. Spær og hanebånd, øverst samlet
(bladet) med fornaglet blad i udsnit, nederst
samlet (tappet) med fornaglet tap i taphul.

stenhuggerfelt,
regelmæssig
eller uregel
mæssig figur indhugget i en kvader, ofte
for at tilsløre en ujævnhed i stenen.
stik, bærende murværk over en muråbning
eller blænding, når dette er muret af sær
ligt formede sten eller i særlig skiftegang.
Hyppigst er stikket udført som en bue,
sjældnere
forekommer
vandrette
stik.
Er stikket af tegl, taler man, alt efter
murstenenes
ordning,
om
binderstik,
halvstensstik,
helstensstik,
rulskiftestik
etc. (sml flg. 1, 4).
stilarter, stilperioder. Nøje tidsgrænser kan
ikke fastsættes, idet de forskellige stil
arter griber over hinanden, og selv inden
for Danmarks grænser er der forskel på
stilformernes opdukken og varighed i
de enkelte landsdele. De nedenfor an
givne årstal kan derfor ikke tages som
absolutte
tidsgrænser.
Romansk
stil
o.
1100—1250
(senromansk
o.
1200
—50). Gotisk stil o. 1250—1550 (ungg.

Fig. 19. Tagværk, skematisk fremstillet. A, murlægte (mur-rem). B, bjælke. C, spærsko. D, spær
stiver. E, spær. F, hanebånd.

Fig. 20. Søjleskema.
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21. Dorisk.

26. Trapez.

22. Jonisk.

27. Trekant.

23. Korintisk.

28. Klo.

24. Komposit.

29. Terning.

25. Toskansk.

30. Profil.

Fig. 21—30. Søjlekapitæler. 21—25 klassiske i renæssanceudformning, 26—30 danske.

søjle, søjleorden, se fig. 20.
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 21—30.
†sømme, fuge.
†tagpander, se tagsten.
tagsten, tagtegl. Middelalderens ældste tag
sten, bæverhaler (tagpander), der er en
efterligning af tagspån, er flade, nedad
spidse, runde eller lige afskårne. Den
senere
middelalders
almindeligste
tag
sten er »munke og nonner«, af halvcirkelformet tværsnit. De brede nonner lagdes
med den hule side opad, de smallere
munke, der vendte hulsiden nedad, dæk
kede over sammenstødene mellem non
nerne. O. 1550—1600 begyndte man at
bruge ~-formede vingetegl, der efter
hånden blev tyndere og mindre svungne.
tagværk, se fig. 1, 2, 17—19.
tandsnit (sml. fig. 20), dekorativ række af
fremspringende,
firkantede
eller
profi
lerede klodser af sten eller træ, anbragte
med korte mellemrum.
tandsnitliste, liste med tandsnitagtige ind
snit.
tempera, farver revet i vand med ægge
blomme oprørt i eddike, gummi, hon
ning, harpiks el. lign. som bindemiddel.
Tempera tørrer mat op.
terningkapitæl, se kapitæl og fig. 29.
tinde, simpelt udført fiale (s. d.).
†tinning, gavlkam, kamtak.
tralleværk, gitter, særlig af lodrette, profi
lerede tremmer.

trapezkapitæl, se kapitæl og fig. 26.
trappefrise, se fig. 7.
trepas, trekløveragtig ramme eller gennembrydning.
†trip, fløjlsagtigt stof.
triumfbue, korbue.
triumfmur, muren mellem kor og skib.
Navnet kommer af det her anbragte
krucifiks, lægmands- eller triumfkorset.
tympanon, som regel halvcirkelformet sten,
liggende over en dør.
udkragning, fremspringende murparti. En
gesims er således kraget ud i forhold til
murfladen (sml. kragbånd).
unggotik, ungrenæssance, se stilarter.
valmtag, tag med fald til alle sider (uden
taggavle). Dækker valmen kun taggav
lens øvre del, kaldes dette parti halvvalm.
vandnæse (fig. 31), profileret fremspring
med skrånende overside og indskåret
eller hulet underside, der tvinger regn
til at dryppe af; i gotisk snedkerarbejde
yndet som ornament.
vange, karmside i en muråbning, regnet fra
dennes fod til vederlagshøjde.
vederlag, det sted, hvorpå en bues fod
ender hviler (fødselslinie). Vederlagsbånd = kragbånd, kragsten. Vederlags
højde, -linie, buefodshøjde.
vendetrin, trin med trekantede trædefla
der som i en vindeltrappe, men veksel
vis højre- og venstrevendte og anvendt
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i et lige trappeløb. Når vendetrin be
nyttes, kan trappen gøres kortere og
stejlere, men det er da nødvendigt at
sætte den rette fod forrest.
versaler, se skrift.
vindjern, tværstænger af jern, anbragt i
vinduer til støtte for rudeglassets bly
sprosser.
vingetegl, se tagsten.
volut, spiralrullet fladeornament, især ka

rakteristisk led i joniske, korintiske og
kompositkapitæler (sml. fig. 22—24).
volutbøjle, volutknægt, konsol med volut
på undersiden.
vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav.
2)
Ved romanske og ofte ved tidliggoti
ske krucifikser ombøjningen af lænde
klædet omkring midjen, oprindelig om
kring en rem eller et tov.
æggestav, se stav og fig. 20.

Fig. 31. Vandnæse.
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FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER
VEDRØRENDE KIRKERNE I HADERSLEV PROVSTI
I A L M I N D E L I G H E D (jfr. p. 13).
LA. Åbenrå. Haderslev provstis fælles kirkekasse: Regnskaber 1833—71. — Regnska
ber med bilag 1870—1924. — Sager vedr. ombygning og reparation af kirkerne samt
om disses inventar 1800—96. — Generalsuperintendentens arkiv, Abt. 18, nr. 41: Visitatsberetninger for Haderslev provsti 1796— 1883. — Visitatorialsager, slesvigske registratur:
Nr. 110. Kirkeinventarier fra Haderslev provsti 1771. — Haderslev amtsvisitatorialsager:
Diverse udtagne sager ang. kirkebygninger. — Carsten Petersens privatarkiv: Samlin
ger ang. kirker i Sønderjylland.
RA. Tyske kancelli indl. afdeling: D. 85. Diverse alm. kirkesager 1631—1847. D. 86.
Akter vedr. generalsuperintendentens visitatser 1736—1847. — D. 92. Akter vedr. enkelte
kald 1650—1730. — Rentekammerets undersøgelseskommission, Haderslev amt 1708—15
— Kirkesager G. 2.
Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein: Tegninger og indberetninger fra
R. Haupt. — R. Haupts håndeksemplar af Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz
Schleswig-Holstein.
Landesarchiv, Kiel: (Præste)indberetninger til Thurah 1754 (Mollers Saml.).
FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER
VEDRØRENDE KIRKERNE I TØRNINGLEN PROVSTI
I A L M I N D E L I G H E D (jfr. p. 13)
LA.
Åbenrå.
Tørninglen
provstearkiv:
Kirkeregnskaber
1858/59—67/68.
Visitatsberetninger 1874—90. — Af »Forskelligt« 1829—1919: »Neubauten kirchlicher Gebäude
und Restaurationen« 1884 og fortegnelse over gammelt kirkeinventar 1881. — Protokol
for skolevisitatser i Tørninglens skoler, kirke- og skolesager og regnskab for Frøs og
Kalvslunds herreders kirker m.m. Ribe bispearkiv: Kalvslund og Frøs herreder 1545—
1778. — Af arkidiakonatets breve og diverse dokumenter 1562—1695. — Af arkidiakonatets dokumenter vedr. Tørninglen 1633—1778. — Diverse dokumenter ang. arkidia
konatets kirker 1829—64. — Kalvslund og Frøs herreders kirkeregnskaber 1688—1707.
— Gram herred, ad reg. nr. 7 og 8 capsa 11 1626—1778. — Gram herred uregistreret
korrespondance 1779—1812. — Nr. Rangstrup herred, ad. reg. nr. 7 og 8 capsa 22 1586—
1777. — Nr. Rangstrup herred uregistreret korrespondance 1780—1812. — Regnskab
1591—1654 samt af Arkidiakonatets kirkeregnskaber for Tørninglen 1625—88. — Arki
diakonatets kirkeregnskaber for Tørninglen 1689—1863. — Bispesager, indkomne breve
fra Tørninglen. 1829—64. — Ad reg. nr. 7 capsa 16 1572—1769. — Ad reg. nr. 7 capsa
16 og reg. 8 capsa 16 1765—78 Hvidding herred. — Topografica Sønderjylland: Arkivalier
afleveret fra Ribe katedralskoles håndskriftsamling (1409)—1762. — Ribe søndre Amtsprovsti: Kirke- og skolesager m.m. 1813—28. — Haderslev amtsarkiv: Tørninglen kirkevisitatorialsager 1797—1877 (diverse år) — Tørninglens provstisager 1773—1856 (diverse
år). — Carsten Petersens privatarkiv: Samlinger ang. kirker i Sønderjylland.
RA. Tyske kancelli indl. afdeling: D. 100. Almindelige kirkesager og sager vedr. de
enkelte kald 1554—1730. — D. 101. Aim. kirkesager og sager vedr. de enkelte kald 1730—
1847. — Hansborgs arkiv: X X I I nr. 6, kirkeregnskab for Haderslev og Tørning amter
1547—54 og nr. 25 for Hvidding, Nr. Rangstrup og Gram herreder 1563. — Rentekamme
rets undersøgelseskommission, Haderslev amt 1708—15: Kirkesager G. 2.
Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein: Tegninger og indberetninger fra
R. Haupt. — R. Haupts håndeksemplar af Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz
Schleswig-Holstein.
Landesarchiv, Kiel: (Præste)indberetninger til Thurah 1754 (Mollers Saml.).
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SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG
ADMINISTRATIVE FORHOLD
ved

M. MACKEP R A N G

å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange
måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset det for nyttigt at
indlede dette bind med en kort oversigt over landsdelens politiske og admini
strative forhold — navnlig i kirkelig henseende. Forholdene i perioden 1864—
1920 er dog kun omtalt, hvor sammenhængen kræver det.
Fra gammel tid havde kongerne i Sønderjylland, som i flere af de øvrige
grænselande, en særlig ombudsmand, en jarl, hvis titel i de latinske kilder,
»dux«, oversattes med det tyske hertug. Men til alt held for rigets enhed blev
dette kun hernede en fast institution. I Valdemarstiden var det på vej til
at blive en slags »secundogenitur« inden for kongeslægten, idet kongens næst
ældste søn blev »dux jutiæ« (hertug i Jylland). Denne udvikling afbrødes dog
ved Abels død 1252, da ikke hans ældste søn, men hans broder Kristoffer I.
blev konge, medens sønnen, Valdemar, blev hertug i Sønderjylland, der ved
blev at være et arveligt len i hans slægt, indtil denne uddøde 1375, samme år
som den sidste ætling af den gamle kongestamme, Valdemar Atterdag. Det
ville føre for vidt her i enkeltheder at gøre rede for den stærke holstenske ind
flydelse, der allerede var begyndt et halvt århundrede tidligere. Så længe havde
de holstenske grever af grev Gerts æt — »den kullede greve« — dels som dan
ske lensmænd, dels som pantehavere rådet over hele landet eller dele af det,
og ved Valdemar Atterdags død sad de i virkeligheden som uafhængige her
rer. Allerede 1386 lykkedes det dog dronning Margrethe at få dem til at aner
kende Danmarks lensoverhøjhed. Hendes med »den bløde hånds politik« så hel
digt påbegyndte forsøg på helt at forene landet med det øvrige Danmark afbrødes
dog ved hendes pludselige død (1412), og efterfølgeren, Erik af Pommerns
ihærdige kamp for at nå det samme mål førte heller ikke til noget resultat.
Sammen med de holstenske grever var også den talstærke og dygtige holsten
ske adel (ridderskabet) godt i gang med at få fodfæste, navnlig i landets syd
østlige dele. To ønsker stod for dem i første række, bevaringen af den intime
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forbindelse mellem Slesvig og Holsten og et fredeligt forhold til Danmark i
stedet for fortidens ødelæggende krige. Da den sidste holstenske greve og
sønderjyske hertug døde 1459, valgte de derfor kong Christiern I. både til
hertug i Slesvig og greve i Holsten, men ganske vist kun mod vidtgående pri
vilegier, hvoraf det vigtigste i politisk henseende var det senere slesvigholstenske slagord, at de to lande skulle blive sammen »up ewig ungedeelt«.
Nå, »evigheden« varede strengt taget kun en menneskealder, thi da man
efter Christiern I.s død havde valgt hans to sønner, kong Hans og den senere
Frederik I. til hertuger, deltes landene mellem dem (1490). Denne første de
ling blev dog kun en kortvarig episode, der ophørte med Christiern I I.s for
drivelse 1523. Langt mere dybtgående, så dybtgående, at den efter nogles
mening endnu kan spores den dag i dag, blev delingen 1544 mellem kong
Christian I I I . og hans brødre. Af dem fik Hans (d. æ.) i Sønderjylland: Ha
derslev, Tønder og Løgumkloster amt, kongen Als og Sundeved, samt et bælte
tværs over landet, og Adolf foruden Åbenrå amt Sydslesvig med Gottorp som
residens. En fjerde broder (Frederik) afspistes med det over hele landet spredte
gods, der tilhørte det kort efter ophævede Slesvig bispesæde, efter bispernes
hovedborg kaldet Svavsted amt, og som senere blev et stridens æble mellem
kongerne og Gottorperne. Hertug Hans døde imidlertid barnløs 1580, og ved
arvedelingen efter ham fik kongen Haderslev amt, medens de to andre tilfaldt
Gottorperne. Officielt var det kun indtægterne af amterne (dvs. krongodset),
der deltes, medens ridderskabets besiddelser og stæderne styredes i fællesskab.
Men i virkeligheden var delingen reel nok, hvad der navnlig viste sig, da for
holdet mellem kongen og Gottorperne i løbet af 17. århundrede blev mere og
mere spændt, ikke mindst efter at disse stærkt havde nærmet sig vor davæ
rende arvefjende Sverige. Under den store nordiske krig kom katastrofen, idet
kongen 1713 — officielt 1721 — inddrog den gottorpske del af Sønderjylland
uden dog som påtænkt administrativt at indlemme hele hertugdømmet i
kongeriget. Følgen var, at det tyske administrations- og retssprog, der næsten
altid havde været enerådende i de højere instanser, bredte sig mere og mere,
indtil det 1833 havde fortrængt dansk fra det sidste herredsting i Haderslev
amt.
Selv efter 1721 rådede kongen dog ikke over hele hertugdømmet. I 1564
havde Frederik II. nemlig overladt en trediedel af sin andel til sin broder
Hans (d. y.), der i Sønderjylland fik Ærø, som dengang hørte til hertugdøm
met, Als, største parten af Sundeved og noget senere også Rydkloster i Angel,
som han helt nedrev og erstattede med Lyksborg. I endnu højere grad fort
sattes delingen efter hertugens død 1622. Han havde nemlig ialt haft 22 børn,
hvad der forklarer, at han både blev en stor godssamler og en arg bondeplager.
Ganske vist var største parten af denne flok døtre, og flere af sønnerne døde
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før faderen eller som ganske små. Men der var fem sønner tilbage, der alle
skulle forsørges. Af dem fik tre len i Nordslesvig. Den ældste fik Ærø, og da
han døde barnløs 1633, deltes øen mellem hans fire brødre og kom først 1749
tilbage til kronen. En anden broder (Alexander) fik hovedslottet Sønderborg,
en tredie Nordborg. Men da ingen af dem mægtede at sætte tæring efter næ
ring, og deres små hertugdømmer desuden led stærkt under Svenskekrigene,
kom de i bundløs gæld og gik konkurs, henholdsvis 1667 og 1669. Medens
hertugdømmet Sønderborg forsvandt for stedse, genoprettedes Nordborg alle
rede 1671 til fordel for en af Hans’ efterkommere, der hidtil havde siddet i
Holsten, og bestod indtil 1761. I 1779 uddøde den fjerde, lyksborgske linie1,
der foruden navneslottet også rådede over største delen af Sundeved, således
at også dette len kunne inddrages. Den linie af Hans d. y.s slægt, der kom til at
spille den største politiske rolle, nemlig Augustenborgerne, nedstammer fra en
anden af Alexanders sønner, Ernst Günther, der begyndte som jævnstor gods
ejer. I modsætning til de fleste af sine slægtninge trådte både han og hans
efterfølgere i dansk statstjeneste, og efterhånden udvidedes deres besiddelser
så meget, at de ikke blot fik Sønderborg slot med tilliggende (1764), men o.
1800 ejede største parten af Als Sdr. herred med patronatsret til dets kirker.
Her opførte de 1770—76 deres residensslot Augustenborg med den skønne
slotskirke, efter at de allerede 1725 ved Ahlefeldternes konkurs havde erhver
vet det af dem opførte Gråsten slot, hvis rige barokkirke heldigt overlevede
den brand, der 1757 lagde det pragtfulde slot øde. Da Augustenborgerne 1848
havde sluttet sig til Slesvigholstenerne, inddrog den danske stat deres besid
delser, for hvilke hertugen dog 1852 fik 3 mill. rdr. i affindelsessum. Efter
1864 tilbagekøbte de imidlertid flere af gårdene, deriblandt Gråsten slot, og
ved deres endelige udsoning med Prøjsen fik de 1885 stamslottene Sønder
borg og Augustenborg forærende, som vi derfor måtte købe tilbage efter 1920.
Den ældste administrative inddeling er her som i det øvrige land sys
lerne2, der dog ikke omfattede Als og Ærø eller de af Friserne beboede land
skaber og øer på Sydslesvigs vestkyst. Nordligst lå Barved syssel, hvis nord
grænse gik fra Kolding ås udløb i fjorden langs Kongeåen til dennes udløb i
Vesterhavet ved Vilslev spange, en mils vej norden for Ribe. Sydgrænsen gik
lige sønden for denne by, skråt ned gennem landet til Genner bugt, midtvejs
mellem Haderslev og Åbenrå, hvor den synes at falde sammen med grænsen
mellem disse to amter. Det omfattede efter den 1231 daterede »hovedliste« i
kong Valdemars jordebog3 herrederne Tyrstrup, hvis nuværende deling skri
ver sig fra 1864, Haderslev, Gram, Frøs samt Rangstrup, hvis deling i Nr. og
Sdr. Rangstrup dog alt kan spores i jordebogen, omend den ikke var gennem
ført, da herredet optræder som en helhed i den ca. 100 år yngre kirkeliste i
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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»Ribe Oldemoder« (p. 108). Midten af landet dannede Ellum syssel, der havde
navn efter landsbyen Ellum ved Løgumkloster. Dets sydgrænse falder på det
nærmeste sammen med vor nuværende grænse, idet det dog også omfattede
Kær herred (nu syd for grænsen), men ikke de nu danske Bov sogn og Frøslev
by. De hørte nemlig til landets sydligste og største syssel, Isted syssel. Efter
jordebogen bestod Ellum syssel — foruden altså af Kær herred — af herre
derne Hvidding, Lø, Højer, af hvilket Tønder herred dog alt var udsondret
13054, Rise, Sundeved samt Locthorp og Kliplev herreder. Allerede i 14. år
hundrede har de to sidstnævnte dog skiftet navn og fået deres nuværende,
Slogs og Lundtoft.
Noget kunne tyde på, at herreds-, måske også sysselinddelingen, er yngre
hernede end i det øvrige land, og i hvert fald er herredernes territoriale græn
ser mindre stabile end i kongeriget. For at tage et enkelt eksempel omfattede
Gram herred efter Pontoppidans Danske Atlas (VII. 1781. p. 153—58) ikke
blot de nu under det liggende sogne, men havde også tingpligtige i en hel række
omliggende herreder helt ned til Ris hrd. ved Åbenrå. Selve navnebyen Gram,
der tidligere naturligvis lå i sit eget herred (jfr. »Ribe Oldemoder« p. 108),
hørte derimod ligesom nu under Frøs herred. Endnu mere forvirrede blev dog
efterhånden forholdene på Als, for hvilke landsarkivar Joh. Hvidtfeldt har
gjort rede i »Sønderjydske Aarbøger« 1942 (kort p. 57), hvortil henvises.
Medens herrederne som retskredse endog overlevede 1864 og først forsvandt
ved den prøjsiske uniformering af lokaladministrationen m . m . i 1888, mærker
vi sandt at sige grumme lidt til sysselinddelingen bortset fra, at den i nogen
grad lå til grund for den kirkelige administration (provstiinddelingen). Og
Sønderjyllands særlige landsting på Urnehoved tæt østen for Bolderslev i
Bjolderup sogn (en nøjagtig lokalisering af selve tingpladsen lader sig ikke
gennemføre) synes helt at have udspillet sin rolle ved middelalderens slutning5.
Som i det øvrige Danmark er også amterne i Nordslesvig opstået ved en
sammenlægning af de efter hovedborgene opkaldte len. Sammenlægningen var
dog mindre gennemført end i kongeriget. Indtil Prøjsen efter dets endelige
overtagelse af landet i 1867 rationaliserede forholdene, fandtes der foruden de
nuværende fire nordslesvigske amter, yderligere to, der vel nok kunne have
amtmand fælles med naboamtet, men ellers havde indre selvstændighed. Det
var Nordborg amt, der nogenlunde faldt sammen med Als Nr. herred, og Lø
gumkloster amt. Det sidste var det gamle klostergods, der efter klostrets seku
larisering 1548 stadig administrativt holdtes samlet, på samme måde som
Slesvig-bispens besiddelser indtil 1702 dannede et særligt amt, Svavsted amt6.
Foruden af »birket«, dvs. Løgumkloster landsogn og Nr.-Løgum sogn, hvor
klostret var eneejer, bestod det af strøgods i Tønder, Åbenrå, Haderslev og
Ribe amter7. Med ægte slesvigsk konservatisme bevaredes dette besynderlige
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amt til 1867. Lad så være, at det en tid lang havde amtmand fælles med Åbenrå,
fra 1850 med Tønder, der så at sige til gengæld dengang afstod Lundtoft her
red til Åbenrå amt8. Praktisk talt dannede de augustenborgske besiddelser i
Als Sdr. herred også et særligt amt indtil 1848.
Endelig var der på vestkysten, navnlig i Lø herred, de kongerigske enklaver,
»de blandede distrikter«, som deres officielle navn med rette lød, der stats
retlig ikke hørte til hertugdømmet, men til kongeriget. Her gjaldt f.eks. ikke
som ellers i hertugdømmet Jydske lov, men Christian V.s danske lov, og skat
ten pålignedes ikke som ellers hernede efter »plovtal«, men efter hartkorn.
Det var gammelt Ribe-bispegods, som bisperne dels havde haft fra arilds tid
som Møgeltønderhus, det nuværende Schackenborg, dels Trøjborg med dets
tilliggende. Dette havde dronning Margrethe 1407 erhvervet af den mægtige
sønderjyske adelsslægt Limbekkerne, kort efter pantsat det til Ribe bispe
dømme og straks lagt det ind under Viborg landsting. Ved reformationen kom
alt dette ligesom andet bispegods i kongeriget derfor i kronens eje og indlem
medes ikke i hertugdømmet. Foruden af adskilligt strøgods i Tønder og Ha
derslev amt bestod enklaverne efter Trap: Kongeriget Danmark, 1. udg., II,
2 p. 1017—33 af sognene Ballum, Døstrup, Mjolden, Randerup, Visby, Daler,
Møgeltønder og Rømø (administrativt sammenfattet i Lø herred, Ballum og
Møgeltønder birker), der var helt eller overvejende kongerigske. At dette dog
må forstås cum grano salis, fremgår af forholdene på Rømø. Her var sønderlandet med kirken helt kongerigsk, men af de øvrige syv byer var kun een
helt kongerigsk, een hertugelig og resten blandet9.
Strengt taget var også Ribe og de omliggende sogne enklaver, da byen og
dens nærmeste omegn helt var indkapslet i hertugdømmet, hvis nordgrænse
var Vilslev spange. Ved freden 1864 afstodes de egentlige enklaver, mod at
Danmark til gengæld fik Ærø, Nr.-Tyrstrup herred (»de otte sogne«) samt Hjortslund og Kalvslund herreder.
Også amterne kunne have deres enklaver. Det såkaldte »Bolderslev fogderi«, oprindelig vist gammelt krongods i Bjolderup sogn, Åbenrå amt, hørte så
ledes først til Flensborg, senere indtil 1850 til Haderslev amt10. Varnæs i Sun
deved, der fra gammel tid var et særligt birk, hørte til Åbenrå amt, uagtet det
lå i Lundtoft herred, der som ovenfor anført indtil 1850 lød under Tønder amt.
Ligesom Wienerfreden 1864 medførte forskellige ændringer i amternes om
fang, var dette også tilfældet ved genforeningen 1920. Navnlig gik det ud over
Haderslev amt, der i sin tid var opstået ved en sammenlægning af de to gamle
len Haderslev og Tørninglen. Først i 17. århundrede smeltede de dog helt
sammen, men forskellen mellem de to dele: øster- og vesteramtet gjorde sig
længe gældende. Amtet strakte sig indtil 1920 fra Østersø til Vesterhav, men
måtte nu afgive sit vestligste herred, Hvidding, til Tønder amt, der ved af3*
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stemningen 1920 var bleven skåret midt over, og fik ikke »de otte sogne« (Nr.Tyrstrup hrd.) tilbage fra Vejle amt. Derimod fik Åbenrå amt en lille udvidelse
mod syd, nemlig Bov sogn og Frøslev by i Handved sogn, som begge lå i det
gamle Vis herred i Flensborg amt.
I kommunal henseende gør der sig på et bestemt område den dag i dag en
forskel gældende mellem Nordslesvig og det øvrige land. Man skelner nemlig
dernede mellem købstæder og flækker, et begreb der nu administrativt er
ukendt i det gamle kongerige. Begge styres de af borgmestre og byråd, men
desuden har de fire købstæder hver en magistrat bestående af borgmesteren
og fire rådmænd, en institution, der mangler i de fem flækker Augustenborg,
Christiansfeld, Højer, Løgumkloster og Nordborg.
Endnu mere kringlet og kroget var Nordslesvigs inddeling i kirkelig hen
seende. Ligesom Sønderjylland i sin helhed var fastlandet i middelalderen delt
mellem Slesvig og Ribe stift, medens Als og Ærø lød under Odense-bispen.
Selve tredelingen er i og for sig forståelig nok. Som alt nævnt regnedes Als i
den ældre middelalder ikke til hertugdømmet, men opføres i Valdemars jordebog11 ligesom Ærø og de øvrige sydfynske øer under Fyn. Og hvad fastlandet
angår, ligger det nær at antage, at de to handelscentrer Slesvig og Ribe også
har været de egentlige missionscentrer. I begge disse byer vides det jo rent
historisk, at Ansgar opførte kirker. Intet var da rimeligere, end at de delte
landet mellem sig, da den gennem hele middelalderen gældende stiftsordning
blev gennemført kort efter midten af 11. århundrede. Men den måde, hvorpå
delingen blev gennemført, er unægtelig såre besynderlig og har voldt for
skerne meget hovedbrud, uden at man endnu er nået en absolut rimelig løsning.
Den nyeste forklaring på den mærkelige grænse mellem de to stifter, der
imod gammel sæd og skik lod hånt om sysselgrænserne og mod nord endog
overskar herrederne, er givet af Hugo Matthiessen i »Hærvejen« (p. 95).
Grunden, mener han, er, at Slesvigbispen på denne måde fik hele hærvejen,
der ved Skodborghus overskred Kongeåen, under sit stift. Hypotesen kan
måske støttes af en landevejstold, der ganske vist først kan påvises i begyn
delsen af 17. århundrede, men sandsynligvis er langt ældre. Den opkrævedes
nemlig ved den nu nedlagte, engang så berømmelige Toldsted kro i Bjolderup
sogn (»Hærvejen« p. 112), hvilket kunne synes besynderligt, da kroen ligger et
godt stykke inde på gottorpsk territorium. Når man alligevel havde valgt den
til opkrævningssted, kan dette, så vidt jeg kan se, kun forklares ved, at den
lå i den gaffel, hvor en tværvej fra Ribe, der i 17. århundrede omtales som
»gammel Ribe landevej«, støder sammen med hærvejen. Nogen anden grund
end denne rent fiskale, kan jeg ikke se, skulle gøre Slesvigbispen interesseret i
at optræde som »færdselspoliti« på hærvejen.

Fig. 1. Nordslesvigs stiftsgrænser til 1576.
...........Landegrænse efter 1920.
–·–·–·–Grænse mellem Ribe og Slesvig stifter indtil 1576.
–––––Grænse mellem Slesvig og Århus stift.

Ganske naturligt kom hele vestkysten indtil den nuværende grænse, altså
Hvidding, Lø, Tønder og Højer herreder, til at høre under Ribe bispestol, men
denne havde også en del sogne i de nuværende Haderslev og Åbenrå amter.
I det første således hele Nr.-Rangstrup hrd., Frøs hrd. med undtagelse af
Skodborg sogn samt det nu forsvundne Emdrup, Gram12, Skrydstrup og
Nustrup i Gram hrd. Og i Åbenrå amt bød Ribebispen over hele Sdr.-Rang
strup hrd. på nær Øster-Løgum sogn. Dette store sogn, der går helt ud til
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Lillebælt, dannede så at sige broen mellem de to dele, hvoraf Slesvig stift be
stod, nemlig hele Sydslesvig og, nord for den nuværende grænse, Slogs hrd. i
Tønder amt samt på østkysten Sundeved, Lundtoft og Rise herreder. Men her
til kom mod nord foruden det nysnævnte Skodborg sogn største parten af
Gram hrd. samt hele Haderslev og Tyrstrup hrd., der jo som nævnt nåede
op til Koldingfjord.
Dette nordlige »anneks«, »præpositura Barwithsyssel«, som dets officielle
navn lød, og som omfattede 32 sogne, synes efterhånden at have fået en vis sær
stilling (sml. p. 49). Ligesom i Roskilde stift fandtes der nemlig i Haderslev et til
byens Frue kirke knyttet kollegiatkapitel, der første gang lader sig påvise 1273. I
slutningen af 15. århundrede13 fik dette nemlig overdraget disse sogne, der
tidligere havde været administreret af kapitlet i Slesvig, og som til 1864 —
og i noget indskrænket omfang endnu den dag i dag — udgør Haderslev
provsti14. Det andet af de gamle sysselprovstier, præpositura Ellum syssel,
der omfattede Kær, Slogs, Ris og Lundtoft hrd. samt Sundeved, blev uvist
når annekteret »storprovstiet«, det største af prælaturerne ved domkapitlet
i Slesvig15.
Sogn for sogn lader Ribe bispedommes andel i Sønderjylland sig først fast
slå gennem den fra o. 1325 stammende kirkeliste16 i »Ribe Oldemoder« (p.
108), men enkelte eksempler tyder på, at denne andel går adskilligt længere
tilbage. Foruden de nu forsvundne kirker i Emdrup (Gram sogn), Anflod
(Højer landsogn) samt den allerede i »Oldemoder« som »øde« (desolata) be
tegnede Dover i Lintrup sogn lød 45 sognekirker og klosterkirken i Løgum, hen
ved halvdelen af Nordslesvigs gamle kirker, under Ribe. Efter »Oldemoder«
var kapitlets ærkedegn regnskabsprovst for Hvidding, Lø, Tønder, Højer og
Gram herreder, kantoren for Frøs og Kalvslund herreder.
Bortset fra en kortvarig episode i selve reformationstiden bevarede Ribe
stift sine 45 nordslesvigske kirker indtil 1544, men ved den i dette år fore
tagne deling af landet (jfr. ovenfor) ændredes forholdet. Efter den protestan
tiske opfattelse burde forvaltningen af kirkerne nemlig følge landsherren, og
Christian I I I . overlod da også godvilligt tre af Ribes kirker i Sdr.-Rangstrup
herred (Bedsted, Hellevad og Egvad) til sin broder hertug Adolf, i hvis andel
(Åbenrå amt) de lå. Om kirkerne i Haderslev og Tønder amt førte Frederik
II. derimod en årelang strid med sin ellers så fredsommelige farbroder Hans
d. æ. Den endte med et forlig 1576, hvor man enedes om at overlade afgø
relsen til en tysk fyrstes voldgiftskendelse, og da denne 1578 faldt ud til her
tugens fordel, mistede Ribe alle sine sønderjyske kirker med undtagelse af
enklavekirkerne Ballum, Mjolden, Randerup, Møgeltønder, Daler og Rømø,
der statsretligt hørte til kongeriget (se p. 35). Det varede dog ikke længe, inden
det fik største parten tilbage, thi da Frederik II. efter Hans' død 1580 fik Ha
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derslev amt som sin arvelod, retablerede han straks den gamle ordning, således
at Ribe atter overtog de i amtet liggende kirker, der som Tørninglen provsti
indtil 1864 hørte til stiftet, med hvilket de 1920 genforenedes. Derimod gen
vandt man ikke de i Tønder og Løgumkloster amter liggende kirker: Tønder,
Højer, Ubjærg, Abild, Brede, Skast og Hjerpsted samt Løgumkloster og Nr.Løgum. Disse to amter tilfaldt nemlig hertug Adolf, der lagde de pågældende
kirker ind under sin superintendent, således at Ribe dog en tid lang beholdt
tilsynet med kirkernes regnskab17. Først ved genforeningen vendte de atter
tilbage til deres gamle stift, der yderligere fik Slogs herreds seks kirker.
Mere konstante var forholdene på Als og Ærø. Ganske vist søgte Frederik
II.s broder, hertug Hans d. y., efter at han 1564 bl.a. havde overtaget disse
øer som sin arvelod, at lægge deres kirker ind under sig, men dette strandede
på kongens absolutte modstand. Med undtagelse af kirken i hans residensby
Sønderborg og den af ham 1615 byggede kirke på halvøen Kejnæs, bevarede
de øvrige deres tilknytning til Odense — lad så være at flere af Hans’ efter
kommere uden videre selv indsatte provster — måske også præster — i deres
andel. Båndet løsnedes først, da man 1819 af hensyn til hertugen af Augusten
borg oprettede lilleputbispedømmet Als og Ærø, der kun omfattede 18 sogne
og vel at mærke ikke de to nysnævnte18. Disses øverste kirkelige myndighed
var generalsuperintendenten i Slesvig, der efter inkorporationen af den got
torpske del af Slesvig 1721 havde afløst de generalsuperintendenter, de to
landsherrer efterhånden havde indsat i deres andel, og som sammen med
overkonsistoriet på Gottorp nu styrede alle kirker i det gamle Slesvig stift.
Først 1854 indsattes en biskop over Slesvig stift, der fik sæde i Flensborg,
ikke som tidligere i Slesvig, hvortil han dog 1864 flyttede tilbage som general
superintendent over hele Slesvig, Als inclusive.
Selv efter oprettelsen af bispedømmet Als og Ærø vedblev øerne i kirkelig
administrativ henseende at ligge under »danske kancelli« (senere kultusmini
steriet), hvilket havde til følge, at med enkelte undtagelser (jfr. nedenfor)
gjaldt her den kongerigske kirkelige lovgivning, ikke den specielt slesvigske.
Det samme var også tilfældet i Tørninglen og enklaverne, og i hvert fald i
nogle af disse vedvarede dette forhold lige til genforeningen.
Med hensyn til patronatsretten henvises til de enkelte sognes historik. Her
skal blot, så vidt det er gørligt, gives en almindelig oversigt over, hvorledes
man i det hele blev præst i Sønderjylland og navnlig da i Nordslesvig. Let er
dette ikke, thi Slesvig var på dette som på andre områder, som det med rette
er blevet sagt, »Usancens og sædvanens land«.
Som indledning navnlig til de middelalderlige forhold skal her først gøres
opmærksom på, at man ikke af fyrstelige eller biskoppelige overdragelser af
patronatsretten altid kan slutte, at de pågældende helt besad denne. Ikke
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sjældent har der nemlig her som i det øvrige land rådet den såkaldte »compatronatsret«, hvor enten hele menigheden eller dennes »bedste mænd« (dvs.
storbønderne) også havde del i den (jfr. Hal Koch: Danmarks Kirke. 1936.
II, 51 f.). Et godt eksempel herpå er Brede i Lø herred. Her ejede kongeslæg
ten fra gammel tid gods, og antagelig støttet herpå overdrog kong Abel 1252
patronatsretten til Løgumkloster, men uagtet dette bekræftedes både af hans
efterfølgere, Ribe bisp og ærkebispen, gik sagen ikke helt i orden, før en række
enkeltpersoner — åbenbart sognets »bedste mænd« — 1327 havde givet deres
tilslutning19.
I middelalderen ejede Slesvigbispen 40 kirker i hertugdømmet, deraf 23 i
Barved syssel, hvilket i denne sammenhæng må forstås som Haderslev prov
sti20. I den kirkelige grundlov for hertugdømmerne efter reformationen, kirkeordinansen af 1542, der i det hele bygger på den for kongeriget og hertugdøm
merne fælles, latinske kirkeordinans fra 1537, hedder det meget ubestemt om
præstevalget, at det skal ske »ved dem, som have dermed at skaffe« (quorum
interest). Ifølge den af provsten Jørgen Bøje (Georg Boethius) for hertug Hans
d. æ. udarbejdede redegørelse for forholdene i Haderslev provsti, er det sog
net, der har valgret, »dog med hertugens forlov og efter provstens råd« — altså
i virkeligheden kun en præsentationsret — medens hertugen har patronatsret
til alle kirker og altså skal konfirmere valget21. Helt anderledes — og ret om
stændelig — var ordningen i det under Ribe stift hørende Tørninglen provsti,
der ganske forståeligt bygger på den danske kirkeordinans. Her skulle syv af
sognet kårne mænd sammen med provsten vælge den bedst skikkede ansøger;
derefter skulle bispen eksaminere ham og amtmanden anerkende valget, før
han blev ordineret. Ikke mindst fordi bisp og amtmand hørte under forskellige
myndigheder, den første under danske, den anden under tyske kancelli, gav
denne ordning anledning til evig kiv og splid, der tilspidsedes i, at amtmanden
påstod, at han havde ret til at præsentere kandidaterne. Først 1670 bortfaldt
amtmandens ret til at godkende valget, men endnu 1732 måtte det udtrykke
ligt indskærpes, at dette også gjaldt for Tørninglen provsti22. Noget lignende
var i tiden nærmest efter reformationen også tilfældet i den gottorpske del af
Vestslesvig, hvor menigheden eller dens repræsentanter, de såkaldte »ottemænd« — dog med provstens og amtmandens tilslutning — både valgte og
kaldte deres præst. Men efterhånden blev det almindeligt, at øvrigheden præ
senterede, og menigheden kaldte, idet kaldsretten dog skulle anerkendes af
hertugen23. I de kirker, hvortil privatpersoner eller institutioner havde patro
natsret, var det dem, der kaldte, idet der dog som oftest holdtes prøveprædi
kener. For øvrigt behøver det næppe at siges, at både kongen, hertugen og
menighederne ofte satte sig ud over disse regler ikke mindst på grund af den
meget udbredte sædvane, at sønnen eller svigersønnen efterfulgte faderen i
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kaldet, således at der opstod rene præstedynastier24. Medvirkende hertil var
det sikkert, at præstegårdene mange steder måtte indløses af efterfølgerne.
I tidens løb forsvandt menighedens indflydelse på præstevalgene mere og
mere i de gamle kongelige dele25 — her altså Haderslev amt i sin gamle ud
strækning — mens den holdt sig bedre i de tidligere hertugelige amter Tøn
der og Åbenrå. Efter en oversigt fra 1786 besattes 64 landsogne og flækker i
Nordslesvig umiddelbart af kongen henholdsvis gennem danske og tyske kan
celli. Andre 28 var de såkaldte »valgkald«, til hvilke amtmand og provst præ
senterede henholdsvis to og en kandidat, mellem hvilke menigheden valgte
efter forudgående prøveprædiken. Valgret havde enhver, der havde »fod under
eget bord« (»eigene Feuer und Herd«). Sluttelig måtte valget naturligvis kon
firmeres fra oven. Endelig var der dengang en snes privatpatronatskald, der
væsentlig samlede sig i to store grupper. Den ene var enklaverne med de to
gamle storgårde Schackenborg (Møgeltønderhus) og Trøjborg, den anden Als
Sdr. herred, hvor hertugen af Augustenborg havde kaldsret til alle kirkerne. I
købstæderne, hvor der i reglen var flere præster, blev førstepræsten umiddel
bart indsat af kongen, medens magistraten havde indflydelse på valget af
andenpræst (diakonen)26.
Tiendeforholdene var efter reformationen meget forskellige fra kongerigets
og kunne snart sagt veksle fra sogn til sogn27. Et synes dog at være fælles i
det mindste for den del af Nordslesvig, der hørte under Slesvig og Ribe stift,
nemlig at den særlige bispetiende, der i kongeriget blev til kongetiende, for
svandt i 1525. Da ophævedes den af hertug Christian — den senere Christian I I I .
— i de af ham styrede amter Haderslev og Tørning, og har vel efterhånden fået
samme skæbne i de øvrige amter — om ikke før så ved den sidste katolske
biskop Godske Ahlefeldts død 154228. Ophævelsen betød altså, at bønderne
ikke som tidligere skulle afgive hvert tiende neg, men kun hvert femtende,
der så skulle deles lige mellem præst og kirke. Dette skete dog ikke, idet kon
gen i Tørninglen provsti — ikke at forveksle med Tørning len — og en tid
lang også i Haderslev provsti forbeholdt sig halvparten af kirkens andel.
Hvorledes det forholdt sig i enklaverne, ligger meget uklart (Hvidtfeldt p. 92).
Trods gentagne forbud fra myndighedernes side, blev det dog efterhånden
meget almindeligt, at tienden ikke ydedes i kærven, men i skæppen, altså i tær
sket korn28a, eller simpelt hen afløstes med en pengeafgift. Dette forklarer må
ske, at kirkelader så at sige er ukendte i Nordslesvig, medens de f.eks. på Fyn
efter Jacob Madsens visitatsbog o. 1600 fandtes ved næsten hver eneste kirke29.
Tilsynet med kirkerne udøvedes af kirkevisitatorerne, der bestod af amt
mand og provst, på de såkaldte »specialvisitatorier« — en ordning, der synes
at gå meget langt tilbage og holdt sig efter 1864. Uden deres tilladelse måtte
der ikke foretages større arbejder; de reviderede kirkeregnskaberne og førte
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ligeledes tilsyn med kirkernes midler (jfr. Trap. 1. udg. Almindelig del, p. 196)30.
I Tørninglen provsti gjaldt dog — rimeligvis allerede fra 1581 — delvis andre
regler. Medens provstiets ni kirker i Frøs og Kalvslunds herred som sædvan
lig bestyredes af visitatoriet, udøvedes dettes funktioner i den øvrige del af
provstiet af ærkedegnen og senere, da hans embede 1652 var bleven forenet
med bispens, af denne (Trap: Slesvig. Speciel del, p. 6 f.). Som noget for Sønder
jylland særligt må nævnes den for Haderslev provsti »fælles kirkekasse«, i hvil
ken de enkelte kirkers ofte ret betydelige midler indgik. Dens oprindelse skjuler
sig i mørket, og antagelig har den udviklet sig sædvanemæssigt, da noget lov
bud om den ikke kendes. Den ophævedes 1742, men levede videre i praksis
og genindførtes derfor på ny 1782 for endelig at blive officielt ophævet fra 1.
april 192531. Også Als og Ærø havde hver deres fælles kirkekasse. På Als op
hævedes den 1885, på Ærø derimod først 1947. Kirkernes hovedindtægt var
selvfølgelig tienden og udbyttet af det jordegods, som flere af dem vedblev at eje
længe efter reformationen. En anden, ganske vist meget lille indtægt, havde man
i de såkaldte »jernkøer«, køer, der i middelalderen var skænket kirken som
sjælemessegave. De udlejedes regelmæssigt til bønderne mod en meget lille
årlig afgift (1½ à 2 sk. lybsk), men til gengæld var brugeren forpligtet til at
anskaffe en ny ko, når den gamle døde. De kendes også fra det øvrige land32,
men holdt sig — man fristes til at sige naturligvis — længst hernede. I Matthiæs’ førnævnte værk fra 1786 opføres de (I, 19 B) mellem kirkens ejendomme,
og endnu en menneskealder eller mere senere figurerer de som »Kohyre« i
kirkeregnskaberne med en afgift på 2 sk. pr. høved; antallet kan nå op til en
20—30—40 stykker!
Ejendommeligt for Sønderjylland, eller for at være på den sikre side, for
Slesvig stift — de forekommer nemlig ikke i Ribe Oldemors kirkeliste — var
den forskel, der i middelalderen gjordes på kirker (ecclesiæ) og kapeller (capellæ). Ganske vist kendes der også i kongeriget en del kapeller, men disse er
enten knyttede til en bestemt begivenhed (som Knud Lavards kapel i Haraldsted ved Ringsted og hellig Margrethes kapel ved Køge strand) eller til en
helligkilde (Helenæ kilde i Nordsjælland, kildekapellet ved Rær i Thy og Skærum i Ringkøbing amt) og havde ingen bestemt menighed. De eneste undta
gelser i kongeriget er de sene bornholmske købstadskirker i Allinge, Svaneke
og Neksø, der endnu i Lunde stifts jordebog fra 1569 kaldes kapeller og var
annekser til de gamle nabo-landkirker, samt — hvad der også ligger i navnet
— den 1464 opførte Kappel kirke på Låland33. I Slesvig stift må de derimod
have været meget almindelige, hvilket fremgår af forskellen i de afgifter,
kapitlets prælater oppebar af kirkerne i deres jurisdiktionskreds, hvor der
udtrykkelig skelnes mellem ecclesiæ og capellæ34; de sidste, mellem hvilke
der må være adskillige gamle kirker, betalte kun det halve af, hvad ecclesiæ
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udredte (henholdsvis 16 : 8 og 12 : 6 skilling lybsk), og må altså have haft et
mindre eller mindre frugtbart sogn end disse. Alligevel må de have været
sognekirker, omend så at sige af anden grad, og kan have været annekterede
til en anden kirke således som Asbøl til Ullerup35 og Jægerup til Magstrup,
Frørup til Stepping og Ødis til Taps, der i den ældste liste over bispecathedraticum fra 1426—63 er betegnede med en klamme og i fællesskab betalte hen
holdsvis 24 og 18, 18, 18 sk. i cathedraticum36. I den yngre liste fra 1509 er
derimod ved disse kirker denne klamme bortfaldet og hver enkelt opført med
sin afgift, der dog sammenlagt to og to svarer til den tidligere anførte37.
Ingen af disse lister skelner dog mellem kirker og kapeller, en benævnelse
der kun forekommer et par gange i Sydslesvig (Bredsted og Gettorf), men de
deler samtlige kirker i tre klasser, der betaler henholdsvis 24, 12 og 6 sk. lybsk
i bispeafgift. Anderledes derimod den kun i afskrift bevarede, fra tiden mel
lem 1362 og 1462 stammende »Vertekeniss aller propositurn«38. Den sondrer i
en række tilfælde mellem de to kategorier, men uheldigvis kun i begyndelsen
af listen, senere er det langtfra konsekvent gennemført, idet adskillige kirker
kun opføres med deres sognenavn uden artsbestemmelse. Og for Nordslesvig
er dens værd grumme ringe. Rent bortset fra, at afskriveren åbenbart ikke
har kunnet læse originalens stednavne, der ofte er forvansket næsten til
ukendelighed, har han (eller forlæggets skriver) åbenbart været overmåde
skødesløs. I begyndelsen anfører han regelmæssigt ud for sognenavnene, om
kirkerne var ecclesiæ eller capellæ; men meget hurtigt sløjer han af og nøjes
oftest med sognenavnet alene, og til slut bliver dette reglen, således at der
for kirkerne i de tre nordligste herreder (Haderslev, Gram og Tyrstrup) over
hovedet kun findes sognets navn.
For stiftets nordslesvigske område, Nørre-Tyrstrup hrd. medregnet, beteg
ner han kun 11 kirker som ecclesiæ, nemlig Ravsted og Bylderup (Slogs hrd.).
Ris og Åbenrå (Ris hrd.), Broager, Sottrup, Ullerup og Varnæs (Sundeved),
Uge, Kliplev og Felsted (Lundtoft hrd.), alle i storprovstiet; kun een eneste,
Kværs i Lundtoft hrd., kalder han kapel, og det oven i købet med tilføjelsen
»olim« (forhen), uagtet Åstrup, Grarup og Moltrup i Haderslev hrd. samt
Bjerning (Tyrstrup hrd.) i et bispebrev fra 147339 betegnes som kapeller, der
»ab antiquo« (fra gammel tid) var annekteret Frue kirke i Haderslev40. Af de
ovenfor nævnte ecclesiæ betalte de syv 24 sk. i cathedraticum, tre (Åbenrå,
Kliplev og Ullerup), ligesom fire af kapellerne, derimod kun 12 sk. Felsted,
hvis sogn er stort og gennemgående frugtbart, betalte ingen bispeafgift,
antagelig fordi den var annekteret ærkedegnedømmet, og Moltrup var fri
taget for sin armods skyld. Til sammenligning med disse tal (11 og 5) skal det
nævnes, at efter cathedraticumslisterne betalte 21 kirker 24 sk., 25 betalte
12, mens 9 nøjedes med 6 sk.!
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Hvis man overhovedet tør drage nogen slutning ud fra dette meget skrøbe
lige materiale, må det være, at »24 skillings kirkerne« betragtes som ecclesiæ,
resten oftest som capellæ, der ikke havde nogen selvstændig sognepræst, men
enten var annekterede til en større kirke eller til hinanden. Men unægtelig
kvier man sig ved at kalde Oksenvad i Gram hrd., en af Nordslesvigs stovteste
kvaderstenskirker, et kapel, hvad den efter det lige anførte burde være, da
den kun betalte 6 sk. i bispepenge! Måske vil den nærmere undersøgelse af
bygningerne vise, at »12 eller 6 skillings kirkerne« er mindre og yngre end de
24 skillings. Om nogen større aldersforskel tror jeg dog ikke, der kan blive
tale, da de alle — måske med undtagelse af den lille teglstenskirke i Asbøl —
så vidt jeg kender dem, er romanske. Men i det hele er dette intrikate problem
vist uløseligt; det eneste skulle da være, at »kapellerne« har slæbt dette navn
med som en arv fra deres nu længst forsvundne forgængere*.
En anden forskel mellem de sønderjyske og kongeriske kirker var også, at
de førstnævnte — og da navnlig de nordslesvigske — på få undtagelser nær
var og vedblev at være selvstændige, juridiske personer, altså selvejende eller
tilhørende kronen. Det i kongeriget navnlig fra slutningen af 17. århundrede
så almindelige salg af statskirker til private f a n d t kun i ringe grad sted her
nede. Ja, selv kirker med en adelig patron som Dybbøl, der tilhørte grevska
bet Sandbjerg, betragtedes som selvejende41.
Medens den ejendommelige grænse mellem de to stifter nu kun har histo
risk interesse — lad så være, at den går igen i stiftsdelingen mellem Haderslev
og Ribe stift — blev der i reformationsårhundredet trukket en anden grænse
tværs over landet, der endnu gør sig gældende, nemlig grænsen mellem dansk
og tysk kirke — og det dermed i nøje forbindelse stående skolesprog. Selv om
dette falder uden for »Danmarks Kirker«s rammer, har jeg alligevel fundet
det rigtigst at afslutte denne lille oversigt med en kort omtale af dette for
hold42. Uden tvivl er det nemlig dybest inde netop det, der har gjort det mu
ligt, at disse bind om min hjemstavn har kunnet indgå i »Danmarks Kirker«. I
den for kongeriget og hertugdømmerne fælles latinske kirkeordinans af 1537 blev
det bestemt, at gudstjenesten eller rettere prædikenen skulle holdes »in lingva
vernacula«, altså på hjemstavnens sprog. Da folkesproget på den tid var dansk
til en linie fra Husum til Ekernførde fjord eller i hvert fald til Slien, burde
prædikesproget norden herfor have været dansk, således som det også frem
går af den af hertug Christian ( I I I ) allerede 1528 udstedte kirkeordinans for
hans to amter Haderslev og Tørning43. I den af landdagen 1542 vedtagne,
på nedertysk udstedte særlige kirkeordinans for hertugdømmerne blev »lingva
vernacula« imidlertid til »dudsch«, og herefter skulle tysk altså være guds* Jeg skylder dr. Ellger ved Landesamt f. Denkmalspflege i Kiel megen tak for den
dybtgående undersøgelse af dette spørgsmål, han har været så elskværdig at sende mig.
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tjenestesprog op til Kongeåen. Så galt gik det dog ikke. Såvel Nordslesvig
som indtil o. 1600 også nogle sogne i Angel fik dansk prædiken. Vel at mærke
dog egentlig kun landsognene. I købstæderne blev dansk henvist til froprædikenen, der holdtes på en så urimelig tid som 5—5½ om morgenen, hvor
imod højmessen var tysk. Men i hele Syd- og største delen af Mellemslesvig
blev gudstjenestesproget tysk, først nedertysk og fra o. 1600—1650 højtysk. At
dette skete i Svansen og Sydangel, hænger vel sammen med, at her havde
den holstenske adel sat sig godt fast, hvorimod det ikke lader sig forklare i
midtlandet, der dengang var dansktalende ned til Danevirke, og hvor adelen
ikke spillede nogen større rolle. Blot det rent negative kan siges, at det ikke
hænger sammen med de politiske delinger. Det kongerigske Flensborg amt
havde således tysk, det gottorpske Åbenrå amt dansk kirke- og senere skole
sprog. Men hvad årsagen end har været, blev virkningen den, at der i tidens
løb dannede sig et kulturskel, der næsten i eet og alt falder sammen med vor
nuværende statsgrænse.
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der er bedre end skitsen i Trap. 4. udg. I, 6. 10 Jfr. Bjolderup Sogns Historie. 1951.
p. 46 ff. 11 I, 14. 12 Nu som alt nævnt i Frøs hrd. 13 Kendt fra 1474 (Hans
von Schubert og Ernst Feddersen: Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins. 1913. 1. rk.
I I I , 251). 14 Jfr. Annaler f. nord. Oldkynd. 1849. p. 352 f. og »Slesvigs delte Bispe
dømme«. 1949. p. 48. 15 Quellensammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holstei
nischen Geschichte. 1904. VI, 99. 16 Dateringen er taget fra P. Severinsens afhand
ling i Hardyssels Aarbog. III,20. 17 Jfr. Sønderjyllands Historie II, 354 og Hvidtfeldts
Bidrag til belysning af de kirkelige forhold (SJyAarb. 1941. p. 54 f.). 18 SJyAarb.
1952. p. 15. 19 SJyAarb. 1945. p. 79 ff. Også i det nærliggende Daler, der annekteres
1227, var det galt (smst. p. 77). 20 Slesvigs delte Bispedømme p. 49 ff. Jfr. Sønder
jyllands Historie. II, 440 ff. 21 Redegørelsen, der åbenbart skyldes, at hertugen selv
ikke har kunnet finde rede i forholdene, er trykt i Ny kirkehist. Saml. II, 265 f., men
findes delvis afskrevet i adskillige af provstiets ældste kirkeregnskaber. 22 Jfr. Hvidt
feldts redegørelse i SJyAarb. 1941. p. 62 ff. 23 Jfr. Hvidtfeldt, anf. afhandl. p. 70 f.
24
Jfr. Hejselbjerg Paulsen i Slesvigs delte Bispedømme p. 146 ff. 25 Måske under
indflydelse af suverænitetens indførelse 1660, jfr. H. N. A. Jensen: Kirchliche Statistik,
I, 94—95, til hvis fremstilling af præstevalgene (p. 91) i det hele henvises. 26 Opgø
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relsen er foretaget efter listerne i Matthiæ: Kirchenverfassung in den Herzogtümern
Schleswig und Holstein. 1786. II, 149 ff., der synes at stemme overens både med Jen
sens Kirchliche Statistik og Trap. 27 Jfr. Hvidtfeldts anf. afhandl. p. 90 ff. 28 Nogen
særlig forordning om bispetiendens ophævelse i de to nævnte len kendes ikke, men at
den bliver ophævet, fremgår klart af Slesvigbispens gentagne forgæves klager til her
tugen fra sommeren 1525 (jfr. Kirkehist. Samlinger: 4. rk. I, 597—99). 28:1 Som
erstatning for strået betaltes dog – en tid lang – en lille afgift, de såkaldte »stråpenge«
(strohgeld). 29 Jfr. min afhandling i »Smaaskrifter tilegnede Aage Friis«. 1940. p. 86.
30
Forøvrigt kan det i denne sammenhæng bemærkes, at kirkeværgerne (jurati, die
kirchschworne) synes at have haft større betydning end i kongeriget. 31 Jfr. Becker:
Haderslev Provstis fælles Kirkekasse. 1888. p. 37, 45, 50. — Efter godhedsfuld med
delelse fra Haderslev og Odense bispeembede. 32 Fynske eksempler i Steenstrups
»Studier over kong Valdemars jordebog«. 1874. p. 81—83. 33 DK. V I I I . Maribo amt
p. 307. 34 Quellensammlung. VI, 126, jfr. 128. 35 Jfr. A. D. Jørgensen i SJyAarb.
1892. p. 45. 36 Quellensammlung VI, 260, 262. 37 Quellensamlung VI, 278, 280.
38
ZSchlHolst. XXIV, 77. 39 Repertorium 2. rk. nr. 3376. 40 I sin afhandling
om kirken (ZSchlHolst XX, 16) siger Lorentzen, at det skete 1406. Hans kilde har ikke
kunnet findes, således at det ikke kan afgøres, om de dengang kaldtes ecclesiæ eller
41
42
Efter
godhedsfuld
meddelelse
fra
Haderslev
stiftskontor.
Jfr.
Hejcapellæ.
selbjerg Paulsens redegørelse i Slesvigs delte bispedømme p. 224. 43 Jfr. A. D. Jør
gensen i SJyAarb. 1889. p. 218 ff.
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Fig. 1. Haderslev domkirke, set fra nordvest.
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HADERSLEV DOMKIRKE
HISTORISK INDLEDNING
ved

KIRSTEN WEBER-ANDERSEN
Haderslev omtales allerede hos Saxo som en by (oppidum). Den nævnes ganske vist
ikke i Valdemar II.s jordebog, der dog omtaler Haderslev herred, men byen må i hvert
fald gå tilbage til midten af 1100’rne; i byens stadsret fra 1292 siges nemlig (§ 8), at
SS. Viti og Modesti dag (15. juni), den dag, da Valdemar I. indtog Rygen (1169) og der
med knuste Vendervældet, fejredes som en særlig festdag, og formodentlig på denne tid
er kvaderstenskirken opfort. Under kampene mellem Erik IV. og hertug Abel blev byen
brændt i 1247, og ved denne lejlighed er sandsynligvis også kirken blevet ødelagt. O.
1250 afløstes den af en større kirke af teglsten, viet til Vor Frue. Den blev foruden at
være sognekirke også kollegiatkirke, filial af domkirken i Slesvig, og ved kirken fandtes
et kapitel af benediktinere under ledelse af en prælat, der var kantor. Det synes i begyn
delsen kun at have haft fire medlemmer, kantor, diakon, subdiakon og klokker, der
nævnes i et brev1 fra biskop Bonde af Slesvig fra 1273, uden at ordet kapitel dog direkte
bruges. Det nævnes først 1318 som en institution, hvis oprettelse ikke kan huskes (jfr.
Achelis I, 1). 1309 fik kapitlet, som da talte otte kanniker, sine statutter, der bekræf
tedes 13182. Dette kapitel var mærkelig ved sin stilling til præsteskabet i Barved syssel;
1309 stadfæstedes dets ret til af enhver præsteviet mand, som var født i dette syssel,
at kræve to års tjeneste i koret, og kantoren i Haderslev gjorde krav på at udøve den
kirkelige jurisdiktion over Barved syssels præsteskab3. I næsten 200 år var dette et
stridsspørgsmål mellem Haderslevkapitlet og Barved syssels provst i Slesvig, og striden
afgjordes først 1517, da provsten for Barved syssel indtrådte i Haderslev kapitel som
dettes anden prælat4. — Til kapitlet var knyttet en skole, der omtales første gang 13192.
Under de urolige politiske forhold i Sønderjylland ved midten af 1300’rne forringedes
kirkens indtægter betydeligt, og 1358 fik kapitlet tilladelse til at besætte præsteembe
derne med vikarer5. Også kannikerne synes at være blevet forarmede og henvendte sig
til biskop Herman i Slesvig om hjælp, da de ellers blev nødt til at forlade byen; 23. juni
1371 skænkede biskoppen dem indtægterne af seks allerede eksisterende altre i kirken6,
hvorved deres forbliven sikredes. I den følgende tid bedredes kapitlets økonomiske stil
ling betydeligt; 1406 skænkede biskop Johannes Skondelef kirkerne i Moltrup, Bjerning, Åstrup og Grarup7 til kapitlet, 1410 fik det Øsby kirke af hertuginde Elisabeth,
enke efter hertug Gerhardt8, og i de følgende år udvidedes kapitlets jordegods ved køb
og donationer, særlig i årene 1413—399, så man kunne tage fat på en udvidelse af kir
ken. Et nyt kor byggedes, og langhuset forhøjedes. Arbejdet synes at have været af
sluttet o. 1440, for fra denne tid begynder den påviselige tilbygning af kapeller på kir
kens nord- og sydside. Byggearbejderne må sikkert også sættes i forbindelse med kapit
lets udvidelse; indtil 1441 bestod dette af otte kanniker, men i dette år forberedtes op
rettelsen af fire nye kanonikater10 (minores) og 1451 af endnu eet11. 1456 bekræftedes
oprettelsen af Slesvigbispen12; samme år bekræftedes kollegiatskapitlets privilegier og
friheder af paven13 og 1460 af Christiern I.14. Endelig oprettedes 1465 et lektorat15 og
Danmarks Kirker, Bygningshistorie
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1517, som allerede nævnt, endnu et prælatur. — Nicolaus Wulf, der 1429 var blevet
biskop i Slesvig, lod i Haderslev bygge en bispegård til sit brug; den lå i den nuværende
Bispegade16.
På reformationstiden nævnes Haderslev som den første by i Danmark, hvor befolk
ningen sluttede sig til den lutherske lære; det skyldes sikkert for en stor del, at prins
Christian, den senere Christian I I I . , 1526 blev statholder og regent i hertugdømmerne og
ofte residerede på Haderslevhus. Han indsatte straks en luthersk præst som Mariekirkens sognepræst og superintendent for Haderslev provsti, og 1528 blev amtets præster
taget i ed på den nye lære. 1533 bestemte hertugen, at indtægterne af vikarier, kapeller
og gilder dels skulle gå til de fattige, dels bruges til at underholde sognepræsten, kapel
lanen og skolemesteren i byen17. Ved kirkeordinansen af 1542 blev det bestemt, at
kollegiatkapitlets gods skulle tilfalde latinskolen, men det meste henlagdes 1569 til det
nyoprettede hospital. Selve kapitlet lod man uddø18.
Efter reformationen var kirken kun sognekirke, og det viste sig snart, at der mang
lede midler til den store bygnings vedligeholdelse. 1567 nyordnede derfor hertug Hans
d. æ. kirkens forhold, idet han bestemte, at indtægterne af alle len og vikarier, der ikke
tilfaldt de fattige, skulle gå til kirken, så denne kunne holdes i god stand19. 1567 havde
hertugen indsat et konservatorium på tre medlemmer, bestående af amtmand, provst
og borgmester, der skulle tage sig af kirkens bygning og økonomi20; denne ordning
bestod, til kirken lagdes under kirkevisitatoriet (sml. foran p. 42). Ligeledes beholdt
kirken sin egen formue, da den fælles kirkekasse for landsbykirkerne i provstiet op
rettedes (se foran p. 42)21.
Under trediveårskrigen afbrændtes Haderslev af de danske lejetropper 18. september
1627, og kirken blev stærkt beskadiget. Tagværket brændte, og tårnet styrtede ned og
knuste en del af kirkens mure og hvælv. Kirken stod som en delvis ruin i fire år, idet
man først 1631 ved kongens hjælp begyndte at udbedre skaderne. Tårnet blev dog ikke
genopført, og mod vest blev kirken kun lukket med en bræddegavl, der først 1650—51
erstattedes med den nuværende, murede vestgavl.
Selv om kirken skånedes af den store bybrand 18. juli 1759, hvorved også de fleste
kirkeregistre i klokkerens gemme gik op i luer22, måtte der i lobet af 1700’rne stadig
foretages reparationer på kirken, da der til genopbygningen efter branden 1627 for
største delen var anvendt gamle sten, og i begyndelsen af 1800’rne var bygningen temmelig
forfalden. Da kirken 1840 arvede 5000 rigsdaler kurant, henvendte man sig til bygnings
inspektør Wilh. Fr. Meyer i Slesvig om at udarbejde et forslag til kirkens restaurering;
hans plan vandt dog ikke tilslutning, og efter at professor G. F. Hetsch i Kobenhavn
1842
havde
fremsat
et
mere
gennemgribende
restaureringsforslag,
forkastedes
Meyers
plan, og 1844—45 gennemgik kirken en hovedrestaurering efter Hetsch’s forslag (jfr. p.
00). 17. august 1845 genindviedes kirken. 1881—85 restaureredes kirkens ydre og 1894
—98 det indre, og 1891 udarbejdede Baurat Hossfeld et forslag til et nyt tårn, der dog
ikke blev opført. 1941—51 underkastedes kirken en ny hovedrestaurering under ledelse
af arkitekterne H. Lønborg-Jensen og Helge Holm og genindviedes 14. januar 1951.
1691 klagede provsten over, at byens magistrat ville tiltage sig patronatsretten over
kirken23, og 1766—67 hævdede magistraten atter at være kirkens patron, hvorfor den
ønskede jus præsentandi, eligendi et vocandi tilstået på ny, som den påstod at
haft det tidligere; i Gottorp fastslog man imidlertid 1767, at landsherren alene var kir

have

kens patron24. — 1920 blev kirken domkirke i det nyoprettede Haderslev stift.
MIDDELALDERLIGE KAPELLER
De sparsomme kilder har kun overleveret os navnene på otte middelalderlige kapel
ler, af hvilke de syv har været selvstændige bygninger; men der har været flere, efter
som sideskibene hver har været begrænset af fire kapelbygninger; hertil kommer yder
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mere S. Barbaras kapel i vinklen mellem nordre korsarm og korsideskib samt den
med det nuværende kor samtidige bygning i to stokværk mod syd, selv om der er mulig
hed for, at den har tjent som sakristi (sml. p. 91). Vi kender kun tre af kapellernes
pladser. Om de eftermiddelalderlige kapeller, se: Eftermiddelalderlige gravkapeller og
krypter. Om sidealtre, se p. 128.
»Det gamle jomfru Marias kapel«. Kapellet, der var indrettet i søndre korsarm, omta
les muligvis første gang 17. september 1440, da Otto Skinkel gav noget gods i Skads
herred til Vor Frue kapel25, hvormed sikkert menes dette kapel, der 3. december 149426
kaldes »det gamle jomfru Marias kapel« i modsætning til Marianernes Vor Frue kapel
(se ndf.). 4. marts 1495 kaldes det jomfru Marias, Johannes døberens og ærkeengelen
Mikaels kapel27. Det tjente senere som dåbskapel, og den middelalderlige malmdøbefont
var opstillet her28.
Vor Frue kapel (Marianerkapellet). Kapellet, der før branden 1627 var den vestlig
ste tilbygning på kirkens sydside, byggedes o. 1440 af fru Eibe Limbek29, enke vistnok
efter Claus Limbek på Tørning. Da de Limbekske godser ved ægteskab var gået over
til slægten Ahlefeldt, kom også kapellet i dennes besiddelse. For en sonebod på 2000
mark lybsk, der betaltes for et medlem af familien, »Claus von Alevelden grotevaders
broder«30, som 1440 var blevet dræbt på kirkegården i Gram, ansattes fire evige vika
rer, der dannede Marianernes broderskab, og 15. juni 1456 stadfæstedes dette af Slesvig-bispen31. 1512 oprettedes et femte vikariat. Marianerne boede i en gård tæt nord
for klosteret, som fru Eibe Limbek havde skænket. Da gudstjenesten ved sidealtrene
ophørte 1527, beholdt Marianerne deres renter og blev boende i gården til deres død.
Kapellets gods gik over til hospitalet Goschenhof i Ekernførde, der var oprettet af
biskop Godske von Ahlefeldt. — 1517 kaldes »capella marianorum« af biskop Godske
for»vort kapel«32; 1526 benævnes det »der Alevelder Capellen«33 og 1569 biskoppens kapel34.
Jomfru Marias alter, »de Abelelen« (Alevelden), nævnes 148035.
Helligåndskapellet 36 . Ved stiftelsesbrev af 6. november 1442 grundede bisp Nicolaus
af Slesvig et evigt vikarie ved et alter, som skal ligge i det nye kapel (nova capella),
som ligger lige øst for Heyne Cremers (que proxima est circa Capellam quondam heynonis Cremer ad orientem); længere nede i brevet kaldes kapellet udtrykkeligt helligåndskapellet (... vicarie siue Capelle sancti spiritus), hvoraf fremgår, at også alteret
har været viet den helligånd. Utvivlsomt er det kapellet og ikke alteret, der hentydes
til, når det — efter omtale af såvel alter som kapel — hedder, at »det« skal helliges og
vies til ære for den helligånd og S. Bartholomæus apostel, vor skytshelgen (altare in
noua Capella ... tam consecrande(!) et dedicande(!) in honorem sancti spiritus ...
necnon
sancti
Bartolomei
Apostoli
nostri
sanctissimi);
men
sandsynligvis
har
også
alteret tillige været viet Bartholomæus. Det er derfor tvivlsomt, om det p. 131 nr. 8 omtalte
helligåndsalter har været knyttet til dette kapel.
Hvad alterpræsten angår, da hedder det i stiftelsesbrevet, at han visse aposteldage,
søndage og på store festdage skulle prædike for folket på et egnet sted (congruo loco) i
kirken eller in ambitu (omgang) Haderseleuensi; han skulle have plads (stallum et lo
cum) i koret og i processionerne lige efter kannikerne, han skulle bære en mørkerød almusium (en slags hætte) og tituleres summus vicarius (hovedvikar).
Heyne Kræmmers kapel. Kapellet omtales første gang 1442 i stiftelsesbrevet for Helligåndskapellet som liggende vest for dette37. Stifteren, Heyne Cremer, var 1440 råd
mand i Haderslev38.
S. Laurentii kapel 39 . I stiftelsesbrevet af 4. august 1443 bekender Peter Bower, at han
har stiftet et gejstligt vikarielen til Guds og S. Laurentii ære, som hans afdøde fader
4
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havde påbegyndt og dertil skænket et fuldkomment messerede med kalk og messebog
samt 40 mark lybsk. Foruden penge til vikariet skænkede Peter Rower 20 mark lybsk
som hjælp til at »buwen enen Capelle to der vorscreuenen Vicarien«. Hvis kapellet ikke
blev bygget, skulle stifteren have sine penge tilbage. Vi ved ikke, hvor kapellet har lig
get, men hvis dets alter, for S. Laurentius, som nævnes i stiftelsesbrevet, er identisk
med det Laurentiusalter, der omtales 6. maj 1521, må stiftelsen være bragt til udførelse.
Stakes kapel (S. Magdalenes kapel?). Kapellet, der ligger øst for Marianernes Vor
Frue kapel, omtales første gang 151740; det stiftedes af slotshøvedsmand Henneke Stake,
som er omtalt 147341. Kapellet nævnes også i kongens brev af 25. maj 1533, da side
altrenes og kapellernes indtægter efter særtjenesternes ophor fordeltes42.
Et alter for S. Maria Magdalene omtales 151443, et alter for S. Margarethe nævnes
151944 og et alter for S. Magdalene og apostelen Jakob 152545.
Jacob Krogers kapel. Kapellet, der nævnes første gang 1533, da kongen traf bestem
melse om (altrenes og) kapellernes indtægter, efter at gudstjenesten i dem var ophævet46,
må være eet af de to kapeller mellem Stakes kapel og søndre korsarm, da stolene i Kro
gers kapel i en stolestadematrikel fra slutningen af 1500’rne nævnes under mandsstolene47.
S. Barbaras kapel. Kapellet, der ligger ost for nordre korsarm, er ifølge en kalkmalet
indskrift bygget 1512 af Claes Anckersen, der 1503 var anden borgmester i Haderslev48.
Det nævnes også i kongens brev af 25. maj 1533, hvor der efter alter- og kapeltjenesternes ophør blev truffet bestemmelse om indtægternes fordeling49.
Angående litteratur iøvrigt, se til slut under kilder og henvisninger.
1
Danmarks Riges Breve nr. 219. 2 Güttel p. 27. 3 A. D. Jørgensen: Den nor
diske Kirkes Grundlæggelse og første Udvikling, Kbh. 1874—78, p. 525. 4 Mat
thiessen nr. 49. 5 Güttel p. 28. 6 Matthiessen nr. 3. 7 Lorentzen p. 16. 8 Mat
thiessen nr. 6. 9 Smst. nr. 7, 14, 19, 21, 22. 10 Smst. nr. 23, sml. nr. 31. 11 Smst.
nr. 28. 12 Smst. nr. 31. 13 Smst. nr. 32. 14 Smst. nr. 33. 15 Smst. nr. 40.
16
Lorentzen p. 18, note. 17 Matthiessen nr. 54. 18 Slesvigs delte Bispedømme.
Kbh. 1949, p. 62. 19 Matthiessen nr. 55. 20 Güttel p. 41. 21 Lorentzen p. 36,
giver året 1663 med spørgsmålstegn. 22 Rhode p. 86. 23 (RA) T. K . I . A . — D.
112.
Kirke- og skolesager" 1533—1730. 24 (RA) T.K . I . A . — D. 112. Alm. kirke
sager 17 3 6—184 8 . 25 Matthiessen nr. 26. 26 Acta pontificum danica nr. 3432.
27
Smst. nr. 3458. 28 Güttel p. 85. 29 W. Jessen: Zwei Ahlefeldtsche Stiftungen,
die Marianerkapelle in Hadersleben und der Goschhof in Eckernförde, i ZSchlHolst.
XL, 340 ff. 30 Smst. p. 341,342. 31 Smst. p. 392. 32 Matthiessen nr. 48. 33 Lo
rentzen p. 29. 34 Matthiessen nr. 55, Güttel p. 85 f. 35 Acta pontificum danica
nr. 2776. 36 Matthiessen nr. 24, sml. nr. 30, Güttel p. 86 (»die neue Kapelle«). 37 Mat
thiessen nr. 24. 38 Smst. nr 22, Lorentzen p. 29, Güttel p. 86. 39 Matthiessen nr.
25, jfr. nr. 15, Lorentzen p. 30, Güttel p. 86, Acta pontificum danica nr. 4857, jfr. 4604,
4730. 40 Matthiessen nr. 47. 41 Smst. p. 71. 42 Smst. nr. 54. 43 Acta pontificum
danica nr. 4480, 4481. 44 Smst. nr. 4743. 45 Smst. nr. 4992, Güttel p. 87. 46 Mat
thiessen nr. 54. 47 Güttel p. 88. 48 Samme p. 87. 49 Matthiessen nr. 54.

Fig. 2. Haderslev domkirke. Udsnit af Braunius’ (Braun og Hogenbergs) stik 1585.

BYGNINGSHISTORIE
ved

AAGE ROUSSELL

Kirken ligger umiddelbart ved det højeste p u n k t i byen i vejgaflen, hvor
Ribe landevej løber sammen med den store nord-syd gående landevej. Alene
ved sin beliggenhed dominerer kirken således bybilledet (fig. 1). Kirkepladsen
er meget snæver, allerede i middelalderen har koret ligget helt ud i Nørregade,
og i vest er der kun få meter til gadelinien selv nu, da skibet mangler både et
vestfag og tårn. På langsiderne ligger huse tæt ind mod kirken. På sydsiden
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Fig. 3. Udsnit af byplan med Haderslev domkirke, udfort af H. Lund 1800.
I Haderslev byhistoriske arkiv.

har der sikkert alle dage været en spærrende bebyggelse, som kun lod den
smalle, stadig eksisterende plads slippe fri; på svdøsthjørnet lå det middel
alderlige kalendebroderskabs hus, et gotisk stenhus, som senere blev rådhus
og brændte med byen 1627 (fig. 2). I regnskaber fra baroktid nævnes en del
bygninger ved kirken eller sammenbygget med denne (jfr. byplan 1800, fig. 3),
Heraf eksisterer nu kun latinskolen, der blev opført 1735 midt for kirkens
nordside. På samme side må graverens hus (Todtengräber Haus), der nævnes
i regnskaberne 1735, have ligget. 1733 omtales kirkeristen ved konrektors hus.
En klokkerbolig »in der Oster Ende der Kirche« havde 1692 en kakkelovn,
men var ganske øde og ubeboelig (Güttel p. 94). En ejendommelig lokalitet
er »die Tasche«, der 1725 omtales som beliggende ved kirkens østside, og hvis
skorsten blev fejet i 1699 (Güttel p. 94). Måske er den identisk med klokkerboligen, der nævnes 15681. Ved det nordlige sideskib lå i 1800 byens sprøjte
hus, og med indgang fra det søndre sideskib var i 1674 opført et kalk- og materialhus af bindingsværk og med stråtag, der 1822 var så bygfældigt, at det
solgtes ved auktion og blev erstattet med et »lokale« til blystøbning, der
endnu nævnes 1847. I forbindelse med bygninger nævnes også skomageren,
1718, og personnavne som H. Brun, 1725, og Gerhardei, 1783. 1585—86 ud
vides eller nybygges degnens hus; det kan dog ikke med sikkerhed ses, om
det lå på kirkepladsen.
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Kirkepladsen ligger nu åben mod øst og vest, men tidligere har den her og
andre steder, hvor der ikke stod huse i skellet, været hegnet af mur eller planke
værker, der efterhånden blev udskiftet med mur. På Braun og Hogenbergs
stik fra 1585 er hele vestsiden vist lukket med en mur, mens der var en muret
port ved slippen ud mod torvet (fig. 2), og samme år blev i østsiden opmuret
en buet port med stenbro under. I 1642 blev muren på vestsiden nyopmuret
med en port og egetræsrist. 1718 blev 24 alen egeplankeværk fra østenden af
kirken til porten ved skomageren fornyet, men 1735 blev det erstattet med
en mur af store og almindelige flensborgsten samtidig med, at der blev sat
mur mellem latinskolen og graverboligen. 1755 blev muren på østsiden »mel
lem kalkhuset og Kay Mussmanns stald« fornyet, og der blev lagt tagsten på
hele kirkegårdsmuren, men endnu 1795 omtales reparationer af plankeværket.
Hele baroktiden igennem nævnes kirkeriste og smedearbejder ved dem, og
1725 omtales de seks store døre på kirkegården.
1808 blev kirkegården ved S. Marie kirke nedlagt, efter sigende på grund
af en dysenteri-epidemi2, men først 1823 blev der for sidste gang begravet i
kirken3; den havde dog allerede længe været for lille, og de fleste begravelser
havde fundet sted på kirkegården ved dominikanerklosteret ved Haderslev
Dam. I baroktiden er de to kirkegårdes regnskaber blandet sammen og ofte
vanskelige at skille ud fra hinanden. Det ses dog, at i 1723 blev der stillet et
nyt plankeværk om klosterkirkegården, men 1797 frygtede man, at kirkegårdsgærderne (die todten Zaune) ville frembyde fare i tilfælde af ildebrand, og
man besluttede sig til at erstatte dem med plankeværk. 1799 tales om et sta
kitværk, der delvis blev fornyet, og hvoraf 14 fag blev malet sort med hvide
knopper. Det kan dog ikke med sikkerhed siges at høre til klosterkirkegården.
1801
er der store tømrerarbejder ved klosterkirkegårdens plankeværk; det
blev i 1827 nedrevet og erstattet med et græstørvsdige, men 1868 opstilledes
igen 15 ⅓ fag planker, der året efter blev tjæret. 1829 blev stakitportene
malet, og 1854 fik kirkegårdsindgangen to murede piller med støbejernsport.
1814 var kirkegården blevet beplantet med 50 elletræer.
Til klosterkirkegårdens udvidelse blev i 1804 købt et stykke på kloster
grunden liggende land, og 1807 blev indgangen planeret, 1808 inddroges ud
videlsen i vest, men først 1815 blev der anlagt gange. 1816 blev diget istand
sat. 1844 blev der plantet 200 hvidtjørn til en hæk, der omplantedes 1867
(jfr. iøvrigt under †dominikanerkloster).
1859 blev assistenskirkegården i Sdr. Otting anlagt med fire murede ind
gangspiller og porte og pilledæksler af jern. Grunden kostede 1700 rdl. 1865
købtes 700 tjørnebuske og 113 egepæle, der året efter blev suppleret med 76
pæle. 1911 blev assistenskirkegården udvidet.
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GRANITKIRKEN
Navnet Gammel Haderslev kendes allerede fra et dokument fra 1285, men
den omstændighed, at Haderslevs stadsret fra 1292 nævner SS. Viti og Modesti
dag, den 15. juni, som en festdag til minde om Rygens erobring i 1169 (jfr.
ovenfor), tyder på, at den nye købstads udskillelse er sket senest midt i 1100’rne.
Der er imidlertid ingen tvingende grund til, at man skal tænke sig købstaden
så gammel, at den kan have haft en trækirke.
Granitkirken, opført i sidste halvdel af 1100’rne, er antagelig den første
kirke på stedet. Den kendes kun fra et antal kvadre, løstliggende eller ind
murede i den nuværende bygning, og om dens størrelse og planform vides
intet. En del af kvadrene er hugget med krum overflade og må således tilhøre
en apsis eller måske rettere apsider, idet krumningerne er forskellige og synes
at henvise til rundbygninger med radius på ca. 3,5 m og ca. 2 m. Selv om teglstenskirkens kor kunne tænkes at have haft apsider, der delvis var bygget af
granit, taler kvadrenes profileringer (fig. 5) og skulpturelle udsmykning mod
en så sen datering. Profilerne dannes af skråkanter, hulled med eller uden
rundstave og klokkeprofil. Profilerne på kvadrene fra apsis viser, at denne i
det mindste har haft to led i soklen. Under den gotiske korgavl ligger sokkelkvadre, hvis profil er knækket i ret vinkel og antagelig har hørt til en portal.
Under kirkens sydvestre hjørne ligger en hjørnesokkel med et lille, skægget
mandshoved af en type, der er velkendt fra romanske kirker. Som dørover
ligger ved den øverste dør i det gotiske kors sydlige spindeltrappe er genanvendt en sålbænksten fra et vindue af romansk form med ca. 35 cm lysning.
De interessanteste granitdetailler er to billedsten (fig. 4 a-b), der nu er anvendt
som trappesten ved ejendommen Naffet nr. 7. Stenene måler 81—88 × 31—
36 × 22—24 cm. De har begge på den ene kant en tovsnoning og på den brede
side en palmetfrise med kugler mellem palmetterne. Den ene stens smalside
er dekoreret med et romansk planteslyng, den anden har foruden en stump
planteslyng en større, skællet drage, der synes at bide en mindre drage i halen.
Hugningerne er temmelig grove og er både i teknik og i palmetternes form
nær beslægtet med søjlebaserne i Kirke-Fjenneslev (DK. V, Sorø Amt, p. 326)
og med døbefonten i Kalundborg kirke, og dette i forbindelse med sokkelprofilernes slappe former gør det sandsynligt, at granitkirken skal dateres til tæt
op mod år 1200. Det er en ejendommelighed, at granitkvadrene kun findes
genanvendt i de fra gotikken og senere tider stammende bygningsdele, som om
de i første omgang alle har været indmuret i den senromanske kirkes kor, der
måtte vige for den gotiske korbygning. Dette kunne tyde på, at granitkirken
har ligget på det nuværende kors plads, således at teglstenskirkens korsfløj
har været opført vest for den og i sin helhed, før man gik i gang med ned-
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L. L. 1951

Fig. 4 a. Haderslev domkirke. To romanske billedsten, genanvendt i en trappe (p. 56).

L. L. 1951

Fig. 4 b. Haderslev domkirke. Den anden dekorerede side af stenene fig. 4 a.
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Fig. 6. Haderslev domkirke. A—G. Sokkelprofiler. H. Karmsten 1:10 (p. 5(5).

rivningen af den gamle kirke. Der er dog også den, måske mere nærliggende,
mulighed, at granitkirken har været ødelagt, hvilket brandspor på en del af
kvadrene nok kunne tyde på, og har været revet ned til grunden, inden man
påbegyndte opførelsen af teglstenskirken og i så fald med koret som den før
ste bygningsdel, hvori man genanvendte de gamle materialer. Efter teglstenskirkens stilpræg at dømme må granitkirken være gået til grunde, da Erik
Plovpenning afbrændte byen i 1247.

TEGLSTENS K I R K E N
Den nuværende kirke består af et tværskib fra o. 1250, langskib fra o. 1260,
koranlæg fra o. 1420, sengotiske sidekapeller, vestforhal fra 1650 samt våben
hus og sakristi fra ny tid.
Den romanske kirke var projekteret som en fladloftet, eenskibet korskirke
med to kapeller på hver korsarms østside. Kun tværskibets tre fag er bevaret,
idet skibet aldrig blev opført i den planlagte form, og koret og kapellerne er
nedrevet. Man synes at have påbegyndt arbejdet med indretning af en tegl
gård på sydsiden af fjorden; den omtales i stadsretten 1292 og tilhørte endnu
kirken i 1564 (Güttel p. 26). Selve byggearbejdet er begyndt med koret eller
med koret og tværskibet under eet, hvilken af delene kan nu ikke afgøres, da
koret er helt nedrevet og erstattet med det gotiske kor.
Koret har sandsynligvis dannet et omtrent kvadratisk fag på størrelse med
korsarmene og har således fyldt lidt mindre end de to vestlige, gotiske kor
fag. Et blik på planen fig. 100 vil vise, at hele dette areal er ganske gennem
hullet af krypter og gravkamre fra gotik, renæssance og barok. De sparsomme
fundamentsrester fra ældre tid, der er set herimellem, lader sig vanskeligt
knytte til bestemte tidsperioder. Mellem vestkanten af højkorets to østligste
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Fig. 6. Haderslev domkirke, set fra nordvest. Efter fotografi i Haderslev byhistoriske arkiv
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Fig. 7. Haderslev domkirke. Plan 1:300. Øst opad. Målt ved Lønborg-Jensens tegnestue;
revideret af Aa. R., tegnet af Grethe Kølle og Tove Bojesen.

Fig. 8. Haderslev domkirke. Langsnit, set mod syd. 1:300. Målt etc. jfr. fig. 7.

Fig. 9. Haderslev domkirke. Plan af højkirken. 1:300. Målt etc. jfr. fig. 7.
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Fig. 10. Haderslev domkirke. Tværsnit i koret, set mod øst. 1:300. Målt etc. jfr. fig. 7.

piller, altså lidt østligere, end man skulle vente at finde den romanske øst
gavl, løber i en dybde af ca. 175 cm under nuværende gulv et meget uregel
mæssigt kampestensfundament på urørt bund. Herpå står syd for kirkens
midtakse en svær blok af munkesten, der måske er en del af den romanske
østgavl og i så fald viser, at kirken ikke har haft apsis. Noget inden for søndre
arkadevæg ligger i en dybde af ca. 110 cm en række kampesten, der tydeligt
har façade mod nord. På det tilsvarende sted i nordsiden ligger ret svage
rester af en lignende stenrække. Måske er det granitkirkens fundamentrester.
I det følgende foretages en gennemgang af det bevarede tværskibs enkelte
dele, hvorefter der p. 74 ff. gives en samlet oversigt over bygningens oprinde
lige udseende, således som det kan afledes af dens nuværende tilstand og af
arkæologiske spor.
Tværskibet er bygget i munkeforbandt af en gullig eller rødflammet sten,
der måler 28—29 × 13—14 × 9—9½ cm, med glittede fuger, som er svagt
hulede eller let indtrykket i underkant. Til detailler er anvendt nogle få formstenstyper, ved vinduerne en parallelogramformet, gul smigsten, der måler
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Fig. 11. Haderslev domkirke. Tværsnit i korsarmene, set mod øst. 1:300. Målt etc. jfr. fig. 7.

indtil 31 cm på den synlige side, samt en 15 cm vulststen. Karakteristisk er
en formsten med afrundet hjørne mellem to ganske smalle platter, »lyskanter«
(fig. 41 c); denne sten kendes ligesom den gule smigsten også fra Åbenrå kirke
samt fra Løgum klosterkirke. Endvidere er der anvendt formsten ved bue
friserne og i hvælvingsribberne. De indtil 1,5 m svære mure synes at være
opført som kompakt mur med brede hjørnelisener, men oprindelig uden ud
vendig sokkel. Mærkeligt nok angives korsskæringspillerne at bestå af halv
anden stens skalmur om en kerne af marksten og mørtel (Güttel p. 12). Som
måleenhed er anvedt en fod på ca. 31,1 cm, hvorved tværskibets udvendige
længde bliver 100 fod. Tværskibet har sammen med det romanske kor udgjort
teglstenskirkens første byggeperiode. Af façaderne ses nu kun de stærkt om
murede gavle samt enkelte partier af sidemurenes øvre del.
Søndre korsarm. Sydgavlen (fig. 17, 43) har, som største delen af kirken, en
senere indsat granitsokkel. Et lille portalfremspring i gavlens midtakse er
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Fig. 12. Haderslev domkirke. Tværsnit i skibet, set mod vest. 1 :300. Målt etc. jfr. fig. 7.

foroven vandret afsluttet med to tilbagespring. Den falsede, blændede dør
har udvendig et ommuret spidsbuestik, indvendig et helstens spærstik. De
nuværende, store stavværksvinduer, der vistnok stammer fra kirkens gotiske
ombygning o. 1430, men først ved restaureringen i 1845 er ført så langt ned,
at de griber ind i portalerne (fig. 13, 14), har foroven ødelagt to oprindelige vin
duer, hvis spidsbuede stik er synlige på hver side af et rundvindue, som nu
er blændet. De to vinduer har antagelig haft samme størrelse og udformning
som korsarmenes vestvinduer, der ses indvendig. Umiddelbart over rund
vinduet ligger et savskifte med rundede tænder. Den østre hjørnelisén samt
gavltrekanten har gammelt murværk, dog er lisenens top og kamtakkerne
med gavlblændingernes øvre afslutning nye. Af de fem blændinger er de yder
ste simpelt falsede, de næstyderste har i bunden en høj, rundbuet forsænkning
med hulede false. Midtblændingen er tværdelt og har forneden et rundbuet
vindue, der trods de gamle sten vist ikke er oprindeligt i sin ydre form; ind
vendig sidder det i en fladbue under et stejlt spærstik. Øverste del af midtblændingen har en tilmuret spidsbue i bunden. På Heinrich Hansens i det
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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hele meget pålidelige stik fra 1856 (fig. 44) ses gavlen i den daværende til
stand med glatte kamme med kugle på toppen og med kugler på toppene af
hjørnelisenerne, der dengang gik højere op. Vinduet i midtblændingens neder
ste del er vist fladbuet, og i den øverste del sidder et solur.
Østsiden af søndre korsarm ses i noget ruineret tilstand på loftet over det
Cederfeldske kapel. En bred helstens lisén bringes til uregelmæssig afslutning
i højde med kapellets sydmur; den må vistnok betragtes som et spor af korsarmskapellets romanske flankemur. Derover kommer korsarmens lidt smallere
hjørnelisén med halv stens fremspring. Udvendig ses en krydsende rundbue
frise af røde sten at løbe af på lisenen; buefrisen hviler på binderkonsoller, pro
fileret med platte over afrunding. Samme profil har et rulskifte over frisen.
Et brudstykke af frisen er bevaret inde på loftet, hvor den ligger under et
udkraget, forhugget rulskifte. I højde med hjørnelisenens tilbagespring har
østmuren to udkragede skifter, som må markere østkapellets pulttag (fig. 18).
Den nederste, synlige del af muren synes at være ildskørnet. Murens vinduesåbninger vil blive beskrevet nedenfor under omtalen af korsarmens indre.
Vestmuren er udvendig helt skalmuret i ny tid.
Nordre korsarm. Nordgavlen er stærkt skalmuret, men har sikkert været
som tværskibets sydgavl. Rundvinduet mellem de to oprindelige vinduer er
her bevaret med smig til begge sider.
1674 blev det øverste af gavlen hugget ned og genopført med behugne sten
med kugler, men 1748 tales om en for to år siden nedfalden nordgavl, og efter
en reparation af begge tværskibsgavle i 1780 bliver de overstrøget med rødt.
Af oprindelige detailler ses udvendig på vestmuren kun toppen af et spids
buet vindue. Hvor denne mur støder til skibet, står afslutningen på første
byggeperiode som en fortanding, der har været beregnet til en sværere mur
end den, der senere blev opført. Udvendig på østmuren sidder sydligt en rest
af en krydsende rundbuefrise, der løber hen over en række vinduer, som vil
blive omtalt nedenfor. Vinduesrækken afsluttes mod nord med en blænding,
der er lidt højere end vinduerne. Blændingsbunden har været udmuret med
stående siksak; det er det eneste sted i det romanske murværk, hvor denne
mønstermuring er fundet. Uden for tagfladerne er korsarmens sidemure mo
derne skalmuret.
Det indre af tværskibet giver, trods nedrivninger og ombygninger, stadig
et smukt og interessant indtryk af den senromanske arkitektur. Under kir
kens sidste hovedistandsættelse var der lejlighed til at foretage en omfattende
række udhugninger og undersøgelser, som til en vis grad er udnyttet ved
restaureringen.
Korsskæringspillerne har fra begyndelsen kun haft frie sider mod tværski
bet og mod kirkens midtakse, idet kirken jo var projekteret eenskibet. Deres
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profilering viser en morsom blanding af romansk og gotisk stilfølelse. Roman
ske er de tokoblede halvsøjler (fig. 19), der uden base står på 10—12 skifter
høje plinter (fig. 20). Halvsøjlerne har tre skifter høje trapezkapitæler med
hule affasninger med en lille lyskant over en skaftring. Mod tværskibet mangler
skaftringen, og under korbuen er det meste af søjleskafterne borthugget for
at give plads for prædikestolsopgang og et epitaf. På de to vestre piller er
halvsøjlerne ikke gamle, idet en udhugning har vist, at muren er kalket under
dem. Dette kan dog skyldes, at halvsøjlerne har været hugget bort for at
give plads til epitafier, der igen er fjernet ved Hetsch’s restaurering. Det
to skifter høje, karnisformede led over kapitælerne hører til den oprinde
lige arkitektur ligesom dets øverste skifte, der forkrøbber sig hen over piller
nes mange false, men de store konsoller, der ind mod kirkens længdeakse
ligger derover, er nye (fig. 19). Gotisk virker de mange false, der bryder pille
hjørnerne mellem halvsøjlerne. De fortsætter op under de store spidsbuer ind
om korsarmene og har sikkert også ligget under gjordbuerne mod kor og skib,
hvoraf der ses spor på sydøstre pille, hvor der ligger begyndelsen af tre rulskiftebuer over hinanden. Den midterste fals er afrundet med lyskanter og
markerer lige fra gulvet krydsribberne i hvælvingerne. Denne rige leddeling
findes dog kun mod korsskæringsfaget; mod koret synes foruden det runde
ribbeled kun at have været en enkelt fals, og mod korsarmene er kun det
runde led til stede. Det må bemærkes, at korsarmene er forskudt noget mod
øst, således at de to østre korsskæringspiller bliver yderligere usymmetriske.
Af det oprindelige korsskæringshvælv er ved nedbrydningen i højmiddel
alderen levnet det nederste af ribberne, især tydeligt på sydvestre pille. Det
er en ca. 18 cm bred trekløverprofil, som bærer rester af kalkmalet dekoration.
Søndre korsarm gav før sidste restaurering bedst forståelse af korsarmenes
oprindelige udformning, som yderligere er klarlagt under restaureringen. I
vestvæggen sidder helt oppe under hvælvingen to slanke, spidsbuede vinduer,
der som alle andre romanske vinduer er tilmurede; det nordre er ødelagt alle
rede ved indbygningen af den høje sideskibsarkade. Denne vinduestype, der
genfindes i begge korsarmes øst- og vestvægge, har dobbeltsmig bygget af 31
cm lange, gule formsten og lysningsfals. Både ind- og udvendig har vinduet
en dyb fals med en 15 cm trekvartrund stav, der sammen med de smige false
og buens blødt afrundede, spidsbuede form viser tilbage mod romansk arki
tektur. Vinduets bund er aftrappet. Forneden i vestmuren er en ikke oprinde
lig døråbning ud til det yngre våbenhus nu atter tilmuret. Østvæggen (fig. 21)
har forneden en 217 cm bred, rundbuet åbning, der nu står blændet som niche,
men før sidste restaurering i murflugten ind mod korsarmen havde en tilmuring med en kurvehanksbuet dør, som også var tilmuret. Den brede, rund
buede åbning har false mod korsarmen, anden fals er afrundet med lysnings5*

Fig. 13. Haderslev domkirke. Sydfaçade. 1:300. Målt etc. jfr. fig. 7.

Fig. 14. Haderslev domkirke. Nordfaçade. 1:300. Målt etc. jfr. fig. 7.
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Fig. 15. Haderslev domkirke. Østfaçade. 1:300. Målt etc. jfr. fig. 7.

kanter. Åbningen har ført ind til et af tværskibets østkapeller, hvis forhold
er bedre belyst ved nordre korsarm (se p. 73f). Kapellernes overstokværk har
stået i forbindelse med korsarmen ved smalle, spidsbuede åbninger, hvoraf i
søndre korsarm to er bevaret som nicher, mens man af en tredie ser falsen i
kanten af den store spidsbue til korsideskibet. I åbningernes retkantede false
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Fig. 16. Haderslev domkirke. Vestfaçade. 1:300. Målt etc. jfr. fig. 7.

sidder det sædvanlige, afrundede led, der forneden står på et retkantet, til
bagetrukket skifte. Vederlagsstenene er kraget lidt ud og har afrundet under
kant. Øverst under hvælvingen ses to vinduer svarende til vestvæggens, men
ikke nær så høje, idet de måtte respektere østkapellets pulttag. Søndre korsarms hvælving er muret af helsten i ringe og næsten i kuppelform (fig. 22).
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L. L. 1951

Fig. 17. Haderslev domkirke. Korsarmen set fra syd.

Den er ottedelt ved trekløverformede ribber, hvoraf krydsribberne uden over
gang udspringer fra de afrundede stave i rummets hjørner. De øst-vest-gående
ribber løber på flankemurene ned mellem vinduerne, hvor de i vederlagshøjde hviler på en simpel udkraget konsol med affaset underkant, der
også optager den halvstens vægbue, som følger vinduernes spidsbuede form.
Mod korsskæringen går hvælvingskappen glat over i murene. Der er ingen
overribber.
Nordre korsarm er bygget ganske som søndre. Østvæggen har et retkantet,
sokkelagtigt fremspring på 8 cm, der nu er skjult under gulvet. I væggens
nordre halvdel sidder en stor rundbue som i søndre korsarm. Sokkelfremsprin
get følger falsen, den anden fals bliver ni skifter over soklen afrundet med
lyskanter. Inderst i buen er en bred fals borthugget, dens bund er belagt med
teglfliser på 1 8 × 1 8 × 7 cm. På østsiden af muren udvider buen sig igen med
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false til 273 cm.s bredde. På denne side
af muren kan det romanske murværk
følges 83 cm mod syd ind bag det go
tiske korsideskibs ydermur. Her danner
muren et hjørne, i hvilket der fem skif
ter under vederlaget i den store bue er
en 4 cm udkragning som vederlag for
et hvælv, der har dækket det til den
store bue stødende nordre østkapel.
Hvælvet
har
haft
krydsribber,
hvis
ribbesten er profileret som en halvrun
ding mellem lige afskårne kanter. Ribbe
og kappeflader og de svagt fremsprin
gende vægbuer har haft kalkdekoratio
ner. Efter at det gotiske korsideskib er
opført, er dette hvælv erstattet med et
andet, hvis vestbue løb en halv sten
over den store bue. Også dette hvælv er
blevet brudt ned og et højtsiddende
L. L. 1951
Fig. 18. Haderslev domkirke. Detail af mur
er opført, men ved sidste restaurering
værk på østsiden af søndre korsarm, over Ceblev dette sidste erstattet med et nyt.
derfeld-Simonsens kapel (p. 66).
Kapellets sydmur genfindes i det nu
værende våbenhus’ sydøsthjørne. Her er også kapellets hjørne, og dets øst
mur kan følges 120 cm, hvorefter den synes at trække sig tilbage for at danne
en alterniche, men sporene af muren var yderst svage og kan ikke tydes med
sikkerhed. På den formodede alterplads lå lige under gulvet en stor, flad
kampesten.
Hvor vi nu har den store spidsbue til nordre korsideskib, har antagelig op
rindelig været en bred rundbue mage til den bevarede, som har ført ind til
det søndre kapel på nordre korsarm. Buen er helt forsvundet, men af kapellet
er fundet svage rester. På korsskæringspillens østside ses 170 cm over nuvæ
rende gulv de afhuggede ender af en halvstens bue. Over buen var murvær
ket ganske ureelt, brokker og kalk, under den var det smukt fuget og i ubrudt
forbindelse med det øvrige murværk. På pilleknasten i korsideskibets nord
side spores en tilsvarende bue; de har sikkert begge hørt til en hvælving over
kapellet, hvis sydmur anes 3 cm inde i den sengotiske arkadepille.
Nordre korsarm har over kapellerne spidsbuede åbninger som den søndre,
men mens der i søndre med sikkerhed vides at have været tre og antagelig
fire åbninger, ses i nordre korsarm kun to (fig. 11). Et andet par har antagelig
siddet over den forsvundne bue til korsarmens søndre kapel, men de kommer
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Fig. 19. Haderslev domkirke. Sydvestre korsskæringspille (p. 67).

i så fald ret langt fra de to eksisterende, og en kontinuerlig række som i søn
dre korsarm er der ikke tale om. I øverste stokværk findes de to vinduer over
østkapellernes pulttag, men mærkeligt nok er der sikre spor af et tredie, som
ses fra korets sideskib, men ind mod korsarmen er dækket af hvælvingen. Til
stedeværelsen af dette vindue viser, at korsarmen fra første færd har været
projekteret med fladt loft, selv om det ikke kan vides, om man allerede under
opførelsen har besluttet sig for hvælvingsbyggeriet. I vestvæggen er forneden
gnavet en atter tilmuret, kurvehanksbuet åbning til det tilstødende sengoti
ske kapel. I øverste stokværk sidder to store vinduer mage til søndre korsarms. Også hvælvene i de to korsarme er ens.
Oversigt. Vi kan herefter danne os et billede af de dele af den romanske
korskirke, der kom til opførelse. Til trods for, at kun tværskibet er bevaret,
står formen af den projekterede teglstenskirke i hovedtrækkene klart. Til et
kvadratisk kor med eller uden apsis har sluttet sig tværskibets tre fag, der
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Fig. 20. Haderslev domkirke. Sydøstre korsskæringspilles sokkel, set fra vest (p. (57).

enten er tænkt med fladt loft eller med højere mure, end man magtede at
gennemføre. Muligvis har man allerede under opførelsen besluttet sig for
overhvælvning, og det er muligt, at koret har været hvælvet fra første færd,
ligesom korsarmenes østkapeller har haft hvælvinger. Disse østkapeller har
ligget to i tallet ved hver korsarm. Det vides ikke, om de har haft apsider.
Over de to store, rundbuede åbninger til kapellerne har korsarmenes østvægge
haft åbninger ind til kapellernes tagrum. Det fremgår af de bevarede mærker
efter kapellernes pulttage, at der ikke er tale om et egentligt overstokværk,
men kun om et tagrum, og muråbningerne har derfor mest haft dekorativ
betydning. De højtsiddende vinduer i korsarmenes tre frie sider kan ikke have
givet meget lys ned i kirken. Til korsarmen var det tanken at bygge et enskibet langhus, som imidlertid aldrig kom til udførelse i den projekterede form.
Foruden kirkens hoveddisposition har enkeltformerne betydning for for
ståelse af dens arkitekturhistoriske placering. Der er her en række træk, som
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Fig. 21. Haderslev domkirke. Søndre korsarms østvæg (p. 67),
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Fig. 22. Haderslev domkirke. Hvælv i søndre korsarm (p. 71).

går igen ved næsten alle Danmarks senromanske teglstenskirker: hjørne
lisener; rundbuede portaler, som udvendig står i et lille fremspring og ind
vendig har spærstik; højdelte blændingsgavle; mønstermurværk af stående
siksak og gesimsfrise af krydsende rundbuer. En del af disse motiver er sik
kert af tysk oprindelse, til gengæld er de sammenstillede halvsøjler, som pry
der korsskæringspillerne, optaget i dansk arkitektur fra Frankrig. Hertil
kommer nogle få enkeltheder, som giver en mere præcis placering af kirken.
Vigtigst er vinduesformen og hvælvingerne. I plan har vinduerne de skrå
sider, der samler sig mod en smal lysåbning med en lysningsfals til befæstelse
af blyruden, som er en karakteristisk detail i romansk arkitektur. Imidlertid
er stikket en spidsbue, selv om den med sin blødt rundede top på en morsom,
tøvende måde adskiller sig fra højgotiske former, og vinduet har både indven
dig og udvendig en retkantet fals med en rundstav, som afgjort placerer det
i overgangstiden til gotikken. De ottedelte hvælv sender på ydermurene en
midtribbe ned mellem vinduerne, og hvælvingernes vægbuer tvinges af vin
duestoppene op i en stejl, skæv spidsbue. Både vindues- og hvælvingsform
kendes fra andre slesvigske kirker, men kan med stor sikkerhed for Haderslevs
vedkommende føres tilbage til Løgum klosterkirke, der igen er stærkt påvir
ket af Vitskøl cistercienserkirke4. Alle tre kirker har med deres østkapeller på
korsarmene den karakteristiske franske cistercienserplan i dens danske ud
formning. Men i detaillerne har Haderslev desuden nære berøringspunkter

78

HADERSLEV DOMKIRKE

L. L. 1951

Fig. 23. Haderslev domkirke. Buefrise på søndre sideskibsmur, over magistratsstolen (p. 80).

med Åbenrå kirke. Således er den store, gule formsten, som er anvendt i vinduessmigene, nøjagtig ens i de to kirker. Endvidere kan nævnes den afrundede
profilsten med de to små lyskanter, som i de to kirker er anvendt på ganske
ensartet måde, og som også kendes i Løgum. Det er så ubetydelig en detail,
at man vil være tilbøjelig til at tilskrive den bygmesterfællesskab, hvilket
intet andet taler afgørende imod, og det er derfor af stor interesse, at de
pågældende dele af bygningen i Løgum, nordre korsarms vestkapel og klo
sterfløjen, med temmelig stor sikkerhed kan dateres til tiden mellem 1230
og 1273, antagelig nærmest omkring biskop Gunners død 1246, hvilket er i god
overensstemmelse med, at vi må antage kirken i Haderslev for at være op
ført efter branden i 1247.

DET S E N R O M A N S K E S K I B
Af grunde, som ikke nu lader sig efterforske, opgav man at fuldføre byg
ningen efter den lagte plan. Måske var det kirkens værdighed som kommende
kollegiatkirke, måske var det byens vækst, der fordrede en mere anseelig
bygning, måske var det simpelthen de nye arkitekturidealer, der medførte,
at man ikke kunne lade sig nøje med en eenskibet kirke. I hvert fald tog man
den fulde konsekvens af nyorienteringen, da man o. 1260 gav sig i lag med
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Fig. 24. Haderslev domkirke. Søndre sideskib, set mod vest (p. 80).

skibets opførelse og ændrede planen ikke til en treskibet basilika efter ro
mansk mønster, men til det nyeste på området, en »hallekirke«, hvor side
skibene vel er smallere end hovedskibet, men hvor alle tre skibe er lige høje.
Af denne interessante bygning eksisterer kun tre af de oprindelig fire fag i
stærkt ændret tilstand, men det er tilstrækkeligt til at give et indtryk af byg
ningen. Bevaret er søndre arkademur og dele af sideskibenes ydermure. Ud
vendig ses intet oprindeligt murværk.
Skibet er muret af samme slags sten og i samme forbandt som tværskibet.
Ydermurene er temmelig tynde, 80—105 cm, men har svære støttepiller,
64 × 117—178 cm, hvis fremspring foroven indskrænkes ved skrå tilbage
spring, som antagelig har været dækket med tagsten ligesom deres top, der
ligger i flugt med taget. Ydermurene har hvilet på en teglstenssokkel af en
skråkant og en vulst adskilt ved et almindeligt skifte. De oprindelige vinduer
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Fig. 25. Haderslev domkirke. Søndre sideskibspille, set fra vest (p. 80).

og døre er alle forsvundne. Midt på sydsiden er en del af gesimsen bevaret
(fig. 23), nemlig en buefrise af enkelte rundbuer af tre formsten på konsoller
af bindere på højkant, profileret med en afrunding under en platte. Fra over
kant af konsol er buefeltet pudset. De derover liggende gesimsled er forsvundet.
Det indre. Mens nordre arkadevæg er helt ombygget efter branden i 1627,
og sideskibenes ydervægge ganske savner oprindelige detailler, er søndre
arkadevæg trods ændringer bevaret i en sådan stand, at dens opbygning lader
sig udrede (fig. 24). Arkadepillerne er stærkt leddelte med skiftende runde og
retkantede led (fig. 25). Deres sokkel kendes ikke. Under arkadebuerne står
en stor halvsøjle med et temmelig fladt trekantkapitæl med skaftring. Kapi
tælets dækplade er et karnisformet led, to skifter højt. På hver side af halv
søjlen står en trekvartrund stav, der på en yderst plump og tilfældig måde
foroven løber af på halvsøjlens kapitæl. Ganske lignende halvsøjler findes på
pillerne ind mod skibet, men de er dækkede af de senere påmurede hvælvings
piller fra det gotiske højkirkehvælv, og kun på den vestligste pille ved orglet
er halvsøjlen delvis bevaret. Ind mod sideskibet står en halvsøjle, som er slan
kere end de andre og ikke har kapitæl, men kun en skaftring. Der er næppe
tvivl om, at denne søjles halvrunde profil var tænkt løbende rundt på under
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siden af sideskibshvælvenes gjordbuer. Nu er halvrundingen borthugget lige
over skaftringen, og på sideskibets ydermur er alle spor af oprindelig væg
pille eller konsol forsvundet. Muligvis skulle en slank trekvartstav, der står
på hver side af sideskibets halvsøjle, ligeledes have været fortsat under gjord
buen. En lignende stav ses på hjørnet af pillen mellem to retkantede false;
den bærer med en eet skifte høj vulst som kapitæl sideskibenes gotiske ribbe
hvælv. Ind mod skibet har pillens oprindelige profil delvis været afdækket
ved udhugning. Murværket her er i høj grad skørnet — sikkert ved ild, og
repareret med tykke kalklag iblandet fæhår. På den til arkaden stødende
korsskæringspille har man under tværskibets opførelse afsat en fals, der skulle
bære skibets hvælvingsribbe. Denne fals, der stadig findes, har det i tværski
bet sædvanlige profil med en afrunding mellem to lyskanter. Da skibet op
rindelig var tænkt uden sideskibe og altså ikke skulle have arkademur, har
man måttet foretage ændringer i korsskæringspillens vestside og indbygget
en bred halvsøjle af samme slags, som findes på arkadepillen.
Det vides ikke med sikkerhed, om sideskibshvælvene har været opført, eller
om sideskibene kun havde bræddeloft, om end det er sandsynligst, at de var
hvælvede. Derimod kan det med sikkerhed ses, at hovedskibet har haft
hvælv, idet der særlig i de vestlige fag er karakteristiske ujævnheder i murfladerne over de høje, spidse arkadebuer, hvis yderste fals måske er hvælvets
vægbue.
Muligvis har klosterkirken i Løgum også øvet indflydelse på arkitekturen i
Haderslevkirkens skib, men i alt væsentligt er påvirkningen fra den danske
cistercienserarkitektur nu forbi. Typen, hallekirken, er westfalsk, og det
samme er halvsøjlernes stærkt svungne trekantkapitæler, om end de slanke
søjlestave på siderne af halvsøjlerne også kendes i Løgum. En detail som
de på højkant stillede binderkonsoller under gesimsens buefrise viser mod
Tyskland.
DET G O T I S K E H Ø J K O R
I 1300-årene havde kollegiatkapitlet med stor dygtighed formået at styre
mellem landsdelens skiftende magthavere og udnytte de økonomiske kon
junkturer. Også den sorte død var til økonomisk fordel for kirken. For det
stadigt voksende kapitel var den snævre og lave kirke ikke længere tilfreds
stillende, og man tog fat på en storstilet ombygning, der skulle omskabe kir
ken, så den kom på højde med kirkebygningerne i de nordtyske byer.
Byggearbejdet begyndte med koret. Det romanske kor og tværskibets øst
kapeller blev nedrevet til grunden, og i stedet for blev opført et treskibet kor
anlæg, der blev skudt så langt ud mod øst, som hensynet til Nørregade tillod
(fig. 26). Nørregade var og er en del af den jyske hovedvej, og den måde,
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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hvorpå koret med sine 15,9 meter høje vinduer træder frem i gadelinien, gør
kirken til Danmarks mest markante stykke gotiske arkitektur. Måske er de
snævre pladsforhold årsagen til, at den i højgotisk kirkebyggeri hyppigt an
vendte kapelkrans omkring højkoret ikke kom til udførelse i Haderslev.
I korbygningens undermure er anvendt et ikke ubetydeligt antal romanske
granitkvadre, idet man har tilstræbt at udnytte de romanske sokkelprofiler
efter deres bestemmelse. Granitkvadrene har antagelig siddet indmuret i den
romanske teglstenskirkes kor (jfr. p. 58), og det er således for tredie gang, at
de er blevet taget i brug. Granitten findes kun i korbygningens nederste par
tier, det øvrige er muret af mørkerøde munkesten i polsk forbandt med åbne
bomhuller. På sideskibsloftet ses den nedre del af muren at være bygget af
gule sten, antagelig fra det nedrevne kor. På alle hjørner står diagonalstillede
støttepiller, der når helt op til tagskægget, men bliver smallere ved flere af
sæt. Øjensynlig af hensyn til færdselen i Nørregade er gennem korpolygonalen
ført en gennemgang med fladbuede døre og fladbuet tøndeloft. Dørenes false
og gennemgangens vægge er stærkt omsat. Den nordre dør har en overgang
været tilmuret, og der har været sat porte for den søndre. I hvert af korets tre
østfag sidder et 15,9 m højt stavværksvindue med indvendig og udvendig alfasede false og helstens spidsbuede stik. Stavværket og vinduernes inderste
fals er fornyet ved sidste restaurering, hvilket iøvrigt gælder samtlige kirkens
stavværksvinduer. Stavværkets oprindelige form og profilering ses i det til
murede vindue i søndre korsideskibs vestlige fag (fig. 27). Efter dette har
stavværket sin plads halvanden sten inde i falsen; stavværket var ikke som
nu udformet som krydsende spidsbuer, men som tre sidestillede spidsbuer,
en høj i midten og en lavere på hver side (fig. 28). Stavværkets profilering
bestod yderst af en rundstav, derefter fulgte en hulkel og inderst, efter en lidt
skrå platte, en glasfals. Uden for stavværket var buens underside pudset ind til
affasningen. I korsideskibenes stærkt omsatte gavltrekanter, der nu står med
glat kam, sidder et falset cirkelvindue, der på indersiden er muret med stav
værkets profilsten. Af yderdøre i korbygningen ses nu kun en lav fladbue
over en tilmuret åbning i søndre sideskibs gavl. Denne dør har givet adgang
til »kalkhuset« (p. 90), der fra 1674 til 1822 på dette sted klyngede sig op til
kirkemuren (fig. 15). Mellem højkoret og korsideskibene er de udvendige
støttepiller indskrænket til flade lisener, men disse støttes til gengæld af spræng
buer (fig. 29), der fører trykket fra højkorets hvælvinger ned på pillerne ved
korsideskibenes ydermure. Sprængbuerne, som er afdækket med bly, er på
sydsiden stærkt skalmuret eller måske helt omsat. 1674 blev der betalt murer
mesteren 150 mark i arbejdsløn for de to »Zweybogen« på sydsiden med til
hørende tømrede bærebue. Til afdækning blev købt 4 skippund rullebly for
180 mark og 1000 blysøm for 6 mark. 1719 og 1817 blev de igen repareret.
6*
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Fig. 27. Haderslev domkirke. Sammenskæringen mellem søndre korsarm og korets sydmur
over Cederfeld Simonsens kapel (p. 83).

Nordsidens er nyopført ved sidste restaurering. Selve buen er muret som et
helstensstik, hvorover der ligger et rulskifte. Buen er fire sten bred. Spræng
buer af denne art indgår som et vigtigt led i den europæiske gotik, men Vor
Frue kirke i Haderslev er det eneste sted inden for Danmarks nuværende
grænser, hvor sprængbuer er benyttet arkitektonisk. Højkorets mure har
overalt foroven været afsluttet med en dobbelt kløverfrise (fig. 30). Frisen
mangler nu helt på søndre korsideskibs gavl og på korpolygonalens østfag.
Alle gesimsled over kløverfrisen er nye. Højkorets tag med stejle valme over
gavlen er dækket med bly, korsideskibene har vingetegl.
Den høje østgavls dristige konstruktion har givet anledning til mange
reparationer. I 1711 fandt man, at gavlens sydside var revnet og forvitret,
og 1772 er der store murer- og glarmesterarbejder i østenden. Deres afslut
ning blev markeret ved opsætning af årstallet i jerncifre under gesimsen. I
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Fig. 28. Haderslev domkirke. Målt og rekonstrueret stavværk i vinduet på lig. 27. 1:50.

1832 må man forny det øverste af de høje piller, og de store vinduer bliver
repareret eller ommuret.
Det indre. På det gamle kors langmur er opført en gotisk arkademur, hvis
piller dog synes at have fået nye fundamenter, der på sydsiden er konstateret
til to meters dybde under det nuværende gulv. Ikke desto mindre har funda
menterne givet sig allerede under opmuringen, idet østpillerne er meget ude
af lod og hælder både mod øst og mod nord. Det samme gælder sydsidens
midtpille. — Op mod korsskæringspillerne er den romanske mur borthugget i
fornødent omfang. Dog er den afrundede støttepille for det romanske kors
hvælv og de to tilstødende retkantede fremspring blevet stående, da de nye
pillers profileringer blev ført igennem i arkadebuen. Ind mod korsarmene er
udhugget høje spidsbuer med affasede kanter, som i nogen grad har medført
ødelæggelse af de romanske vinduer og muråbninger (fig. 21). De høje, spidse
arkadebuer mellem højkoret og korsideskibene har rige, gotiske profileringer
bestående af spinkle rundstave, pærestave og bundter af rundstave, en profi
lering, der er af overordentlig fin og let virkning (fig. 41 A-B). Mod korside
skibene har pillerne fremspringende sokkel med karnisprofil (fig. 33). Korets
gulv er hævet fem trin over tværskibets. I østfaget, hvis arkadebue er smallere
end de andre, ligger gulvet yderligere tre trin højere. De østre arkadebuer har
senere, men allerede i gotisk tid, forneden fået 2½ m høje spærremure (fig. 32)
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Fig. 29. Haderslev domkirke. Sprængbue på sydsiden (p. 83).

hver med en l½ stens dyb, fladbuet niche med profileret kant. Tilsvarende
nicher ses på ydersiderne af spærremurene, der er opført af hensyn til den
under korfaget liggende processionsgang, der således ikke har hørt med til
det oprindelige anlæg. I korpolygonalen ses tilmurede, fladbuede nicher mod
øst og mod sydøst. Den østre er dog væsentlig mindre. I de østre arkade
buer er profileringen i østsiden afbrudt af ca. 10 skifter under vederlag, hvor
profilerne bæres af et antal hulkelformede skifter (fig. 34). I hvert arkade
fag står over buen en stor, spidsbuet blænding med profilerede kanter. Blæn
dingen omfatter højkorsvinduerne, hvis affasede false løber ned til bunden af
blændingen, medens selve vinduet på grund af korsideskibstagene kun ud
fylder halvdelen af højden. Også stavværket er markeret helt til bunds i blæn
dingen, hvor små, spidsbuede glugger fører ind til sideskibslofterne.
I korpolygonens hjørner er som støtte for hvælvet bygget simple halvstens
stave, der bærer plumpe, pudsede trapez-kapitæler, som vistnok ikke er op
rindelige i deres nuværende form (fig. 36). Den seksdelte paraplyhvælving var
før sidste restaurering meget skrøbelig og er ommuret og ophængt i en jern
betonkonstruktion. Ribberne har som alle korbygningens gjordbuer og ribber
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Fig. 30. Haderslev domkirke. Detail af sydsiden med kløver
frise, mellem Vieregges kapel og korsarmen (p. 84).

en tredelt profilering, hvis midterste led er en pærestav, mens sideleddene har
skrå afskæring. Mod ydermuren ligger vægbuer bestående af en dobbelt pære
stav, hvoraf den inderste i nord- og sydfaget fortsætter helt ned til gulvet og
danner kanten af den første arkadepille. De to andre korhvælv er krydshvæl
vinger med enkelte pærestavs-vægbuer, der sammen med ribber og gjordbuer
udspringer fra terningkapitæler svarende til østfagets (fig. 37). Kapitælerne
hviler på slanke vægpiller profileret som rundstavsbundter mellem to pærestave. På midtpillen er hvælvingspillernes nederste del borthugget af hensyn
til ophængning af barokke epitafier. Alle tre korhvælv har rund slutskive,
vistnok af træ. De to vestre fag, der i modsætning til det østre er gamle, har
helstensoverribber. Korbuen er ført helt op under hvælvene, idet man har
anvendt hvælvingsvægpillens profilering og ført den helt rundt under buen.
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Fig. 31. Haderslev domkirke. Indre, set mod ost.
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Fig. 32. Haderslev domkirke. Korets nordmur og nordre korsideskib, set fra sangerpulpituret (p. 89).

Den gotiske profilering hviler på et karnisprofil under et almindeligt, let fremkraget skifte, som er muret oven på de romanske halvsøjlers karnis, og ikke
som denne er dækket af tykke lag af hvidtekalk.
Nordre korsideskib har gulv i samme højde som tværskibet. I østvæggen
står en stor, fladbuet, halvanden stens niche med retkantede false (fig. 10) og
i østfagets nordvæg en tilsvarende, men smallere. Under østvinduet er som
en senere tilføjelse indmuret en stor, flad rundbue af 2½ stens dybde med
hulkel langs buekanten. Den er først indmuret, efter at spærremuren i arkade
buen ind mod højkoret er opført.
I andet fag fra øst står en høj, spidsbuet blænding med affasede kanter og
moderne udmuret bund (tig. 32). På murens yderside er stedet helt nymuret,
og det kan ikke med sikkerhed ses, om det er et oprindeligt vindue. Under
blændingen ses i muren en stor fladrundbue muret af to rulskifter, der må have
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Fig. 33. Haderslev domkirke. Sokkel på arkadepille mellem nordre korsideskib og koret (p. 85).

åbnet sig ind til en kapelbygning. I buens moderne udmuring sidder nu døren
til sakristiet. I laget nærmest tværskibet ses på ydersiden et stort, spidsbuet
vindue med affasede kanter, hvis indre fals er borthugget. Ind mod korsideskibet er vindueshullet helt udmuret og dækket af et kalkmaleri (se fig. 57).
Efter at vinduet er blevet tilmuret, er der i 1512 i murfladen hugget en stor,
spidsbuet arkadebue med halvanden stens stik som åbning mod den Anckerske kapelbygning. Korsideskibet har krydshvælv med profilerede buer og
runde, profilerede slutskiver. I østfaget hviler ribbe- og vægbuer mod nord
på en retkantet halvstensfals, mod syd på en profileret konsol. I vestfaget
forløber ribberne i muren ind mod tværskibet og har på denne side ingen væg
bue. På de to arkadepiller står der hvælvingsvægpiller profileret som højkorets.
De bærer uden overgangsled hvælvenes buer. På nordvæggen er der simple
helstens vægpiller. Det østre hvælv mangler overribber, de to andre har helstensoverribber.
Søndre korsideskib er i alt væsentligt mage til det nordre. I østvæggen ses
det fladbuede stik til den lille, tilmurede yderdør (se p. 83). Den brede, senere
tilføjede fladrundbue lindes ikke i denne side. I det vestlige fag står det op
rindelige vindue som en tostens blænding. Dette vindue sidder af hensyn til
spindeltrappen forskudt mod vest. Forneden i faget fører en fladbuet, falset
dør ind til denne trappe (se p. 92). Ved siden af døren har været en høj, flad-
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Fig. 34. Haderslev domkirke. Alteret, set fra sangerpulpituret.

buet åbning ind til kapellet. I buens udmuring sidder nu en mindre dør. Korsideskibets tre hvælv svarer ganske til nordre korsideskibs, dog har østhvæl
vet halvstens overribber. Det midterste fag har aldrig haft vindue i ydermuren,
idet der ud for dette fag samtidig med korbygningen og i samme højde som
denne er opført et fremspringende kapel i to stokværk, det nederste trods vin
duerne muligvis sakristi, det øverste, som åbner sig mod kirken, må have
været en sangertribune. Nu anvendes det som kirkens museum. Det er med
sine diagonalstillede støttepiller, vinduer og kløverbladfriser ganske i over
ensstemmelse med korets arkitektur (fig. 13). Den stærkt ombyggede kam
gavl har i den midterste spidsbueblænding en rundbuet glug. Kapellet har
mod nord en selvstændig, nymuret kamgavl mod sideskibets tag. Indvendig
har understokværket krydshvælv med halvanden stens runde eller svagt
spidsede vægbuer til alle sider. I nordøst dækker hjørnepillen over en lille,
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Fig. 35. Haderslev domkirke. Korsskæringen, set fra sangerpulpiturct.

fladbuet, tilmuret vægniche. Hvælvet har retkantede kappesømme og pærestavsribber med tøpskive som i korsideskibene. Under de senere indsatte
ovale barokvinduer ses spor af ældre, der må være ødelagt, da kapellet i
1740’rne blev indrettet som gravkapel for amtmand, greve Carl Hinrich von
Vieregge (se dette). Sangertribunen ovenover har mod vest en stor, fladbuet
blænding og hvælv som korsideskibets. Arkadebuen til korsideskibet har affasede kanter. Dens brystningsmur er forhøjet, da Vieregge-kapellet blev ind
rettet. En dobbeltfalset, fladbuet dør fører ud til spindeltrappen (fig. 38).
Trappehuset er opført samtidigt med højkoret i vesthjørnet mellem dette
og det to stokværks kapel. Udvendig ses den helt ommurede top af det 12sidede trappehus, som har blytag i højde med sangerkapellets gesims. Trap
pen har rund spindel og nymurede trin under fladbuet loft. To små, fladbuede
glugger er hugget i trappevæggen til kapellet vest for kapellet. Den øverste
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fører ind til loftsrummet, den nederste
er tilmuret. Foroven ender trappen på
loftet over korsideskibet, hvor en ro
mansk sålbænksten er anvendt som dør
overligger (se p. 56). Trappen fortsætter
op til højkorets loft i et uregelmæssigt
polygonalt trappehus, hvis helt ommu
rede ydre ses over den vestlige ende af
søndre korsideskibs tag. Trapperummet
har små, firkantede glugger mod øst,
rund spindel om tøndehvælvet loft over
ommurede trin.
Den gotiske korsskæringshvælving. Ef
ter at man havde opgivet at forhøje
korsarmene, har man afspærret deres
lofter med en munkestensmur, bygget
et nyt hvælv i samme højde som korets
og til sidst nedrevet det gamle korsskæringshvælv. Det nye hvælv har ikke
E. M. 1950
Fig. 36. Haderslev domkirke. Vinduer i koret
vægbuer, men krydsribbernes pærestave
(p. 86).
begynder uden overgang på et hjørne
profil bestående af en halvrund stav mellem to ganske spinkle rundstave.
Det samme profil er anvendt ved midtskibets gotiske hvælv. Korsskæringshvælvet har, som alle højkirkehvælvene, rund topskive og i øst og vest en
fals mod gjordbuen, men går iøvrigt over i væggen. Under hvælvingen er
murfladerne mod nord og syd udfyldt med store, spidsbuede blændinger med
kantprofil i stikket og deri en dobbeltfalset blænding, hvis stik og øverste del
af lodrette false er fasede. Blændingen er tredelt af lodrette halvstens stave.
Vistnok samtidig med korsskæringens ombygning er i korsarmene indsat høje
stavværksvinduer med søjlestavsprofil i yderfalsene (p.65).
Midtskibets forhøjelse er fulgt hurtigt efter det nye korsskæringshvælvs fuld
endelse, men dog med en tydelig adskillelse mellem byggeperioderne, der ud
vendig på sydsiden ses som en fortanding mellem korsskæringens middel
alderlige murværk og skibets i krydsforbandt skalmurede flade. På nordsiden
støder højkirkens efter 1627 genopførte mur af flammede sten mod korsskæringsmuren. Også de store, spidsbuede højkirkevinduer med deres dybe false
og stavværk er i det ydre nye, ligeså kløverfrise og gesimser. Det oprindelige
murværk ses under sideskibstaget at være af flammede munkesten i munkeforbandt med skarptskårne, i underkant ridsede fuger. I det østre fag står i
murfladen en stor helstens, spids aflastningsbue.
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E. M. 19.50

Fig. 37. Haderslev domkirke. Højkorets hvælv (p. 86 f.).

Vestgavlen er helt forsvundet, da skibet mistede sit fjerde fag. Dens ud
seende kendes ikke.
I det indre blev højkirken ført igennem over hovedskibet (fig. 39), hvor
efter de senromanske hvælvinger blev nedtaget og hvælvingssporene til dels
udslettet ved påmuringer af sten på fladen. At arbejdet her ligesom med korsskæringshvælvingen er sket i denne rækkefølge, ses deraf, at indtil restaurerin
gen i 1895 var pilleprofilerne kun over de gamle gjordbuevederlag af teglsten,
mens de derunder var udformet i stuk (Güttel p. 36). Både af hensyn til kir
kens uforstyrrede brug og for at undgå den umådelige stilladshøjde er frem
gangsmåden naturlig. Man betjente sig nu ikke mere af pærestavprofilet,
men hjørneprofilet på de lodrette false kom til at bestå af rundstavene, der
allerede er kendt fra korsskæringshvælvet. Tilsyneladende uden i væsentlig
grad at forulempe den senromanske profilering blev der på arkadepillernes
indersider opført nye hvælvingspiller med tredobbelte false, men uden profi-
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lering (fig. 40). På sydsidens tredie ar
kadepille fra øst — den, der nu er den
vestligste — står største delen af den
senromanske halvsøjle fri. I højde med
halvsøjlernes skaftring har hvælvings
pillerne en udkragning bestående af en
skråkant eller en karnis. Først derover
er pillekanterne profilerede (fig. 41 D),
dog ikke den midterste, og på den in
derste, der danner den tre stens brede
gjordbue, hører profilet op et stykke over
vederlag. Det er sikkert en markering
af den højde, fra hvilken buen er om
muret efter branden i 1627. Fra halv
søjlernes kapitæl til på højde med
højkirkevinduernes underkant er pillen
omsat i små sten. Pillefalsen nærmest
arkademuren bærer ribben i højkirkens
krydshvælv, hvortil man ved genop
førelsen har anvendt det gamle pærestavprofil, idet dog hvælvingernes ne
derste flige antagelig er bevaret på syd
L.L. 1951
Fig. 38. Haderslev domkirke. Dør til spindel
siden. Langs ydermurene står kappen
trappen (p. 92).
ind på en halvstens vægbue. På høj
kirkemurene er over arkadebuerne afsat store helstens blændinger, hvis spids
buer har affaset kant. Heri sidder vinduer svarende til højkorets og med små,
fladbuede glugger ved blændingsbunden. I skibets nordside er arkadepillerne med
deres overmur nyopført efter 1627, det samme gælder nordre sideskibs hvælv.
Søndre sideskibs hvælvinger og den høje spidsbue ind mod korsarmen er
antagelig udført i tilslutning til den højgotiske ombygning. Hvælvene har
pærestavribber med helstens overribber og puklede kapper, der uden væg
buer går over i ydermurens vægflade og støder mod de simple, retkantede
gjordbuer, der på arkadepillerne udspringer bag den senromanske halvsøjle
og på ydermuren hviler på halvstens piller, hvoraf de to vestre har udkrag
ninger bestående af et afrundet rulskifte, et almindeligt skifte og en hulkel.
I nordre sideskib er der på gjordbuepillen på ydermuren mellem det mellem
ste og det vestligste fag bevaret det afrundede rulskifte fra udkragningen og
en del af vesthvælvets ribbe. Iøvrigt må hvælvingerne i alt væsentlig være
nymurede efter 1627, men med anvendelse af middelalderlige former og
ribbesten.
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Sideskibenes vinduer, der nu alle står tilmurede, men synlige fra de ydre
kapellers lofter, er antagelig en udvidelse af de senromanske vinduer udført
samtidig med skibets ombygning. Det er store, spidsbuede muråbninger med
mange false uden affasninger. Stavværket er borthugget. De er indmuret i
godt forbandt med det omgivende murværk, men har i modsætning til dette
friske fuger af fed mørtel. På de udvendige false er spor af rød kalkning.
Processionsgangen under koret. Da man på grund af den snævre byggeplads
ikke kunne føre korsideskibene rundt om korets østside, har man følt savnet
af en forbindelsesvej, der formentlig har været særlig nødvendig ved de kirke
lige processioner. Man har derfor meget snart opført de p. 85 omtalte spærremure i de østre arkadefag og derunder indrettet nedgang til en forsænket for
bindelse mellem de to sideskibe. Nedgangen er udført som brede fladbuer
med de sædvanlige profiler og en sfærisk kappe (fig. 56). Forbindelsesgangen
er dækket af tre fag lave krydshvælv med pærestavprofiler (fig. 41 E), men
uden vægbuer. I det nordre fags vestmur sidder en senere indhugget, lille,
dobbeltfalset blænding.
†Tårn. Kirken har i vestenden haft et tårn, der faldt som offer for branden
i 1627 og aldrig blev genopført. Om dets middelalderlige historie vides kun,
at det omtales som eksisterende i 1456, da Slesvigbispen bekræfter stiftelsen
af Marianernes broderskab i det tidligere Limbek-kapel »an der zydersyde
by dem torne«5. Det er muligt, at det er opført i umiddelbar fortsættelse af
skibets gotiske ombygning, men det er ikke udelukket, at det stammer alle
rede fra det senromanske skibs opførelse. Udover at det lå ved kirkens vest
ende kan dets placering ikke nøjagtigt angives så lidt som dets omfang. På
Braun og Hogenbergs stik (fig. 2), der ellers i store træk er tilforladeligt,
er tårnet vist som en mægtig, rektangulær blok vest for skibets fjerde fag. I
øst-vestlig retning fylder det omtrent så meget som halvandet af kirkens
almindelige fag, mens det på den anden led har en enorm udstrækning, idet
det mod syd ikke alene dækker sideskibets gavl, men endog er vist springende
frem for de ydre kapeller. Skal man tage meget strengt på stikkets korrekt
hed, viser tårnets gesimslinie, at det ikke har fyldt nær så meget i nordlig ret
ning, næppe mere end til kirkens midtakse, og helt kan det ikke afvises, at
tårnet kan have stået forskudt på den sydlige del af kirkens gavl. Imidlertid
kan der sikkert ikke bygges så meget på stikkets pålidelighed, og vi må der
for vende os til kirken selv for at søge oplysninger. Hvis tårnet har ligget på
den nu frie plads foran vestfronten, måtte der sikkert kunne findes spor efter
det i jorden. I 1888 har baurath Meydenbauer foretaget en udgravning, men
kun fundet en 1,5—2 m lang samling af kampesten ved forhallens sydvestre
hjørne, og han tror derfor ikke på, at tårnet nogen sinde har været opført6.
Moderne eftergravninger er desværre ikke foretaget. At kirken i 1653 og

Fig. 39. Haderslev domkirke. Søndre sideskib set fra korsskæringen (p. 91).
Danmarks Kirker, Haderslev amt 7
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Fig. 40. Haderslev domkirke. Sydvestligste fritstående pille, set fra orglet (p. 95).

1735—36 sælger kampesten og udgravede mursten, er intet bevis for, at et
tårn har været nedrevet til grunden. Det har flere gange tidligere været frem
holdt som en mulighed, at den nuværende forhal med sine over 1,5 m tykke
mure helt eller delvis er underdelen af et svært tårn, der i så fald skulle have
stået over midtskibets vestligste fag. Det kan ikke nægtes, at denne mulig
hed giver den bedste løsning på de tykke mures problem, som ikke fra anden
side er forklaret tilfredsstillende. Til støtte herfor kan tjene, at man før sidste
restaurering ved skibets sydvestre arkadepille, som står op mod gavlmuren,
i muren mellem skib og forhal har konstateret en kalket flade, som i 48 cm’s
afstand fra pillens krop fører mod vest ind i muren. Dette kunne være tårnrummets åbning mod skibet, og det taler for, at midtskibet foruden tårnrum
met kun har haft tre fag, og det er i så fald naturligst at tænke sig tårnet som
tilhørende den senromanske byggeperiode. Den svære murtykkelse i skibets
nuværende vestgavl (se længdesnit fig. 8) taler for, at denne indtil over hvælvingshøjde har udgjort en del af tårnmuren. Om tårnet har haft kapeller mod
nord og syd, eller om Marianerkapellet (se p. 102) har haft to fag i dybden, kan
ikke siges. Til dette tårn måtte så høre trappen (fig. 49) i den nuværende for
hals nordmur. Den er udvendig skalmuret i baroktiden og senere, indvendig
er den med sin runde spindel og tøndehvælvede loft ikke til at skelne fra mid
delalderens spindeltrapper. Der må i denne forbindelse gøres opmærksom på,
at vi ikke kender nogen anden opgang til den senromanske kirkes loft, men
den kan have været i en forsvunden vestgavl uden for fjerde fag. Det eneste
sted, hvor man nu ser tilsyneladende oprindeligt murværk i spindeltrappens
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Fig. 41. Haderslev domkirke. Profiler 1:10. A. Hjørne på højkorets piller. B. Siderne på samme (p. 85),
G. Hjørneribbe i tværskib (p. 67), I). Hjørnepille i magistratsstolen (p. 102) og pillekanter i skibets go
tiske hvælv (p. 95). E. Ribbe i processionsgangen (p. 96).

yderside, er på loftet under forhallens tag. Det lille stykke af den krumme
murflade synes her at være middelalderligt arbejde, for så vidt som det er
bygget i polsk forbandt. Hvis det er rigtigt, kompliceres sagen forøvrigt yder
ligere, idet en nordmur på tårnet ville have dækket dette sted, og der skulle
ikke være nogen krum murflade, med mindre vi tænker os to byggeperioder:
først trappe, så tårn. At trappemuren er i polsk forbandt og ikke som det
senromanske skib i munkeforbandt, kan skyldes, at man ville undgå de mange
løbere i den stærkt krummede murflade.
Ad bygningsarkæologisk vej er det næppe muligt for tiden at komme til et
endeligt resultat, og alt taget i betragtning er det måske det rimeligste at
antage, at det middelalderlige tårn har stået vest for den nuværende forbyg
ning. Hvis stikket fig. 2 er nogenlunde rigtigt, er der mulighed for, at den
store tårnbredde skal forklares ved, at der har været projekteret et dobbelt
tårn som på de store, lybske kirker. De kan så, således som vi kender det andet
steds fra, være slået sammen til een blok. På stikket er i tårnets øverste stok
værk vist et stort glamhul under en taggavl med tre små glugger og et sadel
tag på tværs af skibets tag og kun så højt, at det netop går fri af skibets tag
ryg. Der er ingen grund til at tvivle på, at dette nogenlunde giver tårnets ud
seende i 1585, men det kan næppe være i overensstemmelse med den gotiske
bygmesters projekt, der må have vist en anderledes stolt og knejsende tårn
afslutning. Dette har man i efterreformatorisk tid søgt at råde bod på. I 1604—
7*
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05 blev der ved kgl. møllemester Cla
ves Sticker7 opført et spir tækket med
kobber. Provst Georg Schrøder og borg
mester Balthasar Braun havde taget
initiativet
hertil8.
Spiret
ses afbildet
på Johannes Mejers lille, meget grove
fremstilling af kirken i Danckwerths
atlas 1652, men af denne summariske
tegning kan intet sluttes, så meget
mere som domkirken synes anbragt på
Gl.-Haderslevs
plads.
Eftertegningen
hos Güttel p. 39 er fejlagtig. Dette
spir blev forøvrigt skæbnesvangert for
kirken, idet det under branden i 1627
ved sin nedstyrtning gennembrød ski
bets hvælvinger, hvorved branden fik
større omfang, end den ellers ville
have fået.
Tagrytteren ses ligeledes på begge de
gamle tegninger, hos Braun og HogenFig. 42. Haderslev domkirke. Vindfløj over
berg som en overdreven høj konstruk
vestre trappetårn (p. 101).
tion med vejrhane over korsskæringen.
Formodentlig har den høje tagryg alle dage haft en rytter, men der vides
meget lidt om dens bygningshistorie. Den blev fornyet efter branden 1627
(se p. 50), og 1820 var to af de seks hovedpiller rådne og gesimsen nær ved at
styrte ned, og 1824 klages over nye mangler. På et litografi af kirkens nord
side 1830 (jfr. Güttel p. 66), som iøvrigt virker ganske tilforladeligt, er tag
rytteren vist med et klokkeformet spir i to afsæt, og i 1835 fornyedes den ved
bygmester Andreas Bertelsen efter bygningsinspektør Meyers udkast i den
nuværende form (fig. 17), slank spids med stor opskalk over sekssidet arkade
underdel, som den er bragt tilbage til ved sidste restaurering, efter at den i år
hundredets løb var blevet noget forvansket. Dens tømmerkonstruktion af fyr
hvilede indtil sidste restaurering på et kompliceret bjælkeunderlag, der førte
vægten ud på korsskæringens mure, men den er nu båret af svære jernbeton
dragere. Det kan i denne forbindelse nævnes, at der i hjørnerne af korsskærin
gens murkrone er aftryk efter diagonaltstillede bjælker på ca. 15 × 18 cm,
som er overdækket af en klods af munkestensmurværk, og som må antages
at have haft forbindelse med tagrytterkonstruktionen. De store, fløjstangsprydede kviste på hver side af korets tag kan næppe have eksisteret, da det
store tårn stod. De nævnes første gang 1666—67 som »Neuwen gebauwte oben
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an der Kirchen dagh, worin die Glocken hengen sollen«. Tømrerarbejdet blev
udført af tømrermester Hans Bussmachen; han beskæftigede ti mand i fire
dage med at sætte det på plads, hvorefter to tagtækkere fra Kolding lagde
skotrender af bly, og tagene blev teglhængt. Fløjstængerne med kugler og
forgyldte kobberfløje blev leveret af kobbersmed Jacob Jacobsen og kostede
69 mk. 6 sk. I fløjene står nu henholdsvis i nord og syd C 7 1779 og 1870 som
hentydninger til reparationer og fornyelser. Det vestre trappetårn bærer en
vindfløj med en udhugget Mariafigur i solgisel (fig. 42). Den er nu fornyet efter
et ældre forbillede af kobber med rester af forgyldning, som opbevares i kirke
museet. I sin form er den ganske middelalderlig, og den har måske oprindelig
siddet på et af kirkens middelalderlige spir.
Oversigt. Med den store, gotiske ombygning havde S. Marie kirke een gang
for alle skiftet karakter. De romanske dele gjorde sig næppe mere bemærket,
det var de himmelstræbende buer og højkorets fine profileringer, der drog
øjet. Der er nu ikke mere tale om indflydelse fra dansk arkitektur, i stort og
småt minder nybygningen om hanseatisk gotik, der dog er mere fransk præ
get, end den vistnok selv aner. Navnet på den gotiske bygmester kendes ikke;
en Herman værkmester, som hertug Adolf 1458 anvender i byen, behøver på
ingen måde at være den samme som Herman Münster murermester, der 1456
arbejdede ved kirken i Wismar, selv om de to kirker arkitektonisk har meget
tilfælles (Güttel p. 39).
Haderslevs gotiske kor er i hvert tilfælde intet fuskerarbejde. Det impo
nerer ikke blot ved sin dristige østgavl, også buernes fine form og pillernes
smukke profileringer hæver det til første rang blandt Danmarks gotiske byg
ninger. Den forholdsvis ringe bredde medfører, at midtskibsfagene virker
meget høje, til trods for at højden til hvælvingstoppen kun er 21 m mod
Roskilde Domkirkes 25 m og S. Marie i Lybæks 39 m. I den sidstnævnte kirke
er forholdet mellem bredde og højde af skibet 1:3, i Roskilde kun 1:2, men i
Haderslev 1:2½ I det hanseatiske område eksisterer ingen direkte parallel
til kirken i Haderslev. Nærmest står vistnok S. Nicolai i Wismar, der blev
påbegyndt 1381 og fuldført 1439. Alene den lange byggetid gør det usand
synligt, at det hele kan være een mands værk, og man kan heller ikke antage,
at den arkitekt, som 1381 går i gang i Wismar, 40 år senere tager fat i Haders
lev. Som ved de fleste perioders arkitektoniske paralleliseringer må slægtska
bet mere skyldes åndelige påvirkninger, lån af motiver og overflytninger af
håndværkergrupper, end at den ledende kunstner rejser fra sted til sted med
bringende sine tværsnit og modeller af enkeltformer.
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KAPELLER
Som ved alle kirker af større betydning voksede i gotisk tid en række af
kapeller op langs kirkens ydermure. I de skriftlige kilder nævnes fra 1400årene og senere en række kapelstiftelser; om det ene, Jomfru Marias kapel
(sml. indledning p. 51), der tillige var dåbskapel, ved vi, at det var indrettet
i søndre korsarm, og det er givet, at en række andre kapeller har fundet plads
inden for kirkens mure. For enkelte af de tilbyggede kapeller kendes navnet
på stifteren eller den helgen, til hvem kapellet var indviet, men de fleste ka
peller har skiftet navne, undertiden flere gange, da de i efterreformatorisk tid
blev solgt som lejersteder for adel og fremstående borgere.
† V o r Frue kapel, Marianerkapellet (sml. indledning p. 51). Det ældste om
talte kapel er grundlagt omkring 1440 af enken Eibe Limbek for Vor Frue
og 1456 overtaget af slægten Ahlefeldt for Marianerne, og derefter hyppigst
betegnet som det Ahlefeldtske kapel. Det har ligget ud for søndre sideskibs
vestligste, nu nedrevne fag, »by dem torne« (jfr. Güttel p. 85), og bevaret
er kun dets østmur og sydøstre, skråtstillede støttepille. Tæt ved yderhjør
net har østvæggen en fladbuet døråbning, der nu står som niche af to stens
dybde. I østvæggen indgår sideskibets støttepille. I nordøstre hjørne er
spor af en hvælving, der har siddet betydelig højere end hvælvingen i
det tilstødende kapel østfor. Rummets vægge er dækket af tykke kalklag.
På nordvæggen er rester af kalkmaleri bestående af røde slyng mage til
korskæringens.
Samtidig med Marianerkapellet, eller måske endda lidt ældre, er det ganske
tilsvarende kapel ud for søndre sideskibs midtfag. Sandsynligvis har de to
sydfaçader været meget ensartede. Kapellet, der nu kaldes Magistratspladsen
(fig. 43), har udvendigt murværk i usikkert polsk forbandt på en bindig granit
sokkel, hvorover første teglstensskifte er et rulskifte, som ikke går ud på de
stærkt omsatte diagonalstøttepiller. Lige over soklen er en lille, barok, til
muret glug. I murværket står åbne bomhuller omkring det oprindelige, kæmpe
store stavværksvindue, hvis false er stærkt profilerede med rundstave og
pærestave, men hvis stavværk er nymuret. Over vinduet er en nymuret klø
verfrise. Gavltrekanten med dens fem stigende spidsbueblændinger mellem to
cirkelblændinger er ligeledes ny. I den ene blænding sidder en fladbuet glug.
Sidemuren har ny gesims under tegltag. Indvendig åbner det temmelig smalle
rum sig mod sideskibet med en stor, uprofileret spidsbue. I sydmuren ses under
vinduets østre fals en tilmuret, fladbuet niche, og i østmuren har været en høj,
smal, rundbuet åbning, der vistnok er en senere indhugget dør. Hvælvingens
pærestavribber har rund, profileret slutskive og forløber mod nord i murene,
men står mod syd på halvstenshjørnepiller med rundstavprofiler (fig. 41 D).
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Fig. 43. Haderslev domkirke. Eksterior fra syd
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Hvælvet har ingen vægbuer, men helstens overribber. 1623—24 omtales vinduesreparationer i »Rades Capell«, 1678 i »der Raht-Cammer«.
Henneke Stakes kapel (Magdalenes(?) kapel), grundlagt af slotshøvedsmand
Henneke Stake, der er nævnt 1473 (sml. indledning p. 52), ligger mellem de
to ovennævnte og er nu det vestligste på sydsiden. Kapellet er indrettet ved
at opføre en mur mellem de to nabokapeller og trække sideskibstaget ned
over rummet. Udvendig er det nu næsten helt skalmuret med kun enkelte
rester af middelalderligt murværk bevaret, deriblandt et stykke af det store,
spidsbuede vindues halvstensstik, der er udmuret med flensborgsten med et
stort, ovalt vindue over en mangefalset, spidsbuet dør. Vinduet har haft sin
underkant ca. 250 cm over kapellets gulv. Indvendig har kapellet mod kirken
en stor, spidsbuet arkade, der er tilmuret 1861 med en rundbuet dør, som nu
også er tilmuret. Foroven i kapellets østmur sidder, trykket helt mod nord,
en tilmuret, fladbuet dør. Rummet har krydshvælv med lister langs væggene,
pærestavribber, rund topskive og helstens overribber. Gulvet består nu af
rødgule teglfliser med en stor, helt udslidt ligsten af ølandskalk i midten.
Bortset fra Barbaras kapel (p. 105 f.) er de to Mariakapeller og Stakes de eneste,
hvis plads med sikkerhed fremgår af kilderne. Om det af bisp Nicolaus 1442
stiftede kapel (sml. indledning p. 51) vides blot, at det lå øst for Heyne
Kræmmers (indledning p. 51), men om disse kapeller har ligget på syd- eller
nordsiden af kirken, er uvist. Derimod har Jacob Krogers kapel ligget mod syd.
Det nuværende Cederfeld de Simonsens kapel er indrettet ved opførelse af
en ydermur mellem søndre korsfløj og det store kapel på korets sydside. Muren
er opført på bindig granitsokkel og vistnok i polsk forbandt, men er nu stærkt
lappet. Den har et nyt, spidsbuet vindue under to gamle savskifter under ny
gesims. Over hvælvet ses nu to små, tilmurede, fladbuede vinduer med rund
stavprofil i den indre fals. Kapellet har oprindelig haft bjælkeloft, den nu
værende hvælving er indbygget i 1668—69 som en lav krydshvælving uden
overribber. Samtidig blev en dør indsat, sikkert den kurvehanksbuede i tilmuringen i den store, romanske bueåbning mod korsarmen, som blev hugget
bort ved sidste restaurering. Adgangen er siden 1844 gennem en fladbuet, på
indersiden retkantet dør fra søndre korsideskib. I alt fald fra 1757 har kapellet
tilhørt slægten Cederfeld de Simonsen.
Det søndre våbenhus er fra begyndelsen utvivlsomt et middelalderligt kapel.
Det vides ikke, hvornår kapellet er taget i brug som våbenhus, men 1719 gik
den søndre kirkedør derigennem, og der blev sat et ovalt vindue over den
spidsbuede, mangefalsede dør, således som det kendes fra Heinrich Hansens
tegning (fig. 44). Kapellets formur var bygget i flugt med korsarmsgavlen og
sprang frem for magistratspladsen, men i 1880—85 blev den nedrevet og
genopført tilbagetrukket bag magistratspladsens støttepille med en spidsbuet
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Fig. 44. Haderslev domkirke. Tegning af Heinrich Hansen 1856, i Nationalmuseet.

dør under et spidsbuet tvillingvindue og med to savskifter under tagskægget.
Ved sidste restaurering er muren på ny helt ombygget med en meget bred
portal under et stavværksvindue, og et lignende vindue er sat over den ud
videde dør fra våbenhuset ind til kirken. I denne mur, der for største delen
er gammel, sidder foroven en blænding fra det gotiske sideskibsvindue og
forneden øst for døren halvdelen af en stor halvstens fladbue, hvorunder der
ind mod våbenhuset ses en spidsbue. Rummet, hvori der inden restaureringen
var trappe til pulpituret i korsarmen, har fået moderne krydshvælv.
Jacob Krogers kapel nævnes i 1500’rne sammen med mandsstolenes placering
og må således have ligget på kirkens sydside, sml. iøvrigt indledning p. 52.
Da det allerede 1533 nævnes under hr. Jacob Krogers navn, må det være dets
middelalderlige betegnelse.
Nordsidens kapelrække. Kun eet af kapellerne kan med sikkerhed sættes i
forbindelse med værnehelgen og personnavn. Det er kapellet øst for kors
armen, der nu er våbenhus, men som 1512 blev stiftet af borgmester Claes
Anckersen for den hellige Barbara (sml. indledning p. 52). Kapellet har stået i
forbindelse med korsideskibet ved en stor, spidsbuet arkade, hvorover er et
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kalkmaleri af S. Barbara (p. 127) over
stifterindskriften:
»Durch
bekostung
Claes
anckersen
Seliger
gede(n)chniss
Anno d(omi)ni mvcxii«. Rummet har
foruden det hvælv, der i romansk tid
dækkede det oprindelige østkapel, som
lå her (p. 73), to gange i gotisk tid fået
indbygget hvælvinger, først en lavere,
hvortil svarer sporet af et pulttag, der
fra loftet er synligt på korsideskibspillen, senere en højeresiddende, hvor
over ved sidste restaurering er opsat
nye overribber. I overmuren mod øst
ses røde munkesten i munkeforbandt.
Fig. 45. Haderslev domkirke. † Sakristibygning
Efter
reformationen
betegnes
kapellet
på korets nordside (p. 106).
enten som S. Barbaras eller som Anckersens. Som våbenhus tages det vist først i brug efter 1845 samtidig med, at det
får indbygget trappe til pulpituret i korsarmen. Endnu op i 1800’rne synes
korsarmens gavlportal at have været i anvendelse med et foranbygget vind
fang, som er vist på planen fra 1800 (fig. 3), og som 1725 betegnes som »das
ausgebaute Arck«. Sammen med kalkhuset sælges det 1822 på auktion under
betegnelsen »das Schauer über die norder Kirchentüre«. Det har formentlig
været en bindingsværksbygning. Ved sidste restaurering er hele formuren
med udgangsdør ombygget, østvæggen er skalmuret og har fået døre til sakri
sti og toilet.
Øst for våbenhuset ligger nu det moderne sakristi, som har afløst en otte
kantet sakristi-bygning (fig. 45), som blev opfort i 1880—85 og havde arkiv
i overstokværket. Det ottekantede sakristi var erstatning for et »Kirchen und
Priester Cammer« (sml. fig. 46), der blev nyopført 1733 og havde tegltag, som
1748 blev udskiftet med bly. 1781 havde det en blyklædt skorsten. Om der
tidligere har ligget en bygning på dette sted, vides ikke, men det ville
unægtelig være mærkeligt, hvis der ikke i middelalderen havde været byg
get et kapel på denne særdeles velegnede plads. Måske kan den lave fladbue,
der fra korsideskibet ses i muren over den moderne dør til sakristiet, have
været arkadebue til et kapel, men det er mere sandsynligt, at den blot markerer
en spareblænding. I 1655 blev der bygget et nvt kapel, som muligvis er et
præsteværelse og konsistorum, på dette sted. 1676 omtales »die Priester
Kammer«.
Langs skibets nordside har ligget fire ensartede kapeller, hvoraf det vest
ligste er forsvundet efter branden i 1627. I den anledning bifalder Christian IV.,
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Fig. 46. Haderslev domkirke. Plan. 1:600. Målt af Heinrich Hansen.

at familien Buchwalt, der havde begravelsesplads i vestkapellet, i stedet for
får det næste mod øst og indretter det på egen bekostning. Det blev da med
en mur skilt fra sideskibet, og heri indsattes 1665 en sandstensportal med
våben og indskrift (jfr. ndf.). 1861 indrettede man i de tre kapeller en »vinterkirke« ved at tilmure de to resterende kapellers arkader mod sideskibet og
slå skillemurene imellem dem ned. Buchwalt-portalen dannede indgang, om
end der også i muren mod korsarmen var en kurvehanksbuet åbning uden
stik, som nu er tilmuret. I vinterkirken blev indlagt gas. Ved sidste restaure
ring blev det Buchwaltske kapel igen skilt fra og indrettet som landemodesal,
mens de to andre kapeller på ny blev sat i forbindelse med kirken. Kirkens
kedelrum blev henlagt under det Buchwaltske kapel med en trappe i livet af
ydermuren. I det ydre er de tre kapeller stærkt flikmurede, det vestre i polsk
forbandt, de to andre i munkeforbandt. Vestligst sidder en lille, fladbuet blæn
ding med omløbende løberskifte, og vinduet i samme mur har bevaret en del
af sin gamle, retkantede fals, ligesom vinduet i midtfaget har rester af oprinde
lig fals bestående af retkant og hulkel. De to støttepiller synes at være helt
nymurede i 1800’rne. I 1782 blev vestgavlen og det tilstødende nordhjørne
nymuret, og blytaget blev nylagt. I det indre har de to østlige kapeller, der
måske er opført samtidigt, hver to lave, nu tilmurede nicher, der ses tidligere
at have været højere. Mellem de tre kapeller står spidsbuer, som går ind
på sideskibets støttepiller. Hvælvingerne er i de to østre fag muret med
ribber, der forneden har rundstavprofil mellem to retkanter, mens vest
faget fik pærestav på hele ribben. Alle tre hvælv er ommurede ved sidste
restaurering.
I disse i det foregående omtalte kapeller må de i de skriftlige kilder omtalte
stiftelser have fordelt sig. Foruden de allerede nævnte middelalderlige kendes:
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Laurentius-kapellet stiftet 1443 af Peter Rower (indledning p. 51); endelig har
i processionsgangen under koret været indrettet kapeller.
Vestgavlen. Ved branden den 18. september 1627 styrtede tårnet og skibets
nordre arkademur sammen, og hele kirkens vestende synes at være blevet
ødelagt. Ilden siges at have bredt sig til alle kirkens tagværker, og da det
nye spir på vesttårnet styrtede brændende ned gennem midtskibshvælvingen,
blev også store dele af kirkens indre hærget. Med kirken brændte den syd
vestre halvdel af byen, og man kan ikke undre sig over, at der gik to år, før
kirkens istandsættelse kom på tale. Med sædvanlig handlekraft giver Chri
stian IV. sig i lag med opgaven, godt sekunderet af amtmanden Georg Ahle
feldt. Kongen beordrer 23. dec. 1629, at der skal skaffes tømmer, deller, læg
ter og alt andet af træ til kirkens reparation, til bygning såvel som til stil
lads9; 19. okt. 1631 opmaner kongen til ydelse af frivillige bidrag10, og 25. febr.
1632 får Ahlefeldt besked om, at der skal sluttes kontrakter med håndvær
kerne om arbejdets fuldførelse, og at lenets kirker må yde bidrag, da der ad
frivillighedens vej ikke er indkommet tilstrækkeligt. Kongen henviser til breve
af 16. og 18. febr.11. I april samme år er kongen i Haderslev, men syntes ikke
helt tilfreds med Ahlefeldts økonomiske forvaltning, som kongen ved brev af
25. april giver nærmere retningslinier for12. Kritikken vedrørte midlernes ind
drivning og ikke deres anvendelse, og amtmanden havde ikke ligget på den
lade side. Mens slotslenstømmermand Heinrich Hütscher går i gang med af
bindingen, indkalder Ahlefeldt murermestrene Andreas Claussen fra Husum
og Lauertz Jakobssen fra Ribe, den sidste hovedsagelig til arbejdet på sko
len, men han skulle også nedtage et stykke mur af kirken, som formedelst fare
ikke kunne stå. Med Andreas Claussen slutter lensmanden på kgl. majestæts
vegne kontrakt om, at han i den halvpart af kirken, så vidt hvælvingen er ble
vet stående aldeles på muren og udi vinduerne stavværket på ny igen skal
forfærdige såvel og udi alle kapellerne, så vidt de strækker sig, samt indvendig
under hvælvingerne rundt omkring hvidte og færdiggøre såvel og taget på
kirken pålægge og understryge. For dette arbejde skulle betales 1700 mark.
Endvidere skulle fire(?) kapeller på den søndre side fra forrige fortingning
og ned til tårnet, efterdi den høje kirkemur er blevet bestående såvel og for
et kapel på nordsiden både på muren og hvælvingerne, som var faldet ned,
igen forfærdiges, alt for en betaling af 900 mark (Güttel p. 46 f.). Arbejdet
blev påbegyndt 5. juni 1631, til dels med arbejder af sekundær interesse for
kirken, der måtte give rådstuen og konsistorium husly i et par kapeller. Men
man synes dog at have fået kirken lukket på tag og fag; korsarmsdørene blev
gjort i orden og fik låse, glarmesteren satte nye vinduer ind, deriblandt eet
med kongens våben, og grovsmeden lavede vinduesstænger, dørhængsler, mur-
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Fig. 47. Haderslev domkirke. Interiør, set fra vest, efter laveret tegning af Heinrich Hansen 1854.
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hager og — antagelig i stor målestok — murankre (Güttel p. 47). Som til
synsførende fungerede en vis Peter Wissmer, men egentlig arkitekthjælp synes
ikke at have været anvendt.
Ud over de højst nødvendige afdækningsarbejder synes denne byggeperiodes
vigtigste indsats at være genopførelsen af skibets nordre arkademur og hvæl
venes rekonstruktion. Man har naturligvis i størst mulig udstrækning genanvendt munkestenene, men man søgte ikke at rekonstruere de senromanske
pilleprofiler, som vel for øvrigt i betragtning af deres delvise indklædning i
gotisk tid har forekommet renæssancetidens bygmestre lidt meningsløse. Man
rejste derfor mangefalsede piller af gotisk karakter (fig. 7) med yderst spar
som anvendelse af formsten, der kun ses ved karnisformede eller afrundede
udkragninger. Som det ses fra sideskibsloftet, består murværket for en stor
del af brokker fra de sammenstyrtede mure; man må gå ud fra, at de hele
sten først og fremmest er anvendt i de synlige murflader, særlig ved falsene.
Efter at skibet for så vidt var genopført, formåede man ikke at klare vest
gavlen. Muligvis har der hersket usikkerhed om, hvorvidt det fjerde fag i ski
bet og tårnet skulle genrejses, i hvert fald nøjedes man foreløbig med at lukke
gavlen med en bræddevæg. Et klokketårn kunne dog ikke undværes, og 1633
var klokken ophængt, formodentlig i »det lille tårn midt på kirken«, som man
dog ikke havde fået tækket og derfor allerede i 1649 måtte betegne som bygfældigt13. Under alt dette har kirkens gamle vestende stadig stået i ruiner,
som man tid efter anden arbejdede i. Således havde mester Andreas 22. marts
1642 fem mand til at nedbryde »Schwiebuen« på nordsiden14, og kort efter får
yderkapellets vestgavl en bræddeklædning. Ud over opførelsen af en pille på
nordsiden synes man iøvrigt i alt væsentligt at have holdt sig til reparations
arbejder på det allerede udførte, som understrygning af tegltaget og især ud
bedringer på den store bræddegavl, som trods påsømmede lister led meget af
storm og regn.
Måske var de urolige politiske forhold medvirkende til, at man indtil videre
måtte lade det blive ved det, og først efter Christian IV.s død på ny kunne
samle sig om opgaven. Under 16. juli 1649 gør man Frederik I I I . opmærksom
på utilstrækkeligheden af bræddegavlen og anmoder kongen om nådigst at
anvise, hvorfra 110.000 mursten og 110 læster kalk til opførelse af en gavl
kan hentes (Güttel p. 51). Kongen bevilger 120 læster kalk fra Skåne, to in
spektører for byggeriet, Hans Hesterman og Herman Pohleman, bliver ud
nævnt, og der indkaldes en ny bygmester, Adrian Adriansen, formodentlig
en nederlænder, som sammen med Andreas Claussen under 5. febr. 1650 slut
ter kontrakt med amtmand Kay Ahlefeldt om arbejdet. De påtager sig for
det første ved vesttårnet at reparere de to piller, vindeltrappen, schwiebuen
og de to sidehvælv. For dette lover man dem for hvert tusinde forarbejdede
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Fig. 48. Haderslev domkirke. Vestgavl med forhal (p. 113 f).
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(henmurede?) mursten 9 mark lybsk og
for nedbrydning af en gammel mur
på sydsiden 50 mark lybsk, idet mestrene
betinger sig, at materialer efter spe
cifikation skal stilles til deres rådig
hed uden forsinkelse, så de ikke bliver
hindrede i deres anbetroede virksomhed.
Materialerne opgøres til 130.000 mur
sten og 130 læster kalk. Her er åben
bart tale om gamle mursten fra ruinen,
idet man yderligere anfører, at der til
vindeltrappen og vinduesstavværk skal
bruges 2000 nye mursten, som kan af
kortes i de 130.000. Murermestrene for
pligter sig endvidere på ære, med tro
skab og i god tro til indvendig i kirken
på de gamle fundamenter, så vidt samme
derunder har dybden, at opføre to pil
ler, hver fire sten tyk i længden, ud
vendig tre sten tyk i bredden og 16 sjæl
landske alen (10 m) i højden, hvorpå
E. M. 1951
schwiebuen skal stå. Endvidere deroppe
Fig. 49. Haderslev domkirke. Trappe ved vestover schwiebuen, desuden gavlen ved si
gavlen (p. 98).
den af vindeltrappen samt begge side
hvælvinger, alt på det sirligste og upåklageligt som murermesterarbejde (kon
trakten in extenso hos Güttel p. 52). Da denne kontrakt utvivlsomt omfatter
vestgavlen med forhal, omtrent som den nu står, er det straks påfaldende, så
lidt vi får at vide om bygningens store linier. Der nævnes intet om vinduer,
sandstensornamentik eller jernbeslag, men kun en række detailler. Da der
ikke er grund til at tro, at der har eksisteret en anden kontrakt om hoved
linierne, må der have foreligget en tegning, hvoraf disse fremgår, og kontrak
ten kan derfor indskrænke sig til foruden materialeberegning at nævne en
række enkeltheder, som ikke klart er fremgået af tegningen.
For vor forståelse af kirkens bygningshistorie er det meget vigtigt at vide,
om nogen del af det nu stående vestparti tilhører en ældre byggeperiode. Et
blik på planen viser umiddelbart, at sideskibsgavlene i hele deres udstræk
ning må være opført i henhold til kontrakten af 1650, idet den ringe murtyk
kelse, ca. 75 cm, ikke er i overensstemmelse med det gotiske murværk. Imid
lertid er midtskibets gavl til hvælvingens vederlag i gotisk tykkelse (se plan
af overkirken og længdesnit fig. 9, 8). Der kan i denne forbindelse gøres
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opmærksom på, at der på den af Güttel reproducerede opmåling af vestfron
ten (Güttel p. 53) over gavlens cirkelvindue er vist et spidsbuet stik, som dog
ikke har været synligt efter 1903, og som vi iøvrigt mangler oplysninger om.
At trappetårnet forefandtes, fremgår forøvrigt direkte af kontrakten, der kræ
ver reparation af trappen. Sammenholdt med, at den nedre del af trappetår
net er muret i middelalderligt forbandt (se p. 98), må det tydes derhen, at
denne del af gavlen indeholder en kerne af middelalderligt murværk. Tilbage
bliver spørgsmålet om, hvorvidt forhallens sidemure er rester af det gotiske
tårn, men som antydet p. 98 f. lader dette sig for øjeblikket næppe besvare.
Den i kontrakten opgivne materialemængde er for usikkert et grundlag til at
give et skøn over, hvorvidt hele forhalsbygningen er indbefattet i entreprisen.
Arbejdet blev omhyggeligt forberedt. Der blev indrettet et kalkhus og en
kalkbænk med fire vandtønder, til hvis forsyning to mand blev stillet til dis
position. Til kalkens ophejsning blev anskaffet et spil med to hjul og to jernbeslåede kasser, og tømmermanden lavede en skablon for den store bue. Ar
bejdet må være drevet med stor kraft; allerede 1. juli er man så langt, at der
kun er 8 læster kalk tilbage, og Ahlefeldt må bede om endnu 32 læster, der
mangler til opførelsen af vindeltrappen15. I det første år synes man at have
koncentreret sig om selve gavlen (fig. 48). Inden man kunne fortsætte med
forhallen, var der endnu nedbrydningsarbejder at foretage, og 9. nov. 1650
betales for nedbrydningen af »det gamle kapel«, hvad enten der hermed skal
forstås dele af den gotiske tårnunderdel eller dens tilstødende bygninger. Der
indvindes herved 28.100 rensede sten, som i overensstemmelse med kontrak
ten betales med 140 mark 8 skilling lybsk.
Næste år tager man med fuld kraft fat på at opføre forhallen. 13. april 1651
har fire pligtskarle opgravet grunden til det halve arbejde, og dagen efter
betales for murerarbejdet med hjørnet på vestsiden, hvortil medgår 24.620
sten. Med en pause fra 22. juni til 7. aug. arbejdes der indtil 20. sept., i den
sidste tid med mester Adrian selv på stilladset. Materialer indsamles fra alle
sider. Foruden det af kongen skænkede kalk gør man selv indkøb, mursten
fremstilles i egen teglgård, og tagsten købes i Lybæk. Gamle jernankre fra de
middelalderlige bygningsdele bearbejdes og genanvendes, og billedhuggeren
får penge for ornamentsten til både den store og den lille gavl. I efteråret
1651 er man færdig med det ydre, fire tømrere tager stilladset ned, og ubenyt
tede byggematerialer stables og måles. Provst Bonaventura Rehefeld atteste
rer de samlede udgifter på 1946 mark 3 skilling og 8 pfennig.
Selve vestgavlen blev flyttet ca. 1,5 m ud fra den oprindelige skillelinie
mellem skibets tredie og fjerde fag. Det kan have sin rent praktiske årsag i,
at man ønskede at foretage opbygningen uden først at fjerne den store bræddevæg, der midlertidig lukkede hullet, og samtidig kom man ud i flugt med midt
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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fagets gavlmur. Om gavlens oprindelige udseende kan man vanskeligt have
nogen mening, idet den gentagne gange har været genstand for store istand
sættelser og nu er fuldstændig skalmuret (fig. 48, 6). Det er dog sandsynligt,
at de store vinduer er mester Adrians værk, om end buestik og false har ændret
form. Det store cirkelvindue er indsat i 1845 som erstatning for et spidsbuet.
Gavlen har sokkel af to skifter granitkvadre, i nord bindig med det overlig
gende murværk, som har tre tilbagetrækninger formidlet ved en afrunding,
en vulst og en afrunding. I syd er det underste granitskifte åbenbart i det
mindste for en del romanske skråkantkvadre, på hjørnet sidder et mandshoved (p. 56). Det runde trappetårn har yderligere et antal afrundede tilbage
trækninger, og i tårnets underdel og det tilstødende murværk i gavlen ses
gammelt, om end næppe oprindeligt murværk i krydsforbandt, mens hele den
øvrige del af gavlmuren er moderne skalmuret i polsk forbandt. Forneden på
sydgavlen er der i det moderne murværk otte små, fladbuede blændinger, som
anses for at være en gentagelse af »den sorte tavle« på den gamle mur. Midt
skibets gavltrekant har to rundbuede glugger og i toppen en i 1786 ved billed
hugger Andreas Henrichsen efter tegning fornyet sandstensvolut, der mulig
vis er en rest af en mere omfattende gavludsmykning. Det runde trappetårn
fik i 1650 en ny, øvre afslutning, antagelig med et spir i lighed med det nuvæ
rende, der imidlertid ikke er det oprindelige, idet en brand i 1678, antagelig
efter lynnedslag, ødelagde toppen, hvorefter man i to nætter havde tre mand
som brandvagt. Det afbrændte tårn blev repareret sammen med tagrytteren,
og tømmermanden arbejdede selvfjerde i tre dage med at hugge og kløve et
egetræ ud til tagspån. 1731 oplægges på ny spåner. Det svejfede spir er nu
blytækt. 1692 udbetaltes en belønning på 7 mark 8 sk. til en mand, der ved
»indfaldende lynild« havde været behjælpelig med at redde i »kirketårnet«,
men det vides ikke, om der dermed menes trappetårnet eller tagrytteren.
1756 fik tårnet en ny fløjstang, som blæste ned i 1824. 1720 var tårnet repare
ret fra øverst til nederst.
Som gavlen nu fremtræder, er den resultatet af en lang række skalmuringer
og restaureringer, hvoraf de vigtigste i 1786 og 1903 er markeret ved jern
cifre. Øverst i gavltoppen sidder en sandstensplade med Christian VII.s kro
nede navnetræk, som vistnok er fornyet. Den er samtidig med en hovedreparering opsat i 1731 under Christian VI., men i anledning af restaureringen i
1786 har billedhugger Andreas Henrichsen hugget »sal. Kong Christian d. 6.tes
Navn af, baneret og skuret den glat inden i løvværket, og saa igen hugget
paa samme sted Kong Christian d. 7. paa«. Også gesimsstenene derover blev
omhugget. Smeden leverede foruden et stort antal ankre monogrammerne
under kongestenen: CLvSt, IC og ACN for amtmand Christian Ludvig v.
Stemann, provst Joachim Cretschmer og borgmester Arnold Christian Neu-
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Fig. 50. Haderslev domkirke. Detailler fra forhallens gavl (p. 116).

höffel. Disse smedearbejder kostede ialt 111 rdl. 28 mrk. 6 sk., mens mur
reparationerne kostede 596 rdl. 45 mrk. Ved den store skalmuring i 1903 fik
hele gavlen maskinmunkesten i polsk forbandt, men de gamle ankre blev
genopsat, og det nye årstal blev markeret i jerncifre.
Forhallen. Det er foran (p. 113) nævnt som en mulighed, at forhalsbygnin
gen i virkeligheden er underdelen af et middelalderligt tårn. Dette begrundes
især med, at vi i den lave bygning finder kirkens største murtykkelse, op til
1,5 m, hvilket forekommer at være både økonomisk uforsvarligt og urimeligt
for 1650’ernes bygmestre. De to svære støttepiller på vestsiden skulle herefter
ligeledes have en middelalderlig kerne, men alt murværk er skalmuret i for
skellige perioder, og det er umuligt at afgøre, om der er noget af det, der er
ældre end 1650. Utvivlsomt må de to piller have generet bygningens arkitekt ikke
så lidt, idet det ikke er lykkedes ham at bringe dem i samklang med den højtrejste
gavls velkomponerede barokarkitektur. At de skulle være tilbygget senere, er
der ingen tekniske motiveringer for. 1726—27 blev deres blytækning omlagt.
Forhalsbygningen har sokkel som skibets gavl, men dens teglstensprofiler
er på begge bygningsdele kun bevaret i nord. Teglstensgesimsen har ved gav
len en ornamenteret sandsten som slutsten, den er nu forsvundet på sydsiden.
Midt i gavlen sidder et stort, falset, spidsbuet vindue med nymuret stavværk.
Det er flankeret af rundbuede nicher med ornamenterede konsolsten og tre
sandstenskvadre i stikket; i nicherne skal have stået figurer af David og Moses
(Güttel p. 56). Over vinduet sidder en kartouche med Frederik III.s kronede
navnetræk. De svejfede kamme (fig. 48) er afdækket med sandstensvolutter
8*
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og har på takkerne stenkugler, som delvis er fornyede. På toppen af gavlen
står en lille portal støttet af ornamenterede sandstensvolutter og med års
tallet 1650 i gavltrekanten (fig. 50). På gavlen er i gesimshøjde i store jern
bogstaver opsat: HKVAR (hr. Kay v. Ahlefeldt ritter). Portalen er opsat
1844 i gotiske former, men allerede 1718—19 var den første gang »gantz neu
umgemachet worden«. 1761 bliver »die Kirchthür« blåmalet. I det indre har
forhallen haft fladt loft, indtil den nuværende krydshvælving blev indmuret
ved sidste restaurering. Vinduerne mod syd og nord er i deres nuværende form
moderne. Overstokværket var beregnet til et orgelpulpitur, hvis indbygning
straks blev påbegyndt. Endnu ses ind mod kirken fire profilerede konsolsten
af sandsten. Forhallens sadeltag er tækket med røde vingetegl. 1731 købtes
1500 lybske tagsten til orgeltaget. 1752 blæste taget delvis af, så der var fare
for, at orglet skulle blive ødelagt af regnen. Ved trommeslager blev byens
ungdom kaldt sammen for at lange tagsten op, og for det fik drengene og
pigerne 16 sk. til at købe øl for.
1818 var det nødvendigt at iværksætte en længe påkrævet reparation af
vestfaçaden. Der blev indhugget 15.000 nye sten, og de tre store vinduer blev
ommuret. Omkostningerne beløb sig til 1351 rdl. 46 sk.
Reparationer. Med istandsættelsen af vestfronten var kirkens bygningshistorie afsluttet. Bestræbelserne er i de følgende tre århundreder gået ud på
at passe kirken ved årlige vedligeholdelsesarbejder og kun ved større, sam
lede restaureringer at gennemføre ændringer og forbedringer.
Bygningens almindelige tilstand kunne give rig anledning til bekymringer.
Branden i 1627 havde ikke alene ødelagt alle tagværker, men sikkert i større
omfang, end man havde gjort sig klart, også svækket murværket. I 1674 tager
man i Guds navn fat på en større reparation. Det er interessant, at man ikke
blot køber hår, der giver mørtelen større sammenhæng, og eddike »in den
Kalck die Maur mit zu dünchen«, men også forstår at imprægnere bygge
materialerne med 1 lispund kobbervand mod forrådnelse og 1 lispund allun,
der kan ildsikre træ. Sten køber man i Åbenrå, og Segeberger kalk får man i
Lybæk. 1720 reparerer man søndre korsarm og vestgavlen med 10.890 sten
og køber spæk og kønrøg til at beskytte murankrene. 1748 bliver de tre store
gavle på sydsiden istandsat, og 1779 indlægges mange »holdfaster« (murankre).
1782 omsættes det nordvestre hjørne, og i 1832 opdager man, at på nord
siden er den øverste del af muren mangelfuld og spær og bjælker rådnede,
ligesom to store vinduer truer med at styrte sammen. Man synes dog at have
klaret sig med de nødtørftigste udspækninger samt ommuring af piller og
gesims. Samme år må store stykker af sydmuren ommures; der mures fire
nye vinduer, gavlene får nye gesimser, og deres kugler med postamenter for
nyes. Alt i alt kostede arbejderne det år 2291 rdl. 13½ sk.
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Fig. 51. Haderslev torv og domkirke. Efter litografi af W. Heuer 1844.

På en så stor bygning er tagene meget ømfindtlige. Efter branden i 1627
har man i hast tækket tagene med tagsten, men det blev kun betragtet som
en midlertidig foranstaltning, og i 1680 og igen i 1706 ses blytækkerne at have
været lønnet for henholdsvis 66 og 82 arbejdsdage, og derefter nævner regn
skaberne med få års mellemrum blystøberarbejder, indtil man i 1772 betrag
ter blytækningen som gennemført. Selv om tagstenene i hurtig rækkefølge
blev fjernet fra tagene, dels af stormen og dels frivilligt, som i 1746, da tromme
slageren blev betalt for at gøre opråb om auktion af tagpander, blev man
aldrig helt fri for dem, og den dag i dag er det væsentlig højkirken og pillerne,
der er blytækte. Derimod synes skotrenderne altid at have været lagt i bly.
Selv med blyklædning var det høje tag ikke sikret mod stormen, i 1882 blev
blytaget revet af korets nordside, og man måtte af hensyn til reparationen
indrette et værksted til blystøbning.
I det indre synes man for selve bygningens vedkommende at have holdt sig
til kalkningsarbejder. Således blev kirken, hvis hvidtning omtales første gang
15681, hvidtet 1738 og igen 1800, efter at man allerede i 1795 havde indhentet
tilbud. I hvælvene var opsat forgyldte stjerner, vistnok af bly, der nævnes
første gang 1772. I 1800 bliver 33 stjerner malet blå med metalguld; de ses
endnu på ældre billeder af kirken.
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Efter at tagrytteren i 1835 var fornyet (se p. 100), savnede kirken kræfter
til at påtage sig større opgaver, indtil den i 1840 uventet kom i besiddelse af
en testamentarisk gave på 5000 rdl. fra fru Maria Margaretha Iwersen. Det
blev straks besluttet at anvende de mange penge til en forskønnelse af det
indre. Et af bygningsinspektør W. F. Meyer i Slesvig udarbejdet forslag
vandt imidlertid ikke bifald. Dets vigtigste idé var at ophænge seks pulpitu
rer mellem skibets piller16. Man gjorde da det uhyre fornuftige at henvende
sig til tidens førende arkitekt, G. F. Hetsch i København, der afgav et ud
førligt forslag med henvisning til tegninger, som desværre ikke mere kendes.
Hetsch’s på tysk affattede indstilling lyder i dansk oversættelse:
Efter at jeg ifølge en ærefuld opfordring fra Mariakirken i Haderslevs her
rer konservatorer forrige år har taget denne bygning i øjesyn med henblik på
en forestående forandring af samme og senere har haft mundtlig konference
over de af mig i forening med hr. bygningsinspektør Meyer gjorte forslag, til
lader jeg mig hermed at fremsende medfølgende tegninger samt dertil hørende
forklaring med den ærbødige bøn at få samme tilstillet til videre behandling
såvel som til brug for hr. bygningsinspektør Meyers omkostningsberegning,
hvorved jeg forbeholder mig efter påfølgende højere approbation at udarbejde
de nødvendige arbejds- og detailtegninger til de efter projektet af nyt udførte
dele, hvilke på de foreliggende blade kun har kunnet antydes skitsemæssigt.
Ifølge grundridsets tab. I skulle man gennem hovedindgangen, som skal
have nye døre, træde ind i en fra begge sider belyst, rummelig forhal, fra hvil
ken tre trin fører op til kirkens højere liggende skib, og derefter gennem en
udad åbnende dør, som befinder sig i en efter midtskibets bredde anlagt træ
væg, på begge sider af hvilken kan anbringes offerblokke. Denne væg er med
sin hovedinddeling fremstillet på den på tab. II antydede skitse A, hvoraf ses,
hvorledes samme vil være at bringe i overensstemmelse såvel med den for
håndenværende og blivende brystning a som og med begge etager i det for
håndenværende orgel; mellem denne brystning og orgelvæggen vil være at
anbringe et musikkor, hvorved hele dette parti vil kunne opnå en sammen
hæng, som man nu formedelst de her anbragte, mange uensartede kirkestole
i høj grad savner.
Den gamle prædikestol med sin lydhimmel, som nu er anbragt på en af
midtskibets sidepiller K, vil være at forlægge til korets forreste hovedpille på
evangeliesiden, og døbefonten med sin i samme stil udførte baldakin vil være
at anbringe på den modstående korpille sammen med prædikestolen dannende
et symmetrisk parti. Begge skulle omgives med et tre trin over skibets gulv
anbragt lavt brystgelænder, hvilket samtidig skiller koret fra den øvrige del
af kirken, og hele sammes længde ville på denne måde kunne ses, når såvel
det nuværende høje gitterværk samt det derover værende krucifiks som også

BYGNINGSHISTORIE

119

det især ved sin store masse forstyrrende og fra en slet kunstepoke stammende
alter ville blive fjernet. — På sidstnævntes plads kunne på et igen tre trin
højere liggende plan anbringes et simpelt alterbord med et krucifiks samt bibel
og lysestager omgivet af en knæleskammel for kommunikanterne, hvoraf hoved
ordningen er at se på den på tab. II værende skitse B, og hvorved særlig den
imposante virkning af de i deres fulde højde fremtrædende korvinduer er
tilstræbt.
Koret såvel som alterforhøjningen vil være at forsyne med trætrin og par
ketgulv og til begge sider med et højere gitter (hvortil meget af det forhånden
værende kan anvendes) at adskilles fra kirkens lavere liggende sideskibe,
hvilke sidste som overhovedet alle forbindelsesgange vil være at belægge med
brændte fliser.
Alle de i kirken værende pulpiturer og de kirkens enhed forstyrrende stole
vil være at fjerne, og derved vil såvel midtskibet som og begge sideskibe i
hele kirkens længde opnå deres fulde højde. De derved tabte pladser vil hoved
sagelig blive erstattet ved de to tømrede indbygninger, som uden at forstyrre
helheden vil være at anbringe i tværskibets sydlige og nordlige dele, og hvis
ydre form er antydet på tab. II, skitse C, mens grundridset viser, hvorledes
disse pladser, med den foreslåede anbringelse af prædikestolen, hører til de
bedste, idet man fra dem, efter foretagne akustiske forsøg, ikke blot hører
prædikanten fuldkommen godt, men også, ifølge de fra prædikestolen trukne
sigtelinier, overalt kan se ham.
De forskelligartede vinduer på begge tværskibets modstående vinduer vil
være at gøre ensartede og føre så langt ned, at lyset fra samme også kommer
de underste stole i disse indbygninger til gode. Indgangene og trapperne til
disse stole og pulpiturer skal på den ene side lægges der, hvor nu allerede den
sydlige indgang er, på den anden side der, hvor nu et materialkammer befin
der sig, hvilket passende kan henlægges til et andet sted, og den nyåbnede
nordlige indgang vil tillige indebære den bekvemmelighed, at samme ved sin
beliggenhed nær ved sakristiet også kan benyttes af prædikanterne.
Antallet af de øvrige kirkestole, hovedsagelig i den nedre del, som for
største delen vil være at omarbejde og nyanskaffe, vil på grund af de her og
flere andre steder opnåede nye pladser kunne indskrænkes, hvorved kirkens til
cirkulation bestemte hovedgange vil vinde betydeligt i rummelighed og regel
mæssighed.
Hvad de forskellige i kirken anbragte epitafier angår, så vil alle de, som ikke
kan blive på deres pladser, være at genanbringe andetsteds og dels tjene til
at smykke de tomme vægge i nogle af kapellerne, dels bidrage til at dække
de fra kirkens forskellige ældre byggeperioder stammende uensartetheder i
pillerne, som ikke helt lader sig fjerne.
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Det i det sydlige tværskib anbragte urværk vil være at forlægge til tagstolen
over hvælvingen, så kun en urskive er synlig i selve kirken, og således at den
forstyrrende støj fra slagværket vil være fjernet.
For imidlertid at sætte de her blot i hovedtrækkene anførte forandringer
ved Mariekirken i værk på en for denne værdig måde, vil det være nødven
digt at lade samtlige arbejder foretage under dagligt tilsyn af en bygningskyndig, hvilken såvel i teoretisk og kunstnerisk som også i praktisk henseende
er tilstrækkeligt uddannet til dygtigt og hensigtsmæssigt at fremstille alt i
overensstemmelse med helhedens stil og med bedst mulige benyttelse af det
gamle, og til denne opgave tillader jeg mig at anbefale en af mine elever, hr.
arkitekt Holm i Haderslev, som vil sætte en ære i under ledelse af sine fore
satte at indrette og forskønne sin fædrene stads hovedkirke, således som
denne ærværdige bygning i alle måder fortjener. København, d. 22. juli 1842.
Til de herrer konservatorer for Mariakirken i Haderslev, allerærbødigst Hetsch,
professor i arkitektur ved det kgl. kunstakademi.
Under 20. jan. 1843 indsendte konservatorerne forslaget til regeringens
godkendelse, og 14. febr. 1844 blev arbejdet påbegyndt under daglig ledelse af
arkitekt Holm, som Hetsch havde ønsket. Det fremgår allerede af forslaget,
at restaureringen kun indirekte eller i mindre grad angik selve bygningen.
Hetsch ønskede at rydde ud, så kirkens arkitektur kunne komme til sin ret,
hvilket for så vidt lykkedes ham for skibets og korets vedkommende, mens
de store pulpiturer i korsarmene unægtelig i høj grad skæmmede rummets
arkitektoniske virkning. At udrensningen skete på bekostning af den barokke
altertavle, korskranken og adskilligt andet, er uomtvisteligt og fremgår af
auktionsbekendtgørelser i Haderslevavisen »Lyna« og indtægtsposter i kir
kens regnskaber. Hvad der skete, var dog på ingen måde værre, end hvad der
samtidig fandt sted i talrige andre kirker, og det må betegnes som et held, at
kirkebestyrelsen trådte i samarbejde med en så højtbegavet arkitekt som
Hetsch. Blandt de ting, der må beklages, er, at Hetsch i forbindelse med
optagning af ligkister under gulvet fjernede ligstenene og den gamle gulv
belægning og erstattede dem med et gulv af gule og grå fliser af tegl. For
at dække udsigten mod husene på den anden side af Nørregade blev i den
nederste del af de tre høje korvinduer indsat kulørte †ruder, som blev
skænket af Christian VIII. og byens borgere (sml. p. 123). På Heinrich Han
sens billeder ses kirkens indre og ydre efter istandsættelsen (fig. 44, 47).
Arbejdet blev drevet med så stor kraft, at genindvielsen kunne finde sted
17. aug. 1845.
Den udvendige restaurering af kirken, som Hetsch ikke havde indladt sig
på, kunne ikke stadig udskydes, og 1880—84 blev den gennemført med be
tydelige pengeofre og på mange måder til stor skade for kirkens arkitektur. I
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Fig. 52. Haderslev domkirke. Projekt til tårn (p. 122).

overensstemmelse med tidens restaureringsidealer påtvang man kirkens ydre
et »gotisk« klædebon med kamtakker på gavlene, fialer på stræbebuernes pil
ler og buefriser og firpasfriser under gesimserne. På højkirken siges firpasfrisen
delvis at være trådt i stedet for en trægesims (Güttel p. 77). Den direkte
årsag til restaureringens iværksættelse var den omstændighed, at terrænhøjden
i Nørregade blev sænket, og uden hensyn til, at det i virkeligheden blot var den
gamle terrænhøjde, man nåede ned til, blev korfundamenterne understøbt sam
tidig med, at man ved en vældig jernforankring under korsideskibstagene
spændte østgavlen fast i korsskæringens svære murblokke. Sakristiet på nord
siden var bygfældigt og måtte vige pladsen for en ottekantet †sakristibygning
i to stokværk, hvoraf det øverste gjorde tjeneste som arkiv. Et af Hetsch ind
sat rundt rosevindue i vestgavlen fik sit stavværk ryddet bort. I det indre
afrensede man de tykke lag af hvidtekalk, der slørede profilerne, men iøvrigt
blev der først i 1894—98 for alvor arbejdet med kirkens indre, idet man efter
maleren August Oetkens skitser gennemførte en fuldstændig bemaling af hele
rummet (p. 123). I de tre store korvinduer blev indsat brogede glasmalerier, og
også korsarmene fik delvis kulørte ruder. Ved en senere lejlighed fik koret
et gulv af sorte og hvide marmorfliser.
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Det er uden videre forståeligt, at ikke mindst de tyske restauratorer i slut
ningen af 1800’rne måtte drømme om at genopføre et vesttårn, således som
det f.eks. skete i Slesvig 1884—94. Allerede under 4. sept. 1888 foreligger den
p. 96 omtalte erklæring fra baurath Meydenbauer gående ud på, at kirken
aldrig har haft tårn, og konsistoriet råder da forstanderskabet til at sætte sig
i forbindelse med ham angående den indre udsmykning17. Næste år meddeler
Meydenbauer, at hans opmålinger af kirken er sendt til rentegning, men der
efter hører vi ikke mere om ham. 1892 udtaler konsistoriet i Kiel sin glæde
over, at Haderslev vil give 15.000 mk. til bygning af et tårn og kirkens indre
udsmykning18. Tegningen er udarbejdet af baurath Hossfeld o. 1891 (Güttel
p. 77). Det var tanken, at tårnet skulle stå skævt på vestgavlen ud for søndre
sideskib. Heldigvis opgav man af økonomiske grunde dette højst utiltalende
projekt, men kun for at tage det op igen i 1913 i forbindelse med et forslag
om at frilægge kirkens sydside ved at nedrive husene mellem kirken og torvet,
således at kirken kom til at danne baggrund for Wilhelm I.s mindesmærke.
Også dette projekt blev lykkeligvis opgivet (Güttel p. 84). I kirkens arkiv ligger
et projekt til opførelse af et tårn midt på vestgavlen (fig. 52). Perspektiverne
er tegnet på grundlag af Heinrich Hansens tegning (fig. 44), men påskrifterne
er på dansk, og det hele er derfor muligvis ældre end 1864.
Den sidste restaurering 1941—51, ved arkitekterne Harald Lønborg-Jensen
og Helge Holm, gør krav på at betragtes som en teknisk og æstetisk sanering
af kirken. Det gamle centralvarmeanlæg fra 1892 blev udskiftet, søndre våben
hus med sin hvælving er nymuret, det samme gælder nordre våbenhus’ hvælv
og façade, ligesom den ottekantede sakristibygning blev erstattet med en ny
bygning, der er bedre i overensstemmelse med kirkens stil. Samtidig blev kor
bygningens konstruktion retableret ved genopførelsen af de nordre stræbebuer. I vestforhallen blev opmuret et hvælv, og indgangen derfra til kirken
blev omordnet, og orgelpulpiturets træhvælv blev erstattet med en muret
hvælving. Vinterkirkens tre hvælv blev ommuret. Stavværket i alle vinduerne
blev ommuret med anvendelse af let affasede sten og uden forsøg på at gen
skabe gotisk profilering. Processionsgangen under koret blev genåbnet, og
hele kirken fik gulv af store, røde munkesten med hvide kalkfuger. Hvælvin
gen over korpolygonalen, der var ved at styrte ned, blev fornyet og hængt op
i en svær jernbetonkonstruktion, og tagrytteren blev understøttet med jern
beton, samtidig med at selve tagrytteren til dels blev fornyet (jfr. p. 100).
De store pulpiturer i korsarmene blev fjernet, og spor af vinduer og åbninger
til østkapellerne i korsarmene fremdraget. Det vigtigste og heldigste af alle
arbejderne var, at kirkens indre på ny blev hvidkalket, således at dens smukke
forhold og profiler atter kom til deres ret.
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†GLASMALERIER*
Om kirkens middelalderlige vinduesudsmykning vides intet. Alle ruder er
sikkert sprængt og ødelagt ved branden 1627.
Af glasmalerier efter denne tid nævner regnskaberne for Haderslevhus
1631—32 kun eet, der var siret med Christian IV.s våben (og navnetræk) og
udført af Johan glarmester (Güttel p. 47, 119). Dette vindue omtales endnu
1782 (rgsk.).
1845, ved Hetsch’s restaurering, blev der bl.a. indsat malerier forneden i
korets tre høje østvinduer, skænket dels af Christian VIII., dels af borgere, hvil
ket kundgjordes ved en lang latinsk indskrift. De udførtes i København
(Lorentzen p. 46).
1897 tik kirken i tilslutning til udmalingerne på vægge og hvælv (jfr. ndf.)
nye ruder i korets og korsideskibenes vinduer med malerier, scener fra det
nye testamente m.m., udført af A. Linnemann, Frankfurt a.M. De erstattede
dels de ovenfor nævnte, dels klare, grønne ruder. Flere af disse malerier bekostedes af borgere, og maleren skænkede selv en Mikael som dragedræber til
vestgavlens rundvindue i stedet for den herværende »gotiske roset« fra 1845
(Dagbladet 22. jan. 1898). Nu er alle glasmalerier fjernet og erstattet med
ruder af katedralglas.
KALKMALERIER
I kirken er nu kun bevaret spredte rester af sengotiske kalkmalerier, der i
tid strækker sig fra sidste halvdel af 1400’rne til 1512 (Barbara-billedet). De
nu kendte billeder er vistnok alle fremdraget under Hetsch’s restaurering19,
ved hvilken lejlighed de restaureredes. Før 1845 stod kirkens vægge til dels
med en kvadermaling, der kan have haft ældre forbillede, og som delvis gen
toges, da maler August Oetken (sml. Güttel p. 119 og interiørbillederne hos
samme, se også fig. 53) gav vægge og hvælv en bastant dekoration, som atter
fjernedes ved restaureringen 1945 ff., da de middelalderlige billeder afrensedes
for opmalinger, og de oprindelige farver konserveredes.
1)
Korsskæringen (fig. 54—55). Våbenfriser på syd- og nordvæggen over
arkaderne, hver med seks hjelmede våbenskjolde over brunrødt, sengotisk ranke
værk og adskilt herfra ved et ornamentbånd. Sydfrisen indeholder (fra øst)
våben for Blome, Ahlefeldt, Buchwalt, Friis af Arlevad (?)20, Stake og Limbek,
nordfrisen: von der Wisch, Hoier, Drake, Johansen, Andersen og Qualen.
Hjelmene er sortgrå, hjelmklædet sortgråt, gult og rødbrunt. Mellem våbnene
på sydsiden, lige over arkadens spids, ses det nøgne brystbillede af en lang* Den herefter følgende beskrivelse af glasmalerier,
der er udarbejdet af Erik Moltke og Vibeke Michelsen.

kalkmalerier,
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Fig. 53. Haderslev domkirke. Interior, set fra vest; efter ældre fot. i Nationalmuseet.

håret, skægget mand med glorie (ifølge restaurators beretning var der intet
kors at se i glorien). Vestligt i nordvæggens malerier er indskudt et rektangu
lært felt, hvis øvre, østlige hjørne delvis dækkes af Wisch-våbenet. Det ind
rammes af en spinkel, rød streg og indeholder en langskaftet støvle, en rund
ægget, kortskaftet økse samt en skomagerkniv og en syl. Sandsynligvis har
dette billede, som også tidligere formodet, haft tilknytning til skomager
gildets alter.
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Fig. 54—55. Haderslev domkirke. Kalkmalerier på korsskæringens syd- og nordvæg (p. 123 f.)
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Fig. 56. Haderslev domkirke. Kalkmalerier ved den nordre trappe til processionsgangen (p. 126).

2) Nordre korsideskibs østmur. På undersiden af buen over nichen, under
østvinduet, findes en rig rankedekoration i rødbrun og grøn farve. På væggen,
syd for nichen, står en figur uden glorie, dog sikkert en helgen, (fig. 56). Han
er kronraget og iført en diakons eller subdiakons dragt, alba, tunica og manipel
(håndlin); i højre hånd har han holdt en nu utydelig genstand, i venstre bærer
han en bog. Farverne er grønt og grågult, sidstnævnte dekomponeret. Ved gen
restaureringen 1945 konstateredes, at højre side af hovedet samt nederste del
af kjortelen, fødderne og jordsmonnet var forsvundet.
3) Over nordre nedgang til processionsgangen i den fladbuede niche er der
en korsfæstelsesgruppe med stifterbillede, alt meget udvisket (fig. 56). Kristus
hænger på et simpelt, ådret kors, udmagret og med ret langt, tætsluttende
lændeklæde, fødderne krydslagte; man ser nu kun svage rester af den engel,
der opsamler blodet fra brystvunden. Ved korsets fod står Maria og Johannes,
den sidste med den for det sengotiske skema så karakteristiske tilbagebøjede
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holdning. Bag ham knæler en lille stif
terskikkelse med nu tomt skriftbånd;
hans bomærke ses bag Maria i et rudestillet kvadrat. Farverne er rødbrunt,
gult og sortgråt.
4)
Over søndre nedgang til proces
sionsgangen i den tilsvarende fladbuede
niche er der en bygning, nærmest som
et kirketårn med aftrappet gavl og
kronet af et lille løgspir; på hver side
af det knæler en engel med glorie;
englen mod vest holder et skråtstillet,
forneden afrundet skjold, hvis mærke (og
til dels kontur) er borte; bag disse engle
står, mod vest, sparsomme konturer
af en skikkelse, ligeledes med glorie; re
ster af en stor nøgle og en bog viser, at
det er S. Peder; mod øst en glorificeret
mand med kort fuldskæg, iført fodsid
kjortel; den ene hævede hånd er vist
nok nymalet, den anden ses ikke. Güttel
forklarer »tårnet« som en monstrans og
L. L. 1951
knytter fremstillingen til det i pro
Fig. 57. Haderslev domkirke. S. Barbara og stif
cessionsgangen værende Kristi legems terindskrift 1512, i nordre korsideskib (p. 127).
alter (sml. p. 131); men denne forkla
ring er ikke meget sandsynlig. Rimeligere ville det være at opfatte bygningen
som himmelborgen.
5—6) I korets østligste nicher findes meget sparsomme malerirester, i syd
et lodret delt, hjelmet våbenskjold, i nord et par karakteristiske hoveder af
en mager og en fed mand, adskilt af et skriftbånd, hvis svage minuskelrester
ikke kan tydes.
7) Marianerkapellet. På sydsiden af den bevarede rest af kapellets nordmur
er der rødt rankeslyng svarende til korsskæringsfagets.
8) 1512. I nordlige korsideskibs vestfag højt over indgangen til det tidligere
Barbarakapel (nu våbenhus). S. Barbara (fig. 57) står i folderigt gevandt (kjortel
og kappe) med bred krone, glorie og håret bølgende symmetrisk ned over
begge skuldre. I de spinkle hænder holder hun palmegren og fangetårn, det
sidste nærmest af form som en kirke. Under jordsmonnet er der et felt med
minuskelskrift, flankeret af to ens skjolde (uden hjelmtegn) med et sort heste
hoved (bundfarven nu hvid). Claes Anckersen, der nævnes i indskriften, vides
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dog ikke at have haft forbindelse med den nørrejyske adelsslægt Vind, der
fører dette våben. Indskriften lyder: »Durch bekostung Claes anckersen Seliger
gede(n)chniss Anno d(omi)ni Mvcxii«. Omkring figuren er der stjerner og ro
setter. Farverne i billedet er grønt, brændt lysokker, okker og sortgrå.

INVENTAR
Inventar og epitafier bærer præg af den sidste, store restaurering, der af
sluttedes 1951, hvor alterbord, altertavle, knæfald, stolestader m.m. udskif
tedes, korgitter og orgelpulpitur rensedes, værket forøgedes, orgelfaçaden ad
skiltes i alle sine bestanddele, rensedes og konserveredes, ligesom tilfældet var
med alle epitafier. Lyst egetræ, fintsleben, grå sandsten og friske farver er frem
herskende, stole-pasticherne dominerer.
Af alterbordet er kun en 157 × 124 cm stor flise af gotlandsk kalksten gam
mel, måske stammende fra det †alterbord, der opsattes samtidig med den nye
korbygning (p. 81 ff.), altså fra begyndelsen af 1400’rne, eller muligvis fra et af
de mange †sidealtre. Den er nedfældet i den nuværende bordplade og bærer
nu kun tre fordybede indvielseskors med fligede arme; det ene kors, der sid
der helt ude ved den ene kortside, har mistet en del af den ene arm ved pla
dens gennemsavning; man kan derfor hverken vide, hvor stor pladen oprinde
lig har været, eller hvor mange kors den har haft. Da alterbordet ved Hetsch’s
restaurering 1845 blev nedbrudt, anbragtes pladen med indvielseskorsene
som flise i forhallens gulv, og her lå den, til den nu har fundet plads i det nye,
store, fliseklædte alterbord, der er tegnet af arkitekt Lønborg-Jensen.

†S I D E - O G K A P E L A L T R E
Der kan opregnes henved 30 navngivne altre, hvortil kommer det såkaldte Sehestedalter (nr. 21), hvis værnehelgen er ukendt, mens man ved, hvem stifteren er. Desuden
omtales smedenes og skomagernes »rente«, dvs. de afgifter, der flød af det pågældende
altergods; men man kan ikke vide, om disse to gildesaltre er mellem de nedenfor opreg
nede, eller om de har haft andre helgennavne; det samme gælder det i byretten 1292
kap. 38 nævnte Knudsgilde-alter. I alt fald er det ikke sikkert, at alle alternavne er over
leverede. Allerede 1526 hørte gudstjenesten ved sidealtrene og i kapellerne op1, vika
rerne (alterpræsterne) mistede deres indtægter, og i prins Christians brev af 25. maj
1533 (Matthiessen nr. 54) træffes der bestemmelse om anvendelsen af de til de forskel
lige vikarier, kapeller etc. hørende indtægter; i det væsentlige blev de også nu anvendt
til aflønninger samt til understøttelse af fattige, hvorimod bygningens vedligeholdelse
ikke blev betænkt. 28. jan. 1569 (Matthiessen nr. 55) udstedte hertug Hans den ældre
derfor en »Confirmation vff etzliche Geistliche Lehne zu der Kirchen zu Haderschieben
behörig«, hvor de »len«, der ikke omfattedes af brevet 1533, nu blev henlagt til kirkens
»structur«, dvs. til dens vedligeholdelseskasse. Gildesaltrenes indtægter, eller en del af
dem, henlagdes i almindelighed til de fattige, thi de omtales langt ned i tiden i byens
fattigregister. Kun i enkelte tilfælde kendes altrenes plads i kirken.
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Fig. 58. Haderslev domkirke. Interior, set mod kor og nordre korsarm. Prædikestol p. 145, font p. 142.
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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1) S. Andreas, nævnt 23. juni 1371, da biskop Herman af Slesvig annek
terede følgende altre: »beate Marie virginis, sanctorum Petri, Andree, Jacobi
apostolorum, Crucis, et Katerine« med deres indtægter, tilbehør og rettig
heder uadskilleligt til kapitlet (communitati capituli). — Matthiessen nr. 3.
Güttel p. 28, 95.
2) S. Andreas. Et andet Andreasalter stiftedes 1479 af Laurens Nielsen, en
af de fire vikarer ved Marianerkapellet, til ære for den almægtige Gud og den
herlige jomfru Maria og S. Andreas apostel, for stifteren og hans forfædres
sjælefrelse, et alter med navn af Andreasalteret (sub invocatione ejusdem s.
Andree apostoli), som han har grundet eller vil grunde (fundaverit et construxerit sive fundare et construere proponat) i kirken, sammen med et evigt
vikarie. Muligvis har alteret haft plads i Marianerkapellet. — Acta pont. dan.
11. jan. 1479, IV, 2736. Güttel p. 95.
Et Andreasalter, uvist hvilket af de ovennævnte, omtales
(van dem Altar »Andere«), dels i fattigregistret (S. Andreae Althar).

dels

i

fordelingsbrevet

1533

3) S. Anna. 6. dec. 1468 skænkede væbneren Otte Rantzau Haderslev kapi
tel 200 mark, hvorefter det forpligtede sig til at læse to messer om ugen for et
alter, som det skulle bygge »in deme(!) erde« [i jorden, dvs. tværgangen i koret
under højalteret] ved det hellige legems alter, til Guds og S. Annas ære, »dar
de sulue Otte vor sik vnde syne kindere syne legerstedhe hefft ghekoren«. At
stifteren har forbeholdt sig og sin familie patronatsretten, fremgår af pave
breve 1491 og 1514, hvor vikariet omtales som lægmandspatronat; 1516 kal
des det vikarie eller kapellani (vicaria sive capellania), og i hertug Hans’ oven
for nævnte konfirmation 1569 benævnes det »eine vicarey s. Annen capelle«.
— Acta pont. dan. IV, 3264, VI, 4433, 4564 samt Matthiessen nr. 42, 55, an
hang p. 70 og Güttel p. 41, 87.
S. Birgitte, se S. Peders, Elisabeths og Birgittes alter (nr. 16).

4) S. Catharina. Alteret omtales første gang 1371 (se under nr. 1). Det har
været en privat stiftelse, idet indtægterne efter altertjenestens ophør blev
overdraget Gosche Ahlefeldt til Ekernførde; 1528 kvitterede han for dem og
for indtægterne af de 11.000 jomfruers alter (se nr. 19). — Willers Jessen, i
ZSchlHolst. XL, 416 ff. Güttel p. 95.
S. Elisabeth, se S. Peders, Elisabeths og Birgittes alter (nr. 16).

5) S. Erasmus. Alteret omtales tidligst i fordelingsbrevet 1533 (van dem
Lehene S. Erasmi), dels 1591 i fattigregistret (S. Erasmi gilde geldt), hvoraf
fremgår, at det har haft tilknytning til et gilde. — Güttel p. 97.
6) S. Gertrud. Omtalt sammesteds som nr. 5, 1533: »Sunct Gerdruten Rente«
og 1591: »S. Gertrutz gilde geldt«. — Güttel p. 97.
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7) Helligåndsalter. 21. juni 1515 fik Haderslevkanniken Johan Hamburg ny
provision på et evigt vikarie »ad altare s. spiritus et b. Marie virginis« i Haders
lev kollegiatkirke. I hertug Hans’ konfirmationsbrev af 1569 bestemmes det,
at »eine kleine commende so her Johan Humborg gehabt« skal lægges til kir
kens »structur« (jfr. p.128). — Acta pont. dan. VI, 4531. Güttel p. 86. — Sml.
Hellingåndskapellet p. 51.
8)
Helligkorsalter (lægmandsalteret). 1. juli 1354 nævnes Niels Pedersen,
kannik i Haderslev og sognepræst i Tyrstrup som vikar ved altare Crucis i
Haderslev kirke (se også under nr. 1). 1591 opføres indtægterne i fattigregi
stret. — Acta pont. dan. I, 412. Güttel p. 95. — Sml. nr. 16.
9) S. Hippolytus. Omtalt sammesteds som nr. 5 og 6 (S. Ipolitus gylde Rente
1533 og S. Hipoliti gilde geldt 1591). — Güttel p. 97.
10) S. Jakob. Kun nævnt 1371, se nr. 1.
Til S. Jakob var også alter nr. 17 viet.

11) Kristi legems alter. 12. nov. 1451 bekræftede kapitlet i Haderslev, at
biskop Nicolaus af Slesvig og en kannik sammesteds havde givet henholdsvis
50 og 20 mark til en lampe for hellig legems sakrament i Haderslev kirke, og
6. dec. 1468 skænkede væbneren Otte Rantzau 60 mark til en lampe. Ved fordelingsbrevet 1533 bestemtes det, at »des hilligen Lichames gylde« afgift skulle
forblive ved kirken, og af samme brev fremgår, at alteret må have haft plads
i processionsgangen i koret under højalteret (sml. nr. 3). At alteret har haft
tilknytning til et gilde, ses også af fattigprotokollen, hvor »des hilligen lichnams gilde geldt« omtales 1591. — Repertorium 12. nov. 1451. Matthiessen
nr. 42, 54 og anhang p. 70. Güttel p. 96 f.
12) S. Mauritius. I kapitlets registratur nævnes, at ridder Johannes Schramm
og Michael Iwari (kantor til 1450) har skænket gods og penge »ad altare sti.
Mauricii«. I hertug Hans’ konfirmationsbrev 1569 lagdes indtægterne til kir
kens »structur« (jfr. p. 128). — Matthiessen anhang p. 70, nr. 55, sml. Acta
pont. dan. 29. juni 1521 nr. 4870. Güttel p. 96.
13) S. Nicolaus. Nævnt første gang 12. febr. 1517. Ved fordelingsbrevet
1533 forblev »Suncte Nicolaus Gylde Renthe« ved kirken; alterets tilknytning
til et gilde fremgår også af omtalen i fattigregistret 1591, »S. Nicolai gilde
geldt«. — Matthiessen nr. 48, 54. Güttel p. 97.
14) S. Olaus. Omtalt sammesteds som nr. 5, 1533 »van dem Lehene S. Olavi«
og 1591 »S. Olai gilde geldt«. Alteret har altså haft tilknytning til et gilde.
15) S. Peder ad vincula er sikkert identisk med det S. Peders alter, der
omtales 1371 (sml. under nr. 1). O. 1480—90 betalte dronning Dorothea 12
mark årlig for 200 mark lybsk, som afdøde Clawes Rixtorp »in Sundwit« havde
skænket »ad altare sti. Petri ad vincula«. — Matthiessen anhang p. 70. Güttel
p. 95.
9*
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16) S. Peder apostel og S. Elisabeth og S. Birgitte. 12. nov. 1451 bekræftede
bisp Nicolaus, at kanniken Andreas Johannis havde stiftet et nyt (d. e. det
trettende, sml. p. 49) præbende, som skal stå uden for de andre præbender
(que distincta erit et maneat ab aliis prebendis), »ad altare beati Petri dictarumque [læs: sanctarumque] Elizabet et Birgitte viduarum«, beliggende ved
den nordre væg lige over for kordøren (situatum in aquilonari pariete directe
ex opposito ostii chori); senere i samme brev omtales alteret som viet til pris
og ære for det hellige kors, S. Peder, Elisabeth og Birgitte. Ifølge den opgivne
stedbetegnelse må alteret have ligget i nordre korsideskib i blændingen lige
over for den gamle dør i det nordre korgitter, der sikkert har haft samme
plads som sin forgænger. — Matthiessen nr. 28. Güttel p. 96.
17) S. Peder, S. Paulus, S. Andreas og S. Jakob. 8. april 1524 omtales et
commende eller vikarie ad altare ss. Petri et Pauli ac Andree et Jacobi apostolorum, hvilket commende var grundet af nyt og begavet (noviter fundata
et dotata) af Michael Petri. — Matthiessen nr. 28. Güttel p. 96.
18)
Treenigheden. 28. okt. 1464 skænkede Laurentius Nicolai, sognepræst
ved Hoghelse og evig vikar ved Marianerkapellet, 30 lybske mark ad hono
rem sancte trinitatis. 27. juli 1502 nævnes altare sanctissime Trinitatis i kollegiatkirken i Haderslev, og vikariet betegnes som »nogle adeliges patronat«
(de jure patronatus certorum nobilium). Muligvis har alteret haft plads i
Marianerkapellet. — Matthiessen nr. 38. Acta pont. dan. V, 3884; andre hen
visninger vedrørende personskifter hos Güttel p. 96.
19) S. Ursula og de 11.000 jomfruer. 22. dec. 1494 nævnes det evige vikarie
og præbende ved de 11.000 jomfruers alter. I april 1517 tales om vikariet ved
altare s. Ursule, der betegnes som lægmænds patronat (de jure patronatus
laicorum), og som var blevet ledigt ved indehaverens ægteskab. De nævnte
lægmænd var medlemmer af familien Ahlefeldt (sml. nr. 4). — Acta pont. dan.
V, 3438, VI, 4620. Güttel p. 96.
20) Vor Frue. Første gang nævnt 1371 (sml. nr. 1), »beate Marie virginis«.
Det fremgår af flere kilder, at alteret har været sognealter. 1. april 1415 kal
des det altare parochiale beate virginis, og 1. juni 1456 siges, at rector altari
er sjælesørger for samme kirkes sognefolk; 29. april 1484 og senere forekom
mer betegnelsen sognealteret uden angivelse af værnehelgen, i hertug Hans’
konfirmationsbrev 1533 tales om »deme karspell Altare«. 1. juni 1456 bekræf
tedes kapitlets ret, en sædvane der havde været opretholdt uafbrudt i 140 år,
til at indsætte alterpræsten. — Acta pont. dan. III, 2063. Matthiessen nr. 3,
10 o. fl., sml. Güttel p. 95.
Til Vor Frue var også Helligåndsalteret viet (sml. nr. 7).

21) Ukendt helgen, det såkaldte Sehested-alter. 30 jan. 1517 stadfæstede bispen,
at »Otto Sehested Helrikes(!) sone« i Haderslev har oprettet et evigt vikarie
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og gejstligt len »vor deme altare dat nyes in der obgemelten kerken to Hadersleue an deme piler twysschen unser [dvs. Marianerkapellet] und der Stac
ken capellen — schal gebuwet — werden, vor welkerem altar he gerne wolde
enen prester holden«. Alterets plads har altså været ved den pille, der nu er
den sydvestligste (til dels indemurede) i søndre sideskib. — Mathiessen p. 48.
Kapelaltre. I alle de middelalderlige kapeller har der været mindst eet alter,
i Marianerkapellet måske op til fire. Hvis der kun er eet alter, kan det have
samme værnehelgen(er) som kapellet (jfr. under helligåndskapellet p. 51),
men det er ikke nødvendigt. Heller ikke her kender vi alle altre eller værne
helgener, kun følgende, der iøvrigt må søges i indledningen under behandlingen
af de respektive kapeller (om S. Annas »kapel«, se S. Annas alter, nr. 3).
22) Helligåndskapellet: Alter muligvis viet den Helligånd og S. Bartholomæus
(p. 51).
23) Laurentiuskapellet: Alter viet S. Laurentius (p. 52).
24—25) Magdalenekapellet(?) (Stakes kapel): Alter viet Maria Magdalene og
apostelen Jakob, alter viet S. Margrethe (p. 52).
26) Marianerkapellet (det yngre Vor Frues kapel): Jomfru Marias alter »de
Abelelen« (Alevelden). Til dette kapel har muligvis det ovenfor som nr. 2
nævnte Andreasalter og det som nr. 18 opførte treenighedsalter hørt (sml. p. 51).
27(—29?) Det ældre Vor Frues kapel: Jomfru Maria, Johannes døberen og
ærkeengelen Mikael (sml. p. 51).
Om de altre, der hentydes til i fordelingsbrevet 1533, hvor »der Smede
Rente gelt« og »der Schomacker Rente« omtales, samt om et Knudsgilde-alter,
se indledningen til dette afsnit p. 128.
Som alterprydelse på højalteret (nu kirkens eneste alter) tjener et smukt,
unggotisk krucifiks fra tiden henimod 1300, med sengotiske sidefigurer2; de
er anbragt på et moderne skab (kopieret efter Preetz-altertavlen i National
museet), som omslutter 14 sengotiske alabastfigurer (fig. 59). Krucifikset 3 (fig.
60) hang oprindelig som korbuekrucifiks i Egebjerg kirke (Holbæk amt), men
blev afgivet til Nationalmuseet 1922 for derefter at blive overladt Haderslev
domkirke til erstatning for det forgyldte zinkkrucifiks, der havde stået på
alteret siden 1845, og som nu er ophængt i ligkapellet. Den 146 cm høje figur
er af den fra 1200’rnes sidste halvdel kendte, franskpåvirkede type med knæ
langt lændeklæde og stærkt fremskudt højre knæ, en yngre, lidt sødladen
slægtning af et krucifiks, der vistnok stammer fra Terslev kirke (Sorø amt),
og som nu er i Nationalmuseet (Beckett: Danmarks Kunst II, 124 fig. 158).
Hovedet, med sekundær tornekrone, er bøjet svagt fremover og hælder mod
højre skulder, mens håret falder i to stive spiraler ned på hver skulder; de er
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ikke detaillerede, og kindskægget er som et levn fra senromansk manér mar
keret ved brede, runde gruber; som vanligt hos denne type angives overskæg
get ved to tynde, skrå vulster fra næsefløjene. De strakte arme danner et svagt
cirkelslag, halssenerne er fremtrædende, brystkassen markeret med ribben og
uden skåret vunde. Lændeklædet, der har ret gnidrede folder og holdes
oppe af et glat dobbeltreb, er fæstet med en stor sløjfe til højre og har foran
et halvrundt overfald. Det samtidige kors (nu 352 × 225 cm), der også viser
slægtskab med det ovenfor nævnte Terslevkrucifiks, har bredt hvælvet midt
parti mellem flade kanter; fra midten skyder symmetriske volutblade ud til
begge sider, og imellem dem er der ovale »ædelstensgruber«. Korsarmene ender
i firpas med evangelisttegn (oksen svarer til Terslevkorsets Lukassymbol),
det nederste (Matthæus-engelen) er nyt, tilsat da krucifikset blev gjort i stand
til domkirken.
Sidefigurerne (fig.59), fra 1425—50, henholdsvis 115 og 117 cm høje, stammer
fra Seem (Ribe amt); de er iført stofrige gevandter, Maria med foldede hænder,
let bagoverbøjet, Johannes med bog, noget fedladen, med glatbølget hår.
Gruppens oprindelige staffering på kridtgrund var afskallet, men det kunne
konstateres, at Kristusfiguren havde haft lys karnation, brunt hår og skæg,
grøn tornekrone, guld-lændeklæde med zinnoberrødt foer. Korset havde været
grønt med zinnoberrøde kanter, ædelstensgruberne vistnok forsølvede, mens
bladene havde været med guld, ligesom evangelisttegnene. Sidefigurerne havde
haft naturlig karnation, lyst, rødbrunt hår, forgyldte kapper med smalteblåt
foer, mens kjortlerne havde været enten sølvblanke eller hvide. Der var to
senere stafferinger, ikke meget forskellige, og ved istandsættelsen 1950 bibeholdtes den yngste. Ved Kristusfiguren følger den brune hårfarve ikke de skårne
konturer, som sikkert har forekommet maleren alt for gammeldags eller ubehjælpsomme. Lændeklædet er hvidt med guldkanter. Af evangelisttegnene er kun
den nyskårne Matthæus-engel »stafferet«, således at den, noget uheldigt, i det
stærke modlys træder frem på de andres bekostning. Sidefigurernes dragter er
for Maria: gråhvidt hovedklæde og kjortel, gråblå kappe med orangerødt foer
og guldkanter, Johannes: grøn kjortel, zinnoberrød kappe med orangerødt
foer og guldkanter. Om krucifiksets staffering minder en malet indskrift på
korsets bagside (nu skjult): »Dette Kaars haffuer me... edersen, skoufrider i
ledstrop paa ny igen lade ... Stffere (!) Kirken til Prydelse 1694«.
Alabastfigurerne 4 (fig. 61—62), der er anbragt på senere, renæssanceprofilerede
sokler, står som nævnt i et moderne skab, der tjener som fodstykke for kru
cifiksgruppen. De var indtil 1945 i hospitalskirken (se d.), samlede i en skabstavle, der sikkert er gjort engang i sidste halvdel af 1600’rne. Man ved ikke,
hvornår de er kommet til hospitalskirken, og deres tidligere skæbne er iøvrigt
ukendt; de findes tilsyneladende ikke nævnt i de gamle regnskaber. Stammer
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N. J. Termansen 1950

Fig. 59. Haderslev domkirke. Alterprydelse.
(p. 133).

L. L. 1949

Fig. 60. Haderslev domkirke. Detail af alterkrucifiks (p. 133).

de da fra domkirken? Har de tilhørt en altertavle? Eller muligvis en sarkofag?
De 14, ca. 30 cm høje figurer er skåret i en gullig, sortåret alabast, der for
mentlig stammer fra Harzen eller muligvis Nederlandene (England kan næppe
komme på tale). De forestiller 12 apostle, af hvilke dog Paulus er trådt ind
på bekostning af Judas Thaddæus eller Simon, samt Marias himmelkroning.
Figurerne må efter deres stilpræg tilhøre tiden omkring 1425, og udførelsen
peger mod Nordtyskland. De er alle modellerede også på bagsiden, hovederne,
som ofte i denne stilperiode, temmelig små i forhold til kroppen; klædebonnene
er fyldige med ret bløde folder og skjuler ganske legemskonturerne. For at
skaffe liv over rækken har billedhuggeren drejet et par af figurerne på deres
platte, ligesom han har varieret hovedstillingerne. Et tilløb til realisme er også
de noget skematiske blodårer og sener på hænder og fødder. Men det er blevet
ved tilløbet, hvad der understreges af den minimale ansigtskarakteristik, ja,
nogle af figurernes hoveder er endda helt ens, således Kristus = Jakob minor
(dette kan dog være tilsigtet), Matthæus = Jakob major.
Alabast var i middelalderen et kostbart materiale, der kun fandt anvendelse
til særlig fornemme arbejder, først og fremmest altertavler og sarkofager.
Dronning Margrethes sarkofag i Roskilde domkirke er et eksempel på den
sidste anvendelse, og selv om figurerne på hendes sarkofag er udført i haut-
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Fig. 61. Haderslev domkirke. Alabastfigurer fra alteret (p. 134).

S. Bengtsson

relief, mens Haderslev-apostlene er modelleret helt rundt (»en ronde bosse«),
er det ikke umuligt, at også de har omgivet et tumbagravmæle.
Der er imidlertid een omstændighed, der tyder på, at vi her står over for
resterne, ikke af en sarkofag, men af en fornem altertavle. I Svavsted i Syd
slesvig, hvis kirke ligesom Haderslevs har haft den nøjeste tilknytning til
Slesvig (den ejedes af domkapitlet, og bispen havde borg i Svavsted), har der
været en alabasttavle, ligeledes med apostelfigurer og bibelske scener, om
trent fra samme tid som Haderslev-figurerne. Man kan da sikkert gå ud fra,
at også Haderslev-figurerne stammer fra en altertavle, og at denne har haft
plads på eet af de mange sidealtre i filialdomkirken, idet den ikke har været
stor nok som hovedaltertavle i det anselige rum5.
Formodentlig er tavlen blevet splittet og fjernet efter reformationen, da
sidealtrene nedlagdes, men senere har man anbragt de bevarede figurer i det
træskab, der endnu hænger i hospitalskirken, hvad enten grunden nu var, at
man har haft brug for dem til et alter (trods den udpræget katolske karakter),
eller fordi man har haft øjnene åbne for arbejdets kunstværd.
Inden de fandt deres nuværende plads, gennemgik de en istandsættelse og
supplering. Alle apostlenes glorier var forsvundne, men da figurernes hoveder
var flade bagtil, kunne der ikke være tvivl om, hvor de nye glorier skulle an
bringes. Kristi glorie var fragmentarisk bevaret, og på Marias hoved lå en
glorie, der fjernedes og erstattedes med den krone, hun ifølge sagens natur
måtte have båret. Af apostlene manglede Jakob major, Mathias, Thomas og
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Fig. 62. Haderslev domkirke. Alabastfigurer fra alteret (p. 134).
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Johannes hver deres højre hånd med symbolet, mens Matthæus’ knivsblad
var gået tabt; desuden manglede Kristus begge hænder, og Johannes’ sokkel
var fornyet i cement. Alt dette blev bragt i orden.
Figurerne stod i det væsentlige i alabastens farve, dog med guld på hår og
skæg; klædedragterne var bræmmet med guld, og på de to bevarede glorier
var der guldrande og -ringe; endelig var nogle attributter forgyldte. Forgyld
ningen udbedredes, og de nye glorier stafferedes som de gamle.
Om en ældre † højaltertavle, der sikkert er gået til grunde ved branden
18. sept. 1627, er vi kun indirekte underrettet, idet Hans Oldendorph i sin dag
bog beretter, at han 22. okt. 1553 sang messe for det nye alter, der var op
rejst midt i koret (Güttel p. 100).
En sengotisk *altertavle henføres til Haderslev domkirke, uvist på hvilket
grundlag. Det er en skabstavle fra 1520—30, nu i Schleswig-Holsteinisches
Landesmuseum, hvor den betegnes som »angeblich« fra Maria-kirken i Haders
lev, jfr. også Matthaei: Schnitzaltäre. 1898. p.120, afb. Holzplastik Taf.XXXXI.
Skabet indeholder en Golgathascene i to rækker, vandret delt af et klippeparti,
foroven 17, forneden 14 personer. Derover en apostel og en biskop. Øverst i
fløjene to helgeninder, derunder, mod nord: Gethsemane og hudstrygningen,
mod syd bespottelsen og klagen ved Kristi lig.
Efter branden har man nogle år klaret sig, som man kunne; men 1641 stod
der en mægtig, to-etages søjlealtertavle i vilter bruskbarok, skænket af kgl.
amtsskriver Claus Knudsen Meyland og hustru Cathrina, født Heinemarck.
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S. Bengtsson 1945

Fig. 63. Haderslev Domkirke. Stifterbillede af amtsskriver Claus Knudsen Meyland, fra
†altertavle 1641 (p. 138).

Denne tavle, der utvivlsomt er bestilt og påbegyndt ganske kort efter bran
den, afløstes 1845 af Hetsch’s opsats, ikke på grund af skrøbelighed, men fordi
den, som det hedder i Hetsch’s skrivelse til konservatoratet (gengivet foran
p. 119), dels virkede forstyrrende på grund af sin store masse, dels stammede
fra en slet kunstperiode. Vor tid, der ikke nærer forrige århundredes animo
sitet mod den bruskbarokke stil, kan kun beklage, at et så anseligt kunstværk
næsten helt er gået til grunde, idet kun storfeltets maleri, to udmærkede por
trætmalerier af stifteren og hans hustru samt to topstykker, rimeligvis til et
par døre, der har flankeret tavlen, er bevaret6. Storfeltets maleri, 165 × 125
cm, olie på træ, i yngre ramme, forestiller nadveren i det fra talrige altertavler
kendte skema, der går tilbage til Pieter de Wittes (Candids) billede, kendt
gennem Johan Sadelers stik (fra før 1600). Kun den rødhårede, langskæggede
Judas i kraprød kofte, grønne benklæder og gule kravestøvler har interesse
blandt
de
iøvrigt
ret
håndværksmæssigt
udførte
figurer.
Stifterbillederne
(fig. 63—64), ovale malerier, ligeledes olie på træ, 86 cm høje, i bruskbarokke
rammer, sad ifølge Søren Abildgaards dagbog7 »oven paa til Siderne af Alter
tavlen«. De to hoftestykker, i trekvart profil til højre og venstre, karakteriserer
udmærket det velhavende borgerpar; han er barhovedet, med halvlangt hår,
blødt fuldskæg og bred, liggende kniplingskrave, hun er iført brokadeskjole,
der foroven afsluttes af en stivet, struttende krave, som lader det hvide, høj
halsede liv komme til syne. De to dør-topstykker har cirkelmedailloner med
tyske, religiøse indskrifter, gylden fraktur (Esa. 26 og Psal. 100) på forsiden
og udviskede bibelsprog på bagsiden. 1945 rensedes og konserveredes de nævnte
dele, hvorved de oprindelige, velbevarede farver kom frem. Nadverbilledet er
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Fig. 64. Haderslev domkirke. Stifterbillede af Cathrina Meyland, f. Heinemarck, fra
†altertavle 1641 (p. 138).

nu ophængt i søndre sideskib, portrætterne i landemodesalen og dør-topstyk
kerne i »museumsrummet« over Vieregges kapel. — Fra kirkeregnskaberne
kan følgende poster uddrages: 1652 malede (reparerede) Andres maler alter
tavlen. 1682 renoveredes den af Benjamin Richter. 1754 fik billedhugger
Matthies Birgenhagen betaling for bl. a. de fire piller, han havde gjort og
udhugget.
Den †alteropsats, der afløste Claus Knudsens tavle og selv erstattedes af
den nuværende opstilling, blev opsat i forbindelse med Hetsch’s restaurering
1844—45 og skyldes formentlig hans udkast, selv om han vel næppe har haft
ansvaret for dens udførelse (jfr. hans restaureringsforslag p. 119). Den bestod
af et bord med aftrappet bagvæg, hvorpå var anbragt et i Berlin købt, for
gyldt zinkkrucifiks. Dette er nu ophængt i ligkapellet.
Altersølv. Kalke. 1) (fig. 65) Med gotisk knop, noget omdannet fod og nyere
bæger, nu 22,5 cm høj. Den store, fladtrykte knop er af vanlig gotisk form,
med gennembrudte stavværksvinduer på over- og undersiden og seks rudebosser med reliefversaler: »Ihesus«. Sekskantet skaft. Foden er vel den op
rindelige sekstungede, da den foroven har en gotisk profileret krave, men
standkanten med grov kuglestav og den tykke fodplade er senere tilsætninger.
Stort, let udsvajende bæger. Ingen stempler. Glat disk med to ens stempler,
WP (med kursiv), for Haderslevguldsmeden Wolfgang Petersen, der fik bor
gerskab 1825 (Bøje 1616).
2)
1658, 19,6 cm høj, med sekstunget fod, der har profileret standkant, seks
kantet skaft og knop med ottekantede bosser; stort, nyere bæger. På foden
graverede versaler: »Peter Olofson Rathm. hat diesen kelch vnd disch der kir-
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chen zv Hattersleb verehret Ao 1658«. Mestermærke på fodens og bægerets
rand, sammenslynget DS i sekskant, muligvis for Königsbergguldsmeden
David Stobbe (1658—72), jfr. Güttel p. 106. Tilhørende disk med samme
mestermærke og graveret kors.
*Kalk. 1506, sengotisk, hørende til Marianerkapellet (jfr. p. 141). Den 18,6
cm høje kalk er af vanlig gotisk type, med sekskantet fod og skaft samt flad
knop med minuskler: »Ihesvs« på rudebosser. På foden støbt Kristusfigur på
graveret kors, desuden en minuskelindskrift: »Anno domini mcccccvi Abel
Schroders dedit ad capellam marianorum« (»i Herrens år 1506 gav A.S. [kal
ken] til Marianernes kapel«). Tilhørende glat disk med graveret cirkelkors.
Sættet fandtes tidligere i Olpenitz, hvor Marianerkapellets arkivalier befinder
sig, men er nu i Thaulowsamlingen på Gottorp.
Oblatæsker. 1) Med Hamborgs byvåben, skænket 1681; glat cylindrisk, 3,4 cm
høj, 9,5 i tvm., med graveret krucifiks og kursiv: »Hans Sander von Hamburg
Anno 1681«; mestermærke: et mod heraldisk højre springende, vinget, firføddet dyr i stående oval. Til oblatæsken hører en itubrudt sølvske, muligvis fra
1777 og leveret af Wolf Petersen (rgsk.); den er 17,1 cm lang, med slank, drejet
knop, drejet, firkantet skaft, der på midten og for enden har drejede, kantede
led; bladet er lille og ægformet. Ingen stempler.
2)
Glat, cylindrisk, 3,7 cm høj, 6,6 cm i tvm.; det let hvælvede låg, med
karnisformet kant, er smykket med et graveret krucifiks. Mestermærke to
gange gentaget: WP i firkant for Wolf Petersen, Haderslev (sml. Bøje p.
226), der 1754 reparerede og forgyldte æsken (rgsk.).
To næsten ens vinkander (fig. 65), rige senbarokke, begge med senere gra
verede versalindskrifter, på den ene: »Ionas Hejdenmarks sæmtliche erben
a° 1677«, på den anden: »Arent Bryn, Anna Eleonore Bryns anno 1687«, begge
37 cm høje med topfiguren. Fladt kugleformet korpus, med opadsmalnende
hals, der under låget udvider sig med et halvkugleformet led; den runde, flade
fod har fodplade og herover rundled med opdrevne englehoveder og frugt
bundter; den slutter sig til korpus med en slank cylinder, der støttes af S-bøjler, komponeret af de på den tid så yndede C-bøjler. Tuden er lige, med låg,
og fastholdes til korpus af C-bøjleværk (delvis fornyet?); også hanken er dan
net af C-bøjler, der støder sammen i knæk; den er dekoreret med et stort
akantusblad og har øverst et hjelmklædt hoved. Låget, hvis topfigur er en
dreng med krucifiks og liggende lam med sejrsfane, er drevet op i to afsæt
med vekslende englehoveder og akantusindfattede muslingeskaller på nedre,
blade på øvre led. Gækken er et stiliseret blad. På kroppens kugleled er en
fint indpunslet ornamentik med stiliseret bladværk vekslende med frugt
bundter. På foden mestermærke: sammenskrevet THB for Thomas Hansen
Bahr, Haderslev (Bøje 1572).
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Fig. 65. Haderslev domkirke. Vinkande 1677 (1687)
(p. 140) og alterkalk (p. 139).

V. M. 1958

Fig. 66. Haderslev domkirke. Alterstage
1721 (p. 141).

Tre berettelsessæt, hos den danske præst, 1904, med Københavns mærke, hos
den tyske, 1909, fra Berlin, hos hjælpepræsten, af plet.
Güttel nævner endvidere en †sygekalk fra o. 1850 med pressede relieffer på
foden: nadveren og Kristus på korset. Højde 14 cm; under foden stod: 13
L 6 Q, mestermærket var WN med fraktur, for Johan Wilhelm Nissen, Ha
derslev (Bøje 1623). Samtidig †disk med samme mestermærke.
†Kande »med pibe« og †krus af tin, nævnt 1779 (inventarium).
Alterkrucifiks af sølv på sortlakeret trækors, tilegnet provst Müller ved hans
50 års jubilæum 4. marts 1890. I sakristiet.
†Altersølv. Til Marianerkapellet har hørt følgende klenodier, som nu alle er
forsvundne, bortset fra den ovennævnte kalk og disk. I den ældste fortegnelse
(Jessen p. 342) nævnes: tre forgyldte »krutze« (kors), to forgyldte kalke, to
diske, en pacifical (relikviekors) og to »sulver a(m)pollen (sølv-olieflasker)«.
Desuden gav hr. Otto, hr. Frens og hr. Abel 156 lod sølv, hvoraf forfærdigedes to kalke og to »krutze«. I en senere fortegnelse (Jessen p. 351) nævnes
derimod fire sølvkrutze, en pacifical, to forgyldte kalke og diske, to sølv apollen
samt messeklæder, alt opbevaret »in der kysten«.
I inventariet 1777 omtales en †træoblatæske, 1779 endvidere en stor tin
kande med pibe samt et ditto »krug«.
Alterstager. 1) O. 1625, 51,5 cm høje, med glat, klokkeformet fod, skaft med
to balusterled og hvælvet lyseskål.
2) Anskaffet 1681 (rgsk.), 75 cm høje, på tre kuglefødder og med kraftigt
profileret skaft. Graveret: »Anna sel. Daniel Stabery Wittwe«.
3) (Fig. 66) 1721,40cm høje, toarmede, med bred, flad fodskål, omgivet af en
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krave med hul-led; armene dannes af akantusblade. På foden graveret med
store kursivbogstaver: »Hinrich Helms anno 1721«. I landemodesalen.
4)
1800’rne eller senere, af messing, 55,5 cm høje, med slankt balusterskaft
under tre profilringe. I landemodesalen.
I nogle fragmenter af Haderslev kapitelsbog (se Matthiessen p. 71) findes et
lille afsnit om kapitlets †klenodier; her nævnes flere kåber (cappæ), formodent
lig korkåber, en sort og en rød af silke, begge guldindvirkede og skænket af
fru Berta, ridder Nicolaus Rønnow i »Eylsbyl«, en hvid med forgyldt bælte,
skænket af fru Ellen (Elena), hr. Henrik van »Aneuelde«s, en tunica af mørkt
sammet (fløjl), skænket af fru Dorotea i »Dorningk«, en rød fløjlskåbe skænket
af Margareta van »Aneuelt«. Desuden nævnes fire messehageler (casulæ), en rød,
grøn og blå messesærk (alba) skænket af afdøde Henrik van »Aleuelde«.
Døbefont (fig. 67), gotisk, fra 1485, bronze, støbt af Peter klokkestøber i
Flensborg og svarende til den betydelig bedre font i Flensborg S. Nicolai,
hvor evangelisterne dog ikke har dyrehoveder. Den 83 cm brede kumme har
mellem to smalle skriftlinier en arkaderække med kølbuer og små plader med
korsbærende engle på kapitælernes plads. I arkaderne er der apostle eller sce
ner: Jesu dåb, Paulus, Andreas, korsfæstelsesgruppe (korset ikke antydet),
Jakob den ældre, Peder, Kristus som verdensdommer (med sværd og svøbe
udgående fra mundvigene), Jakob den yngre, Bartholomæus, Marias himmel
kroning, ubestemmelig, samt Johannes. Som fødder for kummen tjener hule,
52,5—55 cm høje figurer af de fire evangelister udstyret med deres symbolers
hoveder, Johannes og Matthæus med bøger, Lukas med skål (blækhus) og
Markus (fig. 68) med skjold, hvis mærke er en klokke. Indskriften, med reliefminuskler, lyder: »anno domini m cccc lxxxv perfectvs est fons iste de bonis
venerabilis vir[i] domini detlevi vvlf qvondam canonici et strvctvrarii (!) hvivs
ecclesie et gregorius smit ?a??? got gheve der selen rat mester peter hansen
de mi ghot« og nedre linie: »santvs lucas, santvs marcvs, santvs mateus santvs
johannes ihesvs nasarenvs« (»i herrens år 1485 blev denne font udført for mid
ler (skænket af) den ædle mand hr. Ditlev Wulf, forhen kannik og regnskabs
fører ved denne kirke, og Gregor Smit, kannik (?). Gud give sjælen råd, me
ster Peter Hansen, som støbte mig«8. Højde 94,5 cm. Sydøstligt i midtskibet
over for prædikestolen. — 28. marts 1635 bemyndigede kongen byen til at
hente sin bronzefont fra Rendsborg (hvortil den formentlig var bragt for
at omstøbes til skyts, sml. Güttel p. 49). Døbefonten maledes sammen med
det øvrige inventar 1753 (sml. prædikestol); nu står den renset.
Fontens plads var i katolsk tid i søndre korsarm, der var indrettet til dåbskapel (sml. p. 51), og til hvilket der da var direkte adgang udefra. Senere – efter Hetsch — havde de
et støbejernsgitter, der korresponderede med et tilsvarende under prædikestolen.
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Fig. 67-68. Haderslev domkirke. Døbefont af bronze, 1485, og detail af det ene ben, forestillende
evangelisten Markus (p. 142).

Kirkens ældste font er muligvis den romanske granitfont, der nu står i
hospitalskirken.
Dåbsfad, sydtysk arbejde o. 1575, 40 cm i tvm., med drevet fremstilling af
syndefaldet omgivet af en dobbelt bølgeranke med bladfyld; på randen ind
stemplede heraldiske liljer og gotiske M-majuskler; på bagsiden senere gra
veret: A M.
Fontehimmel (fig. 70), barok, af eg, skænket 1639 af Hanss Bertram og
Marina Hanss Bertram (sml. epitaf nr. 1) samt sal. Bertram v. Buchwalts ar
vinger. Den sekssidede polygon har æggestav-tandsnitliste over frisen, der på
hjørnerne brydes af bøjler med mutte englehoveder, hvorover kronlisten forkrøbber sig. Bortset fra et par små øreflipvolutter foroven er topstykkerne i
ren renæssance, formet som halvkartoucher omkring et stærkt fremspringende
englehoved af samme karakter som hovederne på bøjlerne. På hjørnerne mel
lem topstykkerne står småfigurer af apostlen Peder og de fire evangelister
(Matthæus-englen og Johannes-ørnen fornyet ved sidste istandsættelse). Langt
stærkere end på de nævnte dele træder barokken frem i de store bøjler, som
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hæver sig fra hjørnerne og mødes i en sekskantet skive, der tjener som under
lag for en på skyer siddende Gudfader. Mellem bøjlerne er Jesu dåb (Johannes
figuren fornyet ved sidste istandsættelse) fremstillet. Overalt, hvor der er
plads, har snedkeren anbragt større eller mindre drejede kuglespir, og sådanne
hænger også ned fra hjørnerne mellem hængestykkernes gennembrudte barok
slyng. Loftet er kassettedelt af profillister, og helligåndsduen hænger ned fra
en midtroset. Tysk indskrift (jfr. ovenfor) med gylden fraktur, årstallet på
den lille skive foroven. Bøjler og topstykker er gråt, gesimslisten sort mar
moreret, personerne hvidgrå med gyldent hår og skæg, loftet blågråt, hængestykkerne gyldne. Disse farver skyldes restaureringen 1945 ved P. Kr. Ander
sen og svarer delvis til de oprindelige, der var skjult under en tyk brun og
hvid maling, sikkert stammende fra 1753 (jfr. prædikestol).
†Fontehimmel, nævnt 1585, da Offer snedker fik betaling »vor de decke
auer de doepe tho maken« (rgsk.); betalingen er så ringe, at den ikke kan gælde
forfærdigelsen af himmelen, men kun en reparation. Himmelen brændte 1627.
†Vievandskar. Haderslev byret (1292), artikel 38, omtaler anskaffelsen af
et vievandskar til kirken (jfr. Güttel p. 28).
Korgitter (sml. fig. 58) i senrenæssance, o. 1625. Bevaret er 2 × 2 fag ud mod
korsideskibene, mens vestpartiet med fløjdørene fjernedes ved Hetsch’s re
staurering 1845, og sangerpulpituret fra 1652 flyttedes ned til orglet vestligt i
hovedskibet. Gitteret består forneden af panelværk med svejfede arkader og
mellemfaldende
rammestykker
med
fladsnitornamentik,
foroven
af
slanke,
høje balustre, der bærer den kraftige gesims. Der er døre af samme opbygning
som gitterværket i de østligste fag med nye håndtag, låse og gangjern. I det
nordvestlige fag indsattes en ny dør ved sidste hovedistandsættelse, hvor
gitteret blev nedtaget, afætset for farverne fra 1753 (sml. prædikestol) og
grundigt eftergået9. Ved afvaskningen af den brune farve konstateredes rester
af en tysk frakturindskrift (citater fra Davids salmer) på den indvendige frise.
Gitteret står nu i træets farve med sortmalede frisefelter; i det indre er der
malet danske bibelsprog med gylden fraktur. Angående sangerpulpituret, se
under orgel.
Det sikkert med korombygningen samtidige †korgitter havde sin nordre ind
gang over for sidealter nr. 12 (altså samme sted som nu) og †lektorium mod
vest (jfr. ndf.). 1461 nævnes, at Ditlew Wulfsen, »vor medkannik og regnskabs
fører (provisor fabrice ecclesie)« havde penge til gode for et †kors rejst i lektoriet og midt i kirken (Matthiessen nr. 35 p. 35), og 1517 omtales prædiken
»de lectorio« (Matthiesen nr. 48).
Korbuekrucifiks (fig. 69), ifølge Lautrup (p. 26) sammen med to nu for
svundne sidefigurer skænket af borgmester Johannes Tanck og hustru Magda
lena 1642. Den ca. 2 m høje figur af egetræ er af barokkens muskuløse type,
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Fig. 69. Haderslev domkirke. Korbuekrucifiks, skænket 1642 (p. 144).

L. L. 1951

Fig. 70. Haderslev domkirke. Fontehimmel,
skænket 1639 (p. 143).

hænger ret dybt i de skråt strakte arme, har kraftig hårvækst, der falder i
flere tykke lokker, stærkt foldet lændeklæde og overlagte fødder. Figuren fik
1950, da den blev istandsat og konserveret, en ny, lidt for stor tornekrone i
stedet for den oprindelige jernblikkrone, der bestod af et foroven og forneden
tunget jernbånd med lange, spidse pigge, og som iøvrigt var velbevaret. På
det simple, sortmalede kors et dobbeltsplitfliget bånd med: »Iesus nazarenus
rex iudæorum«. Naturlig, bleg karnation. Hang indtil Hetsch’s restaurering
1845 over korgitterets vestparti, nu vestligt i nordre sideskib over døren til
Buchwalts kapel (landemodesalen). — Ifølge Marmora Danica (II, 24) læstes
følgende †distichon »på billedet af den tornekronede Kristus«: Cerno caput si,
Christe, tuum, mihi vertitur omne in spinas illud, qvod fuit ante rosa (»når jeg
ser dit hoved, Kristus, forvandles for mig alt det, der før var en rose, til torne«).
Om et middelalderligt †triumfkrucifiks, se under †korgitter ovenfor.
Prædikestol (sml. lig. 58), barok, fra 1636, med malet giverindskrift i him
melens frisefelter: »Georg v. Alefeldt und f. Margrete Blumen haben diesen
predigstuel der kirchen verehret ao 1636«. Stolen, der ved Hetsch’s restaure
ring flyttedes eet lag mod øst, til nordøstre korsskæringspille (ved hvilken
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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lejlighed den formindskedes med i alt fald eet og vistnok to fag), består nu af
syv fag, af hvilke de to går i forlængelse af det lange, lige trappepanel, mens
de resterende danner en femsidet polygon med svajet underbaldakin. På kon
soller foran polygonens muslingeskalnicher står seks apostle og Kristus med
verdenskuglen, mens lire andre apostle findes i opgangspanelets rhombefor
mede felter, alle i maniererede stillinger. Konsollerne smykkes med kartoucher,
hvorpå læses figurernes reliefskårne navne; på opgangspanelet er de kun ma
lede. Den rækkefølge, figurerne nu, efter restaureringen 1945, er opstillet i,
svarer ikke til ordenen før, men allerede ved Hetsch’s flytning og den heraf
resulterede ændring, var den oprindelige følge ødelagt. Der er næppe grund
til at tvivle på Lorentzen, når han (p. 46) udtaler, at de to første felter af sto
len forsvandt ved denne »restaurering«. »Derved forsvandt Jacobus, og Petrus
står i Nichen, der tilhørte den ligeledes forsvundne Matthæus«; nu søger man
forgæves efter Petrus, thi i Matthæusfeltet tindes en figur med en bog og en
stor (fornyet) økse. Imidlertid kan der næppe være tvivl om, at den skalde
pande, der nu står i Filips felt (fjerde felt fra opgangen, tidligere første felt)
med et kors, i virkeligheden er Petrus, der har fået tildelt Filips attribut, lige
som det er givet, at den figur, der står i Judas Thaddæus’ niche (fig. 71), ikke
er Judas10. Mellem stolens felter står korintiske tvillingsøjler med fint udar
bejdede prydbælter, der indeholder småfigurer af dyder, engle og englehoveder
(heller ikke de står i deres tidligere orden), opgangspanelets fag skilles derimod
af kvindehermer, hvis skafter er udstyret med englehoved, maske eller frugt
festons; dets frise- og postamentfelter er gennemløbende, med fornyede profillister; stolens tilsvarende felter ligger derimod dybt mellem kraftige frem
spring, der er dekoreret med store ædelstensbosser. De små, gennembrudte
hængestykker præges af øreflip- og bruskknudeornamenter, og underbalda
kinen afsluttes med en stor drueklase; i stedet for ribber afdeles underbalda
kinen af stornæsede kvindefigurer (fig. 72), hvis nøgne overkroppe ender i
bøjler, bladværk og ornamenter, og som på ryggen har diminutive, finneagtige
vinger (alle fornyede undtagen een). Der er nu fem sådanne »havfruer«, de
fire frontale, mens een kigger til højre, desuden er der yderst, nærmest væggen
to halve, dvs. een gennemsavet. Der kan næppe være tvivl om, at der ved
Hetsch’s flytning og afkortning af stolen er forsvundet mindst een havfrue,
formodentlig een, der vendte hovedet til venstre, og ved denne lejlighed har man
gennemsavet een af de frontale figurer for at lade de to halvdele flankere
de andre.
Mindst to billedsnidere har arbejdet på stolen; karakteristiske for de store
havfruebøjler er de jødeagtige ansigtstræk, der går igen på flere af søjlebælter
nes småflgurer, på opgangens hermer og på et par apostelfigurer; apostlene
synes iøvrigt ellers skåret af en anden hånd.
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Fig. 71-72. Haderslev domkirke. Prædikestol 1636, detailler fra opgang og underbaldakin (p. 146).

Himlen, der er bygget op som en lanterne, virker mere barok end den klart
opbyggede stol. Det løgformede tag inddeles af gennembrudte (delvis fornyede)
bøjler med viltre ornamenter, og på konsoller herimellem står seks småengle
med lidelsesredskaber samt giverens og hans hustrus våben. Lanternen, hvis
bøjler har drejede fodspir og foroven store englehoveder, indeholder en frigruppe af den korsfæstede med Maria og Johannes, og hele opbygningen kro
nes af Kristus med sejrsfanen over verdenskuglen. De gennembrudte hængestykker er kun udsavede, og under hvert hjørne er der anbragt et kvindehoved.
Stolen hovedistandsattes 1945, billedskærerarbejdet suppleredes eller fornyedes
(hænder, attributter og andre manglende dele) af Walther Nielsen, stafferingen
af P. Kr. Andersen, mens det snedkermæssige ordnedes af S. Sørensen, der
bl.a. satte ny bund i stolen og lavede en ny trappe. Ved nedtageisen var stol
og himmel dækket af et tykt lag egemaling og fernis, som fjernedes; figurerne
var hvide. En delvis staffering fremkaldtes og konserveredes, og stol, opgang
og himmel står nu dels med bart træ, dels med hvidlige figurer samt en del
guld på ornamenter og blå skriftfelter. I frise- og postamentfelterne afdækkedes tyske indskrifter fra 2. Tim. 4, men begyndelsen, ca. tre ord, der mang10*
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lede (fra et af de forsvundne felter), tilsattes med små bogstaver i det nuvæ
rende første felt. 1738 blev stafferingen renoveret af Christen maler for 25 rdl.
(rgsk.). Den staffering, stolen havde inden sidste istandsættelse, stammede
hovedsagelig fra 1752—53, da amtmanden, baron Mathias Gyldenkrone lød
det meste af inventaret, inklusive malmfonten, male mørkebrunt med spar
som forgyldning og hvide figurer. 1797 maledes trappen ved prædikestolen
indvendig grå, udvendig »på det nye panel« med egefarve.
1749 anskaffedes et nyt †sandur, sikkert det, der nævnes 1881 som et stativ
af messing med fire glas, men ude af brug (sager ang. enkelte sogne).
†Prædikestol.
Den prædikestol, om hvilken Hans Oldendorph i sin dag
bog skriver, at han 22. okt. 1553 som den første prædikede fra den nye, præg
tige prædikestol (Güttel p. 100), har sikkert været kirkens ældste. Den gik til
grunde ved branden 1627, »skiønt den«, som Rhode11 lidet troværdigt skriver,
»var af Paven indviet og hidsendt«. Kort forinden, 1621, var den blevet reno
veret for 150 mk. af Hinrich von Leuen (rgsk., sml. Güttel p. 100 = maler
Hinrich von Enum?).
†Nødprædikestol opstilledes 26. sept. 1630 efter branden, »bi der bigräfnisse
junker Below« (Güttel p. 45).
Stolestaderne er en fri gengivelse af renæssancestolene i Middelfart kirke på
grundlag af Lønborg-Jensens tegninger. De er udført af snedkermester S.
Sørensen og billedskærer Walther Nielsen, begge af Haderslev. De østligste gavle i midtskibet bærer Christian X.s og dronning Alexandrines mono
grammer samt årstallene 1947—48.
†Stolestader. Det nuværende stoleværk afløste et enkelt sæt12 fra 1844—45.
Endnu på Güttels tid (jfr. o. c. p. 105) eksisterede der rester af ældre stole
værk, en smuk 1600-tals barokfylding med kraftigt reliefslyngværk, hvori dyr,
fugl og putto (afbildet Güttel p. 105), et panel med fire karyatider (hermer?),
en fylding med en caritas-figur (kærligheden) og to konsoller med maske og
englehoved (i Kiel?).
Om †kannikestole ved vi kun, at de stod i koret (se f.eks. Matthiessen nr. 40).
Der er bevaret stolestaderegistre både fra tiden før og efter branden 1627.
Det ældste, fra 1570—1600, er udførligt omtalt hos Güttel (p. 103 f.), det
senere, fra 1649, hos Achelis (II, 240 ff.).
1571 hedder det, at kirken i den grad var »bebawet« med stolestader, at
man ikke kunne føre et lig midt ned i kirken13.
†Brudestole udbedredes 1682 af »bildhauer« Jürgen Rasmussen; 1684 for
færdigede han vistnok et par nye (rgsk.).
†Kongestol og †magistratsstol, se under †pulpiturer.
Fra en †degnestol(?) stammer måske to 116 cm høje *panelstykker fra
1700'rne; i frise- og postamentfelterne har de småfyldinger med kølbueagtig
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afslutning, og i de sidstnævnte er der store barokranker. I frisen er malet de
fire første sætninger af Fader Vor på tysk, og i storfyldingerne er der jævne
malerier: 1) Vor Herre, i stærkt rød, flagrende kappe, siddende i skyer, omgivet
af engle, 2) dommedag; opstandne og opstående tiljubler solen med Jahves
navn, ligeledes omgivet af engle, 3) bebudelsen; Maria i engleskare og i et
hjørne helligåndsduen, 4) engel i skyer, holdende en stor ring; fra himmelen
udgår versalskrift: »Fiat« (»det skal ske«).
†Pulpiturer og lukkede †stole. Vi ved ikke, hvorledes forholdene har været
før branden 1627, men på det tidspunkt var private, lukkede stole i alt fald
ikke almindelige. I den egentlige kirke synes der efter branden kun at have
været eet pulpitur, vestligt i midtskibet, under orglet. Det omtales flere gange
i regnskaberne, bl.a. 1781 som det »sogenannte Tomplatur«. I sydvestkapellet
(nu ligkapel) havde magistraten indrettet et pulpitur, kaldet consistorium.
Stoleregistret for 1840 (Haderslev rådstuearkiv) beskriver det som: en stol
ved kirkens sydvestlige ende, ifølge stolematriklen tilhørende magistraten,
præsterne, latinskolelærerne og deres familie, omtrent 20 pladser.
Af lukkede stole har der været en del, hvis plads nu ikke for alles vedkom
mende kan bestemmes nøjagtigt: kongestolen, Ahlefeldts stol, »grevens stol«,
den Soltwedelske stol, Neuhöffels stol (jfr. Güttel pr. 104). Af en skrivelse af
16. juli 1824 (LA. Åbenrå. Visitationssager) fremgår, at kongestolen bestod al'
tre lukkede stole, hvortil desuden hørte en fjerde, som provsten og borg
mesteren 1827 gjorde krav på som kirkens konservatorer14. I en regnskabspost
1827 er der udgifter til en glarmester. Fra 1843 lindes en forestilling om borttagelse af kongestolen15.
Ved Hetsch’s restaurering forsvandt alle lukkede stole samt »consistoriet«;
selv oprettede han pulpiturer i begge korsarmene (jfr. foran p. 119), der igen
forsvandt ved sidste hovedrestaurering.
Orgel (fig. 73) med façade fra 1652, mens værket praktisk talt er en nybyg
ning fra 1950 af Marcussen og søn, Åbenrå, selv om der er bevaret enkelte
dele af Hamborg-orglet (jfr. ndf.) fra 1893. Det består nu af hovedværk, ryg
positiv, brystværk, crescendoværk og pedal (med to tårne); stemmernes antal
er 69, med 5500 piber, fire manualer og fodpedal16.
Det værk, der hørte til façaden fra 1652, og som var udført af Peter Carstensen fra Viborg (originalkontrakt endnu i rådstuearkivet17), solgtes 1897
til Hvidding kirke (Tønder amt); det var allerede 1893, efter at det havde gen
nemgået forskellige større og mindre reparationer, bl.a. 168117, 1732, 1792
(Jürgen Hinrichsen Angel i Flensborg) og 1809 (Marcussen og Saatrup) ble
vet erstattet af et større orgel, der midlertidigt havde været opstillet i Ham
borg S. Nicolai kirke; dette orgel var bygget o. 1870 af Furtvängler og sønner
og ombyggedes 1893 af E. Hansen, Flensborg. Dets anbringelse i Haderslev
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Fig. 74-75. Haderslev domkirke. Orgel 1652, detailler; 74. Kong David. 75. Engel (p. 151).

domkirke medførte, at den gamle orgelfaçades forskellige dele måtte rykkes
frem til pulpiturets brystværn, for at hele pulpituret kunne anvendes til orgel
værket, og samtidig fjernedes de gamle orgelhuse, således at façadens enkelt
heder stod som dårligt dækkende kulisser; både organisten og sangerne havde
da plads på sangerpulpituret under orgelpulpituret. 1931—32 gennemgik dette
orgel en hovedreparation ved Marcussen og søn, men da orgelbyggeren under
kirkens sidste hovedrestaurering (1950) konstaterede, at det var muligt at
føre façadeopbygningen tilbage til oprindelig skikkelse og samtidig forøge
stemmerne18, blev dette gennemført, og orglet er nu landets trediestørste.
Opbygningen med to pulpiturer, af hvilke det nederste, sangerpulpituret,
er den af Hetsch fra køret nedflyttede »Lettner« fra 1653, udmærker sig ved
meget smukke proportioner, der ikke ødelægges af en for påtrængende orna
mentik. Det var tømrermester Hans Closter, der 1652 stod for de bærende
elementer, mens
snedkerarbejdet og
udsmykningen udførtes af Christian
Jessen og Lorentz snedker, alle af Haderslev. Over manualerne hæver hoved
orglet sig med tre tårne, det midterste højest, alle kronede af bøjletopstykker
med ligurer, kong David (fig. 74) over det midterste, basunblæsende engle
(fig. 75) over sidetårnene. Orgelhuset har rigt udskårne vinger og (nye) pibe
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baldakiner, og rammeværket er tæt dækket af barokt ornamentslyng. De væl
dige pedaltårne, hvis opbygning svarer til hovedorglets, også med basunengle,
skærer ned i det øvre pulpitur, der under en gitterværksfrise har et bryst
panel med svejfede arkader, i alt lire, to uden for pedaltårnene, to mel
lem dem og det fremspringende rygpositiv. Dette har vinger med svungne
havfruefigurer,
rig
rammeværksdekoration
øg
topstykker:
over
midttårnet
Jesumonogram i fladoval krans, på sidetårnene to meget naive engle, som
holder kronede ovaler med Frederik III.s og Sophie Amalies monogrammer. På
frisen er der hjelmede våben for Ahlefeldt og Rantzau. Under felterne hænger
bruskede ornamenter med øreflipvolutter øg frugter, under pedaltårnene (nye)
masker; rygpositivet har maskehængestykker flankeret af (nye) drueklaser.
Det er vanskeligt i den højde, orglet sidder, at udskille de forskellige billed
skæreres arbejder, især da ornamenterne ikke er særlig karakteristiske; men
det er tydeligt, at de middelmådige figurer, der holder de kongelige skjolde,
er skåret af en anden hånd end basunenglene og David på toppen af tårnene.
David og de tre engle viser så stort slægtskab med figurerne på Schumachers
epitaf (p. 166), at man kunne fristes til at antage dem for at være fra samme
værksted; dette er dog ikke tilfældet; selv om ansigts- og hårbehandling er
næsten ens, er der så stor forskel på klædernes foldebehandling — orgelfigu
rernes er langt mere stiv, ligesom frossen — at de øvrige ligheder må være
tilfældige; den fjerde engel (nr. 2 fra nord) er skåret af en svend.
Sangerpulpituret (sml. fig. 73), der ved Hetsch’s restaurering flyttedes fra
sin oprindelige plads mellem de to østligste korsskæringspiller og anbragtes
som underpulpitur under orglet, bærer malet årstal 1653. Det består af 13 fag,
der har svejfede arkader med profilkapitæler adskilt af varierede hermer med
volutkapitæler, 12 kvindelige og to mandlige. Postament- og frisefelter, der
sikkert har halt barokfyldinger endende i små buetunger, er nu glatte og af
deles over og under hermerne af henholdsvis løvemasker og englehoveder;
mellem de drejede kugler er der maskenedhæng. Endefelterne er fra 1933.
Pulpituret hviler på en portalbygning (snedkermester S. Sørensen efter Lønborg-Jensen), over hvis søjler der er opsat et par basunblæsende engle endnu
mere mådelige end dem, der holder kongeskjoldene; de svarer til englene på
Müllers epitaf (nr. 12 p. 170) og er sikkert fra samme værksted; formodentlig
stammer de fra et †epitaf og hører måske sammen med de Lo ovale portrætter
i landemodesalen (jfr. p. 173). — Et panel med rundbuede åbninger, som står
på sangerpulpituret, er fornyet i samme form som et 1845 opsat panel.
Såvel orgelfaçaden som de to pulpiturer står nu hovedsagelig i blank eg,
også topfigurerne på pedaltårne og hovedværk; men da der er bevaret staffe
ring med lasur på de to monogramholdende engle på rygpositivet, har Thomas
maler i Haderslev, som engageredes til at staffere orglet 1652, sikkert givet
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hele orglet en broget staffering. Disse farver var imidlertid forsvundne under
en rødbrun maling, der påsmurtes 1792 af malerne Matthias Rosendahl og
Hans Eylert Madsen af Haderslev, og søm geniand tes under en egetræsmaling
fra slutningen af 1800’rne; den røde farve blev gentaget 1950 som underlag
for forgyldte indskrifter, dels lovprisninger på latin (enhver sjæl skal love
Herren, hellig, hellig, hellig er den herre Zebaoth og Gud alene æren), dels, i
rygpositivets postamentfelter: »Anno — H K V A R — 1 6 — F S V A — 52«
(hr. Kai v. Ahlefeldt, ridder — fru Sofie v. A. [født Rantzau]). I brystværnsfyldingerne (på det øvre pulpitur) er efter ældre indskrifter nymalet: I S v M,
ACN, IC, IIS og IFR (Johan Sigismund v. Møsting, amtmand, Arnold
Christian v. Neuhöffel, borgmester, Joachim Cretschmer, sognepræst, Jens
Jürgensen, rådmand, og Johann Friederich Richter, borgerdeputeret)19. Et
par af de gamle fyldinger opbevares i kirkens museum.
Også sangerpulpituret har oprindelig været broget stafferet, idet der ved
rensningen i 1940’rne konstateredes farver og lasur på hermernes bagsider.
Fyldingerne indeholder malerier på landskabelig baggrund af de lire store og
ni af de små profeter; har der været flere, må de have siddet på de nu for
svundne endestykker. I frisefelterne læses profetnavnene med gyldne versaler,
fra syd: Iesaias, Ieremias, Hesekiel, Daniel, Hosea, Ioel, Amos, Obadia, Ionas,
Micha, Nahum, Habacuc og Zephania. I postamentfelterne tysk indskrift:
Herre, jeg har dit huses sted kært etc. psal. 26, 10, anno 1653 samt IH (amtsskriver Jonas Heinemark), HB (Hans Bertram), CM (Claus Meyland), MI (?)
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M D (Magdalene Dinggreve, gift med borgmester Johs. Tanck), GS (Gott
fried Schumacher).
Ved ombygningen 1952 rekonstrueredes orglet af orgelbygger Andersen
(hos Marcussen og søn), tømrerkonstruktionen og snedkerarbejdet udførtes
af snedkermester S. Sørensen, reparationen og suppleringen af de ornamen
tale dele af billedskærer Walther Nielsen, der først arbejdede under Erik Peter
sen, efter dennes død selvstændigt. Han stød ligeledes for farvernes afvask
ning, mens konservator P. Kr. Andersen foretog den nuværende staffering og
konservering. Meget af ornamentikken er fornyet, blandt de vigtigste dele kan
nævnes: alle pibebaldakiner (der tidligere var skåret i el og rådne), de to maskenedhæng (efter Erik Petersen) under pedaltårnene samt vindrueklaserne under
rygpositivet. Også sangerpulpiturets endefelter stammer fra denne restaurering.
†Orgel, nævnt 150920 og senere.
Pengekiste (fig. 76), 1500’rne, fra Starup, omtrent som Skrydstrup (Gram
hrd.), af svære egeplanker, der ikke er snedkermæssigt samlede, men bundet
sammen med jernbånd, de lodrette sider med korte vinkeljern (udvidede i
enderne), de lange bånd alle på tværs af træets årer. Låget er fladt, med tre
pengetragte, og jernbåndene ender her i ombøjede øskener, der hver griber
ind i et rundt hul i bagsidens lodrette bånd og således tjener som hængsler. I
begge kistens kortsider er der et nøglehul; anordningen med vinkeljernet og
den imiterede hængelås er ny. Det oprindelige låseværk er en jernstang med
hager, der ved drejning med den ene nøgle griber ind i kramper på lågets
underside, mens den anden nøgle sikrer den låste stilling. Kisten er 159 cm
lang, 56—57 cm bred og 61 cm høj. I nordre korsideskib.
†Kister. 1671 bragtes »die Arm Kiste« til smeden; 1737 repareredes den lille
fattigkiste til klingpung-pengene, og samtidig nævnes fattigkisten, der står
foran koret (rgsk.).
†Skab. 1737 indbyggedes et jernbeslået skab med otte store og ni små skuf
fer i præsteværelsets væg (rgsk.).
To klingbøsser af messing, leveret 1797 af gørtler Joh. G. Schmidt (rgsk.),
begge på langt, drejet skaft og svarende til Magstrup (Gram hrd.). Bøsserne
er ovale, med tunget, randhullet pengetragt; på siden (den ene tjener som
låge) er der i en oval ramme indpunslet henholdsvis et 1-tal og et 2-tal samt
1797 31. dec. Lille messingklokke. I sakristiet.
Tre †klingpunge med sølvbeslag omtales i flere inventarier; de blev solgt
1817 (rgsk.).
Salmenummertavler, 1933, skåret af Walther Nielsen.
Malerier. 1) O. 1662. Ecce homo, tarvelig kopi efter Rem brandt, olie på
lærred, 157 × 127 cm, i bred, glat, sortmalet ramme, på hvis nedre stykke er
malet med gyldne versaler: »Gott zu ehren und der kirchen zur zierde hat
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Fig. 77. Haderslev domkirke. Maleri 1683, kopi efter kobberstik fra 1560 af Joh. Vredemann de Vries
(p. 155).

dieses gemehlt vorehret Benedicius Müller von Husem conterfeyer anno 1662
im julio«. I sakristiet.
2) (Fig. 77) 1683. Tempelrum med farisæer og tolder. Kopi 1683 efter kob
berstik fra 1560 af Joh. Vredemann de Vries (afbildning af stikforlægget hos
H. Jantzen: Das niederländische Architekturbild, Leipzig 1910). Billedet fore
stiller to rum, det forreste, i hvilket tolderen slår sig for brystet, er en flise
belagt, krydshvælvet, treskibet søjlehal med hvide søjler, mens gulv og vægge
er holdt i gullige og brunlige farver; herfra ser man ind i et hvidt-i-gråt holdt,
tøndehvælvet rum med rød tronstol; her knæler farisæeren. Ved istandsættel
sen 1945 afdækkedes, ret udvisket, en latinsk indskrift på to gjordbuer, hvoraf
fremgår, at Esdras Boie, rådmand, bysekretær og medlem af konsistoriet i
Haderslev, skænkede tavlen 1683. I de øvre hjørner to hjelmede våben, det
(heraldisk) højre med nøgent ben som mærke og hjelmtegn, det venstre med
sparre over flammende hjerte, vel hentydende til mand øg hustru. Olie på
træ (fyr), 200 × 108 cm, i sortmalet profilramme med forgyldte bølgelister.
I nordre våbenhus, tidligere længst mod vest i søndre sideskib.
3) 1711. Brystbillede, oIie på lærred; i malet oval Kristus med tornekrone
og rød kappe over det nøgne, blodstænkte legeme. Bred, udsavet ramme,
72,5 × 64,5 cm, kantet med malede akantusblade, helt overdækket med reli
giøse indskrifter på tysk; gul fraktur på sort bund. Opsat af Rudolph Sirck
1711. I kapellet vest for Buchwalts kapel (landemodesalen) på vestvæggen.
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4) O. 1880—90. Mariekirkens indre, set mod øst, af Charlotte v. Krogh,
Haderslev. Olie på lærred, 68 × 59 cm, i profilramme med akantusblade og
fløjiskant. I Buchwalts kapel (landemodesalen)21.
5) Skænket 1951. Himmelfarten, olie på lærred, 230 × 160 cm (endnu uden
ramme), af den dansk-svenske maler Ole Kruse. Kristus på sort sky i rød kjortel,
flankeret af engle i røde gevandter og med blå vinger; baggrund: guldhimmel
og Jerusalem i rødt; 11 apostle med guldglorier, knælende i mørkt landskab.
Skænket af kunstnerens hustru efter hans død. I magistratsstolen, på østvæggen.
To *malerier på træ, bibelske motiver, er afgivet til Taps kirke (jfr. Güttel
p. 70); det er måske dem, orgelbyggeren Peter Carstensen 1652 skænkede til
domkirken.
Et †maleri af Morten Luther udbedredes 1866 af maler L. Lassen (rgsk.).
Lysekroner. Kirken har 18 lysekroner og 16 lampetter, men kun tre af kro
nerne er gamle, de to fra 1605, den tredie fra 1655, resten er (som man bruger
det nu om stunder) kopieret efter andre gamle kirkekroner og lampetter (jfr.
Flensmarks vejledning).
1—2) 1605. Skænket af »Karsten Tancke, Anna Tancke erben«. Trods det
tidlige årstal helt barokke i formen. Skaftet består af tre kugleled med en
langt større hængekugle, alle delte af skiver, der dels bærer 2 × 6 lysearme,
som inderst ender i hestehoveder, dels prydbøjler. Lysearmene er S-formede
og svunget ned omkring hængekuglen. Som afslutning forneden tjener en
spids, profileret tap, der udgår fra en bladkrans; topfiguren er en kronet, flakt
ørn. Giverindskriften er graverede versaler under ægteparrets våben, hans
lodret delt med halv, totårnet kirke i højre, rovdyrpote i venstre felt,
hendes med dobbeltlilje over og blomst under et vandløb. Sikkert lybsk ar
bejde. Tysk indskrift. I søndre og nordre korsarm.
3)
1655. Skaft af to kugler med større hængekugle, otte lysearme med otte
drage-prydbøjler imellem og på de øvre skiver 2 × 8 mindre, knoppede pryd
bøjler. Under hængekuglen vindrueklase med nedhængende blade, topfigur
springende hest. Graverede versaler: »Baltzer Meteclemitz Iacobsen | dater
anno 1655« samt bomærke med B I, der viser, at indskriften skal opløses:
Baltzer Iacobsen — Mette Clementzdatter. Vestligt i søndre sideskib.
†Lampe. 1451 bekræftede kapitlet i Haderslev, at bisp Nicolaus af Slesvig
og en kannik sammesteds havde givet henholdsvis 50 og 20 mark lybsk til en
lampe for hellig legems sakrament i Haderslev kirke, og 1468 skænkede væb
neren Otte Rantzau 60 mark til en evigt brændende lampe foran Herrens
legeme22 (sml. p. 131).
Kirkeskib, »Fyen«, efter modellen af orlogsskibet Fyen i den historiske
modelsamling på Holmen, forfærdiget af modellerer E. Werge 1947 og skæn
ket af grosserer R. Malling Schmidt. I nordre sideskib.
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Urværk, leveret af Weule, Bockenem 1897; urskiver på tagrytterens nordog sydside. 1637 sluttedes kontrakt med Berthold Liebold, borger i Wismar,
om levering af et nyt »Seigers und Schlag Uhr« i overensstemmelse med det
1636 foreviste »delineation und abris«23. 1897 fik kirken et nyt tårnur fra I. F.
Weule, Bockenem, for 2100 mark24. I Hetsch’s beretning angående kirkens
restaurering 1842 (jfr. foran p. 120) foreslås, at det i sydlige korsarm anbragte
urværk (1750 forfærdiges en ny »ur-trappe«, rgsk.) flyttes over hvælvet (nu
værende plads), således at kun urskiven er synlig i kirken. Ang. slagklokken,
se nedenfor.
Klokker. 1—4) Kirken har lire genforeningsklokker fra 1920, leveret af de
Smithske jernstøberier, Ålborg, to i tagrytteren og to i tagkviste.
*Klokker. 1) 1736, støbt hos Armowitz, er i Visby kirke (Tønder amt). 2)
1736, i Haderslev museum. »Soli deo gloria. Me fecit armowitz in husum«
(»Gud alene æren, mig gjorde« etc.) samt følgende navne: »Carl Heinrich von
Viregge, amtman, Arend Fischer, probst, Detleff Brun burgermeister, Peter
Iacobsen Brochmann, iuratus, anno 1736«. På klokkelegemet to egeblade samt
aftryk af mønt fra Christian IV.s tid. Om hals og ved slagring bladfrise. Tvm.
67 cm.
†Klokker. Før branden 1627 nævnes lire klokker: 1) den store klokke (om
talt 1585), 2) bedeklokken, 3) vagt- eller klimpeklokken, d.e. stormklokken,
og 4) den lille klokke (de sidste omtalt i regnskaberne 1620—22). Efter bran
den fik kirken først en klokke 1633, men 1636 bestilte Christian IV. hos kgl.
stykkestøber i København, Felix Fuchs, to klokker, den ene på 1 alen 3 tom
mer »y krysiid« (i tværmål), den anden blot 1 alen i tvm.; kobber kunne støberen
få hos skriveren på Kronborg og messing hos skriveren på Hammermøllen25;
muligvis står disse klokker, eller en af dem, i forbindelse med det ovenfor
nævnte urværk fra 1637; da der 1642 var anskaffet en bedeklokke (jfr. Güttel
p. 50, 108), havde kirken igen fire klokker. Den femte og største, »den store
bedeklokke«, fik den 1668. Rhode (1775) nævner imidlertid (p. 103) lire klokker
i tagrytteren og to i kirken (til uret).
1736 omstøbte Joh. Hinrich Armowitz, Husum, to klokker; Peter Seest fik
13 rdl. for at beslå »die kessel und stunden glocken« og for at reparere en ældre
klokke med nyt jern. Regge klokkerne fra 1736 er (jfr. ovenfor) bevaret. 1742
omstøbtes kvarterklokken (tidligere 393 pund, ny vægt 426) og 1756 bede
klokken, begge hos Armowitz. Kvarterklokken omstøbtes atter 1770 hos
Johann David Kriesche, Ekernførde (36 rdl. 20 sk.). 1846 har der været rev
ner i en af klokkerne, thi mechanicus Engel, der berømmedes for at have op
fundet en metode til at udbedre revnede klokker uden at omstøbe dem, fik
110 kr. for lodning af en klokke. 1897 fik kirken sit nye ur med klokke (ind
skrift: J. F. Weule, Bockenem 1897 samt citat fra salme 95,6). Da den mindste
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klokke 1914 var sprunget, henvendte man sig til firmaet Ohlsson i Lybæk,
der af hensyn til harmonien mellem de fire klokker rådede til også at omstøbe
de to største. De fire klokker var da efter størrelse, 1) Armowitz 1756, 755 kg,
2) Armowitz 1736, 462 kg, 3) Bockenem 1897, 375 kg og 4) Armowitz 1736,
170 kg. Af disse blev 1, 2 og 4 afleveret til militærbrug 1917, mens nr. 3 blev
i kirken. Senere tilbagekøbtes nr. 2 og 4; den første skænkedes af National
fondet til Visby kirke, og nr. 4 kom til Haderslev museum.

GRAVMINDER
Epitafier. I kirken er der nu 13 epitafier, de otte ældste af sten, resten af
egetræ. De blev alle nedtaget ved restaureringen 1940—50 og grundigt istand
sat, manglende dele suppleredes så vidt muligt, sten overfladebehandledes,
træ konserveredes, staffering udbedredes, og malerierne istandsattes og overfør
tes til dels på nyt lærred. Stenarbejdet udførtes af billedhugger C.J.Baumbach,
mens billedskærer Walther Nielsen og snedkermester S. Sørensen ordnede
træet og maler P. Kr. Andersen malerier og tildels staffering. Ved ophæng
ningen blev stenepitafierne anbragt på deres tidligere pladser; af træepitafierne
beholdt kun Lorentz Knudsens sin gamle plads. — I regnskaberne for 1800
nævnes, at på en række epitafier bliver »gardinerne malet i forskellige farver«.
1)
(Fig. 78) 1650—53. »H. Hans Bertram [kgl. fiskemester, jfr. Achelis II, 24]
und seiner lieben haus ehe f. Maria Hans Bertrams«, død <31. dec. 1651,
alder 55>, hans data er ikke udfyldt, men under hans indskrift læses: K. FM.
Pe FM. (kgl. fiskemester ..), under hendes: I G M V W M W V (formodentlig
initialer til religiøs sentens, sml. nr. 5). I hængestykket: <»Anna Hans Ber
trams 1653«). Fordybede versaler. Epitaf, af sandsten, med skrifttavle af kalk
sten. Storfeltet er en lys, grå kalksten, hvori der er udsparet en korsformet
fordybning flankeret af to buefelter, hvori relieffigurer af den korsfæstede,
Maria og Johannes; i hjørnerne foroven er der cirkulære fordybninger med
sol og måne, forneden ovaler med førstnævntes våben, hans mærke er en
stenbærende trane, hendes en bladkrans med due om Jesumonogram. Under
korsarmene og sidefigurerne er der religiøse indskrifter med fordybede versa
ler, og herunder med samme slags, men mindre bogstaver, de sparsomme, til
dels uudfyldte personalia, alt på tysk, og her står også årstallet 1650. Hænge
stykket er tvedelt under en profilliste med englehoved; øverst er feltet med
Anna Bertrams data og reliefhugne våben (due på gren med olieblad) flankeret af liggende putti med dødssymboler (timeglas-blomst, kranie-aks). Stor
vingerne flankeres af store, stående engle, der holder (nu tomme) bladindrammede ovalfelter. På gesimsen står figurer af Peder og Paulus på hver side af
topstykket, der indeholder et stort ovalfell med bladramme; det støttes af
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Fig. 78. Haderslev domkirke. Epitaf 1650-53,
over Hans Bertram (p. 158).
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Fig. 79. Haderslev domkirke. Epitaf over Va
lentin Schmidt von Eisenberg, død 1681 (p.160).

fakkelbærende putti og har Johannes døberen som topfigur. Epitafiets kompo
sition og årstal viser, at det er planlagt før det andet ægteskab.
Sandstensdelene er malet med en lysere, kalkstenspladen med en mørkere
gråblå farve, dog således at storfeltets skrift og tal står i stenens lyse tone;
ornamenterne er sparsomt stafferet med guld, og figurerne har naturlig kar
nation, Maria og Johannes bærer hvide kjorteler med henholdsvis grønligt og
rødligt foer. I topfeltet maleri, direkte på stenen, af sæbebobleblæsende dreng;
vingernes tomme ovalfelter har sikkert også indeholdt malerier, måske af den
afdøde og hans første hustru; i hængestykkets felt har der formodentlig været
en religiøs sentens. På storgesimsen malede versaler: »Gott allein die ehr«. I
nordre sideskib, på næstvestligste pille mod nord.
2) 1661. Christoffer Lübeke, borger, køb- og handelsmand her, død <8. nov.
1664> i sin alders <61.> år, og hustru Kirstina Christoffers, død 5. juni 1659
[peståret] i sin alders 56. år, har ladet denne tavle opsætte 1661. Fordybet
fraktur, årstallet 1661 står under indskriften. Epitaf med sort kalkstenstavle
i sandstens ramme, enklere end foregående. Foroven i tavlen er udhugget et
rundbuefelt med krucifiksgruppe i lavt relief, flankeret af ovaler med bryst
billeder af siddende evangelister, forneden to hjelmede våben i hjerteramme,
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S. Bengtsson 1945

Fig. 79 a. Haderslev domkirke. Epitafiemaleri af Valentin Schmidt von Eisenberg, død 1681 (sml.
fig. 79 og p. 161).

det ene et bomærke med C L, hjelmtegn tre blomster, det andet halv, mod
højre springende ulv, træ til venstre, hjelmtegn ulvehoved; våbnene flankeres
af ovaler med de to andre evangelister. Hængestykket kantes af barokke slyng
og fyldes helt af et stort englehoved, de smalle vinger består forneden af barok
slyng med øreflipvolut, som tjener til støtte for to stående engle, der holder
profilrammen med den ene hånd; topstykket, ligeledes med englehoved, kro
nes af en stor blomst med kugle26. Ingen staffering. Fra samme værksted som
døren til Buchwalts kapel (landemodesalen), jfr. også nr. 4, 6 og 7. På nordøstre korsskæringspille (jfr. †gravsten nr. 24, der viser, at gravstedet har været
vestligt i nordre sideskib).
3)
(Fig. 79 a). Begyndelsen af 1660’erne. Valentin Schmidt von Eisenberg,
denne kirkes præst og præsteskabets ældste, hensov <22. nov. 1681 i sin alders
82. år, 5 måneder og 22 dage> og [første] hustru Anna [født Dondorf] Schmidt,
død 13. okt. 1658 i sin alders 54. år, samt sønnen Christian, præst til Tystrup
og Hierntrup, død 12. sept. 1659 i sin alders 27. år, og datteren Anna, død 28.
aug. 1659 i sin alders 17. år. <Hans anden hustru [de blev gift 1660] Maria
[født Eichel] fødte fire døtre, af hvilke tre, Anna, Anna Maria og Anna er
døde>. Latinsk indskrift med fordybede, hældende versaler (tilføjelsen om
hans anden hustru med mere spatierede, lodrette versaler). Epitaf med sand-
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Fig. 80. Haderslev domkirke. Epitaf 1665 over
Jost Lauenstein og hustruer (p. 162).
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Fig. 81. Haderslev domkirke. Epitaf over Wil
helm Kierulff, død 1664 (p. 163).

stensindfatning om kvadratisk skrifttavle af sort, poleret marmor i storfeltet
og maleri i topstykket. Det første flankeres af stående, topfeltet af siddende
evangelister; øverst står Kristus med sejrsfanen mellem store kuglespir, mens
hængestykket er en oval blomsterkrans om skriftfelt med englehovedkonsol
og flankeret af våbenskjolde: til venstre den 1648 adlede præsts firdelte, hjel
mede og kronede våben, til højre to sammenstillede, hjelmede våben, det ene
med to over hinanden stillede hjerter (hjelmtegn: fjerbusk), det andet et
hjerte, op af hvilket vokser en egegren med agern (hjelmtegn: fugl); af disse
må det sidste vel betegne den afdøde hustru. Både tilføjelsen om den anden
hustru og anbringelsen af de to hustruers våben tyder på, at epitafiet var
planlagt og påbegyndt før det andet ægteskab. Maleriet af præsten (fig. 79 a)
er et hoftestykke på kvadratisk kobberplade. Den aldrende præst, i malet
oval under blåt draperi, er fremstillet i ornat (med nedfaldskrave) og med
salmebog i den ene hånd, mens den anden ligger noget stift over brystet. Ifølge
P. Kr. Andersen, der 1945 istandsatte og konserverede maleriet, synes det blå
draperi at være en senere tilføjelse. Sandstenen står i hovedsagen uden farve,
men med lidt sort og marmorering på de vandrette led; kuglespirene er vis
sengrønne, ligesom denne farve og guld ses på frugterne. Figurerne har bleg
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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karnation, forgyldt hår og lidt guld på klædebonnene. Gravskriftens versaler
er forgyldte, og i hængestykkets oval er der med gylden fraktur malet et la
tinsk og et tysk skriftsted. I koret, på pillen mellem de nordre arkader. Her
hang det også på Abildgaards tid27.
4)
(Fig. 80) 1665. Jost Lauenstein, rådmand (rahts verwandter) har 1665
ladet dette epitaf forfærdige og opsætte, hensovet □ 16□ og her begravet.
3. juli 1659 er hans salige hustru Engeborch Lauenstein hensovet og begravet
her i sin alders 35. år, og 16□ er hans [anden] hustru Elsabe Lauensteins hen
sovet og også begravet her. Tysk indskrift med fordybet fraktur. Epitaf med
sandstensindfatning. Stor- og topfelt flankeres af korintiske søjler med snoede
skafter omvundne med vinranke, og herudenfor på de forlængede gesimser
ses de fire evangelister, ved storfeltet stående ved siden af dyder (retfærd og
klogskab), ved topfeltet siddende uden for de smalle, forvredne vinger. På
storgesimsens fremspring står slanke pyramidespir med påsatte bosser af ala
bast. I topfeltet et relief af Kristus på korset flankeret af brystbilleder af
Maria og Johannes, i udsparet oval, og på den brudte topgavl står Kristus
med sejrsfanen, mens tro og håb hviler på de svajede gavlsider. Det høje
postamentfelt optages af skrifttavlen, der er af lysgrå kalksten og flankeres af
fremspring med englehoveder. I hver vinge sidder et barn, sikkert Jesusbarnet, det ene holder sejrsfanen og træder på et lam, det andet bærer rigsæblet
og træder en drage under fødder; begge hæver den ene hånd til velsignelse.
Relieffet i hængestykkets oval forestiller et sovende barn med symboler på liv
og død; ved barnets fødder ligger et kranium på en kasse med indhuggede ver
saler: »Memento mori« (»husk, at du skal dø«). Hængekonsollen er et frugt
bundt. På postamentgesimsen tre påsatte hjelmede våben, de to af alabast,
det tredie fornyet i marmor og uden mærke; det første våben viser en bøjet
arm til højre med sværd og bogstaverne I L S , hjelmtegn afbrudt, det andet
en mod højre springende løve og de samme bogstaver; hjelmtegn en halv løve.
Storfeltet optages af et mådeligt maleri på lærred, et bevæget og uhyggeligt
dommedagsbillede. Maleriet, der tidligere var klæbet på en fyrretræsplade,
opsattes 1945 på nyt lærred og blændramme samt rensedes for fernis og
laklag, så det nu står med klare farver, hvor helvedes ildrøde flammer kon
trasterer stærkt mod det svovlgule lys, der omgiver den dømmende Kristus.
Sandstenen står med sin farve, kun baggrunden for korsfæstelsesrelieffet i
topstykket er sortmalet, og kalkstenen med gravskriften rødmarmoreret, mens
bogstaverne står med stenens lyse farve. På postamentgesimsen malet: »A0
1740 Renov.« samt en sikkert oprindelig frakturskrift, der på tysk meddeler, at
helvede er skrækkeligt og dommen forfærdelig; hertil har der svaret trøstende
himmel-indskrifter på storgesimsens frise, nu kun delvis bevarede. Muligvis
gentager det med kursiv malede: Soli deo gloria sammesteds en ældre indskrift.
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Fra samme værksted som nr. 2. I søndre korsideskib, på sydvæggen (sml. †
gravsten nr. 13).
5) (Fig. 81). Efter 1664. Wilhelm Kierulff, kgl. May. drabant i 30 år, født i
Aalburg 1579, hensovet i Haderslev 1664. Hans efterladte enke Dorothea Wal
tersdorp, født i Haderslev 1614, død 16□, har ladet epitafiet opsætte. Herefter:
ISGGS (ihren Seelen Gott gnädig sei). Epitaf af sandsten med maleri. Stor
feltet flankeres af stående engle med palmegrene, den ene med livets krone,
den anden med sejrskransen. Under postamentgesimsen et skriftfelt indram
met af »klokkeblomster« og herunder konsol med englehoved og nederst en
drueklase. Skriftfeltet flankeres af ovaler med hjelmede våben, til (heraldisk)
højre et firbenet dyr med en gren (?) i munden, hjelmtegn tre blomster, til
venstre en løve, hjelmtegn en rose; ovalerne har udadtil småvinger med kra
nie og timeglas. Storvingerne er formet som store, nedadvendte overflødig
hedshorn. Der er kun frise over storfeltet, og over arkitravens fremspring
flankeres den af ovalkartoucher med vindrueklaser i højt relief og kronet af
kuglespir. Topstykket, der har vredne barokvinger, optages helt af en engel
med to basuner. Gavltoppen dannes af en vindrueklase mellem øreflipvolutter,
kronet af et kuglespir.
Storfeltet indeholder et maleri på lærred opklæbet på en træplade, opstan
delsen og de forskrækkede drabanter, malet med virkningsfuld clair-obscure.
Ved konserveringen led billedet en del skade, og der er nu flere buler i lærre
det. Sandstenen står for største delen med sin naturlige farve, men gravskrift
feltet har sort bund med gylden fraktur, og det samme gælder frisefeltet, der
indeholder en religiøs indskrift, alt på tysk; desuden er de lire ovalers bunde
sortmalede, hjelmtegn og våben forgyldte. I nordre sideskib, på pillen øst
for nr. 1.
6) (Fig. 82). Efter 1667. Gottfried Wandling, I.U.D., født 1636 på Wandlinggård, død 1667 i Weel [Vejle] i Jylland i sin alders 30. år, 27 uger og 11 dage,
samt hans forældre Jürgen Hansen, kgl. husfoged i Haderslev, død 1659 i sin
alders 66. år, og hustru Catharina Schröderin, død 1659 i sin alders 49. år. Sat
over mand og svigerforældre af enken Regina Schönbachin. Tysk indskrift
med malede versaler. Epitaf af sandsten med malerier. Storstykket er tredelt
med smalle, tilbagetrukne sidefelter. Storfeltet, med bølgelisteindrammet ar
kade under englehoveder og frugtbundter, flankeres af snoede, båndomvundne,
korintiske søjler (det ene kapitæl fornyet), mens de glatte sidefelter, der kun
prydes af pålagte, små alabastornamenter, flankeres af tilsvarende søjler om
hængt med sørgeklæde. Storvingerne er reduceret til et par korte, svajede
»hermer«, der hviler på den karnisformede undergesims. Postament- og hængestykke minder meget om Lauensteins epitaf (nr. 4), men i stedet for dettes
rektangulære skriftfelt er her to lodrette ovaler med kranie og timeglas (af
11*
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alabast) imellem; hængestykket indeholder forældrenes skriftfelt, og vinger
nes putti er kun udstyret med fakler. De rigt smykkede postamentfremspring
har foroven englehoveder og forneden hjelmede våben, til heraldisk højre
lykkehjulet, hjelmtegn vesselhorn, til venstre svævende ørn, der holder en
ring, i hvilken der ved en snor er ophængt et horn; hjelmtegn to fjervinger.
Den forkrøbbede gesimsbjælke brydes af et bredt frisefelt, der optages af to
ovaler i bølgerammer, holdt af engel. I ovalerne er der indsat alabastvåben sva
rende til postamentfremspringenes. Den runde gavl, på hvis sider to dyder,
retfærd og klogskab, har fundet hvile, brydes af det højt opragende topstykke,
der har et større felt med knækket, bølgelistet rundbue over et smalfelt. Foran
de lodrette rammestykker står figurer af Peder og Paulus, mens den velsignende Kristus med verdenskuglen sidder som topfigur med basunblæsende
engle hvilende på hver side af rundbuegavlen. Til de nævnte alabastudsmykninger kommer små reliefbuster over og småblomster under storsøjlerne.
I storfeltet er indsat et maleri, olie på lærred, af den unge Wandling i mørk,
vidærmet dragt med bred, hvid nedfaldskrave. Håret er udredt, og to store
lokker falder ned foran brystet. Som baggrund tjener et stort, blåt silkegar
din, der levner udsigt til en aftenrødmende skyhimmel. I topfeltet maleri af
opstandelsen efter et usædvanligt skema med meget virkningsfuld fordeling
af lys og skygger. Kristus er sprunget frem af sin klippegrav (ikke, som almin
deligt, en kiste) og står på baggrund af mørke skyer i et stærkt lysskær, der
som strejflys flakker hen over krigerne. Alle indskrifter er kun malede (gyldne)
og på sort bund; i postamentfeltet under opstandelsen læses: Ich bin die aufferstehung etc. Sandstenen står for den allerstørste del med naturlig farve;
foruden skriftfelterne er også de ydre søjler malet sorte og desuden et par vand
rette led; våben, hjelmtegn og symboler forgyldte. Stenarbejdet er fra samme
værksted som døren til det Buchwaltske gravkapel (jfr. også epitaf nr. 2) og
værkstedets bedste frembringelse her i kirken; også malerierne hæver sig over
kirkens øvrige. I nordre korsideskib, på nordvæggen. Ang. oprindelig plads, se
†gravsten nr. 54.
7)
(Fig. 83) 1674. Bonaventura Rehefeldt (jfr. krypter), af en slægt der var
adlet af kejser Carl V., hofpræst, generalsuperintendent i Slesvig [fra 1668],
provst i Haderslev [1649], gift med Magdalene Wolpherstorp, som døde 55 år
gammel [1668]; han døde [1673] 63 år gammel. Fem børn, deraf een søn. Lang,
lovprisende indskrift på latin (gengivet Marmora Danica II, 23 og Achelis II,
27 — ikke fejlfri) med fordybede versaler. Epitaf af sandsten med kalkstensskrifttavle og malerier. I storfeltet, der indrammes af en kuglestav, som for
oven ender i store øreflipvolutter, sidder en rød kalkstens- eller marmorplade
flankeret af smalle, konkave nicher, foran hvilke står snoede, korintiserende
søjler på højt postament; foran de smalle storvinger står Adam og Eva, hver
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Fig. 82. Haderslev domkirke. Epitaf over
Gottfried Wandling, død 1667, og forældre,
døde 1659 (p. 163).
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Fig. 83. Haderslev domkirke. Epitaf over Bonaventura Rehefeldt, død 1673 og hustru, død 1668
(p. 164).

med sit æble. Postament og hængestykke er sammenkomponerede, men postamentfremspringene med englehoveder over hjelmede, nu tomme våbenskjolde28,
er bevarede, ligesom småvingerne med fantasiblomst og kuglespir. Under et
mangekantet malerifelt er der englehoveder og dødssymboler, de sidste af alabast. Både på postamentbjælken og i gesimsfrisen er der påsatte småornamenter
(frugter og blomster) af alabast. Topstykket minder i sin opbygning noget om
Wandlings epitaf: en bølgelistet rundgavl, på hvilken der sidder engle med
lidelsesredskaber, brydes af et friseagtigt felt med to ovalfelter; herfra, over
en bølgelistet gesims, hæver topstykket sig med relief af Kristus ved søjlen
mellem to engle, som holder andre lidelsesredskaber, og hvis vinger danner
selve stykkets kontur; flere lidelsesredskaber er fastbundet til søjlen med et
reb. Over en profilliste krones epitafiet af en kvindebuste under en art bal
dakin med kuglespir.
Epitafiet indeholder tre malerier, dels i hængestykket en naiv forklarelse på
bjerget, dels i topstykkets ovalfelter de to afdøde, alle udført i olie på
metalplader. Staffering omtrent som Wandlings epitaf, frise og postamentbjælke dog rødligt marmorerede. Nederst i hængestykket malet: 1674. Sten
arbejdet er fra samme værksted som døren til Buchwalts kapel, sml. også
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epitaf nr. 229. I koret, på sydpillen over for Schmidt von Eisenbergs epitaf,
sikkert oprindelig plads, jfr. fig. 100 D og Abildgaard27.
8) Slutningen af 1600’rne. Til kirkens ære og til minde om sin forgænger (i
embede og ægteskab), Peder Dreier (sml. †gravsten nr. 47), sattes dette
epitaf af Poul Sass, ærkediakon, og af hans hustru Margarita Schmidt; han
døde 1700 i sin alders □ år, hun 1708 i en alder af 68 år. Indskrift med malede
versaler på latin. Lille epitaf af sandsten med maleri. Det fladbuede storfelt
kantes af en perlestav; storvingerne dannes af frugtbundter, i hvilke der sid
der naive engle med kors og eddikesvamp. Yderst på den langt udragende
postamentgesims står pyramidespir med kugler, og hængestykket med skrift
feltet, flankeret af volutagtige ornamenter, slutter sig direkte til gesimsen; for
neden afsluttes det af en drueklase. Fra storgesimsen, der i dette tilfælde kun
når det halve af postamentgesimsens længde, udgår et par vældige nedhæn
gende øreflipvolutter med kuglespir, og topstykket hæver sig friseagtigt med
to våbenovaler (som f.eks. på Wandings epitaf); til heraldisk højre er mærket
et over korslagte knogler anbragt kranie, fra hvis øjen- og næseåbninger der
vokser tre blomster, hjelmtegnet kranie og blomster, det andet våben er fir
delt med malet mærke (jfr. ndf.). Tegnet over den kronede hjelm er pelikanen,
der nærer ungerne med sit blod. På topgesimsen står en stor putto med kra
nie og timeglas mellem rundede, stærkt ornamenterede gavlstykker.
I storfeltet et maleri (fig. 84), olie på træ, af hustruen og hendes to mænd,
den ene, med ret grovt, håndværkeragtigt ansigt (sikkert Dreier), i tysk, den
anden i dansk præstedragt, en lidt svageligt udseende mand. Hustruen står med
en hvid rose i hånden; hun synes at være et halvt hoved højere end mændene.
Baggrunden er til begge sider et rødt forhæng. Stenrammen er næsten helt
stafferet; kun på de vandrette led ses den grå sandsten. Frugtbundterne er
broget malede, pyramidespirene sorte med grisaille vinblade, figurernes kar
nation naturlig. Af våbnene har det først omtalte sort kranie med gyldne aks
på mørkegrøn bund, det andet en halv sort ørn, henholdsvis til højre og til
venstre i felt 1 og 3 på gylden bund, mens felt 2 og 4 er røde. Gravskriften er
malet med guld på sort bund. I nordre korsideskib, på østligste pille mod syd,
antagelig oprindelig plads, sml. †gravsten nr. 47.
9) (Fig. 86) 1671. Gottfried Schumacher, borgmester, kgl. postmester og tol
der, og hustru Salome Schumacherin, lod dette sætte 1671 for sig selv og sine
forældre, Oluf Schumacher, vinhandler, død 1649 i hans alders 54. år, og
hustru Barbara Schumacherin, død 1668 i hendes alders 65. år. Gottfried S.
døde 16<75> i sin alders <51.> år og hans hustru Salome 16<80> i sin alders
<47.> år30. Under indskrifterne, der er på tysk med malet fraktur, står bogsta
verne: DSGGS (sml. epitaf nr. 5) og DSBBS (?), de sidste under foræl
drenes gravskrift (sml. †gravsten nr. 15). Det udpræget barokke epitaf af eg
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Fig. 84. Haderslev domkirke. Epitafiemaleri af Margarita Schmidt, død 1768, og
hendes to mænd Peder Dreier og Poul Sass
(p. 166).

S. Bengtsson 1945

Fig. 85. Haderslev domkirke. Epitafiemaleri af Hinrich Bahnsen, død 1688, og hustru, død 1711 (sml.
fig. 88 og p. 170).

er kirkens ældste træepitaf og har, bortset fra en spinkel gesims over hænge
stykket, ganske forladt den arkitektoniske opbygning; det minder i sin form
om epitafier i Sønderborg og Sydslesvig og er bl.a. fra samme værksted som
Christian Thomsens epitaf i Tønder. Det nærmest pæreformede, af C-bøjler
kantede storfelt omgives af en bred ramme, rig på bruskede ornamenter, og
til siderne er der to småovaler med bølgelisterammer. I storfeltets øverste bøj
ler gynger englefigurer med nøgen overkrop, mens frie figurer af de to kardinal
dyder, troen (fig. 91) og håbet (den sidste nu uden attribut) står på konsoller
udenfor. Over storfeltet skyder to forvredne, helt Gudewerdt’ske arme ud,
endende i store øreflipvolutter; de bærer to hjelmede våben (en halv oprejst
hjort til højre og samme hjelmtegn samt flyvende ørn med drikkehorn, hjelm
tegn to fjervinger — sml. Wandlings epitaf), og på rammen midt imellem dem
har et tredie fundet plads (en løve til venstre, fra (eller bag) hvis ryg et træ
vokser op). Herover skyder storstykket op i et bredt, fliget topstykke med
englehoved, der tjener som konsol for den tredie hoveddyd, kærligheden (fig.
92), som kroner epitafiet. Hængestykket flankeres af nøgne havfruer med
bladskørt og snoede »larve«-haler, mens midtfiguren mellem de to ovale indskriftfelter er en stor barnefigur, hvis nøgenhed dårligt skjules af et klæde,
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og som holder hænderne afværgende frem. Herunder er der et vinget dødninge
hoved med knogle og nederst en drueklase. Skønt epitafiet, trods sin virtuose
udnyttelse af ornamentikken, ikke er noget mesterværk, må det dog frem
hæves, at figurskæringerne langt overgår de andre epitafiers i kirken; selv
om der kan gøres forskellige indvendinger, også af anatomisk art, har billed
skæreren formået at indgive sine skikkelser en blid og tiltalende ynde.
Epitafiet er stafferet med sort bundfarve og meget guld; figurerne har lys
karnation, og dyderne er i pragtfuldt mønstrede gevandter. Storfeltet inde
holder et ikke fremragende Golgathabillede, oliemaling på træ, og i de to små
flankerende ovaler er der portrætter af stifterne. Epitafiet, der oprindelig hang
på en pille i midtskibet, jfr. †gravsten nr. 9, 15 (og 62), var før sidste restau
rering anbragt ved siden af Müllers på væggen i søndre sideskib, men hænger
nu på vestvæggen i nordre korsarm. Jfr. iøvrigt nr. 10.
10)
(Fig. 87) 1686. Til minde om borgmester Lorentz Knudtzen og hustru
Bodel Lorentzes har hr. Jenss Petersen, rådmand, og hustru Ancken Jenses
oprettet dette gravmæle for sig og deres arvinger 1686. Malet tysk indskrift
med gylden fraktur. Epitaf af eg, arkitektonisk opbygget. I storfeltet, der
flankeres af snoede, bladsmykkede søjler, er der et ovalt felt i »klokkeblomst«ramme, med englehoveder i de øvre, frugtbundter i de nedre hjørner. De fli
gede vinger med bølgelistede ovalrammer (nu tomme) svinger ud i konsoller,
der bærer stive statuetter af Lukas og Johannes. Hængestykket, som slutter
sig lige til den pærestavsmykkede undergesims, på hvilken der sidder et barn
med timeglas (attributtet i venstre hånd forsvundet), omfatter det ovale ind
skriftfelt og løber til siderne ud i profil-englehoveder; under skriftfeltet et
kranie med dødningeben, herunder konsol afsluttet med drueklase. Storgesim
sens lister er bølgede og følger søjlefremspringene, der bærer to våbenskjolde
(med anker og med due, ingen hjelmtegn). Yderst på gesimsen sidder to sprællende putti (jfr. ndf.), den ene med en ornamentbøjle (!), den anden med en
palmegren. Topstykket, der består af et stort englehoved med udbredte vin
ger, bærer Kristus med sejrsfanen og flankeres af de to andre evangelister på
konsoller. Trods iøjnefaldende forskelle synes epitafiet påvirket af det 15 år
ældre Schumacher-epitaf, sml. f. eks. børnene på undergesimsen og de helt ens
dødningehoveder. Til dette indtryk bidrager i høj grad de to sprællende børn
på storgesimsen; de overgår i dygtig skæring og livfuldhed alle de øvrige naive
og stive figurer på epitafiet. En nærmere betragtning godtgør også, at de
to engle skyldes mesteren for Schumacher-epitafiet, og det er da et spørgsmål,
om de to epitafiemestre har arbejdet sammen, eller om englene slet ikke hører
til her. Når man tager i betragtning, hvad der er sket med domkirkens inven
tar både tidligere og i vor tid, turde den naturligste antagelse være, at de to
putti oprindelig har tilhørt Schumachers epitaf (hvor der er flere mulige plad-
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Fig. 86. Haderslev domkirke. Epitaf 1671 over
Gottfried Schumacher, hustru og forældre
(p. 166).
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Fig. 87. Haderslev domkirke. Epitaf 1686 over
Lorentz Knudtzen og hustru (p. 168).

ser), og dette bekræftes af den enes mærkelige »attribut«, der er ligeså uop
rindeligt som den nuværende plads.
I storfeltet et ret groft maleri, olie på træ, af gravlæggelsen, i nederlandsk
stil. I de ovale rammer mangler de afdødes portrætter. Rig, broget staffering.
Ifølge P. Kr. Andersen er dette epitaf det eneste af træ, som hænger på den
plads, det havde før sidste restaurering, nemlig på vestre væg i magistratsstolen (mellem ligkapellet og søndre våbenhus); men den tilhørende gravsten lå
1741 østligt i nordre sideskib (jfr. †gravsten nr. 21).
11)
(Fig. 88). Efter 1688. Hinrich Bahnsen, rådmand og kgl. priviligeret far
ver, født 1633, død 1688 i sin alders 55. år, og hustru Magdalena Bahnsen,
<født 1631, død 1711, alder 80 år>, har oprettet dette epitaf for sig og deres
arvinger. Malet tysk indskrift med gylden kursiv. Epitafiet er et maleri i til
dels arkitektonisk opbygget egeramme; den springlistede ramme i storfeltet
er ottekantet med bosser i hjørnerne. Feltet flankeres af toskanske halvsøjler
på svunget postament, og de smalle storvinger med store akantusblade har
frie konsoller, hvorpå står naive statuetter af Moses og Aron over ovalfelter i
glatte rundstavrammer. Heri de afdødes våben, til heraldisk højre: vandret
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delt med vinget dødningehoved over korslagte knogler i nedre og seksoddet stjerne i øvre felt, hjelmtegn: arm med opbrættet ærme holdende stav
eller knippel; det venstre er delt på samme måde og har saddeltagdækket, kam
takket hus i nedre og tandhjul i øvre felt, hjelmtegn: tre (nu kun to) blomster. I
hængestykket, der slutter sig direkte til den forkrøbbede undergesims, er det
fladovale skriftfelt med klokkeblomstramme og, under en profilliste, et stort
englehoved. Storgesimsen svarer til undergesimsen, men er bølgelistet. Over
det lille, bøjlesvungne topstykke med frugtbundt, guirlande og brølemaske
står den velsignende Kristus med sejrsfanen. Opbygningen er velproportio
neret, men figurskæringerne lige så primitive som på Knudsens og Müllers
epitafier.
Maleriet31 (fig. 85), olie på lærred, er et knæstykke af de afdøde i traditionel
opstilling, men med god karakteristik, han i allongeparyk med højre hånd
bagvendt i siden (meget forvreden stilling), hun med baretagtig hue og hol
dende på en salmebog, der ligger på et bord, hvis konturer helt fortaber sig i
billedets dunkelhed. Baggrund rødt draperi. Ved istandsættelsen 1945 kon
stateredes det, at lærredet var fastklæbet på en bagklædning af eg, og på
denne var ligeledes malet et billede af ægteparret, også i knæstykke, men med
ændrede håndstillinger og på skyet baggrund med engle, så slet, at man
forstår, at den første maler er blevet sat fra bestillingen og erstattet af en
anden. Træpladen med disse ikke helt fuldendte malerier hænger nu i kirkens
museumsrum.
I frisen er på tysk med kursiv malet: Dette epitaf har rådmand Marthin
Christian Gydesen 1800 ladet renovere til ære for sine forældre og bedste
forældre. På topfigurens konsol med hvid kursiv: »M. Rosendahl fecit 1800«.
Rosendahls staffering, der til dels fulgte den oprindelige, rensedes og konser
veredes 1945. Halvsøjlernes skafter og partier af ornamentbundene har glim
mermaling; på skafterne er glimmeret ret store stykker glas i forskellige far
ver. Iøvrigt brogede farver. Før 1945 hang epitafiet på den nu nedrevne syd
væg til »den lille kirke« (de to fag øst for Buchwalts kapel eller landemode
salen), men er nu ophængt på østvæggen i andet hvælvingsfag fra Buchwalts
kapel. Graven lå østligt i søndre korsarm (sml. †gravsten nr. 40).
12)
(Fig. 89). Slutningen af 1600’rne. [Peter]32 Müller, rådmand og købmand,
født 1632, og hustru Magdalena Müllerin, født 11. sept. 1637, satte dette
minde for sig og deres arvinger. Malet tysk indskrift (nu ikke fuldstændig)
med gylden fraktur. Epitaf af eg. Kun i leddelingen, men ikke i opbygningen
er det arkitektoniske bevaret. Det uregelmæssige storfelt flankeres af nøgne
kvindevæsener med bøjlesvunget hale, over hvilken der sidder en velnæret
putto. Kvindefigurerne, hvis langagtige ansigter skiller sig fra de øvrige skik
kelsers, svæver over bladbøjler, der er ført ud som konsoller for to stive figu-
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Fig. 88. Haderslev domkirke. Epitaf over Hin
rich Bahnsen, død 1688, og hustru, død 1711
(sml. fig. 85 og p. 169).
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Fig. 89. Haderslev domkirke. Epitaf over Peter
Müller og hustru Magdalena Müllerin (p. 170).

rer af Peder og Paulus. Undergesimsen, hvis frisefelt dekoreres af påsatte
bosser og blomster, har glat over-, men bølget underliste. Hængestykket er
vandret delt af en profilliste, med de to ovale gravskriftfelter holdt af engel i
øvre del, mens nedre del indeholder tre kvindebuster, foroven to, der rækker
hver sit lys frem mod et timeglas på vinget kranie, og forneden en, med
hovedklæde, som holder en knogle i hver hånd. Hængestykket afsluttes af en
lille drueklase. Storgesimsen svarer til undergesimsen, men er rigere; desuden
har den midtpå et stort englehoved og til siderne hjelmede skjolde (uden
hjelmtegn); det til heraldisk højre indeholder (uden deling) til højre et halvt
tandhjul, til venstre to over hinanden stillede roser, det andet har som skjold
mærke en plante med tre roseagtige blomster. Yderst på gesimsen står to
engle med palmegren og basuner, ganske svarende til dem, der nu er sat op
under orglet, men forskellige fra epitafiets øvrige skulpturer. Topstykket er op
løst i tre ovalfelter med buster af de tre kardinaldyder, den midterste over en
skriftkartouche. Topfiguren er Kristus med sejrsfanen. I storfeltet et dommedagsmaleri efter Chr. Schwartz, formentlig gennem Joh. Sadelers kobberstik33.
En engel i forgrunden trækker de opstående mennesker op af jorden og peger
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Fig. 90. Haderslev domkirke. Epitaf over Peter Jacobsen Brochmann, død 1739,
opsat af enken, død 1750 (p. 172).

mod Kristus, der troner i lysglans over skyerne omgivet af salige. Helvedes
flammer anes til højre i billedet. Rammeværket har broget staffering, hvor
guld og en giftig grøn lasur er fremtrædende. I topstykkets skriftkartouche:
Jeg er opstandelsen etc. på tysk, med gylden fraktur på sort bund, svarende
til hængestykkets skriftfelter. Epitafiet, der tidligere hang på væggen i søndre
sideskib ved siden af Schumachers, hænger nu på vestvæggen i søndre korsarm.
13)
(Fig. 90). Efter 1739. Peter Jacobsen Brochmann, kirke- og hospitalsfor
stander i Haderslev, borger og købmand, født 5. februar 1675, død 5. marts
1739, hans alders 64. år, 3 uger og 5 dage; opsat af hans enke Mette Brochmans, født 25. april 1664, død <30. marts 1750>, hendes alders <86. år, 3 uger
og 3 dage>. Malet, tysk indskrift med gylden fraktur og kursiv. Riffelmaleri i
meget smuk og velproportioneret, senbarok egetræsramme, præget af storakantus-ornamentikken. Storfeltet flankeres af korintiske pilastre med fin
relief-, blad- og blomsterornamentik i skaftfyldingerne. I vinger, top- og hængestykker er der ovalfelter med indskrifter eller malerier.
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Fig. 91—93. Haderslev domkirke. 91—92, Detailler af epitafiet (fig. 86) over Gottfried Schumacher
(p. 167). 93, Sandstensfigur fra † epitaf (p. 173).

Riffelmaleriet forestiller, set fra venstre, Magdalene knælende ved den kors
fæstedes fødder, set fra højre, opstandelsen. I storvingerne brystbilleder af
mand og hustru, han med paryk, hun med kyse; i topstykket ovalfelt med
treenigheden, naivt, Gudfader og Kristus siddende med scepter og kors i
stråleglans og over dem helligånden, ligeledes i glans; øverst tekst hentydende
til fremstillingen og herunder i uregelmæssigt skriftfelt: Rom. 8, 33—34.
Øverst i hængestykket over gravskriftsovalen et felt med rosende ord, under
tegnet C. H. Viereggs; alle indskrifter er på tysk med gylden fraktur; kun i
gravskriften forekommer enkelte ord med kursiv. Rammen er rigt forgyldt.
Epitafiet hænger omtrent på samme plads som tidligere (sml. †gravsten 6), på
væggen i søndre sideskib, vestligste fag, men er nu, til skade for synet af opstandelsesbilledet, flyttet noget længere mod vest.
†Epitafier. 1) O. 1660. Sandstensfigur af retfærdigheden (fig. 93), 78 cm høj,
fra samme værksted som portalen til Buchwalts kapel (landemodesalen), stå
ende med sværd og vægt. Nu opstillet i processionsgangens niche.
2)
Slutningen af 1600’rne. Af epitafiet er bevaret to 36 cm høje ovalfelter i
bølgerammer med malerier, olie på træ, brystbilleder af et borgerpar, han med
halvlangt, grånende hår og spidst fuldskæg, sort dragt med lille, halvt gennem
sigtig nedfaldskrave, hun med konehue og højt opstående, hvid krave, der lader
et hvidt liv synligt. Til dette epitaf kan de to naive basunblæsende engle, der
nu er opsat under orglet, have hørt; sml. også Müllers epitaf (nr. 12) og orgel.
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Gravsten. 1) O.1600. [Rådmand Ies Schröder, død 17. februar 1593], og »frowe«
Doretea Ieses, salig Ies Schröders efterladte enke, død [4. april] 1600. Under
gravskriften sekundær indskrift: »C[arste]n Schröder [og hans arvinger 16]59«.
Nederste del af gravsten, lysegrå kalksten, nu 92 × 126 cm. Den plattyske
indskrift med fordybede versaler har sikkert været anbragt over og under to
indristede, symmetriske skjolde, hvoraf man nu kun ser spidserne. Langs ste
nens kanter findes en versalindskrift, mellem fordybede rammelinier, over
... »les Schröder« .., i hjørnerne forsænkede cirkler med evangelistsymboler,
nu kun oksen bevaret og en del af Matthæusenglen. Den sekundære indskrift
på tysk, med skriveskrift, er presset ind mellem den oprindelige indskrifts
sidste linie og nedre rammelinie. Stenen lå øst for urværket og vest for døren
til den Simonske begravelse, d.v.s. søndre korsarm (jfr. begravelsesmatriklen
1781 nr. 44). Nu i tårnrummet.
2) (Fig. 94). Renæssance, o. 1610. Brudstykke af figursten, formodentlig over
Hans Breide, død før 1610. Rødlig kalksten, nu 205 cm høj, med reliefversaler.
Under en pilasterbåret arkade står den rustningsklædte ridder med venstre
hånd om sværdheftet og højre hvilende på hoften og dolken; en kniplingskrave
ses over harnisket, ved fødderne står den fjerprydede hjelm. Dobbelte anevåben smykker arkadesviklen og pilastrene. I en kartouche under ridderen
står en tysk indskrift fra Apokalypsen 14, mens gravskriften har stået med
store, flotte versaler langs kanterne af stenen; nu er kun nogle få bogstaver
foroven bevaret: »... vnde ernveste Han[s] | Br[e] ...« samt »de« ved siden
af arkadens anevåben. Gravstenen, der blev fundet under kirkens restaurering
1951, er nu opstillet op ad søndre korsideskibs østvæg.
3) O. 1654. »Simon Dalius..Hopdorf«, Simon [Andersen] Dal, [født i] Hoptrup,
[femtelærer ved Haderslev latin]skole, [død] 1654,40 år gammel. Gravflise af rød
kalksten, 46 × 38 cm, hvortil har hørt endnu en flise, med tværskrift, af fordy
bede versaler, på latin og tysk. Indmuret i nordre våbenhus (Achelis II, 440).
4) O. 1700. Med sekundær indskrift over Elisabeth Dorothea Schade, født
Simonsen, født 30. september 1743, død 5. oktober 1808, og hendes datter
Anna Schade, født 30. august 1766, død 25. december 1834. Rød, gotlandsk
kalksten, 210 × 139 cm; største delen af stenens flade optages af det rektangu
lære skriftfelt, der foroven har knækket ramme og i hjørnerne storakantus.
Over skriftfeltet svævende engle med palmegren og hvedeaks, holdende en
oval; forneden ses Peders fiskedræt, en båd med tre personer, hvoraf de to
ror, og den tredie drager nettet op. Den sekundære indskrift er fuldstændig
udslidt, men bogstaverne såvel i det store skriftfelt som i ovalen, med skrift
stedet Lucas 5,5, er nu opmalet med sort kursiv; endnu i 1929 kunne imidler
tid en del af indskriften læses (Achelis II, 125). Stenen lå tidligere på kloster
kirkegården, men står nu i søndre våbenhus.
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5) O. 1700. Med sekundær indskrift:
»Denne sten og begravelse tilhører salig
Niels Hansen Schmidt og hans arvinger
1805«. Rødlig kalksten, 158 × 103 cm, den
oprindelige indskrift med fordybede ver
saler, hvoraf kun enkelte skimtes. Denne
har stået i et ovalt, bladkranset felt,
hvis nederste del er optaget af et forkrøbbet felt med smedeværktøj: ham
mer, knibtang, skovl og hestesko over
vinget timeglas; i stenens øvre hjørner
englehoveder med store, udbredte vin
ger og over skriftfeltet et mindre felt
med stærkt slidt, religiøs indskrift på
tysk; fordybede versaler. Den sekundære
indskrift står med fordybet, nu sortmalet kursiv, på tysk. På klosterkirkegår
den (Achelis II, 124).
6)
1780. »Denne begravelse tilhører
Herman Carstensen og hans hustru Metta
Maria Carstensen og deres arvinger anno
1780«. Svagt rødlig kalksten, 176 × 102,5
L. L. 1951
cm, indskriften på tysk med fordybet
Fig. 94. Haderslev domkirke. Gravsten formo
dentlig over Hans Breide (p. 174).
kursiv, navnene med store skønskriftsbogstaver. Inden for den enkelt profilerede kant og en rammelinie smykkes
stenen af en reliefhugget oval bladranke, der omslutter gravskriften. På den
nye klosterkirkegård, indtil 1808 på den gamle (Achelis II, 124).

†GRAVSTEN. Hovedkilden til domkirkens forsvundne gravsten er begravelsesmatriklen 1781 (Begräbnis-Matricul der St. Marien Kirche v. Jahr. 1781), i rådstuearkivet i Haders
lev, jfr. Extractus aus der Begräbnis-Matricul etc. 1781 betreffend diejenige Begräbnisse,
wozu sich Niemand ad proclama gemeldet und welche allso an der Kirche verfallen sind, i
Acta XXVII, smst. Såvel matriklen (her forkortet: Matr.) som ekstrakten er blevet til
efter en forud i danske og slesvig-holstenske aviser indrykket proclama, der opfordrede
ejere af gravsteder i Mariekirken til at melde sig og gore rede for deres rettigheder. En
anden kilde er de bevarede kopier af købebrevene for begravelserne, eller, hvor disse er
forsvundne, breve fra ejerne i anledningen af proclamaen (Acta XII A. Alm. Kirkesager
1623—1800). — I de nedenfor anførte gengivelser af indskrifterne er navnenes og de
citerede indskrifters stavemåde matriklens og købebrevenes, ikke stenenes. Ved kirkens
sidste restaurering samledes en mængde spredte og opgravede stumper af gravsten, der
efter endt undersøgelse og fotografering nedgravedes. I adskillige tilfælde har de frag
mentariske indskrifter kunnet suppleres fra matriklen.
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1) O. 15... Brudstykke af figursten, sikkert over Heinrich Rantzau, død
før 1564, og fru Magdalene Reventlow, død 1583. Fragmentet, der viste største
parten af gravstenens nedre, heraldisk højre del, målte 173 × 113 cm. Af perso
nerne sås kun kvindens bøjede albue og lidt af kjolen samt det nederste parti
af ridderen, der var iført den fra værkstedet kendte rustning og med den lige
så almindelige håndstilling på sværdhæfte og stridshammer; hjelmen anbragt
bag venstre fod. Til højre for ridderen sås en våbenprydet pilaster, hvis base
med dødningehoved har flankeret det delvis afbrudte skriftfelt, af hvis ind
huggede versalskrift kunne læses: »Nach christi gebyrt 56 am 5 ... | mechtige
got den erbarn vnd ... | erbgesesse(n) zu towscho borchors ... | sein geliebte
[h]avsfrav die erbare ... |«. Stenen, der fandtes 1932, er forsvundet under kir
kens sidste restaurering. (C. A. Jensen: Gravsten nr. 576, Jacob van der Borchs
værksted. II, fig. XXV). På bagsiden var indhugget indskriften nr. †47.
2)
O. 1564. Bastian Stapel, [hospitalsforstander 1564] og Anna Bastians
15... Itubrudt gravsten i det såkaldte Breideske kapel bag den Kling’ske
kirkestol (Matr. 77).
3)
(Fig. 95). 1570’erne. Figursten, sandsynligvis over Hans Sehested, død
1573, og fru Anna, død 157? [evt. 1578]. Ifølge Abildgaard, 1775, var stenen
af »lysegrå marmor« og målte ca. 202 × 127 cm. Af indskriften, med relieffraktur, der var »næsten aldeles ukendelig og udslidt«, har Abildgaard aftegnet:
»An(n)o 1523 [galt for 1573] den 1.. An(n)o 157 den . . . . sin erbare und vele
... høstru ..« I en arkade med smalle pilastre og under et vinget englehoved
står det afdøde ægtepar med foldede hænder, han i rustning med kårde og
med hjelmen anbragt ved fødderne, hun i enkedragt med pufærmer. Indskrif
ten løber langs de tre sider, afbrudt af hjørnecirkler med ægteparrets fædrene
og mødrene våben; mellem de nedre cirkler Sehesteds og Ahlefeldts våben.
Stenen lå 1775 i korets nordside, ved alteret34 (C. A. Jensen: Gravsten nr. 282).
4) O. 1597. Severin Holck. Denne tilhører Sverin Holck, død 18. juli 1597,
og hans arvinger. Lille gravsten over umuret begravelse »ved gitteret uden for
det lille kapel nedenfor« Nis Lundings, nr. †49 (Matr. 64).
5) O. 1605. Balthasar Braun, borgmester, død 1605, og Elsabe Balthasars,
»auf Bekostigung derer beiden Tochter Margarethae und Catharinae Brauns«.
Stor, sønderbrudt sten over umuret begravelse vest for Jaspersens (nr. †17)
og »mellem de to yderste piller og epitafier«, formodentlig vestligt i nordre
korsideskib (Matr. 67).
6) O. 1606. »Claus Meyland, kgl. amtsskriver 1606«. Stor gravsten med den
angivne indskrift i et skjold. En sekundær indskrift løb »deromkring«: Peter
Jacobsen Brochmann, kirke- og hospitalsforstander [død 1739] og Metta Brochmanns [død 1750], desuden ti fliser med PSB. Stenen lå 1781 over en dobbelt
grav skråt for nordre pille med det Brochmannske epitaf, nr. 13 (Matr. 15).
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Fig. 95. Haderslev domkirke. †Gravsten sandsyn
ligvis over Hans Sehested, død 1573, og hustru.
Efter tegning af S. Abildgaard 1776 (p. 176).
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Fig. 96. Haderslev domkirke. †Gravsten over Wil
helm Schumacher, død 1626, og hustru, død 1647.
Efter tegning af S. Abildgaard 1776 (p. 178).

7) O. 1610—20. To brudstykker af grå kalksten, der tilsammen dannede
stenens heraldisk venstre, øvre hjørne, 91 × 129 cm, med fordybet versal
indskrift på tysk. Den meget smukt forarbejdede sten har været kantet af en
kraftig, profileret ramme; den forsvundne gravskrift har stået i en rulleværkskartouche, hvoraf var bevaret den øverste del, afsluttet af et lille felt
med nu forsvundet årstal eller bogstaver. Herover den korsfæstede på bag
grund af en kartouche med religiøs indskrift. Flankerende skriftfeltet svævede
en engel i stærkt detailleret klædebon og med lidelsesredskaber.
8) O. 1619(?). To brudstykker af rød kalksten, 46 × 35 cm, tværskrift med
reliefversaler, hvoraf kun var bevaret: »...miun... | ..tag... | ...nd:vlr: | ...
1619 | «. Stenen har også haft randskrift, hvoraf læstes: »... avi gott ...«. I
brudstykkets ene side et forsænket, cirkulært felt, hvori kartoucheskjold vist
nok med Jesumonogram.
9) 1620. Oluf Schumacher. Stor gravsten, af hvis indskrift kun navnet kunne
læses 1781, over en dobbeltgrav sydvest for Wenglers (nr.†62) nær det Schumacherske epitaf, nr. 9. Desuden seks fliser med sammenskrevet G S 1620 (Matr.9).
10) 1626. Iohann Horstmann, herredsfoged i Tyrstrup herred, død 13. juni
1626. I søndre sideskib (Matr. 51).
Danmarks Kirker, Haderslev amt

12
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11) 1639. Niis Thomsen, borgmester her i Haderslev. Gravsten over umuret
begravelse i søndre korsarm vest for nr. 1 (Matr. 45).
12) »Ao 1640. Harmen Lange, Rathsverwandter zu Hadersleben ...«. Grav
sten vestligt i søndre korsideskib (Matr. 37).
13) O. 1642. Paul Richardts, rådmand, indsovet 19. april 1642. Sekundær
indskrift: »Dieses Begräbnis angehöret itzo dem Königl. priv. Apotheker Carl
Christian Zeise [død 1756], seiner eheliebsten Salome Zeisinn und ihren Erben
erblich 1740«. Stor gravsten over dobbeltgrav i søndre korsideskib »gegenüber
die Treppe nach dem Krahenschen im Norden und dem Jost Lauensteinischen
Epitaphio zum Süden« (Matr. 36, jfr. kopi af købebrev 1739 for begravelsen,
hvoraf fremgår, at denne tidligere har tilhørt Jost Lauenstein, jfr. epitaf nr. 4).
14) O. 1642(?). Tre brudstykker af rød kalksten, der tilsammen viste ste
nens øverste og mellemste del; af gravskriften, på tysk med skrå reliefversaler,
fremgik, at stenen var over et ægtepar, han formentlig død 10. juni 1639 i sit
70. år, hans efterladte enke, »Elsebe saligen nys«, død 6 ... 1642. Stenen ind
rammedes af et skriftbånd, af hvis indskrift fremgik, at en »ehrnvester ...
wolweisser« var begravet i Haderslev. I hjørnerne evangelistmedailloner. Ste
nens øvre del optoges af et stort trepasfelt med Kristi opstandelse; feltet var
omgivet af putti og englehoveder. Herunder den rektangulære skrifttavle,
kronet af vinget englehoved og flankeret af bruskornamenter.
15) (Fig. 96). O. 1647. W[ilhelm] Schumacher, død 5. marts 1626 i sin al
ders 63. år, D G G S (dem Gott gnädig sei), og hustru Marine Schumakers, død
19. august 1647 i sit 82. år. Stenen, som 1776 aftegnedes af Søren Abildgaard,
beskrives som værende af »blågrå marmor«, rimeligvis gotlandsk kalksten, og
målte ca. 186 × 135 cm35. Den toliniede gravskrift, på tysk med versaler, dan
nede en ramme om stenen, afbrudt af cirkelmedailloner med evangelistsym
bolerne. I midtfeltets øvre parti to forsænkede, cirkulære felter med symme
triske våbenskjolde. Herunder indskrift på tysk med fraktur: »Denne begra
velse fra mands- til kvindestolene tilhører hr. Gottfried Schumacher og hans
arvinger«. Stenen lå ifølge Abildgaard »omtrent midtveies ned i den mellem
ste gang« (Matr. 17). Sml. epitaf nr. 9 og †gravsten nr. 9.
16) O. 1649. »Ioachimus Møller, conrector scholae Hadersleb., obiit Ao 1649«.
Lille sten, vestligt i søndre sideskib (Matr. 55).
17)
O. 1652. »Hans laspersen gewesener Rathsverwandter dieser Stadt
Hadersleben, entschlafen d. 2. Oct. 1652«. Desuden sekundær indskrift: »Dieses
Begräbnis gehöret Samuel Syhling [rådmand, død 1730] und seiner Frau, Anna
Margaretha Syhlings samt seinen und deren Erben erblich«. Stor sten over
muret dobbeltgrav i nordre korsideskib »mellem gitret og opgangen til koret«
(Matr. 66, jfr. kopi af købebrev 1734 for begravelsen).
18) O. 1653. Andreas Terp, »gewesener Bürger und Handelsmann 1653«.
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Lille gravsten over umuret begravelse foran mandsstolene nr. 21—22, nord for
Simon Nissens (Matr. 22).
19) Efter 1657. »Jacob Knutzen Bürger und ... 16 ... zu Hadersleben,
gestorben A 16 □, wie auch Elsabe Wagens, gestorben Ao 16 □ desgleichen
Bodel Iacobs Tochter, gestorben Ao 16 □«. Gravsten over umuret grav i søndre
korsideskib skråt for trappen til processionsgangen (Matr. 29).
20) O. 1659. Nicolaus Gutbier, rektor, død 16. juli 1659, og hustru Anna
Gutbiers, død 2. dec. 1659. Lille gravsten i søndre sideskib (Matr. 48).
21) O. 1659. »Lorentz Knudtsen Bürgermeister« [død 1659], jfr. epitaf nr.
10. Lille gravsten, hvorpå den anførte indskrift var udhugget, »itzt aber nicht
mehr zu lesen«. Østligt i nordre sideskib (Matr. 80).
22) 1659. »Peter lessen Stenderup, Bürger allhier 1659 und Catharina Peters«.
Vestligt i nordre sideskib, »ved enden af de små kvindestole«, lige foran Buchwalts kapel (Matr. 89).
23) 1662. Agneta Papke. Lille gravsten over umuret begravelse i koret (Matr. 6,
jfr. kopi af købebrev 1662 for begravelsen og svar på proclama 21. marts 1757).
24) 1665. »Christopher Lübecke, Kauf- und Handelsmann 1665«, jfr. epitaf
nr. 2. Stor gravsten over muret dobbeltgrav nordvestligt i nordre sideskib
ved Buchwalts kapel, desuden små fliser mærket med et monogram (Matr. 91).
25)
1666. »Hans Andersen, Stadtvoigt [død 1666], Christine Hanses und
deren Erben Ao 1666«. I nordre sideskib vest for Lorentz Knudsen, nr. †21
(Matr. 81).
Hans Hesterman, død 1666 el. 67, se nr. †60.

26)
1667. »Richard von der Hardt, hiesiger Schulerector [død 1704], hat
diese Grabstätte zu einem Erbbegräbnis erkauft Ao 1667«; på stenen var også
nævnt to af hans børn. I nordre sideskib (Matr. 87, jfr. brev fra sønnen Richard
af 30. marts 1757 i Acta XII A. 1623—1800).
27) 1667. »Hans Nissen Radmann — Knut Hieronimosen Bürger allhier A.
1667«. Hans Nissen døde 1667. I nordre sideskib vest for von der Hardts, nr.
†26 (Matr. 88).
28) O. 1667. »Iohann Adolph Meyer I. K. M. zu Dänm. Norw. gewesener
Hof- Wein- und Mundschenck, Capitain Lieutenant über Hof- und Leib Compagni, auch Hausvogt zu Hadersleben entschl. 1667«. Stor gravsten over muret
dobbeltgrav »i det lille i nordvest ved præstekammeret liggende kapel, hvor
købmændenes ligbåre står« (Matr. 65).
Gottfried Wandling, død 1667, se nr. †54.

29) 1668. Albertus Buck, »bestallter Schreib- und Rechenmeister«, har købt
denne begravelse 1668 for sig og sine arvinger. Lille gravsten nord for Ionas
Andersen, nr. †64 (Matr. 76).
12*
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30) O. 1669(?). Af indskriften, på tysk med fordybede versaler, var kun
bevaret nogle få bogstaver i indskriftfeltets heraldisk venstre hjørne, hvoraf
fremgår, at stenen var over et ægtepar, han sandsynligvis død 1669, hans
hustru død 16□. Brudstykke af rød kalksten, 143 × 135 cm, med begge ste
nens lodrette sider bevaret. Det rektangulære skriftfelt, udtunget foroven og
forneden, stødte op til et stort, cirkulært opstandelsesrelief og flankeredes af to
kvindefigurer, den ene vistnok med fakkel, den anden med hakke og spade. I
de nedre hjørner cirkler med timeglas og dødningehoved, de øvre forsvundne
sammen med opstandelsesrelieffet. Over figurerne to hjelmede våben, hvis
mærker var fuldstændig udslidte, ligesom det heraldisk højre hjelmtegn var
forsvundet, mens det til venstre bestod af to tulipanlignende blomster.
31)
O. 1670, med sekundær tysk indskrift 1713. »[Denne begravelse] har
[Claus Jacobse]n Lunding [Anno 1713] købt og ladet [forfærdige til sig og sine
arvinger]«. Tre brudstykker af lysegrå kalksten, der tilsammen dannede stør
ste delen af stenens heraldisk venstre side. Langs stenens sider løb et skrift
bånd, religiøs indskrift på latin, med reliefversaler, næsten udslidt, i hjørnerne
afbrudt af ottekantet felt, øverst med korsbærende putto, nederst Kristi him
melfart(?) mellem en stående og en knælende person. Stenens øvre del har
været smykket med en barok dobbeltarkade, hvoraf kun halvdelen — med
en stående mandsskikkelse — var bevaret. I en kartouche nederst på stenen
stod den sekundære indskrift med indristet fraktur. Begravelsen lå ifølge
Matr. 13 i midtgangen foran de lange mandsstole nr. 1 og 2.
32) O. 1670(?). Kay von Ahlefeld, amtmand, [død 1670]. Stor, udhugget
gravsten med nu [1781] ulæselig indskrift over begravelsen i koret ved alte
rets nordside, formentlig krypt E på planen fig. 100 (Matr. 1).
33)
O. 1672. Hans Iørgensen Heiselo, »gewesener Bürger«, død 25. febr.
1672. »Dieses Begräbnis für sich und seinen Erben erblich«. Lille sten nord
for stentrappen og døren til koret (Matr. 31).
34) Efter 1675. Andreas Hansen Rhode, proviantskriver i København. Stor
sten, hvorpå man 1781 kun kunne læse det angivne, over en begravelse syd
for Schultz’, nr. †38 (Matr. 72).
35) Før 1676. Matthias Jensen, ridefoged over Gram herred, og Maria Matthiassen. Gravsten over dobbeltgrav i midtgangen lige ud for prædikestolen.
Forneden på stenen stod C. E. Schindler [død 1756] (Matr. 19).
36) Før 1676. Anthon Klinge, borgmester [død 1676]. Gravsten over muret
begravelse østligt i nordre korsideskib ved trappen til processionsgangen.
(Brev af 24. febr. 1757 fra sønnesønnen Friedrich Klinge [jfr. gravkældre]
i Acta XII A. 1623—1800).
37) 1684. Nicolas Kayen. »Dieser Stein mit dem Begräbnis in dem mittel
sten Gange der Kirche belegen gehöret des Herrn Grafen zu Reventlow f. E.
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wolbestalter Ober-Inspectori dem wohledlen Herr Nicolas Kayen und seinen
Erben erblich 1684«. Sten over muret dobbeltgrav (Matr. 21).
38)
1685. Iacob Schultz. »Dieser Stein und Stelle gehöret Iacob Schultz
königl. privil. Apotheker allhier und seinen Erben erblich Ao 1685«. Stor grav
sten syd for Folgers, nr. †46 (Matr. 70, jfr. kopi af købebrev 1704 for begravel
sen, der siges at være mellem Martin Folgers og Andreas Røddings gravsten).
39) 1687. »H. Peter Hansen Holm, königl. Hardesvoigt in Gram Harde und
dessen Frau liebste Kirstine Holms gehöret diese Begräbnis und ihren Erben
erblich zu 1687«. Desuden sekundær indskrift: »Erbbegräbnis des Probst
[Peter Petersen] Wöldicke [død 1759], gekauft Ao. 1759«. Stor gravsten over
en begravelse lige foran den store, nordre kirkedør. (Matr. 68, jfr. brev af 26.
maj 1757 ang. begravelsen, i Acta XII A. 1623—1800).
40) O. 1688. Hinrich Bahnsen, rådmand og priviligeret farver her. Sekun
dær indskrift: Denne begravelse tilhører borger og købmand Martin Christian
Gydesen [død 1812] og hans hustru Anna Barbara Gydesen arveligt. Ved siden
af stenen, nordfor, lå seks små fliser med I(?) BF. Stenen dækkede en dob
beltgrav østligt i søndre korsarm lige vest for gitteret til søndre korsideskib.
Matriklen tilføjer: skråt foran den mod vest stående pille hænger det Bahnsenske epitaf, nr. 11 (Matr. 38, jfr. brev af 26. marts 1757, i Acta XIIA. 1623—
1800).
41) »Ao 1688 d. 29. Maii ist ... Severin Hansen Bergmann Rathsverwandter
wie auch Vorsteher des Hospitals ... entschlafen«. Gravsten over begravelse
vest for Wildschütz’, nr. †57 (Matr. 40).
42) O. 1692. »Dieses Begräbnis hat Henning Feddersen Kaufmann und Ge
würzhändler und Sechszehender für sich und seine Erben gekaufet«, heri hvi
ler fru Anna Feddersen, født i Flensburg 5. marts 1655, død 17. dec. 1692.
Stor gravsten i søndre korsideskib over umuret begravelse skråt for gitteret
til Vieregges kapel (Matr. 32).
43) Slutningen af 1600’rne. Den agtbare H. Mathias Ie ... Brudstykke af
lysgrå kalksten; delvis bevaret var øverste heraldisk højre hjørne, 95 × 80 cm.
Ovalt eller rundt skriftfelt, omgivet af bladkrans, med fordybede versaler på
tysk. I stenens hjørner har der antagelig været evangelistcirkler; kun Mat
thæus, der havde skriftbånd med navn, var bevaret.
44) 1700—1710. Af indskriften var kun bevaret nogle årstal, 1642, 170? og
1641 i nævnte rækkefølge, samt nogle få bogstaver, som vistnok gengav af
dødes initialer: BF samt nævnte, at han (?) var »Raths ..«. Tre brudstykker
af rød kalksten, der viste største parten af stenens heraldisk højre side samt
venstre, nedre hjørne. Skriftfeltet, med fordybet fraktur på tysk, indramme
des af en oval bladkrans, der til siden omsluttede en springende hjort; i hjør
nerne et kraftigt englehoved med stærkt stiliserede vinger.
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45) O. 1703. Jens Bertelsen rådmand, [død 1703] og Kistine Jenses. Grav
sten over umuret begravelse i midtgangen ved siden af Lorentz Bendixen og
Andreas Musmann, nr. †52 (Matr. 25).
46) Før 1704. Martinus Folger (ell. Volger). Stor gravsten foran den store,
nordre kirkedør, mod øst (Matr. 69).
47) O. 1704(?). Ærkediakon M. P[etrus] Dreier [død 1667] og ærkediakon
[Paul] Sass, død 1700, 56 år gammel. Den stærkt slidte, latinske indskrift,
med fordybede versaler og årstallet 1704 i nederste linie på stenen, må være
identisk med den i begravelsesmatriklen nr. 61 gengivne over M. Petrus Dreier,
ærkedegn, og dennes efterfølger i embede og ægteskab, Paul Nicol. Sass og
begges hustru, Margarita Schmidia (sml. epitaf nr. 8). Indskriften, der var om
givet af en indristet bladkrans, og kun delvis bevaret, var indhugget på bag
siden af gravsten nr. †1; dens plads var 1781 over en umuret begravelse i nor
dre korsideskib lige over for den lille trappe til koret, dvs. under afdødes epitaf.
Claus Jacobsen Lunding, 1713, se nr. †31.

48) Iacob Nissen Lunding (sml nr. †49). »Dieses Begräbnis gehöret I. N. L.
und seinen Erben erblich zu«. Stor gravsten over begravelse nord for Berg
manns, nr. †41 (Matr. 41, jfr. brev af 11. marts 1757 fra Cay Lunding (hvor
afdøde omtales som brevskriverens bedstefader) angående begravelsen, i Acta
XII A. 1623—1800).
49) 1718. Nis Jacobsen Lunding (sml. nr. †48). »Dieses Begräbnis gehöret
Nis Jacobsen Lunding und seiner Ehefrau Anna Nisses und Erben erblich zu
Ao 1718 d. 12. Junius«. Gravsten over umuret begravelse i nordre korsideskib
(Matr. 63).
50) Før 1719. Gottfried Schröder [død 1719]. Tysk indskrift: Denne gravsten
og arvebegravelse fra den ene mur til den anden tilhører hr. G. S., borgmester
og hospitalsforstander her samt kirkeskriver i amtet, og hustru Barbara
Schroederin og begges arvinger arveligt. »Natus 1643 obiit 16□«. Stor sten over
muret dobbeltgrav skråt nord for gitteret til Vieregges kapel (Matr. 34).
51) 1720. »Anthoni Borch [rådmand, død 1730] und seinen Erben 1720«.
Itubrudt gravsten, af hvis indskrift kun det citerede kunne læses 1781, over
dobbeltgrav vest for Gottfried Schröders, nr. †50 (Matr. 35).
Samuel Syhling, død 1730, se nr. †17.

52) »LBP — AMM Anno 1732«. Disse bogstaver stod på fire fliser, der
sammen med en gravsten, hvis indskrift ikke anføres, dækkede en umuret
begravelse vestligt i midtgangen. 1781 ejedes begravelsen af Lorentz Musmann,
og under den følgende begravelse i matriklen betegnes den som rådmand
Lorentz Bendixens og Andreas Musmanns (Matr. 24).
53) 1733. I[ohann] I[oachim] Blist [deputeret borger], død 1733. Stor, gam
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mel gravsten over dobbeltbegravelse nord for den store kortrappe og sydvest
for fonten (Matr. 10, jfr. brev af 2. april 1757 fra Dorothea sal. Peter Rohdes
enke angående købebrev 1733 »vedrørende min første mand I. I. B.s« begra
velse, i Aeta XII A. 1623—1800).
54) 1734. Arend Fischer, provst [død 1736]. »Mein des Probsten Arend Fi
schers Erb- und Erbnehmer angekauftes Begräbnis Ao 1734«. Forneden på ste
nen den oprindelige indskrift: »Allhier lieget begraben Herr Gottfried Wandling
beider Rechten Doctor 1667«. Den store gravsten lå over en muret begravelse
vest for den Dreier-Sasseske (nr. †47), og matriklen tilføjer: lige over for på
nordpillen er Wandlings epitaf (nr. 6). (Matr. 62, jfr. kopi af købebrev 1720
for begravelsen).
55) O.1735(?). Jürgen Hundewadt junior [død 1770]. »Dieses doppelte Be
gräbnis gehöret Jürgen Hundewadt jun. auf Mann und Frau erblich zu«.
Gravsten over dobbeltgrav i midtskibets vestende (Matr. 26, jfr. kopi af købe
brev for begravelsen 1735).
Peter Jacobsen Brochmann, død 1739, se nr. †6.
Carl Christian Zeise, 1740, se nr. †13.
56) 1744. Ritmester Henning Iung, død i Haderslev 19. maj 1743. Forneden
på stenen: »Iohannes Simonsen und dessen Ehefrau Wibe Amalia Simonsen
geb. Jungen 1744 Erbbegräbnis«. Gravsten østligt i søndre sideskib »gerade
gegen über die grosse Kirchenthüre«. Jfr. †gravfane nr. 2 (Matr. 46, jfr. købe
brev af 25. juli 1743 for begravelsen).
57)
O. 1745. Andreas Wildschütz, Haderslev, »königl. Hegereiter«. Stenen
lå over en begravelse ved siden af Hinrich Bahnsens (nr. †40) og nær gitteret
til urværket. A. W. købte begravelsen af kirken 1745 (Matr. 39, jfr. kopi af
købebrev 1745 for begravelsen).
58) O. 1747. »S. s. th[eol]. P. Olvfsen«, død 1747, 64 år gammel. Lysegrøn
gravflise, 51 × 51 cm, indskriften på latin, med fordybede versaler. Nogle flere
fliser med bogstaverne »P. O.« har hørt til denne begravelse, der lå lige foran
den store kortrappe (Matr. 7).
59) O. 1749. Andreas Daniel Grützmann [død 1766] og Johanna Catharina
Grützmanns 1749. Gravsten over muret dobbeltgrav vest for Matthias Jen
sens, nr. †35. (Matr. 20, jfr. kopi af købebrev 1747 for begravelsen). I brev af
2. april 1757 erklærer Grützmann, at han ejer en begravelse på den nordre
side, på hvilken ligbårerne står, og desuden en stor gravsten med sal. ride
foged Klinges navn, idet denne var bedstefader til hans hustru.
60) O. 1750. Peter Schneider. Gravsten hvorpå indhugget: »Past. Schnei
ders Erben« over dobbeltgrav nord for kortrappen og nord for fonten. På ste
nen stod et udslidt HM (Hestermann), henvisende til borgmester Hans Hestermann (død 1666 eller 67), bedstefader til Peter Schneiders enke Botilla Catha

184

HADERSLEV DOMKIRKE

rina (Matr. 11, jfr. Botilla Schneiders brev af 31. marts 1757, i Acta XII A.
1623—1800).
61) O. 1750(?). Johannes Tychsen, provst, død 1750, ligeledes over Johan
nes Lorentzen, provst, død 1763. Stenen lå over en muret begravelse i koret
»under kvindeskamlerne« med lufthul mod »det nordre kapel« (dvs. nordre
korsideskib). Begravelsen er da sikkert den på fig. 100 med F betegnede (Matr. 4).
62) 1755. Hermann Wengler, [død 1759], og Catharina Margretha Wengler,
1755. Gravsten over dobbeltgrav i midtgangens østende omgivet af fliser med
HWB. (Matr. 8, jfr. kopi af købebrev 1755 for begravelsen).
C. E. Schindler, død 1756, se nr. †35.
Peter Petersen Wöldicke, død 1759, se nr. †39.
63) Før 1764. »S N S — EB W«. Lille gravsten over en umuret begravelse
ved siden af Kayens (nr. †37). Den ejedes 1781 af Carl Callesen »alls successor
in matrimonio« efter Peter Ipsen Beck, der 1764 fik begravelsen fra Christian
Carl Fronier og denne atter fra Simon Nissens arvinger (Matr. 23).
64) 1765. Ionas Andersen, rådmand [død 1771] og hustru Ingeborg Ionassen tilhører denne begravelse anno 1765. Stor sten over dobbeltgrav øst for
de nordre kvindestole (Matr. 75).
65) 1770. Christian Friedrich Schnell, kgl. justitsråd, amtsforvalter og bor
ger i Haderslev, samt hans hustru Catharina Schnells arvebegravelse 1770.
Gravsten over muret begravelse i nordre korsideskib lige for trappen til processionsgangen (Matr. 58).
66) Før 1774. Kay Musmann, købmand og rådmand [død 1774]. »Dieser
Stein und Begräbnis gehöret Kay Musmann und seinen Erben erblich«. Stor
gravsten over umuret begravelse »bag døren til præstekammeret«; gravstedet
havde K. M. arvet efter sin fader Matthias [død 1768] og bedstefader Kay M.
[død 1708]. (Matr. 60. Som nr. 59 opgiver Matr. en umuret begravelse lige
over for Schnells (nr. †65), »worin der weilandt Herr Bürgermeister Matthias
Musmann A. 1768 beerdiget seyn soll«).
67)
O. 1775. Christian Brodersen [død 1777], kgl. postmester, og Maren
Lücke. Gravsten over dobbeltgrav i midtergangen, skråt over for prædikesto
len, desuden 20 fliser med CB; købt af enken 1775 (Matr. 18).
68)
»... Abigael ... Iohannes«. Lille gravsten over umuret begravelse i
søndre korsideskib, ved siden af Jacob Knudsens (nr. †19) (Matr. 30).
69) Jens Jacobsen. Stor gravsten over en dobbeltbegravelse vest for Brochmanns (nr. †6), af hvis indskrift kun navnet kunne læses 1781. Ifølge matriklen
ejedes begravelsen dette år af deputeret Nis Bertelsen, Bertel Jacobsen og
brødrene Lunding (Matr. 16, jfr. brev af 3. april 1757 fra Thale Rebecca Lunding
angående begravelsen, i Acta XIIA. 1623—1800).
Martin Christian Gydesen, død 1812, se nr. †40.
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Eftermiddelalderlige gravkapeller og krypter.
Gravkapeller. Domkirken har i tidens løb givet plads for en del gravkapeller,
hvis beliggenhed og ejerforhold man kun antydningsvis kan oplyse; dette gæl
der f.eks. Busch-kapellet, rådskapellet og det Breideske kapel, der alle er nær
mere omtalt hos Güttel p. 88 (ang. det under †gravsten nr. 13 nævnte Krahenschen, se p. 192). Kun to kapeller står stadig som gravkapeller:
Familien Cederfeld Simonsens kapel på kirkens sydside mellem Vieregges
kapel og søndre korsarm, antagelig den begravelse »bey dem seiger« (dvs. uret),
som kirken lod genindrette 1668—69 (Güttel p. 91). Ifølge kontrakt af 6. febr.
1731 overdroges kapellet for 100 rdr. til krigskommissær Andreas Simonsen
med arvinger og arvtagere36. 1757 tilhørte kapellet stadig et medlem af
slægten, Mathias Brandt (se ndf.), gift med en datterdatter af Karen Borchenfeldt37.
Indgangen til kapellet var oprindelig fra korsarmen, men denne tilmuredes
1844, og samtidig muredes den nuværende, fladbuede og falsede dør i nord.
Ved samme lejlighed udflyttedes også den 44 × 58,5 cm høje kalkstensplade,
der havde siddet over døren. Den er sortmalet og smykket med forgyldt
rankeslyng langs siderne og i hjørnerne margueriteblomster. Den forgyldte
reliefkursiv-indskrift meddeler, at »denne steen« er »indsat 1784 af Chri
stian Ernst de Cederfeld Simonsen, første besidder af stamgodset Erholm og
Søndergaarde, kammerjunker og landsdommer udi Fyen og Langeland, med
Hadersleb s(ankt)a Maries kierkes tilladelse til erindring, at dette begravelse
aldrig maae afhændes fra ommelte stamgods«. Vinduet, der er af tværformat,
mangler det oprindelige gitter. Indvendig er rummets nordøstre hjørne til
dels optaget af det polygonale trappehus, hvorfor det stærkt kuplede kryds
hvælv fra 1668—69 (Güttel) har fået en uregelmæssig form; gulvet er lagt
af røde mursten.
I sydvæggen er indmuret to nye, ottekantede, rødlige kalkstensplader,
74 × 75 cm og 72 × 72 cm, der meddeler, at 1) Andreas Simonsen var født
8. nov. 1680 på frigården Sparlund i Øsby som næstyngste søn af Simon Ber
telsen og Karen Boldich, 24. marts 1716 udævnt af Frederik IV. til hus- og
ridefoged i Haderslev amt, land- og krigskommissær, 1720 ægtede han Karen
Borchenfeldt til Erholm og døde 28. febr. 1733 i Haderslev; ifølge testamen
tarisk bestemmelse af 1726 overgik Erholm til hans yngste broder Hans Si
monsen, amtmand over Assens og Hindsgavls amter.
2) Karen Borchenfeldt, født o. 1650, død 18. jan. 1726, gift første gang med
Clemmen Clemmensen, køb- og handelsmand i Fredericia, anden gang med
seign. Lyder Spleth, død 1713, tredie gang 1720 med krigskommissær Andreas
Simonsen, født 8. nov. 1680, død 28. febr. 1733. 1940 lod kammerherre
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inde B. S. C. A. Cederfeldt de Simonsen
og hendes ældste søn, hofjægermester
H. C. C. F. Cederfeldt de Simonsen til
Erholm disse tavler opsætte, da der
ikke fandtes inskriptioner på de oven
nævntes kister. På samme tid nedsattes
kisterne under kapellets gulv sammen
med de kister, hvortil de nedennævnte
kisteplader hører, samt en barnekiste,
der var uden indskrift.
Kisteplader. 1) 1761. Herr Mathias
Brandt, født i Tønder 7. juli 1691, be
skikket af Frederik IV. d. 30. okt. 1725
til proviant-, ammunitions- og material
forvalter i Fredericia fæstning, af Chri
stian VI. 25. juni 1732 til krigskommissær og 10. april 1733 til husfoged i
Haderslef hus amt, ridefoged i Hadersløf
og Tyrstrup herreder, af Frederik V.
L. L. 1951
d. 28. okt. 1749 til virkelig cancelliråd,
Fig. 97. Haderslev domkirke. Vieregges kapel,
d. 17. okt. 1760 til virkelig justitsråd,
portal (p. 187).
død 30. april 1761, 70 år gammel, min
dre 2 måneder og 7 dage, efterladende hustru, velbårne fru Mette Marcusen.
Hans eneste datter, fru Chatharina Maria Brand, gift med etatsråd de Ceder
feldt, komiteret udi det kgl. rentekammer (to sønner, fire døtre), død allerede
23. dec. 1756. Oval, hvælvet tinplade i krans af skyer med engle og englehoveder, foroven engel med laurbærkrans, forneden langskægget, vinget mand
med le og timeglas (døden eller fader tid?). Indskriften er med graveret kursiv.
2) 1780. Mette, gift med salig justitsråd Brandt; hun var født 25. nov. 1705
og døde 18. jan. 1780. Messingplade med drevet ornamentbort og punslet
kursivindskrift på tysk.
Familien Vieregges kapel, øst for Cederfeld Simonsens kapel. »Sovekam
mer« for Carl Henrik von Vieregge, ridder af Dannebrog, kongen af Danmarks
og Norges geheimeråd, amtmand i Haderslev og provst for Kathedralkapitlet
i Hamborg, født 3. febr. 1686, død <26. juni 1740>, og hustru Christina Elisa
beth von Vieregge, friherreinde von Königstein, født 18. juni 1696, død <5.
jan. 1758>. Indskrift på latin med fordybede versaler over døren til kapellet,
som købtes for 150 rth. af geheimeråden 1736 ved en auktion 16. april, efter
at kapellet 8. og 15. april fra prædikestolen var erklæret for ledigt (Güttel p.
89 og rgsk. for 1736). Af en indskrift på en kalkstenstavle (der bærer spor af
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at have været malet som sort marmor), hvor der gøres rede for sidetal både i
»Hadersleber hardes-ding protocoll« af 28. okt. 1737 og bytingsprotokollen af
27. aug. 1740 m.m. fremgår, at skødet oprettedes 24. juni 1736 og konfirme
redes 17. aug. samme år af kongen, hvorefter det middelalderlige kapel blev
indrettet til en »begræbnis« for geheimeråden og hans hustru; kirken skulle
vedligeholde kapellet efter ejernes død og aldrig lade andre lig indsætte.
En pragtportal (fig. 97) af sort og hvidt marmor fører ind til kapellet fra
søndre korsideskib, rundbuet, flankeret af hvide, korintiske pilastre. Over buen
den skråtstillede, sorte skrifttavle i hvid ramme. Svunget og knækket gavl
med ægtefællernes kronede våben i kartoucher under fælles krone; i kartoucheranden ved hans våben vekslende C (med indskrevet femtal), kors og W ind
sat i kæde med ridderkors. På gavltoppen en stor, hvid lågurne.
Foran portalen er der et rektangulært, fremspringende smedejernsgitter med
fin båndakantusornamentik, som på forsiden afbrydes af stående ovaler med
spinkelt spejlmonogram: K, der antyder, at gitteret er opsat af enken. Det
samme monogram går igen — her dog kronet — i det ovale firpasgitter, der
slutter sig til vinduet udvendig i sydmuren. Dobbeltlågens indslag af tynde,
lodrette stænger bryder virkningsfuldt rankernes slyng. Den har bevaret
sin oprindelige, hjerteformede lås. Gitterets sidestykker har enkle, lodrette
sprosser.
Der er kun sket få ændringer i det middelalderlige kapel ved Vieregges køb.
Under ribberne er der opstillet nu gråmalede søjler, der bærer en gesimsstump,
på hvilken ribberne løber af. Gulvet er lagt med lysgrå kalkstensfliser, og på et
42 cm højt fundament af samme materiale er ægteparrets to sortmalede sandstenssarkofager anbragt, 232 × 130 cm, 99 cm høje, af almindelig senbarok form,
med rig profilering og på langsiderne tvillingfelter, som følger kistens konturer.
Iøvrigt er den eneste udsmykning ægteparrets marmorvåben, begge på hoved
enden af hver kiste, samlet i en kronet kartouche og svarende til portalens.
På portalens indre karm er der til hver side tre svære jernstabler til en for
svundet dør.
Nedlagte kapeller. Buchwalts kapel, det vestligste mod nord, nu en del af
landemodesalen, ved kgl. bevilling af 21. juli 1636 overdraget Detlef von
Buchwalt som erstatning for det gravkapel, der var blevet ødelagt ved bran
den 1627. En udvendig mur bekostedes af kongen, mens Buchwalt selv måtte
betale den indre udsmykning. Kapellet udvidedes 1861 med de to tilstødende
kapeller og toges i brug som landemodesal (Güttel p. 88 f.). Den bevarede ind
gang (fig. 98) fra nordre sideskib bærer i portalens frisefelt en reliefversal-indskrift: »Anno 1665 hat Wulf von Buchwalt Ambtman zu Colding dieses Portal
aufrichten lassen«. Sandstensportalen, hvis karme — med profilkapitæler – bærer en tresidet øvre a
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korintiske søjler på maske-smykkede postamentknægte og aftrappede baser;
smalle bruskbarokke vinger med masker. Topstykket består af to og to våben
over hinanden, øverst for Buchwalt og Rantzau, nederst for Buchwalt og
Parsberg, alt kronet af topkugle. Våbnene flankeres af troen og håbet, siddende
på volut og støttet til en frugtdynge. Portalen er fra samme stenhuggerværk
sted som epitafierne nr. 2, 4, 6 og 7. Øverst på den vestlige søjles postament
er indhugget: H W (mestersignatur?).
Ifølge Rhode p. 108 stod der o. 1775 to kister i kapellet: Margrete Rantzaus,
se ndf., og kaptajn Friedrich Buchwalts, død 1740.
Bevaret er kistepladerne fra 1652 over fru Margreta Ranzow, født Sehestett
af huset Krumendick, salig Iurgens datter, født 1575, enke efter Pauli Ran
zow, arveherre til Knof; hun døde 21. okt. 1652, 77 år gammel. Kisten, der
formodentlig 1861 overflyttedes til nordre korkrypt, hvorfra den blev begra
vet 1941, var enkel og sortmalet, 189,5 × 68 cm, og kun smykket med to kiste
plader af tin; begge bærer graveret, plattysk versalindskrift, den ene, med
gravskriften, er trapezoid, tunget foroven og forneden, den anden skjoldfor
met og med et citat fra Rom. 8. Nu i domkirkens museum.
Revenfelds kapel, det andet fra vest på kirkens nordside, ophørte 1861 at
fungere som gravkapel, idet sidemurene nedbrødes, og rummet indlemmedes
som en del af nordre sideskib (Güttel p. 90). De to nedennævnte kister, der
ifølge Rhode p. 108 stod i kapellet, blev antagelig ved denne lejlighed over
flyttet til korkrypten (processionsgangen), hvor de 1941 stod i henholdsvis
nordre og søndre krypt (sml. fig. 100 C—B); begravet sammen med de øvrige
kister 1941.
1) 1691. Fru Anna Catarina, født Haggensen, født i Apenrade 2. sept. 1659,
arvefrue på Wandlinggard, død på Wandlinggard 27. febr. 1691 mellem klok
ken 12 og 1 om eftermiddagen, 31 år, 5 måneder og 20 dage gammel. Kisten,
der var beklædt med vævet stof, forsynet med frynser langs låget og smyk
ket med hjørnebeslag og Jesumonogram, var 200 cm lang og 72 cm høj. På
det svagt hvælvede låg lå øverst et ret stort kors, hvis korsarme afsluttes af
blomster, derunder den drevne, ovale kisteplade af messingblik, med ramme
af store barokblade og -blomster. Tysk indskrift med graverede versaler, nav
net med store skønskriftsbogstaver. Under kistepladen et symmetrisk våben
skjold, hvis mærke er en hjort med en ring i munden, springende ud fra et
buskads; hjelmtegnet en pansret arm, der i hånden holder en ring. Kisteplade
og beslag i domkirkens museum.
2) 1746. Kgl. maj.s bestaltede generalløjtnant for kavalleriet og komman
dant for den kgl. fæstning Rensburg, Detlev von Revenfeldt, født 4. marts
1684, udnævnt til ridder af dannebrogsordenen 1727, generalløjtnant for
kavalleriet 1734 og til kommandant på Rensburg 1742, død 18. juli 1746, 62
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år, 4 måneder og 14 dage gammel. Den
trapezformede,
kraftigt
profilerede
og
rigt beslåede kiste var 212 × 68 cm og
82 cm høj ved hovedenden. Midt på
lågets langsider lå et rektangulært vå
benskjold, firdelt med to og to diago
nalt stillede skjolde og hjelme, alt om
givet af akantusranker på baggrund af
faner og armatur; desuden flere beslag
med armatur, brystharnisk og hjelm
på pude samt kronet spejlmonogram
D V R, alt i forsølvet kobberfolie. Øverst
på låget korsfane med C 5 i midten og
»restitutor«
på
korsarmsenderne;
midt
på et stort kors og herunder de to
ovale kisteplader af kobberfolie, i ram
me af drevne akantusranker og -blade;
indprikket skriveskrift på tysk. Til grav
udstyret hørte endvidere to jernsporer
med små stjernehjul. Beslag og sporer
opbevares nu i museet.
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Fig. 98. Haderslev domkirke. Buchwalts kapel,
portal 1665 (p. 187).

Eftermiddelalderlige gravkældre.
Af kirkens talrige murede og umurede begravelser (jfr. tgravsten p. 175 ff.) er største
parten forsvundet eller opfyldt. Ved den sidste hovedrestaurering blottedes rester af
højkorets krypter (fig. 99); disse kendtes på nær I (fig. 100) fra en af arkitekt I. Holm
tegnet, meget skematisk opmåling med betegnelse af, hvilke krypter der var overhvælvede. Det fremgår heraf, at foruden processionsgangen B—C (A betegnes som kalkrum)
var kun D og E overhvælvede, de andre overdækket med bjælker. Nu er kun proces
sionsgangen bevaret og krypt D, der muligvis har rummet levningerne af prædikestolens giver, Georg v. Ahlefeldt, og senere har tilhørt provst Rehefeldt, hvis epitaf hænger
på pillen ved siden af.
I
øvrigt vides det ikke, hvem der har oprettet de forskellige krypter, og af begravelsesmatriklens stedsangivelser (jfr. p. 175) fremgår det heller ikke klart, hvem de senere
ejere har været (se dog ndf. krypt D og †gravsten 32 og 61).

Allerede i middelalderen var processionsgangen anvendt som krypt, idet
væbneren Otte Rantzau 1468 havde erhvervet retten til gravsættelse dèr for
sig og sine børn (sml. †alter nr. 3 p. 130). Efter reformationen deltes krypten i
to selvstændige rum (Güttel p. 91), der indtil restaureringen fungerede som
gravkældre for forskellige familier. 1941 restaureredes processionsgangen, den
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Børge Larsen

Fig. 99. Haderslev domkirke. Udgravning i højkoret, foretaget ved sidste restaurering.

sekundære tværmur nedreves, og alle kisterne begravedes på kirkegården, efter
at der var foretaget en beskrivelse, mens kisteplader og -beslag aftoges; disse
opbevares nu i domkirken.
En sammenligning mellem ældre regnskaber og beskrivelser og den fra 1941
foreliggende indberetning om kisterne viser, at de er flyttet en del om; man
kan kun angive kisternes oprindelige plads i de forskellige krypter, når der
foreligger efterretning om, hvem der har ejet krypten.
Processionsgangens nordre krypt (fig. 100, betegnet C) tilhørte ifølge arve- og
købebrev af 20. dec. 1686 slægten Klinge38; 1757 ejedes den af byfoged Fried
rich Klinge. Den målte 2,83 × 2,07 m; adgangen var fra nordre sideskib gen
nem en fladbuet, tofløjet dør (fig. 101), sikkert fra o. 1686; hver af fløjene, nu
i domkirkens museum, er sammensat af to brede planker, sammenholdt af
gangjern endende i tre træer eller blade og flankeret af volutranker, alt
fastgjort med rosetsøm. Den store lås, af renæssancetype, har på den hjerte
formede afslutning et reliefmonogram FK, sikkert for Friedrich Klinge (død
1767). Under gangjernene findes en åbning dækket af et konveks jerngitter
med spejlmonogram, måske KB (?).
På hver side af døren var der en rektangulær lysåbning med gennembrudt
smedejernsværk, bladkrans indesluttende et hjelmet våben, i øst med tre klok
ker, hjelmtegn: agern og palmegrene, i vest vandret tredelt med to roser i
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Fig. 100. Haderslev domkirke. Højkorets gravkrypter. Planl :300. Efter Lønborg-Jensen,
tegnet af Tove Bojesen (p. 58 og 189 ff.).

felt 1, fisk i felt 2 og een rose i felt 3; hjelmtegn: rose og palmegrene. Indgangen
er nu udvidet og smedejernsgitrene anbragt i domkirkens museum.
Følgende †kister kan formodes at have hørt til denne krypt:
1) 1676. Anthon Klinge, død 1676. Egetræskiste, 197 × 64 cm, 62 cm høj,
sortmalet; på hjørnerne beslag med barokke blomster, for enderne fladt ud
klippede hankbeslag. Øverst på låget et krucifiks, hvis korsarme ender i
blomster; herunder: »S H Antohni Klinge R .... 65 ..« (sml. dog †gravsten
nr. 36).
2) 1686. Petrus Klinge, født 10. sept. 1686, død 9. dec. samme år, 12 uger
og 6 dage gammel. Trækiste med hjørne- og hankbeslag, 87 × 31 cm og 29 cm
høj, terrakottamalet, langs den øvre kant afsluttet af en sort stribe. På det
fladbuede låg et malet Jesumonogram på blå, cirkelrund bund, midtpå et
stort krucifiks udført i konturering og skravering på uægte guld; de trekløver
formede korsarmsender havde ornamenter med glimmerstof. Langs kistens
sider en forgyldt frakturindskrift på tysk: gravskriften samt en religiøs ind
skrift. Ingen kisteplader fandtes.
3) 1693(?). Kisten, 83 × 34 cm, 26 cm høj, ganske svarende til nr. 5 og der
for antagelig rummende et barn af slægten Klinge. Af den tyske frakturind
skrift kunne blot læses: »Anno 1693 den 24. Juni ...«.
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4) 1705. Fru Cathrine Niels Daatter Endorph, født på Endrupholm 25. aug.
1674, gift første gang med doct. Johan Müller, kgl. bestaltet amtsinspektør
over Haderslefhuus, med hvem hun i ti års ægteskab fik seks børn, gift anden
gang med Casten Matthisen Worm, kgl. velbetroet præsident i Riibe, uden
livsfrugt i 11 år; død 16. dec. 1705. Trækiste, 200 × 77 cm, 65 cm høj, med
beslag i kobberfolie, på hjørnerne engel med palmegren i bladværk, desuden
fladoval plade med gennembrudt rankeværk, hvori spejlmonogrammet C N E.
Øverst på låget den ovale, hjerteformede, tungede blyplade med graverede
versaler og enkelte store skønskriftsbogstaver.
5) O. 1717(?). Kiste med rester af stofbeklædning, beslag med akantusværk
og blomster; på låget et krucifiks hvorunder kranie, timeglas samt nederst
muligvis årstallet 1717.
6) 1722. Frederikke Rostgaard, »den første af tvillingsøstrene, som i sinds
og legems gaver ikke stod tilbage for nogen«, født 12. april 1720 som datter af
Frederik Rostgaard og Conradine Revenfeldt, død 10. jan. 1722. »Den over den
elskede lille sjæl sørgende fader«. Fyrretræskiste med profilerede sider og let
indadbuet låg, 87 cm lang, antagelig læderbetrukket. Midt på låget den skjold
formede kisteplade af bly, med graveret versalindskrift på latin. På hjørnerne
fligede akantusbeslag, på hver side de fædrene og mødrene våben; desuden
beslag med draperiklædt kvinde samt kranie over korslagte knogler.
Processionsgangens søndre krypt (fig. 100, betegnet B) har tjent som begravelsessted for en række rådhusvinskænke og deres familier (Achelis I, 127), således
var krypten indtil 1748 i borgmester Arend Bruns og arvingers eje, indtil den
ved kontrakt af 21. febr. samme år overdroges Kay Mussmann (jfr. †gravsten
nr. 66); 1781 tilhørte krypten Johann Adam Berngruber, som havde over
taget den efter Mussmann. Den benævntes da »den saakaldte kirkekælder, der
gaar bag ved alteret, med trappe og døre fra det søndre kapel«39. Krypten
målte 550 × 297 cm; døren var som nordkryptens og havde i hver af de to
fløje en fladoval åbning dækket af gennembrudt jernværk med spejlmonogram.
Som i nord var der en rektangulær lysåbning på hver side af døren, lukket af
rigt ornamenteret jernværk; i et fladovalt felt var der mod øst en fisk og mod
vest tre stjerner.
Følgende †kister kan formodes at have hørt til denne krypt:
1)
1688. Hr. mag. Christoph Krahe, kgl. maj.s provst for amterne Hattersleben, Apenrade og Lygum Closter, født i Leipzig 4. juli 1644, død i Hattersleben 2. aug. 1688, 44 år og 4 uger gammel. Ligtekst: Nehem. 31,31. Uprofileret
kiste med buet låg, 207 × 65 cm, 67 cm høj, med store hanke- og hjørnebeslag
med drevne barokblomster samt Jesumonogram. På lågets øvre ende et kru
cifiks, derunder den ovale, let hvælvede kisteplade af kobberfolie, omgivet af
store, drevne barokblomster; indskriften på tysk med graverede versaler,
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Fig. 101. Haderslev domkirke. Dør til †krypt i processionsgangens nordre del (p. 190).

navnet med store skønskriftsbogstaver. Under kistepladen et symmetrisk
skjold, ligeledes i kobberfolie, med en kronet fugl og stort akantushjelmklæde.
2) 1690. Salome Bruns, født 20. juli 1686, død 21. marts 1690, tre år, otte
måneder og en dag gammel. Ligtekst: Baruch Am. 4. kap. »Ich habe euch
ziehen lassen mit trawren undt weinen etc«. Kisten, 110 × 41,5 cm, 46 cm høj,
havde buet låg med malede frynser langs lågkanten samt drevne barokblomstbeslag. Midt på låget et krucifiks, hvorover Jesumonogram i blomsterkrans,
derunder den ovale, hvælvede kisteplade af kobberfolie, indrammet af drevne
barokblomster. Den tyske indskrift er med graverede versaler, navnet med
store skønskriftsbogstaver.
3) 1690. Peter Brun, født 12. marts 1689, død 24. marts 1690, et år, en uge
og fem dage gammel. Ligtekst som nr. 2. Kisten, hvis udsmykning og kiste
plade ganske svarede til nr. 2, var 88,5 × 31 cm, 28,5 cm høj.
4) 1701. Fru Anna Eleonora Brunin, født Hoyolin, født i København 3.
juli 1665 om morgenen mellem klokken 7 og 8, gift med Arent Brun, borg
mester for Haderslev som også post- og toldforvalter sammesteds; død i
Haderslev 25. okt. 1701 ved midnat mellem klokken 12 og 1, 36 år, 4
måneder, 22 dage og 6 timer gammel. Ligtekst: 73. salme v. 23 og 24: »Den
nach bleibe ich stets an dir etc.«. Kisten, der var 208 × 73 cm, 62,5 cm høj,
var betrukket med tykt klæde og havde svagt buet låg, rigt beslået med drevne
barokblomster samt en smal ranke langs kanten; også kistens øvre hjørner
havde drevne beslag. På lågets hovedende et Jesumonogram i blomsterkrans,
derunder et krucifiks; midtpå den store, ovale, let hvælvede kisteplade af
kobberfolie, indrammet af smal tovstav samt en krans af drevne barokblomDanmarks Kirker, Haderslev amt
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ster. Indskriften på tysk med graverede versaler og store skønskriftsbogstaver. Under kistepladen et symmetrisk våbenskjold, vandret tredelt, med en fisk
i det mellemste felt mellem foroven to, forneden een roset; hjelmtegnet tillige
en roset (antagelig svarende til gitteret i nordre krypts vestre lysåbning p. 190 f.).
5) 1705. Hr. Arend Brun, ældste borgmester og »conservator« for kirker og
skoler i Haderslev samt kgl. maj.s provincialpostmester og toldforvalter
sammesteds, født i Nestede S. Johannes’ aften 1649, død i Haderslev 17.
juni 1705 om eftermiddagen mellem klokken tre og fire, 56 år mindre 7 dage
gammel. Ligtekst: Lukas 12, 42—44: »Der Herr aber sprach: wie ein gros Ding
ist es ... etc.«. Kisten, der hvad angår udsmykning og kisteplade nøjagtigt
svarede til nr. 4, målte 208 × 75 cm og var 71 cm høj; dog er våbenskjoldet
under kistepladen en oval med et hjerte gennembrudt af to pile på baggrund
af en kreneleret mur, kronet af tre stjerner; kraftigt akantushjelmklæde samt
en hjelm som hjelmtegn.
6) 1775. Hr. Joachim Friderich von Gattermayr, kgl. bestaltet major for
kavalleriet og second-ritmester, født 28. nov 1710, død 26. febr. 1775, 64 år
og 3 måneder gammel. Jes. 60,20: »Deine Sonne wird nicht mehr unter
gehen etc.«. Trapezformet, læderbetrukket kiste beslået med tætsiddende søm,
203 × 85—76 cm, 83 cm høj ved hovedenden. På det høje låg, der ligesom
kistens sider var profileret, lå en tinplade af langstrakt, uregelmæssig form,
indrammet af spinkel båndakantus, foroven afsluttet af en krone. Den tyske
indskrift er graveret med skriveskrift. Til kistebeslagene hørte endvidere
to kranier over korslagte knogler.
7) 1802. Rådmand og hospitalsforstander Johann Adam Berngruber, født
28. dec. 1740, død 22. juni 1802, 61 år, 5 måneder og 22 dage gammel. Vis
dommens bog 3,1. Kisten havde profilerede sider og låg, målene på kisten mang
ler, men de har sikkert svaret til nr. 8, som var ganske lig denne. På lågets
over- og underkant en tandsnitliste, midtpå den ovale, hvælvede kisteplade
af tin, med fliget kant og graveret kursivindskrift på tysk. Derunder har
muligvis været anbragt et ret stort tinkranie over korslagte knogler, som
fandtes løsrevet fra kisten.
8) 1802. Fru rådmand og hospitalsforstander A. C. Berngruber, født i Ber
gen 21. juli 1746, død 4. sept. 1802, 56 år, 1 måned og 14 dage gammel. Vis
dommens bog 3,1. Kisteplade og kiste svarede til nr. 7; den var 207 cm lang,
73 cm bred ved fodenden og 57 cm høj sammesteds. Til udsmykningen hørte
et kranie over korslagte knogler samt en krone.
9) Lille kiste med profilerede sider og låg, dekoreret med tandsnit langs
lågets kanter. Ingen beslag eller indskrifter.
Krypt under korets søndre del (fig. 100, betegnet D) nær epitafiet for provst
Bonaventura Rehefeldt (nr. 7), der 1668 ønskede en »gewølbe« på kirkens syd
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side til begravelse for sig og sine (rgsk.), antagelig den her omtalte. Den beboedes tidligere af en gammel kone, som gjorde rent i kirken; i stedet fik hun
bolig uden for kirken mellem pillerne, hvor der blev bygget til hende. Rum
met var af børn blevet fyldt med »Gruss und Unsauberkeit«, hvorfor krypten
var blevet tilmuret. I begravelsesmatriklen 1781, nr. 5 hedder det, at kryp
ten ellers kaldtes den Krahe’ske, og at generalsuperintendent [Georg von]
Ahlefeld, død 1641 (jfr. prædikestol) skulle hvile heri.
Krypten, der måler 2,10 × 2,38 m, er tøndehvælvet i retningen øst-vest og
har hvidtede vægge og til dels moderne murstensgulv. Adgangen er fra søndre
sideskib ad en fladbuet, falset dør. Dørfløjen er samlet af tre planker med fjer
og not og sammenholdt på bagsiden af to revler, på forsiden af to gangjern,
der ligesom låsen er nye. Foroven i døren en retkantet åbning dækket af vand
ret og lodret krydsende, snoede jernstænger endende i spidser; gitterets øvre
del afsluttes af en ret bred, fladbuet jernbøjle.
Ved undersøgelsen af krypterne 1941 fandtes denne delvis opfyldt med gulv
fliser, ribbesten m.m., derimod stod der ingen kister. Krypten bruges nu af
kirketjeneren til forskelligt udstyr. De nedennævnte †kister, som rimeligvis
har haft plads her tidligere, stod 1941 i processionsgangens nordre krypt.
1) 1668. Fru Magdalena Rehefeldt, født Wolthersdorph, død 1668. Læderbetrukket kiste, 187 × 63 cm, 67,5 cm høj ved hovedenden, med forsølvede
hankebeslag på siderne, på låget øverst Jesumonogram i krans, nederst bog
staverne FMR og GVW for fru M. R. gebohren von W. samt årstallet 1668.
Kistepladen er ikke bevaret. Sml. epitaf nr. 7.
2)
1673. Hr. Bonaventura Rehefeldt, død 1673. Læderbetrukket kiste,
202 × 68 cm, 70 cm høj, på hver side en rektangulær blikplade med den af
dødes malede våben omgivet af indskriften: »BRF gen. sup. ætatis suæ 63
SSGG« (B R, generalsuperintendent, (død) 63 år gl., seiner Seele Gott gnä
dig); derunder på den ene plade »anno«, på den anden »1673«; for fodenden
bogstaverne M B R (magister B R) og 1673. Låget smykkedes øverst af et Je
sumonogram omgivet af en oval ramme med gennembrudte tulipaner, derun
der et tinkrucifiks med kranie over korslagte knogler forneden over den tre
kløverformede korsarmsafslutning. Ingen kisteplade bevaret. Sml. kiste nr. 1
og epitaf nr. 7.
Løs kisteplade. 1782. Kgl. retsskriver i Haderslev herred Carl Gotthilfhahn,
født 24. jan. 1755, død 13. dec. 1782. Oval kisteplade af tin, med graverede
versaler og store skønskriftsbogstaver. I domkirkemuseet uden angivelse af
findested.
Gravfaner. 1) 1731. Over Adde von Schwanewede, kgl. maj.s velbestaltede
major ved kyrassérernes livregiment, død i Haderslev 16. febr. 1731, 33 år
gammel. *Silkefanen, nu 78 × 74 cm, kantes af flerfarvede frynser og smykkes
13*
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af et bredt, ovalt, sort midtfelt, hvori et ovalt skjold med stiliserede akantusblade ved siderne og hjelm med to svanehalse som hjelmtegn; i skjoldet en
svane på blågrøn bund. Herover en indskrift i guld på sort, buet felt: Memoriæ
Schwanewedeaneæ dicatum (»viet S.s minde«); på hver side i rødt, blåt og
guld er der armatur samt standard og tromme med det danske rigsvåben.
Under midtfeltet den ovenfor anførte indskrift på tysk, ligeledes med guld på
sort. På fanens bagside latinsk vers med lovprisning af tapperheden. Nu i
Haderslev museum.
2)
1743. Over ritmester Henning Jung, født i Itzehoe 8. maj 1680, tjent
ved kgl. maj.s hvervede oldenborgske kyrassérregiment, død i Haderslev 19.
maj 1743, 63 år og 11 dage gammel. »D S G G S« (»dessen Seele Gott gnädig
sei«). *Silkefane, 72 × 75 cm, med ovalt, blåt midtfelt, hvori akantusramme i
guld, der indfatter et cirkelfelt med genius på vinget kugle og med pansret
arm og kårde som hjelmtegn. I fanens øvre hjørner malet armatur i rødt,
blåt og guld samt standard med Christian VI.s monogram over tromme med
det danske rigsvåben. Under midtfeltet i et bredt, buet felt den tyske indskrift
med forgyldt, kursiveret skriveskrift på sort bund. Fanen var sammen med
en †kårde og †sporer ophængt på pillen syd for ritmesterens begravelse (nr.
†56). Denne var erhvervet fra tingskriver Jonas Petersens enke af købmand
Johannes Simonsen, der samtidig fik tilladelse til at ophænge et »ehrenGedächtnis« for sin salige hr. svigerfader, ritmester Junge, »2 standarten nebst
übrigen gewöhnl. Kriegs-Zeichen an dem nechsten Schwibbogen«40. Den ene
fane er forsvundet, den anden findes nu i Haderslev museum41.
†Gravfaner. Kun få efterretninger er bevaret om de gravfaner, der har
været ophængt i kirken. Således nævnes blandt regnskaberne for 1676 en
række regninger for ophængningen af to faner over en »salig leutnant«, mens
der sammesteds, 1739, er omtalt indkøbet af to hvide blikplader til en fane.
— Fane, kårde og sporer tilhørende legatstifteren, kaptajn H. G. W. von Rehwald, død 1718, var ophængt nær hans gravsten lige foran den store kortrappe,
dvs. »skråt overfor på den nord for stående pille på østsiden«42. Desuden næv
nes hos Rhode (p. 108) en fane over en major Luxdorff, 1734, måske den
major Christen Luxdorff, der døde natten mellem 9. og 10. marts 172843.
Kirkegårdsmonumenter. 1) Martin Leisner, født i Tønder 28. juli 1728, død
i Haderslev 7. jan. 1799, og fru Ingeb. Leisner, født Petersen, født 15.(?)
jan. 1735, død ? jan. 1811, og deres søn P. Leisner, født i Haderslev; endvidere
Catharina Margaretha Leisner, født Ahlmann, og Mathilde Leisner. Liggende
sten, sandsten, 191 × 96 cm, med randprofil og svagt hvælvet, i hjørnerne
indfældede marmorrosetter. Tysk indskrift med fordybede versaler, de to sidst
nævnte navne på en senere indfældet marmorplade. På klosterkirkegården.
1 a) 1789. Fundet 1954 som brønddæksel i Nørregade 27, hvor den nu står
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indmuret. Finbager Johan Peter [Boetius] og hustru Botilla, 14. apr. 1789.
Kalksten med tysk kursivindskrift. Randprofil, øverst felt med kringle
under engle med livets krone. [Meddelt (under korrekturen) af fuldm. Olav
Christensen, Haderslev].
2) Begyndelsen af 1800’rne. Justitsråd G. D. Langreuter med frue S. E. A.
Langreuter og datter S. C. C. Clausen. Trind sandstensstele med korte kannelurer over basen, foroven egekranset og kronet af marmorvase; den tyske
gravskrift med versaler står på stelen. På det retkantede fodstykke fastgjort
en cirkulær marmorplade med sløjfe og fordybede versaler: »Gerechtigkeit u.
Menschlichkeit waren seines Herzens Zierde etc«. Nordligt på klosterkirke
gården.
3) Botilla Christina Petersen, født Paulsen, født 25. nov. 1758, død 11. okt.
1808, og Jes Petersen, født 16. sept. 1760, død 30. dec. 1816, samt Botilla
Kaufmann, død 1883. Stele af sandsten, der har indfældet marmorplade med
tysk indskrift med fordybede versaler. I fodstykket niche med lampe. Top
figuren (vase?) mangler nu. Vestligt på klosterkirkegården.
4) 1808. Knud Brodersen Hiort. Novb. 15.1808. Brudt sandstenssøjle, på den
øvre del kanneleret, på den nedre, glatte del, står den fordybede versalindskrift.
I den lave plint indfældet marmortavle med dato og årstal, derunder rekt
angulært fodstykke af granit. Lænet op mod fodstykket en rektangulær mar
mortavle med tysk indskrift med fordybet skriveskrift for Dorothea Benedikte
Petersen, født Hiort, født 23. febr. 1807, død 19. aug. 1841. Vestligt på kloster
kirkegården. Det ovale gravsted er omgivet af støbejernsgitter bestående af
krydsende rundbuer.
5) Anna Cathrina Ahlmann, født Vimmaring, født i Haderslev 12. april
1743 (?), død sammesteds 9. juni 1809, og Christopher Ahlmann, født i Starup ? trinitatis 1731, død 23. nov. 1820. Liggende sten, rød sandsten, 127 × 83
cm, indskriften på tysk med fordybede versaler; i hjørnerne indfældede, hvide
marmorrosetter. På klosterkirkegården.
6) O. 1810. Andreas Sørensen, død 8. maj 1810 i sin alders 55. år. Rødlig
sandstenssøjle, 176 cm høj incl. vasen, på dobbeltfalset plint og rundstav,
kronet af aftrappet marmorcylinder, der i et udsparet, halvcirkulært felt har
et relief, trekant med øje i stråleglans; øverst vase. På søjlen fordybet versal
indskrift på tysk. Vestligt på klosterkirkegården.
7) Peter Hiort, født 14. okt. 1739, død 22. febr. 1811, og fru Catharina Hiort,
født Feddersen, født 4. april 1748, død 6. dec. 1819; endvidere Martha Brincken, født Hiort, død 1881. Tysk indskrift med fordybede versaler. Cylindrisk
stele af sandsten over muret, rektangulært fodstykke med niche, hvori sarko
fag. Som topfigur tjener en guirlandehængt vase. Ovalt, nygotisk støbejerns
gitter om gravstedet. Vestligt på klosterkirkegården.
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8) O. 1811. Catharina Elisabeth Langheim, født Hallensen, fra Rendsburg,
født 24. dec. 1780, død 2. marts 1811, skilt fra fem efterladte børn og en ægte
mand. Herunder lovprisningsvers. Grålig, afbrudt marmorstele, 162 cm høj,
kanneleret, stående på dobbeltplint og flad rundstav, til siderne delvis dækket
af sørgedraperi. Her foran opstillet en hvælvet, hvidlig marmorplade, 100,5 ×
46,5 cm, hvis tyske gravskrift er med fordybet, sortmalet kursiv. Op mod
plinten er anbragt endnu en marmorplade, 64 × 41,5 cm, med sortmalet, fordy
bet skriveskrift over Carl Heinrich Paul Langheim, født i Kiel 29. jan. 1776,
død 18. maj 1848, samt Cathrina Brigatta(!) Langheim, født Hoskiær, død
1852. Nordvestligt på klosterkirkegården.
9) 1811. »Her hviler ved siden af sin Auguste, som kun elskede ham og deres
børn, hendes taknemmelige ægtemand Schumacher. Den 30 junii 1811«. Lav
sandstenssøjle stående på vulst og kronet af bladdækket gesims, hvorpå mar
morvase. Tysk indskrift med fordybede, nu blåmalede versaler. Nordligt på
klosterkirkegården.
10) Regnemester U. A. C. Fehr, født 7. jan. 1753, død 10. nov. 1812, med
en søn og to døtre samt <et barnebarn, død 1899>. Rød kalkstensflise, 70 × 45
cm, med fordybet skriveskrift på tysk under indhugget, enkelt kors, alt sort
malet. På klosterkirkegården.
11) O. 1813. Justitsråd, borgmester N. Sørensen i Haderslev, født 18. juni
1762, død 5. aug. 1813; gravmælet sat af hans hustru og børn. Endvidere
<hans hustru Maren Maria, født Hvas, født 12. sept. 1772, død 13. april 1835>.
Marmorsøjle, nu uden topfigur, på attisk base over aftrappet sandstensplint,
hvis høje, øvre led har fordybede cirkelfelter med: hånd holdende vægt, korn
neg foran krydsende le og plejl på de to sider, egekrans på den tredie og bi
kube på den fjerde. Tysk indskrift med fordybede versaler. Nordligt på klo
sterkirkegården.
12) Justitsråd C. D. Struve, født i Itzehov 17. dec. 1773, død i Haderslev
6. okt. 1813. Liggende sten, grårød sandsten, 163 × 90 cm, med fordybet ver
salindskrift. Stenen har enkeltfalset kant og indfældede hjørnerosetter; for
neden halvcirkulært felt med to sammenlagte hænder, foroven en rektangu
lær, hvælvet indskriftplade, alt i marmor. På klosterkirkegården.
13) (Fig. 102) O. 1818. Mindesmærke for Carl Callesen, tidligere kirkefor
stander for S. Maria kirke og deputeret i Haderslev, født 29. juni 1744, død
22. juli 1815, og hans hustru, Annecken Callesen, født Rasmussen, født i Woyens
16. sept. 1731, død her 5. febr. 1818. Trind sandstensstele kronet af vase og
stående på attisk base; øverste profil kantet af store knopper. Den tyske ind
skrift, med fordybet kursiv, står på en fastgjort, oval marmorplade. På stelens
bagside er indhugget en senere indskrift for agent og hospitalsforstander I. C.
Petersen, død 1864, og hustru, død 1879. Omtrent midt på klosterkirkegården.
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14) Magdalena Juhl, født Meckelburg, født 9. febr. 1781, død 27. april 1820,
Andreas Christensen Juhl, født 3. sept. 1768, død 29. april 1836, og Christian
Juhl, født 28. maj 1803, død 28. dec. 1848, samt Christiane Auguste Juhl, født
Schroeter, død 1882. Rødlig, brudt sandstenssøjle, 56,5 cm høj, på høj plint
og kronet af vase; indfældede marmorplader. Tysk indskrift med fordybet,
sortmalet kursiv. Nordøstligt på klosterkirkegården.
15) O. 1821. Nicolai Theodor von Ployart, født i Coppenhagen 20. sept.
1741, geheimekonferensråd, død i Haderslev 21. marts 1821, og fru Anna v.
Ployart, født Lastrup, født i Hamburg 10. marts 1751, død i Haderslev 18.
marts 1821, begge begravet her 29. marts. Stele af rød sandsten, 213 cm høj,
på lav base og dobbelt aftrappet plint, den nedre med udsparet, halvcirku
lært felt, hvori hvid marmorvase, den øvre kronet af trekantgavl med ind
fældet marmorrelief, to sørgende kvinder foran to sarkofager. Over en retkantet gesims krones stelen af rundbue- og trekantgavle med indfældede
marmorfelter, den sidstnævnte med to sammenlagte hænder. Derunder den
rektangulære, hvide marmortavle, der bærer den tyske indskrift med for
dybet, sortmalet kursiv. Sydøstligt på klosterkirkegården.
16) Christian Hansen, født i Udbye på Fyn 14. jan. 1770, død her 21. aug.
1821, Maren Hansen, født Lyesen, født i Nustrup-Bak 13. febr. 1771, død her
8. maj 1843, og Hans Hansen, født 18. maj 1797, død 1. april 1845; endvidere
Anna Hansen, født Fuglberg, død 1880. Stele af rød, sleben granit, ca. 166
cm høj, stående på lav sokkel og højere plint, der har udsparet, halvcirkulært
felt, hvori bikube. Den keglestubformede stele har indfældet marmortavle af
samme form og tysk indskrift med fordybet, sortmalet skriveskrift; der
over anbragt sammenlagte marmorhænder. Gravstedet omgivet af støbejernsgitter, krydsende rundbuer endende i liljeagtige blade. Sydøstligt på kloster
kirkegården.
17) Borgmesterinde Charlotte Lindenhan, født Malling, født 25. jan. 1771, død
12. aug. 1822, samt fem børn. Liggende sten, sandsten, 173 × 93 cm, med fordybet
kursivindskrift inden for den karnisprofilerede kant. På klosterkirkegården.
18) Christian Jepsen, født 8. jan. 1765, død 22. juli 1824, Wolburg Christine
Jepsen, født Gottfriedsen, født 16. nov. 1812, død 2. febr. 1841, og Aedel Marie
Jepsen, født Lassen, født 17. juni 1820, død 11. okt. 1847, endvidere Jens
Jepsen, død 1853, og Anna Jepsen Nielsen, død 1861. Liggende sten, grå kalk
sten, 127,5 × 71 cm, med fordybet skriveskrift og versaler, det første og sidste
navn med fraktur. Skriftfeltet har afskårne hjørner og her uden for en lilje
agtig roset på egeblade i relief. På klosterkirkegården.
19) Andreas Clausen, født 31. aug. 1786, død 16. aug. 1826, og Maria Mag
dalene Clausen, født 12. juli 1784 (?), død 23. nov. 1829, samt Cathrina Maria
Clausen, født Jürgensen, død 1857. Gråhvid marmorplade, 72 × 45 cm, med
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fordybet versalindskrift på tysk. Omgivet af lavt, nygotisk jerngitter. På
klosterkirkegården.
20)
Regimentskirurg af
det holsteinsk-landseneer-regiment Johann Carl
Holtzkamm, tjente kongen og landets reg. i 40 år, døde 16. aug. 1828, »efterlod
sig ved stiftelsen af et legat et varigt minde«. Liggende sten, grå kalksten,
117 × 76 cm, med fordybet, sortmalet skriveskrift. På klosterkirkegården.
21) O. 1829. Botilla Catharina Homlet, født Bertelsen, født 8. jan. 1741,
død 14. dec. 1811, Andreas Otzen, født 28. juni 1763, død 26. nov. 1817, og
Christian Otzen, født 1. sept. 1760, død 22. jan. 1829. Tysk indskrift med
fordybet skriveskrift. Rektangulær stele af grå sandsten, 152 cm høj, på lav
dobbeltplint, foroven smalt frisefelt kronet af buet gavl. Nordvestligt på
klosterkirkegården.
22) O. 1829. Maria M. Jacobsen, født 15. april 1804, død 21. dec. 1829; der
efter gravvers. Rektangulær, hvid marmorplade, 66 × 39 cm; tysk indskrift
med fordybet skriveskrift, lænet op mod marmorkors på granitsokkel i form
af klippestykke; gotiserende jerngitter om gravstedet. Nordøstligt på kloster
kirkegården.
23) Caspar Petersen, født 3. okt. 1762, død 6. jan. 1830, Marie Petersen, født
Jürgensen, født 2. marts 1769, død 19. maj 1847, og Lars Petersen, født 27.
april 1799, død 14. marts 1825. Liggende sten, grå kalksten, 131 × 72,5 cm;
tysk indskrift med fordybet skriveskrift og fraktur. Randprofil og skrift
felt med afskårne hjørner, der her udenfor har liljeagtige rosetter på egeblade.
På klosterkirkegården.
24) Maria Catharina Jürgensen, født Thede, født 3. febr. 1755, død 17. jan.
1830, og Jürgen Peter Jürgensen, født 16. dec. 1781, død 16. april 1837, end
videre Catharina Maria Bonnichsen, født Clausen, død 1868, og Andreas Peter
Bonnichsen, død 1870. Liggende sten, grå sandsten, 126 × 71 cm, med fordy
bet, malet skriveskrift, på tysk. På klosterkirkegården.
25) Catharina Margaretha Jürgensen, født Boysen, født 7. juni 1783, død
27. nov. 1830 (eller 36), og rådmand Caspar Jürgensen, født 20. okt. 1783,
død 24. april 1840. Hvid marmorplade, 63 × 44 cm, med tysk indskrift, for
dybede versaler; hvilende på et lille granitprofilstykke og støttet op mod en
kalkstensplint, 73 cm høj; denne har indfældet marmorfelt med relief: som
merfugl omkranset af slange, der bider sig selv i halen. Kronet af marmor
kors. Sydvestligt på klosterkirkegården.
26) Anna Margaretha Giørtz, født Orthmann, født i Slesvig 12. april 1796,
død 8. juni 1832, og købmand Peter Giørtz, født i Grimstrup 5. maj 1796,
død 26. nov. 1849; endvidere Louise Giørtz, født Theilade, død 1878. Tysk
indskrift med fordybede versaler. Rød sandstenssøjle, 178 cm høj over lavt
fodstykke. Under den profilerede søjlebase en rektangulær plint med udspa-
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Fig. 102. Haderslev domkirke. Stele på kloster
kirkegården over Carl Callesen, død 1815, og
hustru, død 1818 (p. 198).
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K. M. 1953

Fig. 103. Haderslev domkirke. Stele på kloster
kirkegården over Anna C. Mussmann, død 1841,
og Matthias M., død 1856 (p. 203).

ret, halvcirkulært felt, hvori marmorbikube på platte. Sydvestligt på kloster
kirkegården.
27) O. 1833. Caroline Simonsen, født Petersen, født 26. dec. 1804, død 5.
febr. 1833; endvidere Georg Iacob Simonsen, død 1853, og Carl M. H. Simon
sen, cand. theol., død 1864, samt Helene Simonsen, født Petersen, død 1871.
Rektangulær marmorplade med tysk indskrift, hvis fordybede, sortmalede ver
saler er indfældet i enkel stele af rød sandsten; 113 cm høj, på lav, profileret
plint og med smal frise og udkraget gesims, der på undersiden har palmetblade. Sydvestligt på klosterkirkegården.
28) Cornelius Gottlieb Roll, dr. med. og physicus, født 4. febr. 1781, død 7.
febr. 1834, og fru Andrea Hermandine Cath. Roll, født Lange, født 24. juli
1776, død 26. febr. 1833, endvidere cand. theol. Gustav Roll, død 1860, og
Louise Roll, død 1870, samt dr. med. Cornelius Roll, død 1885. Liggende sten,
δrå kalksten, 109 × 84 cm, med hulkant og to indfældede, ovale marmorpla
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der med fordybet skriveskrift på tysk, hvilende skråt på en sokkel med kva
der. Omgivet af nygotisk jerngitter. På klosterkirkegården.
29) O. 1834. Margaretha Frey, født Jürgensen, født 17. febr. 1812, død 9.
sept. 1834 efterladende sin mand og tre børn; Hans Jürgensen, født 23. jan.
1772, død 11. dec. 1840, samt Mette Margaret Jürgensen, født Iohannsen, død
1851. Fordybede versaler. Brudt søjle af rød sandsten, 179 cm høj over det
lave fodstykke; søjlen står på en profileret base over rektangulær plint med
udsparet, rundbuet felt, hvori marmor-bikube på platte. Sydvestligt på klo
sterkirkegården.
30) Justitsråd og amtsforvalter Thomas Lorenzen, født i Kekenis på Als 2.
maj 1754, død 16. april 1834, og fru Martha Lorenzen, født Hiort, født 13.
febr. 1770, død 22. nov. 1842, sømt deres datter Magdalena Catharina Loren
zen, født 8. aug. (eller 3.?) 1794, død 2. jan. 1832. Liggende sten af rød, sle
ben granit, 109 × 72 cm, med karnisprofileret kant og fordybet, sortmalet
versalindskrift på tysk. På klosterkirkegården.
31) Knud Lauritzen Lund, født i Aastrup 12. marts 1822, død i Haderslev
13. sept. 1836, Maren Lund, født Knudsen, født i Aastrup 12. juli 1792, død
i Haderslev 23. febr. 1843, og Niels Mortensen Lund, født i Aastrup 18. sept.
1794, død i Haderslev 1. maj 1844. Fordybet skriveskrift. Keglestubformet
stele af grå sandsten, 162 cm høj, stående på lavt, kanneleret fodstykke
og rektangulær plint med indfældet, rektangulært marmorfelt: bikube flan
keret af grene. Stelen har indfældede marmorplader med gravskriften, i frise
feltet to sammenlagte hænder og i trekantgavlen en bi. Sydvestligt på klo
sterkirkegården.
32) O. 1838. Christian Wind von Bülow, generalmajor, kammerherre, chef
for det holstenske landseneer regiment, født 20. febr. 1772, begyndte sin tjene
stetid 7. maj 1783, hvorfra han bortkaldtes 30. april 1838. Liggende sten, grå
sandsten, 180 × 96 cm, med fordybet skriveskrift og rester af blå maling.
Den randprofilerede sten har et skriftfelt med rundbuet afskårne hjørner,
hvori en krone med gennemstukne palmegrene. På klosterkirkegården.
33) Janus Kanutus Høyer, født 14. sept. 1828, død 5. maj 1838. Liggende
sten, grå kalksten, 172 × 86,5 cm; indskriften, der afsluttes af trøstevers, er
med fordybet skriveskrift. Stenen har karniskant, hjørnerosetter i relief samt
skriftfelt med tungede hjørner. På klosterkirkegården.
34) Fru Anneken Møller, født Homlet, født 5. dec. 1766, død 6. juni 1839,
72 år gammel, og <Johann Adolph Møller, født 11. jan. 1762, død 25. jan.
1850, 88 år gammel>. Herunder 1. Timoth. 2,56. Liggende sten, grå kalksten,
116 × 64,5 cm, med fordybet skriveskrift på tysk. Randprofil, i hjørnerne,
hvor skriftfeltet er afskåret, lilje på baggrund af egeblade. På klosterkirke
gården.
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35)
O. 1839. Konsistorialråd Adolph Heinrich Strodtmann, førstepræst og
provst her, født i Preetz 7. aug. 1753, død her 10. okt. 1839. Tysk indskrift
med fordybet, sortmalet skriveskrift. Stele af rød, sleben granit, 162 cm høj,
på rektangulær, foroven profileret plint; den har indadbuede sider, profilgesims hvorover platte kronet af marmorkors samt indfældede marmorplader:
i frisen egeranke, derunder den rektangulære indskrifttavle samt nederst
trapezformet felt med kalk og bog på alter, omgivet af akantusranker. Nord
vestligt på klosterkirkegården.
36) O. 1840. Johann Friederich Schroeter, født 3. marts 1766, død 15. aug.
1840, og hustru Ingeborg Schroeter, født Gerdes, født 9. april 1776, død 10.
maj 1840. Marmorkors på granitsokkel med indfældet marmorplade, der bæ
rer indskriften med fordybet, sortmalet skriveskrift. Nordvestligt på kloster
kirkegården.
37) Georg Theodor Steger, død ?, og fru ... Steger, født Panitz, født 17. ?
17(8?)6, død 24. febr. 1841. Liggende sten, grå kalksten, 117 × 66,5 cm, med
enkeltfalset kant og tysk indskrift med fordybet skriveskrift. På kloster
kirkegården.
38) By- og amtsmusikus her i 51 år Nicolai Peter Jacobsen, født 24. febr.
1772, død 5. okt. 1841, samt fire »forudgåede« børn; efterladende enke, børn
og børnebørn. Marmorkors på aftrappet, poleret granitsokkel, hvori er ind
fældet en rektangulær marmorplade bærende den tyske indskrift med fordy
bet, sortmalet skriveskrift. I korset senere indhugget, ligeledes med skrive
skrift: Maria C. Jacobsen, født Friederichsen, død 1860. Nordligt på kloster
kirkegården.
39) (Fig. 103) Anna C. Mussmann, født Ambrosius, født 5. aug. 1776, død 7.
okt. 1841, samt rådmand Matthias Mussmann, død 1856. Tysk indskrift med
fordybet, sortmalet skriveskrift. Stele af rød, sleben granit, 200 cm høj, på
aftrappet plint og med indfældet, rektangulær marmortavle med gravskriften;
frise med påsatte, sammenlagte hænder, hvorover profileret gesims kronet af
rundbuegavl med marmorroset. Nordvestligt på klosterkirkegården.
40) Katharine Kierstine Hanssen, født Enevoldsen, født i Haistrup 24. dec.
1805, død 26. okt. 1841, endvidere Silia Maria Hanssen, født Enevoldsen, død
1867, og Jens Jørgen Hanssen, død 1864. Liggende sten, kalksten, 117 × 65
cm, med hulkant; fordybet skriveskrift. På klosterkirkegården.
41) O. 1842. Sophie Am. Boll, født Mygind, enke efter Strodtmann, født 9.
juni 1774, død 23. juni 1842, samt Carl Chr. Boll, død 1861. Stele af granit,
kronet af marmorvase hængt med tøjguirlander. Den tyske gravskrift, med
fordybet, sortmalet skriveskrift, står på en oval, indfældet marmorplade.
Vestligt på klosterkirkegården.
42) O. 1843. Nicolaus Rübner, justitsråd, ridefoged for Haderslev og Gram
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hrd., født 8. dec. 1766, død 13. maj 1843, og hans søn, Chr. Leonh. Rübner,
født 22. sept. 1816, død 12. marts 1836. Tysk indskrift med fordybet skrivekrift. Stele af rød, sleben granit, på fodstykke under kraftig profil; indfæl
dede marmorplader, øverst med bladkrans hvori R, derunder gravskriftpla
den og i fodstykket korslagte fakler over oval krans. Vestligt på klosterkirke
gården.
43) O. 1844. Christine Maria Raben, født 17. okt. 1829, død 10. sept. 1839,
Johanne Catharine Maria Raben, født Schmidt, født 5. aug. 1809, død 11. okt.
1843, og Christian Raben, født 7. juli 1843, død 31. marts 1844. Tysk indskrift
med fordybet skriveskrift. Rektangulær, oprejst sandsten med indfældet mar
morplade, kronet af marmorkors, hvorpå senere indhugget: Claus Raben, død
1865. Vestligt på klosterkirkegården.
44) Hans Sohl, født 15. febr. 1783, død 12. nov. 1844, og Maria Cath. Sohl,
død 1869. Tysk indskrift med fordybet, sortmalet skriveskrift, navnene med
fraktur. Grå sandstensstele, 174 cm høj og kun 8 cm tyk, på høj, rektangulær
plint og med smalt frisefelt, hvori egeranke i relief, derover volutgavl med
mellemfaldende blomster. Under den indfældede marmorplade bikube ved
siden af knækket, hul egestamme skydende friske skud. Nygotisk jerngitter
om gravstedet. Nordøstligt på klosterkirkegården.
45) Niels Andersen Tranberg, født 10. april 1785, død 17. jan. 1845, og Niels
Andersen Tranberg, født 5. maj 1827, død 6. sept. 1828, samt Anna Dorthea
Tranberg, født Jørgensen, død 1860. Liggende sten, grå kalksten, 128 × 71,5
cm, med fordybede versaler, skriveskrift og fraktur. Randprofil og skriftfelt
med afskårne hjørner, der har liljeagtig roset på egeblade i relief. På kloster
kirkegården.
46) Peter Hiort Lorenzen, født 1791, død 1845, og Anna Sophie Cath. Lo
renzen, født Sommer, født 1796, død 1825, samt Helene Dorothea Lorenzen,
født Schroeter, død 1853. Fordybet, forgyldt versalindskrift. Hvid marmor
stele, 121 cm høj uden vasen, på kraftig, profileret base og lav granitplint; i
et forsænket felt på forsiden gravskriften, kronet af gesims hvorover marmor
vase. Sydøstligt på klosterkirkegården.
47) Justitsråd Jacob Gyrsting, født i Slagelse 10. sept. 1782, død 2. jan.
1847, og hans to hustruer Emilie Conradine Gyrsting, født Bernhardt, født
16. okt. 1788, død 17. febr. 1827, og Catharina Gyrsting, født Hjort, født 27.
marts 1803, død 16. april 1830, samt deres søn Carl Jacob Peter Hjort Gyr
sting, født 4. april, død 23. maj 1830. Liggende sten, grå kalksten, 146 × 76,5
cm, med fordybet, sortmalet skriveskrift. På klosterkirkegården.
48) Trauls Erichsen, født 15. juli 1779, død 13. marts 1848, Metta Catharina
Erichsen, født Iwersen, født 14. sept. 1791, død 18. aug. 1848, og Metta Catha
rina Erichsen, født 14. juni 1814, død 26. jan. 1822. Tysk indskrift med for
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dybede, sortmalede versaler. Stele af rød sandsten, 177 cm høj, på enkel plint
og kronet af pyramide. Øverst indfældet, rektangulært marmorrelief, stående
draperiklædt engel støttet til processionskors og blomsterkranset pille kronet
af vase, derunder udsparet, halvcirkulært felt, hvori platte med hvilende
hund. Sydøstligt på klosterkirkegården.
49) Anna Erichsen, født Petersen, født 16. dec. 1817, død 24. jan. 1849, og
Hans Peter Erichsen, født 1. sept. 1840, død 10. juli 1841, samt Erich Erich
sen, død 1877. Liggende, hvid marmortavle, 72 × 46,5 cm, med fordybede
versaler. På klosterkirkegården.
50) O. 1849. Underofficer Fritz Diederichsen, 1. komp. 8. bat. fra Flensborg,
født 1829, død 4. juni 1849. Lille, opretstående granitsten med tysk indskrift,
fordybet, sortmalet antikva. I klosterkirkegårdens sydøsthjørne.
51)
O. 1850. Norsk musketeer Hans Larsen af Nummedalske feltmusketeercorps, født i Asker sogn ved Christiania 1825, død i Haderslev 18. maj
1850; hans kammerater satte ham dette minde. Liggende sten, sandsten,
75 × 46 cm, med indfældet marmorplade, hvorpå den fordybede, sortmalede
skriveskrift. I klosterkirkegårdens sydøsthjørne.
52) O. 1854. Billed- og stenhugger Hans Peter Jørgensen, født 19. dec. 1817,
død 20. maj 1854. Stele af grå sandsten, 195,5 cm høj, på profileret plint og
kronet af marmorkors; i frisefeltet indfældet marmorrelief, to sammenlagte
hænder, derunder hvid marmorplade med fordybet, sortmalet versalindskrift.
Nederst indfældet, halvcirkulært marmorrelief, brudt, kanneleret søjle, skrift
rulle og forskellige stenhuggerredskaber, alt omgivet af egekrans. Nordøstligt
på klosterkirkegården.
Smede- og støbejernskors. 1) O. 1836. Justitsråd og borgmester A. C. Lindenhan, født 17. febr. 1774, død [3] 1. dec. 1836. Tysk indskrift. Støbejerns
kors med reliefkursiv. I klosterkirkegårdens nordvesthjørne.
2) O. 1848. Oswald Fries, frivillig ved det Tannske korps, født 9. okt. 1829,
død 10. juli 1848. Tysk indskrift med hvidmalede reliefversaler. Støbejerns
kors med palmet i vinklerne mellem de sammenstødende korsarme, der for
enderne har muslingeskaller mellem volutter. I klosterkirkegårdens sydøst
hjørne.
3) Willatz Johannsen, født 5. sept. 1802, død 12. maj 1849, og Anna Sophie
Johannsen, død 1876. Hvidmalede, genopfriskede versaler. Støbejernskors på
rektangulært fodstykke, der på de affasede hjørner har kvindefigurer, på
siderne stående engle; på begge sider af korset en bi i en ring, desuden
nederst på forsiden kors, anker og flammende hjerte, på bagsiden kornaks.
Gravstedet omgivet af gitter, krydsende rundbuer med lilje. Sydøstligt på
klosterkirkegården.
4) O. 1849. »Min kære broder ...« Ingwer Karsten Hansen Stamp, fra
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Witzwort, født 21. febr. 1829, faldet ved Fredericia 3. juni 1849. Tysk ind
skrift med forsølvede reliefversaler og kursiv. Støbejernskors, over soklen stå
ende på grene, hvorfra der vokser to stammer med vedbendranker op; for
korsenderne kryds, hvorimellem vedbendblade. I klosterkirkegårdens sydøsthjørne.
5)
O. 1849. Ferdinand Emilottens fra Henstedt. Løjtnant ved 4. jægerkorps,
såret foran Fredericia 6. juli, død 9. juli 1849. Tysk indskrift. Smedejernskors
med sølvbronzerede reliefversaler. I klosterkirkegårdens sydøsthjørne.
En formentlig middelalderlig grav af
den sidste restaurering inden for den
(sml. fig. 100).

rektangulær form afdækkedes under
romanske murstenskirkes korområde

KILDER OG HENVISNINGER
For udarbejdelsen af bygningshistorien har det været af særlig betydning, at Werner
Güttels bog: Die Marienkirche in Hadersleben forelå, udgivet efter forfatterens død i
Neumünster 1935. Til trods for at Werner Güttel ikke har haft lejlighed til at foretage
udgravninger og udhugninger, er hans grundige undersøgelse af stor værdi. Bogen giver
desuden en udførlig bibliografi. Ved domkirkens sidste restaurering blev der foretaget
en meget vidtløftig opmåling af bygningen. Ved velvilje fra kirkebestyrelsens og arki
tektens side er disse måleblade lagt til grund for de her publicerede opmålinger.
Hvor intet andet er anført i teksten til bygningsbeskrivelsen, er kilden regnskaberne
for det pågældende år.
LA. Åbenrå. Haderslev Frue kirkes arkiv. Sager til aktfortegnelsen: II, 9. Acten betr.
die kirchlichen Bausachen 1891—1918.— II, 13—15. — Af pakken Bd. 7. 1650—1921,
diverse korrespondancesager udtaget et læg: Diverse planer og tegninger over kirken og
kirkegården, 1905 og udat.— Ca. 1—148. Kirkeregnskaber 1670—1869.— Ca. 414—19.
Bilag til St. Marie kirkes regnskaber, 1779—1828. — Haderslev Frue præstearkiv. Ca. 420.
Marie kirkeregnskabsbilag 1857, 1862, 1864—72. (I virkeligheden 1854—1874 incl. med
mindre huller og overspringelser). — Cc. 1. Kirkeinventarium. — Haderslev provstearkiv.
Sager ang. de enkelte sogne. Haderslev by (uordnet), 1623—1920. — Acta betr. die Pre
diger, Kirchenbeamten u. Gemeinde S. Marien-Hadersleben, 1888—1920. — Udtaget af
pakken: Sager ang. de enkelte sogne: Haderslev by (sagligt ordnet), (1585)—1918: 1) For
tegnelse over, hvad der er betalt for begravelser i Haderslev kirke (1585)—1664. 2) For
skellige begravelsessager, 1664—1719. — Haderslev visitatorialsager. Sager t. slesv. regi
stratur nr. 26. Kirche und Hospital zu Hadersleben. 1735—1863.
Haderslev rådstuearkiv. Acta XII A. Alm. kirkesager. 1623—1800. Begravelsesmatriklen 1781 (Begräbnis-Matricul), se p. 175. — Acta XII G. Kirkens ejendom 1641—1859
med bilag til regnskabet for 1784. — Acta XII B. Kirkevisitationer 1734—72. — Haderslebiensia V (hvoraf aktstykkerne nr. 4—8 vedrører Frue Kirke). — Acta 11, 3 a. St.
Marien Kirche 1808, 1897—1913. — Acta 11, 3d. Magistrats-Kirchenstuhl.
RA. Kirkeregnskaber for Haderslev og Tørninglen amter, Hansborg nr. 6, 1547—54
(—70). — T[yske] K[ancelli], I[ndenlandske] A[fdeling]. B.X, 150 1534—1742 og u. år.
Forsk, kirkl. sager.— D. 70 Publica II. — D. 112 1533—1730 Kirke- og skolesager.—
D. 113 1736—1848 Alm. kirkesager. — D. 114 1734—1845 Sager vedr. Frue k. — D. 120
Håndværkersager m.m. 1648—28. — D. 121 Håndværkersager m . m . 1730—1848 IV.
Indberetninger i Nationalmuseet og det Særlige Kirkesyns arkiv af C. A. Jensen
1922 (kalkmalerier), 1946 (orgel og korgitter), P. Kr. Andersen 1932, 1939, 1941—42,
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1945—46, 1948, 1950, 1953 (inventar og gravminder, forundersøgelses- og restaureringsberetninger), P. G. Andersen (Marcussen og Søn) 1943 (orgel), C. J. Baumbach 1944
(epitafier), Harald Borre 1945 (kalkmalerier), N. J. Termansen 1950 (krucifiksgruppe
og alabastfigurer), Aage Roussell 1945 ff. (bygning), E. Moltke og Vibeke Michelsen 1950
(inventar og gravminder).
Søren Abildgaards dagbøger: XI. Bl. 1 ff., XI b. Bl. 2 ff. (trykt i SJy. Aarb. 1906.
p. 101 ff. og 139). — J. J. A. Worsaae: Notebog XVIII. Bl. 102.
P. Rhode: Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse. 1775 p. 99—109 (facsimiletryk 1942). — E. Lautrup: Chronik und Monographie der Stadt Hadersleben. Hader
sleben 1844. p. 24—29. — R. Haupt: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein. 1. Band. Kiel 1887. p. 352—358. — H. P. A. Lorentzen: Die St. Marien
kirche zu Hadersleben, i ZSchlHolst. XX. 1890. p. 1—54. — T. O. Achelis: Haderslev
i gamle Dage. 1292—1626, 1627—1800. Haderslev 1926, 1929. — Werner Güttel: Die
Marienkirche
in
Hadersleben,
i
Studien
zur
schleswig-holsteinischen
Kunstgeschichte.
Bd. I. Neumünster in Holstein. 1935. — Slesvigs delte Bispedømme. Festskrift ved
Slesvig Bispedømmes 1000 Aars Jubilæum 1948. Kbh. 1949. — A. F. Flensmark: Dom
kirken Vor Frue Kirke i Haderslev. En Vejledning for besøgende. Haderslev 1951. —
Samme: Vort Stifts nyrestaurerede Domkirke. Haderslev 1950. — Aage Roussell: Vor
Frue Kirke i Haderslev. Nationalmuseets blå bøger. Kbh. 1952.
Bygning og glasmalerier. 1 Rgsk. Hansborg nr. 6 1547—54 (70). 2 Lorentzen p. 45;
ifølge samme kilde skulle kirkegården tidligere have strakt sig ind i husblokken på den
anden side af Nørregade, næsten til Kattesundet, hvilket i høj grad synes at være i mod
strid med byens topografi og ikke virker overbevisende trods oplysninger om, at talrige
menneskeknogler er fundet her. 3 Achelis II, 131. 4 Jfr. C. M. Smidt: Cister5
6
cienser-Kirken
i
Løgum.
1931.
p.
68.
ZSchlHolst.
XL,
394.
Provstearkiv.
Indberetning af 4. sept. 1888. 7 Nicolaus Mollerus: Chronicon von Erbauung der
8
9
Stadt
Hatterschleben,
Hamburg
1615.
Rhode
p.
103.
Sjællandske
Tegneiser
1629 fol. 352. 10 Stadtarch. Reg. des Had. Stat-Archivs I, kgl. Rescripta und Teutsche
Kanz. Sachen. 11 Inländische regist. 1632 fol. 26 f. 12 Smst. fol. 67. 13 Haderslev
rådstuearkiv. Haderslebiensia V fol. 5. 14 Güttel synes at opfatte denne bue som en
15
af korets stræbepiller, hvilket ikke tør fastholdes.
Danske Kancelli. Indkomne
16
17
breve.
Haderslev rådstuearkiv. Acta XII.
Provstearkivet. Sager ang. enkelte
sogne. 18 II, 9. Acten. 19 Jfr. Flensborg Avis 6. juni 1897, Dagbladet 22. jan. 1898.
20 Meddelt af Albert Fabritius.
Inventar. 1 Willers Jessen, i ZSchlHolst. XL, 350. 2 Krucifikset blev afgivet til
Nationalmuseet 1885. 3 Poul Nørlund, i Danmarks Billedhuggerkunst. 1950. p. 67,
ill. 4 Matthaei: Holzplastik p. 89, taf. XI. Haupt p. 359. Samme, i Festschr. Kunst
gewerbemuseum Flensburg. 1928. p. 71—81. 5 Achelis I, 141 mener, de er kommet
fra S. Gertrudskapellet, men herfor savnes holdepunkter. 6 Den bl. a. hos Güttel p. 98
nævnte 145 cm høje Aronfigur har næppe hørt til tavlen. 7 SJyAarb. 1906. p. 102.
8
Oversættelsen af det plattyske skyldes professor Peter Jørgensen. 9 Hvor store an
strengelser restauratorerne, snedkermester S. Sørensen og billedskærer W. Nielsen gjorde
sig for at bevare de gamle, medtagne dele, fremgår af de utallige pålimninger, af hvilke
der kan tælles indtil 27 på en enkelt balustersøjle. 10 Figurens oprindelige attribut er
delvis bevaret, en lodret holdt bjælke med et taphul, og denne kan hverken have fore
stillet en kølle (knippel) eller en hellebard (Judas’ attributter). Formodentlig er der sket
en ombytning af Jakob minor og Judas, idet den nævnte bjælke med taphul kunne
passe til den valkestang, der er Jakobs attribut. Taphullet synes nemlig at sidde for
højt oppe (ca. 6 cm fra nederste ende) til at kunne passe for tværarmen til et vinkel
mål (Thomas’ attribut). 11 Rhode p. 106. 12 Jfr. Haderslev-avisen Lyna nr. 50 af
21. juni 1845 og nr. 51. 13 Hansborgske Reg. I, 195. 14 Jfr. Kancelliskr. af 16. juni
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1827. 15 Kabinetsarkivet. Alfabetisk registr. over forestillingsprotokol 1843 A. Overhofmarskallatet nr. 25 — A 421 (meddelt af H. H. Fussing). 16 Organist- og Kantor
embederne, 5. udg. 1953. p. 178 f. 17 Haderslev rådstuearkiv. Haderslebiensia. V,
jfr. Güttel p. 102 f. 18 Jfr. rekonstruktionsskitse ved orgelbygger P. G. Andersen, i
Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944. p. 174. 19 Jfr. Achelis II, 424 ff. 20 Mat
thiessen nr. 44. 21 Interiørmaleri af domkirken af Heinrich Hansen i Haderslev mu
seum; afbildet i Schl.-Holst. Kunstkalender. 1920. T. XI. 22 Repertorium 12. nov.
23
1451
og
Matthiessen
nr.
42.
Haderslev
rådstuearkiv.
Haderslebiensia
V,
akt24
stk. 4.
Smsts. aktstk. 11, 3a, jfr. 1808, 1897—1913. 25 Christian IV.s egenhæn
dige breve IV, 50, 93.
Gravminder. 26 Til heraldisk højre for Johannes’ hoved er (senere?) indhugget et
versal-H (eller er det et opr. mestermærke?). 27 SJyAarb. 1906. p. 102. 28 Aftegnet
af Abildgaard 1775 i notebog XI, 7. 29 Det af Güttel p.113 nævnte »LFR 1771« har
ikke kunnet genfindes. 30 Abildgaards dagbog, SJyAarb. 1906. p. 139 f., hvor ind
skriften på epitafiet og †gravsten er blandet sammen. 31 Der er en stor, lodret fold i
herald. højre side. 32 Achelis II, 427 nr. 65. P. M. død før 1697. 33 Jfr. Nagler:
Künstler-Lexicon XIV,
143,
Le Blanc: Manuel, III, 133. 34 Abildgaards dagbog,
SJyAarb. 1906. p. 101. 35 SJyAarb. 1906. p. 103, 139 f. og notebog XI (med skitse;
jfr. rentegning i NM). 36 Papirer fra Erholm godsarkiv, deponerede på LA. Odense;
(J. nr. 581/39 i NM.). 37 A. F. Flensmark: Om det Cederfeld de Simonsenske Kapel
ved Haderslev Domkirke, i Haderslev Stifts Aarbog. 1946. p. 29. 38 Begräbnis Matricul 1781 p. 31 nr. 57, jfr. brev af 24. febr. 1757 i Acta XII A. 1623—1800. 39 Smst.
p. 14 nr. 27 og Güttel p. 91. 40 Smst. p. 25 nr. 46 og Acta XII A. 1623—1800 (kopi
af købebrev 1740 for begravelsen). 41 Beskrivelse af fanerne på grundlag af medde
lelse fra museumsinspektør Hans Neumann, Haderslev. 42 Begräbnis Matricul 1781
p. 4 nr. 7. 43 I. C. W. og Kay Hirsch: Fortegnelse over danske og norske Officerer
med Flere fra 1648—1814, 1888—1907. Kgl. Bibl.

Fig. 1. Haderslev hospitalskirke. Ydre, set fra sydøst.

El. M. 1951

HERTUG HANS’ HOSPITALSKIRKE
I HADERSLEV
ospitalet1 grundlagdes ved hertug Hans’ fundats af 6. januar 1569 (sml. indskrift
tavlen fig. 3), der tillagde stiftelsen jordegods fra domkapitlet samt ejendomme i
Haderslev, som allerede tidligere var overdraget de fattige (jfr. S. Jørgens †kapel p.
236). Hospitalet var beregnet til fattige »i bestemt antal« (in gewisser Anzahl)2, og ind
til ombygningen 1726 boede 18 personer deri; i løbet af 1700’rne øgedes antallet flere
gange, og 1787 opførtes et anneks syd for hospitalsbygningen.
Indtil 1617 synes hospitalet at have haft sin egen præst, men 1617—1848 var diako
nen ved domkirken tillige hospitalspræst, og ved kgl. resolution af 12. oktober 1850
forenedes embedet med posten som religionslærer ved den lærde skole. Fra 1870—1920
fungerede diakonen (fra 1908 andendiakonen) dog atter, og siden 1920 er embedet vare
taget af domkirkens andenpræst3. Fra 1806 benyttedes kirken også af S. Maries menig
hed, der fra 1920 har overtaget vedligeholdelsen.

H

Kirken, der ligger ved Sønderbro i Haderslev, udgør den lange fløj
T-formet bygningsanlæg, som rummer det af hertug Hans den ældre i
oprettede hospital; mens de to fløje mod gaden, det egentlige hospital, er
vis eller helt ombygget (sml. nedenfor), synes kirken i det store og hele
andret fra opførelsesåret. Dette angives på en sandstenstavle (fig. 3), som
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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1569
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ufor
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Fig. 2. Haderslev hospitalskirke. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1951.

sidder midt i det gavlparti, der i bygningens gadefaçade markerer kirkefløjens
bredde. Under det hertugelige våben, der er anbragt i et retkantet felt med
frise, gavltrekant og volutvinger med englehoveder, sidder en kartouche med
indskriften i reliefversaler: »Anno 1569 hat der dvrchlevchtiger hochgeborn
fvrst vnd herr iohans, erbe zv norwegen, herzog zv schleswig holstein, dem
almechtigen zv ehrn vnd den armen zv gnad vnd gvtem dieses hospital von
newen gestiftet vnd erbawet«. (Sml. glasmaleri).
Selve kirken er et langhus med to små tilbygninger, et våbenhus i syd fra
o. 1700 og en fløj i nord fra 1800’rne, der i ny tid er forlænget med et fyr
rum. Kirken har nogen afvigelse til nord.
Kirkefløjen er opført af store, røde teglsten (ca. 8—9 × 12—13 × 27—28 cm,
10 skifter = ca. 104 cm) i krydsskifte; sylden, der kun enkelte steder er syn
lig, består af ret store, banede kampesten4. Vinduerne har vistnok i de fleste
tilfælde bevaret deres oprindelige, udvendigt falsede karme, mens kun få af
de fladrundbuede stik er tilbage; dørene sidder vistnok på deres gamle plad
ser, lidt vest for langmurenes midte, men det kan ikke afgøres, om der tid
ligere har været en dør i vest ind til hospitalsbygningen. Ingen oprindelige
gavltrekanter er bevaret.
Det hvidkalkede indre har fladt loft5, hvis 20 synlige bjælker nu er helt
beklædt med profilerede fyrrebrædder, der muligvis stammer fra 1771 (sml. ndf.).
Ændringer og tilføjelser. Mens selve hospitalsbygningen, som nævnt, er stærkt
ombygget 17266, hvilket årstal findes på dens frontispice sammen med en
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sandstensplade, der bærer Frederik IV.s
kronede spejlmonogram, stammer kir
kens østre taggavl sikkert først fra 1771,
da kirken på ny hovedistandsattes7. Den
er af flensborgsten med strømskifter
langs gavllinien og to små, retkantede
vinduer; årstallet, Christian VII.s kro
nede monogram samt initialerne FvK
(amtmand Friedrich v.Klingenberg), I C
(provst Joachim Cretschmer) og A C N
(borgmester Arnold Christian v. Neuhöffel) er alle af smedejern; en lille kogle
på kapitællignende plint med hjørnevolutter og akantusblade, som kroner
gavlen, og hvortil der findes en parallel
på kirkens loft, stammer muligvis fra
1726. Samtidig med vestgavlen er lang
murenes gesims, der består af kvartrundt
led over hulkel, ligesom sikkert også en
del af de fladbuede vinduesstik, som
navnlig ses vest for tilbygningerne. En
Hude
lille, tilmuret cirkelåbning i nordmurens
Fig. 3. Haderslev hospitalskirke. Tavle med
vestre del er måske fra samme tid.
bygningsindskrift fra 1569 (p. 210).
Våbenhuset foran syddøren er muligvis
fra o. 1700, af små sten i krydsskifte, med fuger, der er indtrykket med et lille
huljern (brændte fuger); flankemurene har gesims af retkantet skifte over
hulkel, og gavlen med den store, rundbuede dør har ved hjørnerne lisénagtige
fremspring, der med aftrappet underkant er ført op langs taglinien; gavltre
kanten, hvori der er en lille korsblænding, ender med en lav tinde, som bærer
et forgyldt kors. Det indre har kassetteværksloft.
Tilbygningen foran norddøren (nu ligkapel) er sikkert fra 1800’rne, af gule
sten, med forbandt og fuger som våbenhuset. Flankemurene har dobbeltfalset
retkantgesims, et vindue i vest og en dør i øst, begge afdækket med lige stik;
gavlen er dækket af en helt moderne tilbygning, der indeholder kirkens fyr
rum. Det indre har bjælkeloft.
Kirken og dens tilbygninger står gulkalkede med hvidtede gesimser; regn
skaberne fra 1699 nævner en hvidtning af kirken, men det kan have været
indvendig5. Alle tage er teglhængte, kirkens på ret svært, noget suppleret ege
tagværk. En firsidet tagrytter med højt pyramidespir, af fyr og tækket med
grønt icopal, er fra ny tid, men har muligvis afløst en anden. Alle indervægge
14*
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Fig. 4. Haderslev hospitalskirke. Interior set fra vest.

K. M. 1951

er hvidtede og lofterne oliemalede, kirkens gråt med brunlige bjælker, hvorpå
grå, røde og blå stafferinger, våbenhusets brunt med blå kassetter og ligkapel
lets gråt; vindueskarmene er fra sidste halvdel af 1800’rne, de to ved orgel
pulpituret fra 1910. Gulvene i skib og våbenhus er af kvadratiske, gule og
brune fliser i rudemønster (under stolestaderne cement), i ligkapellet af rekt
angulære, gule fliser.
†Solur. 1777 modtog Benjamin Richter betaling for at male en solskive8.
Et glasmaleri fra 1569 (fig. 14) er formentlig siden 1771 anbragt i østgavlens
nordre vindue. Det viser det hertugelige våben i heraldiske farver og med tre
hjelme som hjelmtegn og derunder en gul og hvid skriftrulle med sort minuskelindskrift: »Johanniss, van gotz gnaden erbe tho Norwegen, hertoch tho Sleswiig Holsten Stormer Der Ditmerschen, grafen tho Oldenborch vnd Delmen
horst Anno 1569« (sml. bygningsindskrift).

INVENTAR
Alterbordet er muret 1872 i forbindelse med en 167 cm høj underbygning for
den med alteret sammenkomponerede prædikestol og prædikestolstrappe, op
ad kirkerummets østvæg; nederst i bordets sydside er der en ca. 190 cm dyb,
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Fig. 5—8. Haderslev hospitalskirke. 5. Alteropbygning med prædikestol, 1723—24 (p. 214).
6 og 8. Detailler af prædikestol (p. 214). 7. Krucifiks (p. 216).
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fladbuet niche og herover en indmuret stenplade med en vandret streg 79 cm
over gulvhøjde og fordybede versaler: W[asser] H[öhe] 13. Nov. 1872, hentydende til stormfloden dette år9.
†Alterdug, 1768, rød, med gule frynser og tre sølvstukne våben samt års
tallet, er nævnt i inventariet 1782.
Som alterprydelse (fig. 5) tjener en barok søjleportal bygget op omkring
prædikestolen, en kombination der kommer på mode i årene før 1750. Regn
skaberne for 1723—24 meddeler, at der dette år er opbygget et ganske nyt
alter og prædikestol10, men hverken snedker eller udgift er anført, så det er
muligt, at her er tale om en gave. De glatte, korintiske søjler bærer sammen
med portalens glatte karme stærkt udkragede gesimsstumper, der atter støt
ter den brudte gavl. På grund af den indbyggede prædikestol springer søjler
nes postamenter stærkt frem; de har små dydefigurer på den hvælvede for
side, mod syd mådehold med bæger, mod nord tro med kors og bog, og på
siderne er der blomsterklaser ophængt i båndsløjfer. Postamentfeltets fylding
har profileret ramme, dobbelttunget i hver side. Både stor- og postamentvinger består af store, stærkt fligede akantusblade.
Prædikestolen springer frem fra portalen som en tresidet altan; på hjør
nerne står glatte, korintiske søjler, og i storfelterne, der blot indrammes af
en smal profilliste med forkrøbbet bueslag, er der naivt skårne figurer på små,
bladsmykkede konsoller, i midten Kristus med verdenskuglen og oprakt højre
arm (fig. 6), Johannes døberen i syd (fig. 8) og Moses, nu udstyret med et stort
kors, i nord. På postamentfremspringene er der englehoveder, på frisefremsprin
gene blomster, og mens postamentfelterne er glatte, er der pålagt rankeværk i
frisefelterne. Nedhængene består af gennembrudt akantus, og to barokbøjler,
der mødes om et stort barnehoved, støtter stolen.
Hele opbygningen krones nu af en sekssidet lydhimmel med lave voluttopstykker og på undersiden en seksoddet stjerne med nedhængende helligåndsdue; af dette er kun duen oprindelig, idet et fotografi fra 1910 (i National
museet) viser, at himmelen tidligere var en uregelmæssig polygon, der skød sig
ind mellem portalens gavlstumper; den ragede frem i rummet og bar en »kasse«,
der nåede op i bjælkefaget foran prædikestolen; på gesimsen sad et lille, sym
metrisk, bladkantet skjold med en fremstilling af kobberslangen. Kassens
forside havde et ovalt felt med profillister og i hjørnerne stiliserede blade; de
affasede hjørner bar hængeblomster, og også siderne synes at have været
blomstersmykkede.
Opgangen er nyere, sikkert samtidig med himmelens omdannelse, men over
underbygningens sydside sidder et oprindeligt rækværk med udsavede balustre.
Den brogede staffering er fra ny tid, måske delvis på gammelt grundlag.
Rammeværkets hovedfarve er rød, gesimserne og de andre tværgående pro-
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Fig. 9—10. Haderslev hospitalskirke. 9. Romansk font (p. 216). 10. Stolestadegavl (p. 217).

filled er sorte, søjleskafterne hvide, portalens med vinranke, kapitælerne
gyldne. I postamentfeltet er der et oprindeligt maleri af nadveren.
Altersølv. Kalk, 23 cm høj, sammensat af dele fra forskellige tider. Ældst er
den flade foldeværksknop med glatte rudebosser, sikkert en rest af en sen
gotisk kalk fra 1500’rne; den barokke fod, der minder om Aastrup-kalkens
(Haderslev hrd.), har seks flade tunger og tilsvarende fodplade; på en af tun
gerne et pånittet krucifiks. Skaftet består af seks rundstave, der, adskilt af
profilbånd, fortsætter fodens tunger. Dette parti stammer sikkert fra 1685,
da kalken ifølge en graveret indskrift med kursiv under fodpladen tilhørte
hospitalskirken: »Dieser Kelch gehöret Dem Hospital zu Hadersleben Anno
1685 In Augusti«. Det store bæger er fra slutningen af 1800’rne eller fra begyn
delsen af 1900årene. På fodpladen mestermærke for Thomas Hansen Bahr
(Bøje 1572). Glat disk med cirkelkors. Oblatæske og vinkande af plet.
Alterstager (fig. 13), barokke, fra o. 1675, af messingblik, 51 cm høje, hvi
lende på tre kugleben; den hvælvede fodskål er, under en hulstav, hamret ud
i en ottekantet plade og foroven drevet op i en tovstavagtig vulst omtrent som
lyseskålen. Begge har drevne frugtbundtornamenter med store vindrueklaser.
Skaftet har nærmest form som en renæssancebaluster med midtdelt, buklet
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Fig. 11—12. Haderslev hospitalskirke. Malerier på træ, 1602, af ukendt ægtepar (p. 218).

knop. Under fodskålen er påloddet en svær blyplade for at give de lette sta
ger vægt. To †tinalterstager nævnes i inventaret for 1782.
Alterkrucifiks, nyere, af bronze.
Alterskranken, med tremmeværk, er samtidig med prædikestolsopgangen.
Døbefont (fig. 9), romansk, af granit. Kummen, af rodlig granit, måler 71—72
cm i tvm. og har som mundingsprofil en smal og ret slidt tovstav over enkle
arkadefelter. Foden, af gråsort granit, har form som et omvendt terningkapitæl;
i de tre felter er der en plante med to volutblade, i det ene med stilken formet
som en spinkel søjle; i det fjerde felt er der blot to nedhængende volutter.
Højde ca. 85 cm. Hvorfra fonten er kommet, vides ikke. Muligvis er det den
tidligere Frue kirkes. Der findes intet dåbsfad, og vandet hældes direkte i
fonten. Dåbskande af plet.
Et lille krucifiks (fig. 7), ca. 55 cm højt, sengotisk eller måske snarere en efter
ligning af et sengotisk krucifiks, hænger over fonten på et nyere korstræ; hængestillingen, ret dybt i skråt strakte arme, den slanke krop med de fremstående
ribben svarer udmærket til sengotikkens former, men lændeklædets fylde og
ordning er noget usædvanlig, ligesom det manglende kindskæg; de nedhæn
gende hårlokker mangler også, men de kan være faldet af; nyere staffering,
hvidlig karnation, brunt hår og skæg, gylden tornekrone og lændeklæde. Øj
nene er nu malet som lukkede, men under den hvide maling skimtes konturer
af åbne øjne.
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Fig. 13—14. Haderslev hospitalskirke. 13. Barok alterstage (p. 215). 14. Glasmaleri fra 1569 (p. 212).

Stolestaderne er ændret i nyere tid, men gavlplankerne (fig. 10) af type som
i Hjerndrup (Sdr.-Tyrstrup), men rigere, er fra o. 1775. I næsten hele for
sidens højde er der et ophøjet barokfelt, spidst foroven og forneden og indsnæv
ret midtpå; under den buede, opsvajende profilliste, der afslutter gavlplanken,
er der skåret en lille muslingeskal i relief. Brunmalede med lidt mørkere brunt,
rødt og hvidt; under denne nye maling skimtes den oprindelige, blå staffering.
Skriftestol, nu anvendt som præstestol, formodentlig samtidig med stole
værket, men ret stærkt fornyet. Langsiden (mod syd) og vestsiden har tre og
een spejlfylding og herover nu fastgjorte gittervinduer, hvis indvendige skydefalse dog er bevaret; døren, med to spejlfyldinger, sidder i øst. Den moderne
tandsnitgesims krones af en balustrade med kuglespir over hjørnerne og midt
på langsiden et stykke oprindeligt gitterværk mellem to kuglespir. Lys, brun
maling over ældre blå, der træder frem i afskalninger. Nordvest for alteret.
Over døren til ligkapellet er opsat et skab, vel fra o. 1700, hvis form efter
ligner en gotisk fløjaltertavles. Det kun 12 cm dybe skab, der har to hylder i
skabets bredde, har tidligere rummet de gotiske alabastfigurer, der nu pryder
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alterbordet i domkirken (p. 134). Det krones af en brudt, svajet topgavl med
midtspir og hviler på en hylde, der bæres af to grove søjler med brede kannelurer. På fløjenes indvendige sider er der tarvelige malerier af Jesu omskærelse
og dåb. Malet som stoleværket, men under den nye maling skimtes blåt.
Den enkle dørfløj til ligkapellet, med tre fyldinger og enkelt jernhåndtag
med ovalt, glat beslag, er samtidig med kapellet; men gangjernene er moderne.
Orgel og -pulpitur er fra ny tid; orgelværket, der har manual med ni stemmer
og pedal, er bygget 1906 af Marcussen og søn og ombygget 194811.
Klingpung med sølvbeslag, fra 1719, som Frørups (Sdr.-Tyrstrup); udven
dig på den tungede ring er der bladgraveringer, og den slanke, koniske
skafttap har småringe og en spidsoval knop; i en lille ring over denne hænger
klokken. På ringens overside er graveret skriveskrift: »A° 1719 Maria Holstes
im Hospital is dieser Klingbeutel Gott zu ehren dem Hopial(!) verehrt«.
Også den skindforede pengepose er velbevaret; derimod er det drejede, pole
rede skaft nyere.
En ældre salmenummertavle med udsavet afslutning nedadtil og buet over
side anvendes nu til dåbssalmerne.
I kirken hænger tre malerier: 1-2) (fig. 11-12), 1602. Brystbilleder af et ægte
par, malet på træ, 39 × 31 cm, i ens rammer med malede, religiøse indskrifter.
Han iført sort kjortel med pibekrave; kortklippet hår, let nedhængende over
skæg og kort fuldskæg, hovedet svagt drejet til venstre; han holder en lille
bog med begge hænder. Øverst i billedets heraldisk højre hjørne er malet med
versaler: »Natus 14 die ante 1564, depict. 1602 æt. 38« (»født den 14. dag før
1564, afmalet 1602 i hans alders 38. år«). I venstre hjørne foroven hans våben, et
rødt skjold med en med hvide linier malet spidsvinklet trekant, hvis langsider
ender i tregafler; uden om trekanten sorte versaler: »Omne trinum perfectum«
(»alt trefoldigt er fuldkomment«). Lang, religiøs rammeindskrift, opmalet med
flere fejl. Hun i sort, stramtsiddende dragt — man skimter det øverste af den
vide kjole — med pibekrave og kniplingsmanchetter og lin, blondebræmmet
konehue; om halsen har hun en lang guldkæde, hvori der hænger en guldmønt,
og på brystet bærer hun endvidere en fornem guldbroche med en ædelsten.
De sammenlagte hænder, der holder et lille, hvidt lommetørklæde, ligger i skø
det, mens albuerne holdes langt ud fra kroppen. Øverst i heraldisk venstre
hjørne står hendes fødselsår og alder med græske bogstaver: »Nata α φ ο æt.
λ ß depict. 1602« (»født 1570, alder 32«). I det øvre hjørne til højre hendes
våben, tværdelt rødt og hvidt skjold med et på hovedet stående sort W, hvori
indflettet liggende, hvidt L i øvre felt og en rød rose i nedre. Den versificerede
rammeindskrift er malet med gylden fraktur: »Ich Lebe dir her Iesu Christ,
Weill du allein mein Hoffnung bist« etc. Begge malerier er hårdt restaurerede.
Ophængt på nordvæggen.
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3)
O. 1850. Brystbillede, halv profil til højre af ukendt mand i mørk frakke,
med halsbind, hvidt sløjfebundet slips og ridderkorset. Han er tyndhåret og
skægløs, men har lange bakkenbarter. Maleri på lærred, 50,5 × 45 cm, i stor,
epitafieagtig egeramme i renæssancestil. På nordvæggen.
To lysekroner er overført til Gl. Haderslev kirke, se denne (Haupt).

KILDER OG HENVISNINGER
Haderslev rådstuearkiv. Acta XII I. 1591—1650 (heri Armenregister 1541), 1651—
1700. — Hospitalets regnskabsbøger 1771—1899; bilagspakker 1801—64. — RA. Haderslevhus’
regnskab
1637—38,
udgifter.
—
Haderslev
amtsregnskab
1679—80.
—
Haderslebische Amts Rechnung 1704, 06, 09. — Haderslev amtsregnskab 1725, restance
regnskab. — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, P. Kr. Andersen
1941 (inventar). Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke
Michelsen 1951.
Haupt I, 359. — T. O. Achelis: Aus der Geschichte des Herzog-Hans-Hospitals in
Hadersleben, i ZSchlHolst. LVII. 1928. p. 203—61.
1
Redaktionen skylder kommunefuldmægtig Olav Christensen, Haderslev, tak for
god hjælp og oplysninger vedrørende regnskaberne og forskellige inventarstykker.
2 De Hansborgske Registranter, udg. v. Caroline Emilie Andersen I. 1943. p. 167 ff.
3 Jfr. Arends III, 10. 4 Denne syld stammer måske fra 1637—38, da slottets (Hansborgs) murmester Anders Clausen modtog betaling for fundament eller grundvold, som
han havde gravet og lagt med kampesten efter fortingning med kgl. maj.s bygmester
Hans v. Stenwinkel. 5 Loftet repareredes 1699. Acta XII. I. (1651—1700). 6 Ho
spitalets regnskabsbøger 1725—26. 7 Smst. 1771. 8 Smst. 1777. 9 Regnskaberne
i rådstuearkivet nævner under 11. jan. 1694, at vandet stod 1 alen højt i kirken under
den store vandflod. Acta XII. I. (1651—1700). 10 Hospitalets regnskabsbøger.
11 Organist- og Kantorembederne. 1953, 5. udg. p. 206; et tidligere † orgel var fra 1833
(LÅ. Haderslev landrådsarkiv fag 138 nr. 7 1874, inventarier, Haderslev provsti).

Fig. 1. Gl. Haderslev. Ydre, set fra sydost.

E. M. 1952

GAMMEL HADERSLEV KIRKE
irken, der nu ligger i Haderslev by, var i middelalderen indviet til S. Søren og kal
des stadig blandt befolkningen Severins kirke. Kirken, der 1309 benævnes capella,
var allerede dengang skænket til kollegiatkapitlet ved Frue kirke1 med fuld patronatsret og fritagelse for alle biskoppelige afgifter, hvorfor den overhovedet ikke nævnes i det
ældste cathedraticumregister og i det yngre opføres uden afgift sammen med Frue kirke2.
Ved reformationen blev den hertugelig, og efter hertug Hans’ død 1580 kongelig. Dog
synes byens magistrat, der her som i alle købstæder havde valgret — ikke kaldsret — til
andenpræsteembedet, også at have haft med den at skaffe. I hvert fald er et afslag fra
2. marts 17733 fra overretten på Gottorp om kirkens udvidelse ikke, som man kunne
vente, stilet til Haderslev provsti — skønt provsten ifølge Rhode4 havde jus patronatus

K
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Fig. 2. Gl. Haderslev. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1951.

— men til magistraten. 4. marts 17435 bifaldt kongen, at der i begge hertugdømmer
afholdtes en kollekt til fordel for kirken, hvis bygfældighed betegnes som »notorisk
og stor«.
En helligkilde, kaldet »Fruenshuh, findes i sognet, nordvest for Dyringkær6.

Kirken ligger vestligt i byen, på nordsiden af Haderslev Dam, fra hvilken
kirkegården stiger terrasseformet op mod bygningen. I vest hegnes kirkegår
den af en mur fra 1954, i nord af bebyggelse, i øst af en cementmur og i syd,
mod fjorden af en række gamle kastanietræer; regnskaberne nævner flere gange
østsidens plankeværk, og af undersøgelseskommissionens beretning fra 1711
(rtk.) fremgår det, at »den vestre og nør side bliver årlig gærdet«; 1816 havde
vestsiden dog forlængst fået plankeværk7. Terrasserne er dels sat af granitkvadre, dels af gamle gravsten. Kirkegårdens (indtil 1954) eneste indgang, som
findes mellem husene i nord, har port og to låger fra 1877 af smedejern mellem
stenstolper8. 1874 erhvervedes et jordstykke ved Ribe landevej til anlæggelse
af en assistenskirkegård9.
Kirken består af romansk kor og skib, gotisk tårn (forhøjet 1912), sakristi
med ligkapel på korets nordside fra 1877—78, våbenhus vest for tårnet fra
1912 og apsis10 fra 1926. Et våbenhus og et sakristi, begge sikkert middel
alderlige, samt et våbenhus fra 1800’rne er nedrevet. Kirken har nogen afvi
gelse til nord.
Den romanske granitkvaderkirke, kor og skib, har en 5 cm fremspringende
hulkantsokkel; på det gotiske tårns hjørnekvadre, som må hidrøre fra skibets
vestsokkel, findes hjørneknopper af form som et menneskehoved. Skibet er
godt een meter bredere i vest end i øst, og dets murhøjde er 4,5 m over sokkel.
Korets indvendig stærkt smigede nordvindue er blændet i ydre murflugt,
hvor det måler 116 × 49 cm, mens den indvendige bredde er ca. 105 cm; to

222

GL. HADERSLEV KIRKE

Hude

Fig. 3. Gl. Haderslev. Ydre, set fra nordøst, før tårnets forhøjelse 1911.

romanske vinduesindfatninger (udv. 115 × 49 cm), som er indmuret i apsiden
og tilhugget efter dennes krumning, skal efter sigende stamme fra korets østog sydmur11; alle tre vinduer har monolitoverligger og -sålbænk. Skibets to
nordvinduer, der ligeledes var stærkt smigede indvendig, blev først ødelagt
efter 187112. Begge skibets døre er tilmuret i forrige århundrede, men deres
pladser kendes endnu i den brudte sokkel; den nordre har haft en bredde på
knap 120 cm, mens den søndre var helt oppe på 203 cm, hvilket sammenholdt
med det halvvejs bevarede kilestensstiks store højde (285 cm over sokkel)
viser, at syddøren udvendig må have været forsynet med een eller to false,
hvori der kan have stået søjler. I det nuværende våbenhus’ vestgavl er der
indmuret et rundbuet tympanon, som ifølge Haupt (V, 313)13 skal stamme
fra norddøren; tympanet, der prydes af et kors flankeret af sol, måne og to
træer, er stærkt ophugget. Hverken triumfbuen eller de oprindelige taggavle
er bevaret.
Ændringer og tilføjelser. Et rundbuet, smiget vindue vestligt i korets syd
mur blev afdækket 1952; det er af munkesten og stammer antagelig fra sen
romansk tid. Fra gotisk tid stammer den spidse triumfbue og korets højtspændte
krydshvælv, der kun har skjoldbuer i øst og vest; ribberne har pærestavprofil,
nedre halvdel af den nordøstre er dog retkantet, men hvælvingen er helt om
muret på dette sted; kapperne er halvsten tykke, muret af usædvanlig lange
sten (32 cm) og forsynet med helstens rulskiftemurede overribber.
Det med skibet jævnbrede tårn, hvis mure inden forhøjelsen kun var godt
en meter højere end skibets (fig. 3), er af munkesten i munkeskifte, men i
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Fig. 4. Gl. Haderslev. Interiør, set fra vest.
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dets vestmur er der mange kvadre fra skibets vestgavl. I højde med skibets
murkrone har tårnets nordmur to små cirkelblændinger. Tårnrummet, der står
i forbindelse med skibet ved en stor, spidsbuet arkade, har til hver af de frie
sider en bred spareblænding (den søndre spids, de andre fladbuede), hvis sål
ligger 45—60 cm over nuværende gulv; i nordblændingen er der et lille, flad
buet, tilmuret vindue og i syd spor efter et større. Rummet dækkes af et sam
tidigt, ottedelt, krydshvælv med kvartstensribber, der mødes om en slutskive;
på oversiden har diagonalribberne helsten brede, lette overribber med trin
kamme. Fra tårnrummet er der gennem en fladbuet, falset dør, hvis underkant
ligger to trin over nuværende gulv, adgang til trappen i nordmuren; skakten
er oval, spindelen retkantet, loftet af fladbuede, udkragede binderstik, og trap
pen munder ud i en lille, fladbuet gang ud for hvælvingens nordvestre lomme.
Indtil 1911 havde tårnet et lavt tagværk med helvalme i øst-vest og små
kviste i syd, vest og nord; taget var tækket med bæverhaler. Muren har tal
rige jernankre og i vest årstallet 1772.
Sakristi og ligkapel på korets nordside er en pseudoromansk bygning fra
1877—78 (bygningsinspektør Fischer, Haderslev)14.
Tårnets forhøjelse med to stokværk og et spir af Tørninglen-typen er fra
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Fig. 5—6. Gl. Haderslev. Kalkmalede vrængemasker på tårnhvælvingen (p. 225).

1911—12 (arkitekterne N. Jürgensen og Peter Jürgensen Gram, begge af Ha
derslev)15.
Våbenhuset ved tårnets vestside er samtidigt med tårnforhøjelsen, men det
indeholder muligvis rester af et ældre †våbenhus, som svarede helt til det, der
1889 opførtes ved Bjerning kirke (Sdr.-Tyrstrup hrd.) og nedreves 1937. I
våbenhusets vestgavl er norddørens tympanon indmuret (sml. ovfr.).
Apsiden fra 1926 er af gule sten på skråkantsokkel, og det indre har halvkuppelhvælv (bygmester Jürgensen, Haderslev).
Et sikkert middelalderligt †våbenhus lå foran kirkens syddør, hvor det har
efterladt sig et svagt spor på muren; ifølge undersøgelseskommissionen fra
1711 (rtk.) var det 10 alen i kvadrat, bygget af brændte sten og teglhængt.
Et †sakristi på korets nordside, som blev nedrevet 1877, var formentlig sen
gotisk; det målte ca. 5 × 5 m, og på nordvæggen fandtes en kamin 16 .
Korets østgavl er ommuret af små, gule sten, formentlig 1772, hvilket års
tal sammen med initialerne HPF fandtes på gavlen indtil apsidens opførelse.
Skibets østgavl blev omsat 1837, da kirken som helhed blev istandsat; ved
denne lejlighed forsvandt blytaget fra koret og »de syv fag« på skibets nordside.
Kirken står hvidkalket, tårnforhøjelse, våbenhus og apsis dog i blank mur.
Tagværkerne over kor og skib er middelalderlige, af eg, men omsatte og sup
plerede; apsiden har blytag, de øvrige bygningsafsnit tegltag; vindueskarmene
af træ med blysprosser stammer fra 1940. Skibet har loft af gamle egebjælker
indklædt med gråmalede brædder, korhvælvet er hvidkalket, og apsiden for
synedes 1952 med fresker, da korets indre istandsattes (arkitekt Rolf Graae).
†Solur. En solskive anskaffedes 18387.

KALKMALERIER
Tårnhvælvet har naive, sengotiske kalkmalerier udført i blåt og rødt, men
stærkt restaurerede 1912 af A. Wilckens. På ribberne og løberskiftet i øst og
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Fig. 7. Gl. Haderslev. Apsidens freskodekoration, 1952, af Hjalte Skovgaard (p. 225).

vest er der sparremønster og nederst på kapperne primitive planter, hvoraf
de fleste vistnok er nymalede. Omkring de små huller i hvælvsviklerne findes
store brølemasker med spidse huer; i sydvest udgår der fra det ene hul en arm
med et sværd og i nordøst en arm, som støder efter et narrehoved (fig. 5-6).
På vestkapperne bag orglet ses i nord en løbende mand med hævet økse og
en trebenet gryde med slikkende hund(?), i syd en bisp med stav foran en
stor blomsterkande17.
Korets østvæg var indtil apsidens opførelse helt dækket af et landskabsma
leri, restaureret 1871, med oliebjerget og Jerusalem18.
Apsidens fresker (fig. 7, 8), udført 1952 af Hjalte Skovgaard, viser i grønne,
gule og hvide farver det apokalyptiske himmerige.

INVENTAR
Alterbordet er af granit, halvrundt, på tre piller, gjort 1951-52 efter tegning
af arkitekt Rolf Graae.
Alterklæde fra 1689, 55 × 132,5 cm, af rødt klæde sammensyet på midten,
med guldgaloner langs kanten og tre reliefbroderede, symmetriske våbenDanmarks Kirker, Haderslev amt
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skjolde under initialer. De to yderste
våbens mærke er lykkehjulet, og hjel
mene har kun vesselhorn; initialerne er
PHE og SHE, det midterste indehol
der et af to pile gennemstukket hjerte
foran en mur, under tre seksoddede stjer
ner; som hjelmtegn tjener en halv hjort
til venstre. Over våbenet A B og under
1689. Nu ophængt i glas og ramme på
sakristiets vestvæg. — 1907 eller 08 anskaffedes
et
»Antependienstreifen
mit
Borden und Franze« fra diakonissean
stalten i Flensborg8.
Som alterprydelse tjener et 75 cm højt
krucifiks af egetræ, delvis forgyldt, skå
ret af Hjalte Skovgaard 1953. Det aflø
ste et 51 cm højt krucifiks af gips, der
atter var trådt i stedet for et 103 cm
højt støbejernskrucifiks fra o. 1875; det
sidste er nu ophængt i ligkapellet.
E. M. 1951
Storstykket af den gamle renæssanceFig. 8. Gl. Haderslev. Apsidens freskodekora
tion. Detail af karton (p. 225).
†altertavle hænger nu på sakristiets syd
væg; i oprindelig skikkelse har den svaret til altertavlen i Fole (Frøs hrd.),
med hvilken den har næsten identiske storsøjler. Det kvadratiske storfelt flan
keres af fyldinger, foran hvilke står frie, joniske søjler med beslagværksprydbælter. Den kraftigt profilerede og forkrøbbede gesims, der er delvis fornyet,
har beslagværksfladsnit på undersiden. Tavlen er i ny tid malet med gråt og
hvidt, søjlerne marmorerede. I postamentfeltet skimtes ældre skrift. Maleriet,
olie på træ, fra o. 1750, forestillende nadveren, er malet efter samme (italienske)
forlæg som altertavlemalerierne i Hoptrup (Haderslev hrd.) og Magstrup (Gram
hrd.), men ikke af samme maler. En gråbrun søjlehal danner baggrund for
hovedscenen, og i forgrunden til venstre er der et blåt draperi; på gulvet, for
rest i billedplanet, er anbragt en kumme og en kande. Kristus og disciplene er
iført farverige gevandter, hvor rødt dominerer; de opvartes af en tjener i bag
grunden.
Altersølv. Kalk, nyere, af plet. Disk, »Von Neuen umgemagt 1780« indprikket
under foden sammen med to mestermærker, CO, for Haderslevguldsmeden
Claus Otzen (Bøje 1580); på randen graveret et bladagtigt kors i cirkel samt
»B S 83«. Glat oblatæske og vinkande af sølv, »Givet 1930 til Minde om 16. Januar
1907«. En oblatæske og en vinkande af plet, sidstnævnte nu anvendt som dåbs-
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Fig. 9—10. Gl. Haderslev. Font og fontedetail (p. 228).

kande, indkøbtes 1910 i C. Ernsts Kunstanstalt für Kirchenschmuck i Berlin,
begge med graveret indskrift under bunden svarende til Moltrups (Haderslev
hrd.). Vinkande af københavnsk porcelæn, fra 1840’rne.
I inventariet9 1776 omtales en gammel, forgyldt kalk og disk med tilhø
rende læderfutteral; det er sikkert det sæt, der endnu findes i kirken. 1841 ind
købtes ifølge regnskaberne en messing †oblatæske 7.
Sygekalk, 1773, svarende til Moltrups, 10,5 cm høj. På bægeret indprikket
skriveskrift: »In usum Pastorum Ecclesiæ Palæo. Haderslebiensis 1773« (»til
brug for præsterne ved Gl. Haderslev kirke«). Under foden to gange gentaget
CO (jfr. disk ovfr.). Indsat vinflaske med oblatskruegemme. Disk med gra
veret cirkelkors og samme stempel. I inventariet9 1776 nævnes foruden en
sølvforgyldt sygekalk og -disk en †trææske og en †tinkrukke beregnet til brød
og vin ved sygebesøg.
Alterstager fra 1609, i hovedsagen svarende til Branderups (Nr. Rangstrup
hrd.), 41 cm høje, med kraftigt profileret fod- og lyseskål, skaft med fortrykt
renæssancebaluster, på hvis midtskive er fæstet et støbt, symmetrisk skjold
med graveret mærke og versaler: 1) »Gades denst tho ehr | vnd disser gemein!
gifft Nis Brvn felbereder | disse lvchter klein. Anno 1609«, herunder et bo
mærke, hvori indgår bogstavet B. 2) »Kierstin Nisses Anno 1609«, hvorunder
en halsende hund eller ulv, der springer frem fra nogle træer. — I inventariet
1776 nævnes to små †messingstager.
Alterskranke fra 1951 med lige, rektangulære smedejernspiller; den tidligere
†skranke var fra 1871 af støbejern8, af egnens vanlige type, sikkert leveret af
Spielwerg & Co., Christiansfeld.
†Brudesmykke, »der nu [1776] ikke mere bruges, da byens jordemødre og
andre i menigheden har anmasset sig at holde et sådant«9.
15*
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Font (fig. 9-10), romansk, af granit, af samme mester som Skrydstrups (Gram
hrd.)19. Den store, blåsorte kumme, 83 cm i tvm., har let indadskrånende
sider; den er kun udhulet til halv højde og har intet afløb. Langs mundingsranden en tovstav mellem spinkle rundstave, der løber ud i tre kraftigt frem
springende hoveder. Det største har i den flade overside en fordybning (olie
lampe? eller salthul?), hvorfra der rejser sig et lille kors i svagt relief. Under
hovederne markeres kroppenes klædebon; de opdeler kummen i tre felter, som
foroven har en frise med en bølgeranke og derunder en løve, en drage med tve
delt tunge, over dens hoved en cirkelskive samt en løve med lang tunge og et
spidssnudet dyr med lang hale på hver side af en akantusplante. Foden, af en
rødlig sten, der er formet som et omvendt terningkapitæl og slutter direkte til
kummen, har rundstav foroven, på hjørnerne eet råt tilhugget hoved og tre
knopper, af hvilke den ene er omgivet af en arkade. På hver side en arkade,
der omslutter en symmetrisk akantusplante, alle fire ens. 1776 havde fonten
et †trælåg 9 , måske det simple med drejet midtknop, der nu ligger på kirkeloftet.
Dåbsfad, af messing, fra 1650—1700. På randen vinranke med glatte blade
og drevne klaser.
Dåbskande, se ovenfor.
Prædikestol, med reliefskåret årstal 1609, men gennemgribende istandsat
1871 af billedskærer C. Dahl, således at den mere har præg af 1800’rne end af
1600’rne20. Den femfagede stol, der nu er rykket et stykke ud fra muren, har
af det oprindelige snitværk kun bevaret de naivt skårne statuetter i arkaderne,
Kristus med verdenskuglen og de lire evangelister med deres symboler og indskårne navne på konsollerne; på Kristi konsol »Anno 1609«. I postamentfelterne en reliefskåret, latinsk indskrift: »Non vos estis q(ui) loq(vi)mini sed
spirit(us) patris vestri qvi loqvitur in vobis. Anno Ch(rist)i 1609« (»det er ikke
eder, som taler, men eders Faders ånd, som taler i eder. I Kristi år 1609«).
Fornyet er fyldingerne med bueslag mellem de tynde, drejede, snoede hjør
nesøjler, frisen og kronlisten med beslagværk samt den glatte fodstolpe med
store bøjler.
Lydhimmel, fra 1723, da der sluttedes kontrakt med billedhugger Christian
Gotsch om et nyt »Verdeck« over prædikestolen9. Den er formet som en lige
sidet oktogon med små topstykker af akantusblade og på undersiden en otteoddet stjerne med flammer og hængedue. Den kronedes tidligere af den op
standne frelser. Den medtagne figur, der (1951) lå på loftet, skal restaureres
og genopsættes.
Stoleværket, med små gipsrosetter, fra tiden efter 1871, da det gamle ifølge
regnskaberne8 skulle nedbrydes; gråmalet. En †degnestol med et lille skab,
hvori alterkarrene gemtes, nævnes i inventariet 17769.
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Fig. 11. Gl. Haderslev. Jernbunden kiste (p. 229).

E. M. 1951

Pulpitur. 1706 fik 16 dannemænd ret til på egen bekostning at opføre »et
tabulatur« oven over kvindestolene og ned til den nørre dør, 5 alen bred og 17
alen lang, med adgang fra den nørre stols gangstol9. 1871 blev pulpituret for
længet og forsynet med en ny trappe af snedkermester Hansen i Haderslev8.
Det har under en underskåret gesims glatte fyldinger med enkle profileringer
mellem glatte pilastre. Grå- og blåmalet.
Et †vestpulpitur, der i en kirkeproces 1728 omtales som bygget 170721, blev
nedrevet 18718.
Jernbunden kiste (fig. 11), fra 16—1700-tallet, 173,5 cm lang, 52 cm bred og
44,5 cm høj, af eg, med to rum og lille læddike i den ene side og to oprindelige,
firkantede låsekasser indvendig. Muligvis den jernbundne bænk med lås til
altertøjet og kirkens bøger, som omtales i inventariet 17769. Nu i sakristiet.
Lille, jernbunden pengekasse til klingpungspenge, nævnt 17769, 50,5 cm lang,
33 cm bred, 28 cm høj, bundet med tre jernbånd, hvoraf det midterste går
ned over låsehullerne, med hjørnebeslag og endehanke samt to pengeslidser.
På loftet.
Malerier. I sakristiet hænger tre oliemalerier i forgyldte stukrammer af
maleren C. Hartwig. De forestiller præsterne H. P. og H. S. Prahl, malet hen
holdsvis 1911 og 1912, samt provst C. A. Valentiner, død 1892, malet 1912.
I sakristiet opbevares ligeledes et gipskrucifiks, en afstøbning efter et kru
cifiks fra begyndelsen af 1500’rne.
Lysekroner. 1) Lille renæssancekrone fra 1550—1600, med skaft bestående
af langagtig baluster mellem to skiver, kronet af langskægget landsknægt med
brystpanser. Som hængekugle har den et lille, dobbelt løvehoved med ring i
flaben. 2 × 6 arme, de fleste fornyede. 2) Barok, fra o. 1650 (fig. 12); balusterskaft
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V. M. 1951
Fig. 12. Gl. Haderslev. Lysekrone (p. 229).

med lille, fladtrykt kugle øverst, kronet af flakt ørn. 2 × 8 arme samt prydarme i
form af havheste; stor hængekugle. De to kroner er overført fra Hospitalskirken,
ved hvilken lejlighed de kopier antagelig er blevet udført, der også hænger
i kirken. †Lysekrone, fra 1700’rne, af smedejern, bestående af seks vandrette
arme udgående fra lille midtkugle, smykket med C-formede bøjlevolutter
kronet af volutblomst18.
Orgel, leveret 1912 af Marcussen & søn, Åbenrå, men ombygget 1944; to
manualer med 15 stemmer og pedal22. Samtidigt pulpitur med simpelt trem
meværk. I 1830- eller 40’rne skænkedes et forgel til kirken23.
Klingpung med indprikket skriveskrift langs randen: »Gammel Hadersleb
Kirke 1781«, endnu i brug. Ring med lyreagtig påfæstning til skafttappen, alt
af messing; nyere, skindforet fløjlspose med guldgaloner; drejet skaft. Klok
ken mangler.
Klokker. I tårnet tre genforeningsklokker fra de Smithske jernstøberier i
Ålborg, tegnet af Kåre Klint og Utzon Franck.
†Klokker. 1) 1573 anskaffedes en ny klokke (rgsk.). 2) Fra 166724, rimeligvis
støbt i Husum, hvorfra den fragtedes (rgsk.). 3) Fra 1770, vejede 618 pd., støbt
af Johann David Kriesche, Eckernförde, med indskriften: »Me fecit Johann
David Kriesche in Eckernförde anno 1770. Herr Friedrich von Klingenberg,
amtmann, herr Joachim Cretschmer, propst, herr Johann Peter Krahe, pastor,
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kirchenjurat [dvs. værge] Falle Engsen
Ladegaard«
(klokkecirkulære).
4—5)
Støbt 1912 af M. og N. Ohlsson i Lybæk,
begge af malm. Den største, med tysk
indskrift, vejede 669,5 kg, den mindste,
med dansk indskrift, 250 kg. De tre sidst
nævnte klokker blev afgivet ved tvangsafleveringen 1917 (klokkecirkulære)9.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 13) fra tiden o. 1574;
tilføjet indskrift o. 1590. Hr. Michel
Knudsen. »Anno 1574 up gronen Don
ner dach (Skærtorsdag) is(t) de erwerdi(ge) Her Michel Knudsen In godt
selich entslapen, den g(ott) o. (?)«. Got
landsk kalksten, 210 × 135 cm, med miE. M. 1951
nuskler i randskrift, brudt i hjørnerne
Fig. 13. Gl. Haderslev. Gravsten over Michel
af cirkler med evangelisttegn over halvKnudsen, død 1574 (p. 231).
kartoucher
med
fordybede
evangelist
navne i versaler. Midtfeltets øvre del optages af den sekundære indskrift, en
slidt tværskrift med minuskler: »Anno 1590 den 25 februar . . . . Kattrine
Miche ...«, måske Michel Knudsens hustru. Herunder et symmetrisk, kartoucheagtigt skjold, ved en rem ophængt i en krog, hvorfra der til hver side
udgår en bøjle, i hvis ende der hænger en lille klokke. Skjoldet, hvis mærke
består af et latinsk kors inden for et stiliseret gevir, flankeres af fordybede
versaler: H.M. Stenen er antagelig identisk med det »epitaf« over præsten Knud
Berthelsen, død 1574, som Rhode omtaler p. 266, men hvis navn han må have
læst galt. — Ifølge Abildgaards dagbog 1775 (p. 102) lå stenen delvis under
alterknæfaldet; nu op mod korets nordvæg (C. A. Jensen: Gravsten, nr. 586).
2) O. 1828. Jacob Boysen, født 17. aug. 1753, compastor ved S. Johannis
på Føhr fra 1780 til 1790, pastor i Alt Hadersleben fra 1790 til 1828, død 21.
dec. 1828. Rød, gotlandsk kalksten, 179 × 81 cm. Den glatte sten bærer en ind
skrift på tysk, skriveskrift, med præstens data; en nedenfor stående religiøs
indskrift er med versaler. Indsat i blændingen på våbenhusets vestgavl.
3) O. 1831. Marie Rasmussen, født 26. febr. 1789, død Petersen (!) 9. sept. 1831.
Rødlig, gotlandsk kalksten, 130 × 59 cm. Det øverste felt prydes af en søjlebåret arkade med trekantgavl i stråleglans, hvori ses et øje. Skriveskrift på tysk.
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4)
O. 1842. Karen Lund, født Laugesen, født i Gildbjerg, Lindknud sogn 1.
maj 1792, død i Haderslev 3. nov. 1842, 50 år, 6 måneder og 3 dage gammel.
»Hun efterlader en sørgende ægtefælle med 4 uopdragne børn, som helliger
hende dette minde«. Grå sandstensstele, 145 cm høj, med trekantgavl kronet
af kors. I gavlfeltet bladranke. Hvid marmortavle med skriveskrift. Herunder
en bikube i relief, hvorfra udgår to grene, alt omgivet af blade. Nederst på
stelen indsat en marmorplade over Anna Lund, død 1856. Bag på stelen er
ligeledes indfældet to andre mindetavler over medlemmer af familien Lund.
På kirkegården er rejst en stor granitmindestøtte over Laurids Skau, født i
Sommersted 22. maj 1817, død på Mariegård 11. maj 1864. »Efterslægten rej
ste denne sten«.

KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå. Haderslev provstearkiv: Kirkeregnskabsbøger for Gl. Haderslev 1565—
1847 (rgsk.). — Sager angående de enkelte sogne, Gl. Haderslev 1583—1920. — Sager
angående de enkelte sogne, Haderslev by (uordnet). — Haderslev provstis fælleskirkekasse: Regnskaber med bilag 1800—47. — Gl. Haderslev præstearkiv: Bd. 12. Sager til
aktfortegnelsen II, 9, »Das kirchliche Bauwesen« 1772—1919. — Bd. 15. Sager til akt
fortegnelsen
II,
13—14,
»Inventar
u.
Rechnungswesen«
og
»Die
Kirchenvisitationen«
1763—1918. — Cc. 1. Inventarium og beretning om præsternes indtægter 1708—71. —
Haderslev visitatorialsager, sager til slesv. registraturer: nr. 21. Kirche zu Althadersleben 1716—1832. — Haderslev byhistoriske arkiv. General-Visitation. — Se iøvrigt arki
valier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Kirkeklokkecirkulære af 1918. —
Museumsindberetninger af C. A. Jensen 1910, arkitekt Rolf Graae 1947 og 1953 (restaure
ring). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1951.
Haupt I, 343.
1

E. Pontoppidan: Annales ecclesiæ Danicæ. II, 98, sml. Rhode p. 102. 2 Quellen
sammlung. VI, 262 og 280. 3 Haderslev rådstuearkiv. General-kirkevisitation. 4 p. 102.
5
Visitatorialsager. 6 Aug. F. Schmidt: Danmarks Helligkilder, p. 155. 7 Fælleskirkekassen, rgsk. med bilag 1800—47. 8 Fælleskirkekassen, rgsk. med bilag 1870—
1924. 9 Sager ang. de enkelte sogne 1583—1920. 10 Kirken har næppe tidligere
været forsynet med apsis; i alt fald siger Haupt, at der ikke fandtes noget spor af et
sådant bygningsafsnit. Haupt nævner forholdet, fordi Braunius’ stik i Teatrum urbium
1585 (p.235) viser kirkens østligste bygningsafsnit som en apsis; men antagelig er der
kun tale om en signatur. 11 Den ene indfatning kan meget vel stamme fra korets øst
mur, men hvis de begge har været til stede ved kirken, må den anden snarere stamme
fra skibets nordmur, hvis romanske vinduer først blev ødelagt i forrige århundredes
sidste halvdel, hvorimod korets søndre allerede tidligt synes erstattet med et større.
12
Vinduerne kendes fra tegninger, som opbevares ved embedet, bl.a. et længdesnit
udført 1870 af bygningsinspektør Fischer, Haderslev. Se fælleskirkekassen, rgsk. med
bilag 1870—1924. 13 Sml. også Mackeprang: Portaler p. 145. 14 Tegninger til sa
kristiet findes ved embedet. 15 Et projekt til et tårn af nordfrisisk type udarbejdet
1909 af arkitekt Voss, Kiel, turde kirkeforstanderskabet ikke anbefale, fordi det var for
dyrt;
forstanderskabet
henvendte
sig
derefter
til
arkitekt
Jürgensen,
Haderslev,
som
efter uoverstemmelser med Voss fremsendte skitser til et nyt tårn (sml. note 9). Disse
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tegninger, fra 1. april 1911, er signeret af N. Jürgensen, mens de approberede fra 5. juli
samme år bærer P. Grams navn; sidstnævnte angives som ledende arkitekt i det doku
ment, der er indlagt i spirknappen; se præstearkiv, sager til aktfortegn. II, 9. 16 Ved
embedet findes en skitsemæssig plan af bygningen. 17 En farvelagt tegning af Wilckens
findes ved embedet; se også T. O. Achelis: Haderslev i gamle dage. I. 1926. p. 41.
18 L.Å. Haderslev landrådsarkiv fag 138 nr. 7 1874 Inventarier. Haderslev provsti. Ken
des fra et fotografi i NM. 19 Mackeprang: Døbefonte p. 332 f. 20 Fælleskirkekassen,
rgsk. med bilag 1870—1924. Se under 1872. 21 Amtsvisitatorialsager, diverse udtagne
sager. 22 Organist- og Kantorembederne. 1953, 5. udg., p. 207. 23 Ifølge visitatorialsager 1832 23. maj—1856 har kirken et orgel, jfr. fælleskirkekassen, rgsk. 1833—71.
24 E. Pontoppidan: Den danske Atlas. V I I . 1781. p. 144.

K I R K E R I H A D E R S L E V E F T E R 1850
Kristuskirken er en frimenighedskirke og ligger i Ringgade; den er opført 1896—97 i
nyromansk stil med skib og tårn (arkitekt Th. Hagerup), men først indviet 16. septem
ber 19001.
Evangelisk-luthersk frikirke, der ligger i Buegade, ejes af »Missouribevægelsen«; den er
indviet 23. oktober 1904.
S. Marie, byens katolske kirke, ligger på hjørnet af Mellem- og Mariegade; den er
opført 1908 og indviet 11. oktober samme år.
1

Thade Pedersen: De sønderjydske Frimenigheders Historie p. 205 ff., 280 ff.

HADERSLEVS FORSVUNDNE KIRKER
†S O R T E B R Ø D R E K L O S T E R K I R K E
aderslev dominikanerkloster synes grundlagt 1254, da to brødre sendtes fra Århus til
Haderslev1. Klosteret lå på den nuværende klosterkirkegårds område, der i ældre tid
var adskilt fra byen ved en grav2. Det omtales flere gange i løbet af middelalderen, uden
at dets historie dog er nærmere kendt. Også den bygningshistoriske udvikling taber sig
i det dunkle, og man ved ikke, hvordan det har set ud. Ganske vist ses anlægget på
Braunius’ bystik (fig. 1) fra 1585, men det er umuligt ud fra den summariske gengi
velse at danne sig en forestilling om klosteret endsige om kirken. Selve kirken har åben
bart ligget ganske nær graven, eftersom biskop Nicolaus Wulf 1454 skænkede et grund
stykke østligt for prædikebrødrenes kirke til bolig for en vikar3. Efter at munkene 1527
var blevet fordrevet, anvendtes kirken til kirkegårdskapel, indtil den gik til grunde ved
byens brand 16274.
Kirkegården, »den gamle kirkegård«, er nævnt 14655 og var i brug også efter refor
mationen; efterhånden blev den nærmest anneks til domkirkegården for helt at overtage
begravelserne ved dennes nedlægning 1808 (sml. p. 55), og 15. oktober 1808 udvidedes
den med den lavere liggende del mod vest6. Nu henligger den som anlæg med bevaring
af gravsten og -monumenter, af hvilke en del stammer fra domkirken og dens kirkegård7.
Af kirkens inventar kendes kun et † Mariabillede 8 , der omtales 1413, samt et † orgel,
nævnt 16259.

H

KILDER OG HENVISNINGER
Vilh. Lorenzen: De danske Dominikanerklostres Bygningshistorie, 1920, p. 31. —
T. O. Achelis: Haderslev i gamle Dage I, 1926, p. 40—43, jfr. II, 1929, p. 7. — C. J.
Petersen hos Güttel: Die Marienkirche in Hadersleben, 1935, p. 124 f. [udførlig rede
gørelse for diskussionen om klostrets grundlæggelsesår].
1
Ad domum Haderslesensem fratrem johannem holebøse fratrem bondonem conuersum de domo arusiensi, sml. Kirkehist. Saml. I, 557. 2 1401 hedder det: »... fossatum inter claustrum et opidum«, jfr. Matthiessen p. 5. 3 Matthiessen p. 29 f. 4 Ache
lis II, 7. 5 Matthiessen p. 39. 6 Wilken Jacobsen, i SJy. Maanedsskr. X I I , 161 ff.
7
Alle gravmonumenter er derfor beskrevet under domkirken p. 196 ff. 8 Matthiessen
p. 7 (i Kr. Erslev: Danske Testamenter nr. 80 er denne passus fejlagtigt udeladt).
9 LA. Åbenrå. Carsten Petersens samlinger, Haderslev amts kirker.

HELLIGÅNDSKLOSTER(?)
29. maj 1487 tillod pave Innocens V I I I . borgerne at indrette et hus
åndskloster med kirke eller kapel, klokketårn, have og urtegård —
plejede at have sine stiftelser indrettet. Tillige billigedes borgernes ønske
broderen Jens Madsen som prior for livstid1. Der er imidlertid ikke
denne stiftelse nogen sinde blev til virkelighed.

i byen til helligalt som ordenen
om at få ordens
vidnesbyrd om, at

KILDER OG HENVISNINGER
1

Acta pontificum danica nr.
klostre, 1906, p. 65, jfr. Vilh.
rie, 1912, p. 4.

3079. Lindbæk og Stemann: De danske HelligaandsLorenzen: De danske Helligaandsklostres Bygningshisto
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Fig. 1. Udsnit af Braunius’ stik, 1585. I forgrunden til højre, ved Sønderbro, ses hospitalskirken; nord
for torvet ligger domkirken og vest for, på næsset, resterne af sortebrødreklostret. Ret nord herfor
på den anden side af dammen, ses ruinen af S. Gertruds kapel og stik vest for dette Gl. Haderslev.

† FRANCISKANER NONNEKLOSTER
18. maj 1494 bekræftede pave Alexander VI. en gave til nonnerne af S. Francisci
tredie orden1, bestående af et hus tilhørende Dorothea v. Hesten, enke efter Benedikt
Ahlefeldt, og beliggende i den østlige del i nærheden af sortebrødrenes kirkegård. Klo
stret var stadfæstet af slesvigbispen Eggert Durkop, og nonnerne var indført2. Men selv
om det desuden vides, at Peder Madsen, præst i Ribe stift, i et testamente, henført til
c. 1500, skænkede en tønde hvede og en flæskeskinke til nonneklosteret3, er det ikke sik
kert, at dette er blevet ført ud i livet, da gaven kan have været tiltænkt klosteret, me
dens dets oprettelse forberedtes. — Jomfrustien, der gik forbi Dorothea v. Hestens hus,
antages dog af Achelis og C. J. Petersen at have fået navn efter nonnerne.
KILDER OG HENVISNINGER
1

Dvs. de havde ikke aflagt noget løfte, men levede i samfund
uden derfor at forsage forbindelsen med det verdslige. 2 Acta pontificum danica nr.

med

religionsøvelser
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3415, 5199. Lindbæk: De danske Franciskanerklostre, 1914, p. 64. Vilh. Lorenzen: De
danske Franciskanerklostres Bygningshistorie, 1914, p. 34. Achelis: Haderslev i gamle
Dage I, 1926, p. 44 f. C. J. Petersen hos Güttel: Die Marienkirche in Hadersleben, 1935,
3
p.
126.
»ad
Monasterium
Monalium«,
Terpager:
Ripæ
Cimbricæ
...
descriptio.
1736. p. 64.

† S. JØRGENS KAPEL
Kapellet nævnes 14131 og atter 1494, hvor det hedder, at det lå uden for byen (»ca
pella S. Georgii extra muros Hadersleuenses«)2. 1517 bortforlenede Slesvigbispen S. Jørgensgården3, og 1533 blev den overladt de fattige4 (sml. hospitalskirken p. 209). 1574
nævnes S. Jørgens have på Haderslev Søndermark, hvor gården antagelig har ligget5.
1494 var S. Jørgensgård og kapel knyttet til et evigt vikariat ved det gamle Maria
kapel i Haderslev domkirke6.
Inventaret kom muligvis til hospitalskirken (jfr. denne p. 209) i forbindelse med kapel
lets overdragelse til de fattige7; men intet af det er bevaret.
KILDER OG HENVISNINGER
T. O. Achelis: Haderslev i gamle Dage I, 1926, p. 47—52.
1
Matthiessen p. 7 ( = Erslev: Testamenter nr. 80). 2 Acta pontificum danica nr.
3432, jfr. Matthiessen p. 69. 3 Matthiessen p. 55 f. 4 Smst. p. 62. 5 Achelis I,
48 ff. 6 Acta pontificum danica nr. 3432 og 3458. 7 Achelis: Aus der Geschichte des
Herzog-Hans-Hospitals in Hadersleben, i ZSchlHolst. LVII, 210.

† S. GERTRUDS KAPEL
I Haderslev stadsret 1292 nævnes et »Spidall« beliggende nordvest for byen,
i Storegade er fundet en gammel kirkegård (ved husene nr. 39 og 41)1. Det er
denne stiftelse, der sigtes til i et gavebrev fra 1473 til de fattige sengeliggende
grimme »an deme gasthuse«, som af P. og J. A. Cypræus kaldes S. Gertruds
På Braunius’ stik (p.235) ses en ruin på stedet. Om stiftelsens historie vides
heller når indvielsen til S. Gertrud har fundet sted.

hvor der
antagelig
og pil
hospital2.
intet, ej
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T. O. Achelis: Haderslev i gamle Dage. I, 1926, p. 45—47, 141. (Achelis’ formodning,
at de 14 alabastfigurer, som indtil 1945 stod i Hospitalskirken, skulle hidrøre fra S. Gertrudskapellet, er antagelig begrundet i oplysningen om overdragelsen af gods til de fat
tige, men det er ikke sandsynligt, at kapellet har været i besiddelse af et så fornemt
inventarstykke).
1 Stadsret §§ 2 og 38, Danmarks gamle Købstadslovgivning, ved E. Kroman og Peter
Jørgensen I, 1951, p. 268 ff. samt Achelis I, 47. 2 Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i
Danmark, 1909, p. 127.
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HADERSLEVHUS (HANSBORG) † SLOTSKAPEL
Borgen nævnes første gang 13261 og flere gange senere i middelalderen, men vidnesbyrd
om et kapel træffes først i 1520, da der nævnes to slotspræster2; få år senere blev bor
gen nedrevet for at give plads for det nye slot.
1.
febr. 1557 nedlagdes grundstenen til Hansborg 3 , og kapellet, der lå i »det SønderHus«4, indviedes påskedag, 14. april 15665. Efter hertug Hans’ død 1580 tilfaldt slottet
(som derefter atter fik navnet Haderslevhus) 1581 kongen, der fuldførte bygningen.
Sammen med det øvrige slot synes kapellet at være blevet plyndret under kejserkrigen.
Ved slottets brand 1644 undgik det vistnok ødelæggelse, men da planerne om en gen
opbygning af slottet opgaves, nedrev man også kirken i 1660’erne6.

Den hvælvede kirke7 har antagelig optaget to etager, stuen og første stok
værk, og det vides, at der har været endnu en etage over kirkerummet8. Til
kirken hørte et lille klokketårn ved østenden af sydlløjen9, men om enkelt
heder ved bygningen haves iøvrigt kun få og spredte efterretninger; 1625 ma
lede Christen maler søjlerne ved portalen10; 1637—38 fik slottets skifertækker
Jacob Schultz bl. a. betaling for på ny at tække »Carnapet offuer Kierckedøren«
med nyt skifer (rgsk.).
Som Achelis har gjort opmærksom på, er kapellets indre beskrevet i digte
risk form 1570 af magister Knud Bramsen, som da var konrektor ved Haders
lev lærde skole.
»Omnes unanimi se non ornatius ore
Vidisse affirmant templum aut preciosius ullurn
..................... nitet angulus omnis in auro.
Tecta superna micant supra, teretesque columnae
Rupibus excisae templi decora alta coruscant.
Candida conspicuoque iacent asarota nitore,
Ostentant cultas specularia lucida formas,
Ut verbo dicam penitus domus Eustylos illa est«11.
(»Alle forsikrer eenstemmigt, at de ikke har
set noget tempel så smukt eller kostbart.........................................
.....................hver krog stråler i guld,
foroven funkler det høje loft, og templets pryd
de høje, glatte søjler hugne af sten skinner.
Der ligger et strålende flisegulv af iøjnefaldende
pragt, de klare ruder viser smukke figurer,
i sandhed: huset er »skøntsøjlet«).

Denne beskrivelse vinder troværdighed, da det vides, at slotskirken på Koldinghus var blevet indrettet med Hansborg som forbillede12. På Koldinghus
optog kirken to etager og var på syv fag. Hvælvingerne blev båret af to ræk
ker kantede sandstenspiller, som tillige understøttede pulpituret, på hvilket
den kongelige stol havde sin plads over for alteret. Gulvet var tavlet med mar
morfliser13. Sammenholdt med digtets oplysninger, og hvad der iøvrigt vides
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om Hansborgkapellet, synes det således muligt i hovedtræk at danne sig en
forestilling om den indre indretning.
INVENTAR
Om kapellets inventar haves kun sparsomme oplysninger, som hovedsagelig
må søges i en inventarieliste fra 159314. Enkelte værdifulde genstande undgik
ødelæggelse under fjendens hærgen i 1627, fordi man i tide havde bragt dem
til opbevaring på Kronborg15, men intet er nu bevaret.
Et guldstukket †alterforhæng med kongens og dronningens våben samt et
†alterklæde med rødt fløjlsomhæng omtales 1593.
†Altersølv. En forgyldt kalk og disk og to »döcker« nævnes 1593; måske er
kalken den samme, som 1627—29 opbevaredes på Kronborg.
To store, våbenprydede †alterstager, af messing, nævnes 1593.
En gammel †messehagel af rødt fløjl opregnes blandt inventaret 1593, mulig
vis den, der 1627—29 blev opbevaret på Kronborg. En forgyldt †»schola (d.e.
stola) umb denn halss und umb den ein Arm« nævnes 1593, men var forsvundet
ved kongens bryllup 1597.
†Prædikestol. I nogle år efter kapellets indvielse må man have nøjedes med
en foreløbig prædikestol, thi da kongen overtog slottet 1581, omtales bestand
delene til en ny, deriblandt fire hugne marmorsøjler, som endnu ikke var
opstillet16.
†Stoleværk. Ni store og små tarvelige bænke samt en ved kirkedøren fandtes
1593; †skriftestole samt stolestaderne maledes og forgyldtes 1606—08 sammen
med en del andet træværk17.
†Pengeblok. 1637—38 fik grovsmed Thames Jensen betaling for at beslå »itt
nyt Armblock« (fattigblok); Oluf Henrichsen kleinsmed gjorde to store taske
låse dertil (rgsk.).
1593 omtales 11 historiemalerier i panelerede rammer »in gemaket«, antage
lig et †herskabspulpitur.
Et †orgel fandtes rimeligvis i kapellet 1579, da det omtales, at der blandt
hofpersonalet fandtes en organist, der havde været der siden det nævnte år18.
1587 fik kongens orgelbygger ordre til at istandsætte orglet19, og 1608 blev
det fuldstændig renoveret og nye stemmer indsat ved Nicolaus orgelbygger17.
Et nyt †orgel, der var malet og forgyldt, opstilledes 1641—42 20.
Fire røde †gardiner til kirkens vinduer tilbagesendtes 1629 fra Kronborg.
KILDER OG HENVISNINGER
RA. Haderslevhus regnskab 1637—38, udgifter.
Hans Berlage: Die Erbauung des Schlosses Hansburg (1557—88), i ZSchlHolst. L I I I ,
1—54 (citeret Berlage I). Samme: Das Schloss Hansburg unter Christian IV. (1588—
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1644), smst. LIV, 305—371 (citeret Berlage II). — Berlage har i vid udstrækning an
vendt det arkivalske materiale, der på grund af dets omfang ikke har kunnet gennemgås
i denne forbindelse.
1 Ellen Jørgensen: Annales Danici p. 170. 2 Arends I I I , 10. 3 Suhm: Saml. I,
2. hefte p. 163 f. 4 SJyAarb. 1891, p. 294. 5 H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Univer
sitets Historie I, 585. 6 RA. Indland. Reg. 1649, fol. 611 f. Berlage II, 341 f. 7 Ber
lage II, 341. 8 Berlage I, 34 og II, 320. 9 Berlage II, 309, jfr. Braunius’ stik, p. 235.
10
Berlage II, 328. 11 ZSchlHolst. LV, 491 (Achelis). 12 Kanc. Brevbøger 4. dec.
1601. 13 J. J. Fyen: Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, 1848, p. 17. 14 Ber
lage II, 356. 15 Samme p. 333. 16 Berlage I, 35. 17 Berlage II, 328. 18 Berlage
I, 32. 19 Kanc. Brevbøger 22. okt. 20 Berlage II, 338.

Fig. 1. Christiansfeld. Efter stik fra 1782 i Danske Atlas VII, 208.

CHRISTIANSFELD
FLÆKKE
hristian V I I . og hans kabinetsminister J. F. Struensee underskrev 10. dec. 1 7 7 1 en
koncession1, ved hvilken herrnhuterne, der her efter deres eget ønske kaldes »de
sig til den uændrede augsburgske konfession bekendende evangeliske brødre«2, fik for
skellige rettigheder og friheder for det menighedssted (Gemeinort), som de havde til hen
sigt at indrette på den af dem nyerhvervede ejendom, Tyrstrupgård. Koncessionen stred
mod to af Christian VI. udstedte forordninger3, der skulle hindre herrnhuternes udbre
delse her i landet, og disse ophævedes derfor ved plakat af 23. dec. 17714. Efter Struensees fald blev herrnhuternes sag genoptaget af finanskollegiet, der imidlertid tilrådede
konfirmation af både købekontrakt og koncession, hvilket skete, og 13. aug. 1772 be
stemte kongen, at begge dele kunne udleveres til brødrene, som allerede 1. maj samme
år havde taget gården i besiddelse. De gik straks i gang med at forberede den nye brødremenighed; Johannes Prætorius5 og Jonathan Briant6 rejste til Barby7 i Sachsen for
sammen med brødreunitetets direktion8 at planlægge udformningen af den nye by og
menighedens forhold. Endnu samme år ankom fra Niesky9 Johann Gottfried Arndt, der
skulle være drifts- og bygningsinspektør; Arndt blev 1773 udnævnt til official10, og
Johann Georg Loos fra Herrnhaag11 overtog hans tidligere embede.
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I løbet af vinteren 1772—73 blev gader, veje
og byggegrunde udstukket på nogle af Tyrstrupgårds jorder, Langager kaldet, og allerede 1. april
1773 kunne grunden lægges til de fire første huse
i byen, der efter kongen fik navnet Christians
feld; undertaler og sang nedlagdes grundstenen12
til det sydøstre hus på kirkepladsen, hvor menig
heden fik sit midlertidige forsamlingshus (fig. 1,
det lille hus, der ses over tagryggen på kirke
salen), og det indviedes 13. november13. På treårsdagen for den første grundstensnedlæggelse i
Christiansfeld, 1. april 1776, lagdes grundstenen
til byens egentlige kirke eller menighedshus, og
indvielsen fandt sted 13. august 1777. Medvir
kende ved kirkesalens opførelse var bl.a. Arndt,
der havde tilsynet, en broder fra Eckernførde,
Johann Friedrich Werner, som murermester, bi
stået af broder Caspar Schultz (sml. gravsten
nr. 3) og som tømrermester broder Andreas Kirkegaard14. Bygningen udvidedes 1795—97.
Ud over arbejdet på de her nævnte bygninger
udfoldedes der en rig virksomhed med opførelsen
af byens øvrige huse. Blandt disse må nævnes
tre, som er nøje knyttet sammen med det ejen
dommelige
menighedsliv,
der
kræver medlem
merne inddelt efter køn og stand (gift eller ugift)
i de såkaldte »kor«. Mens ægtefolkene bor i små
familiehuse, lever de ugifte (eller »ledige«) samt
enkerne i »korhuse« med hver sin »korsal«, hvori
husets beboere mødes til andagt under ledelse
af en plejer. Brødrehuset, på hjørnet af Storegade og Kongensgade, blev påbegyndt 14. april
1774 og udvidet 1777 og 1793; dets korsal ind
viedes 10. november 1793. Søsterhuset, på kir
kepladsens nordside, blev påbegyndt 1. april 1776
og udvidet 1780, 1784 og 1799; dets korsal ind
viedes 3. december 1801. Enkehuset, nord for
kirken, er påbegyndt 6. august 1779 og udvi
det 1797—99; korsalen her indviedes 30. april
179915.
Kirkegården,
gudsageren,
der
anlagdes
på
»kaalgaardsagrene« lidt nordøst for den påbe
gyndte by (sml. fig. 1 og 4), blev indviet 2. april
1774 og udvidet mod nord 1869. Denne særpræ
gede kirkegård afspejler menighedslivet, idet de
døde ikke begraves i familiegravsteder, men i
grupper alt efter hvilket kor, de tilhørte i le
vende live, og der sløjfes aldrig noget gravsted.

Den egentlige kirkebygning, med
deakse nord—syd, ligger mod vest i den
Danmarks Kirker, Haderslev amt

læng

Fig. 2. Christiansfeld. Plan 1:300. Nord op
ad. Målt af El. M. 1954.
16
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Fig. 3. Christiansfeld. Ydre, set fra nordøst

Ældre fot.

efter rette vinkler udstukne by og mellem de to øst—vest-gående gader;
umiddelbart øst for kirken er der en stor, rektangulær plads, der ligesom byens
gader kantes af lindetræer. Kirkegården er som nævnt anlagt lidt uden for
byen, men alligevel nært knyttet til den gennem den smukke lindeallé, som
udgår fra østenden af byens nordre gade16. Kirkegårdens ældste del er et korsformet anlæg, hvis lire kvadrater adskilles ved og omsluttes af lindealleer, der
ligesom de tidligere nævnte er plantet samtidig med byens anlæggelse; ved
udvidelsen blev der i nord tilføjet to kvadrater og alleerne forlænget omkring
disse. Herudover findes ingen beplantning eller gitre på kirkegården; ubenyttet
jord ligger hen som græsrabatter, men efterhånden som den indtages til grav
steder, fjernes også græsset, og de helt ensartede små gravplader marcherer
frem række efter række over den nøgne jord; trods sit afrettede og øde præg
rummer denne kirkegård en særegen højtidelig stemning, som maner den ind
trædende til andagtsfuld tavshed, der ingensinde forstyrres af byens larm.
Kirkegårdsportalen i syd, rejst ved udvidelsen 1869, men af form som den
foregående17, er en pyntelig, empireagtig, træopbygning, holdt i lyse farver;
den har en stor, rundbuet midtåbning flankeret af kannelerede søjler og min
dre sideindgange, alle med tremmelåger; over den midterste åbning læses
(henholdsvis ud- og indvendig): Det saaes i Forkrænkelighed — Det oprejses
i Uforkrænkelighed18. En lille træbygning med søjler for enden af den allé,
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L. L. 1954

Fig. 4. Christiansfeld. Byplan fra 1812, udfort af N. Staunager. Nord opad.
I Brødremenighedens arkiv, Christiansfeld.

som fra lågen fører midt over kirkegården, er sandsynligvis identisk med det
»lysthus«, som P. Lorenzen opførte 181719, og må i så fald være flyttet ved
kirkegårdsudvidelsen 1869.
Den salsbygning, som indviedes 1777, indgår som midtparti i den nuværende
bygning, der fik sin form 1795—97, og i dens ydre er der ikke sket andre æn16*
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Fig. 5. Christiansfeld, fra vest; efter farvelagt stik af S. L. Lange, 1822.

dringer end dem, der affødtes af udvidelsen (sml. stikket fra 1782). Den op
rindelige bygning, der var ca. 34 m lang, er opført af gule sten i »Qvadratur
Arbeit«, dvs. at bånd på fem skifters højde og adskilt af et skifte er trukket
indtil fem cm frem foran det plan, hvori såvel bygningens hjørner som dets
vindues- og døråbninger befinder sig. I hver langmur er der fem vinduer, af
hvilke de tre midterste gav lys til salen, der ifølge en samtidig beretning var
ca. 22,5 m lang, 15 m dyb og 7,5 m høj20. Bag de øvrige vinduer og tillige op
lyst af vinduer i gavlene (sml. fig. 1) var der på samme måde som nu placeret
indgange med trapper samt to værelser og et køkken, det sidste til tilberedning
af kærlighedsmåltiderne (sml. nedenfor p. 246). Over disse mindre rum og i
åben forbindelse med salen var der i begge ender af bygningen store pulpi
turer, hvorpå forskellige syngende grupper af menigheden og gæster havde plads
under gudstjenesten. Alle indvendige vægge og lofter var pudset og hvidkalket,
og mellem salens vægge og loft var der ligesom nu en stor hulkel begrænset af
kraftige profillister.
Fra balkonerne fører der trapper videre op til tagrummet, hvor der er ind
rettet en mindre sal flankeret af to og to smårum i syd og nord. Hele denne
tagetage har næppe været brugt til gudstjeneste efter udvidelsen i 1795—97,
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Fig. 6. Christiansfeld. Brødremenighedens kirkesal; indre, set mod syd.
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da gavlrummene mistede nogle vægge, og siden er det meste af pudsen for
svundet fra de lodrette og skrå vægge; salen spænder over 15 spærfag og tve
deles af tre lodrette stolper, som hører til tagkonstruktionen og er indklædt
med panel, forneden formet som en høj, sokkelagtig plint, foroven som et
stærkt udladende kapitæl. Såvel de mindre rum som salen har mellem skrå
vægge og loft en stor hulkel.
Tilføjelser og ændringer. Ved den omtalte udvidelse 1795—97 opførtes der
ved henholdsvis nord- og sydenden af den ældre salsbygning og i samme mate
riale og teknik som denne en fløj med gavle i øst—vest (sml. fig. 1 og 3). Hele
arrangementet med indgange, hvis smukke rokokoagtige dørfløje (fig. 9) for
mentlig er overflyttet fra den oprindelige bygning, trapper, køkken etc. samt
orgelgalleri og pulpiturer flyttedes derefter ud i fløjene, og kirkesalen udvidedes
til at omfatte hele den oprindelige bygning. I den søndre fløj indrettedes tillige
en mindre kirkesal, nu vinterkirke, der sikkert har afløst den, som fandtes i
tagetagen over den store sal; i nordfløjens første etage er der 1908 bag pulpi
turet indrettet et bibliotek, som rummer brødremenighedens store arkiv.
Den nuværende tagrytter er opført af N. Jürgensen, Haderslev, efter at den
tidligere var blæst ned i en storm 1894. Allerede den første salsbygning havde
en lille †tagrytter (se fig. 1), der var ca. 5—5 ½ m høj, 2½ m i tværsnit og ind-
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Fig. 7. Christiansfeld. Søstrehusets korsal; indre, set mod nord (p. 249).

E. M. 1952

rettet til anbringelse af ur og klokke20. Den forsynedes ved opførelsen med en
vindfløj, som har årstallet 1776.

INVENTAR
Inventaret både i fælles- og søstresalen (salene i brødre- og enkehusene er
nedlagt) adskiller sig som følge af gudstjenestelige forhold på mange måder fra
en almindelig dansk kirkes. Allerede i inventariet 1776 nævnes trompeter og
valdhorn, der anvendtes til processioner og festligheder, og til fælles- eller
kærlighedsmåltiderne (te og boller) holdes et stort service bestående af gryder,
kander, kedler, kopper, tallerkener etc. Meget af det ældste kobbergeråd er
endnu i behold. I byens museum opbevares 22 smukke, til dels slebne krus og
kander (jfr. fig. 10—11), af hvilke adskillige går tilbage til grundlæggelsestiden; 1776-inventariet omtaler 12 geschliffene flaschen.
Fællessalen (kirkesalen)
Den store kirkesal (fig. 6), der efter udvidelsen 1795—97 måler ca. 36,5 ×
13,5 m, har længderetning syd—nord og er på alle lire vægge beklædt med
mandshøjt fyrretræspanel, der i langvæggene dækker det nederste af vinduerne,
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Fig. 8. Christiansfeld. Orgel i søstresalen, anta
gelig fra 1774 (p. 250).

V. M. 1951

Fig. 9. Christiansfeld. Indgangsdør til kirkens
nordre fløj (p. 245).

mens det i sydvæggen er brudt af vinduerne ind til en mindre kirkesal, der nu
anvendes om vinteren. Før 100 årsfesten 1873 blev langsidernes »Lambris« for
længet til indgangsdørene og fortsat hen under »korene« (dvs. pulpiturerne)21.
Overalt, hvor det oprindelige panel er bevaret, er fyldingernes hævede midt
parti buebrækket i hjørnerne, mens fyldingerne selv adskilles af rammestyk
ker med smalfyldinger, og herover har det panel, der er bag det lange podium
på vestsiden, en stor, påsat blad-hvirvelroset med holder til †lampetter; mens
det yngre panel på endevæggene foroven afsluttes med et almindeligt frisefelt,
krager langsidernes panel ud med en hulet gesims, på podiets panel af betyde
lige dimensioner, næsten vokset op til en baldakin, der bringer gotikkens kor
stole i erindring. Midt for vestvæggen, hvor det liturgiske bord står, er fyl
dingen, og med den baldakinen, fladbuet; baldakinen krones nu af Thorvald
sens Kristus i gips.
Yderst i endevæggene er der to par døre med dobbeltfløje. Dørene til øst
(den søndre for brødre og deres gæster, den nordre for søstre og deres gæster)
har tre fyldinger som de ældre vægpanelers, men i vestdørene (i syd for præster
og tilforordnede, den i nord anvendt ved bryllupper og begravelser) er fylningerne erstattet af otte små ruder. De store, klodsede låse med messing
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håndtag er senere, ligesom gangjernene er fornyet. Gulvet, der er sandstrøet,
består af brede, umalede fyrrebrædder.
Salen har intet alter, men på det ovennævnte podium, der strækker sig mellem
vestvæggens to ydervinduer og med front mod øst, står det enkle liturgiske
bord (Liturgustisch), nu oftest kaldet prædikebordet, med løs pult, og mellem
bord og væg står en højrygget, polstret, hvidmalet stol fra 1908, foroven på
ryggen med krucifiks, gudslam, XP, AO og Jesumonogram. Til daglig er bord
og pult dækket af et grønt klæde (tidligere, ifølge inventariet, med sort voks
dug og grønt rask), der fjernes under gudstjenester og kærlighedsmåltider for
at give plads for et hvidt antependium med uldbroderi, fra 187322: en kalk
under syv i oval anbragte stjerner og herunder tornekrone, kors og palmegren.
Stoleværket består af simple, løse, hvidmalede bænke med og uden ryglæn,
en del sikkert fra menighedens første dage. Ifølge inventariet 1776 var der til
den midlertidige menighedssal (sml. p. 241) anskaffet 32 bænke (hvoraf to
med ryglæn), og ifølge regnskaberne anskaffedes 1787 16 bænke til den øvre
sal (sml. p. 244), 48 til den store sal samt 13 med ryglæn til denne23. De er
ordnede i to grupper, en mod syd for brødrene og en mod nord for søstrene.
Både i og uden for fællessalen samt i byens museum findes flere stole, nogle
polstrede, dels fra den ældste tid, dels noget yngre, og på orgelpulpituret
står endnu en gammel, høj bænk med svejfede ben og ryglæn, omtrent svarende
til et par bænke i Hjerndrup fra 1700’rne. Her findes desuden tre skabe med
dørfyldinger som det ældste panels; andre står på loftet; fælles for dem alle,
som for andet på loftet henstillet, kasseret inventar (skabe, en sekretær, senge,
skolebænke etc.), er, at de er af fyrretræ og i den enkleste udførelse.
Både i nord og syd er der store pulpiturer med fyldinger og karnapfremspring,
nordpulpituret (af hvilket den bageste del er afskilret til bibliotek) med frem
spring i øst og vest, sydpulpituret, der bærer orglet, med midtfremspring. Ved
salens udvidelse 1795—97 flyttedes også pulpiturerne tilbage.
Orglet er fra 1865, leveret af Marcussen og søn, Åbenrå. Det har to manualer,
fodpedal og 21 registre. Endnu opbevares i menighedens arkiv kontrakten
1778 med Johann Daniel Busch, Itzehoe24, om kirkens tidligere forgel (ang.
det ældste, se under søstresalen), tilligemed en kontrakt af 26. sept. 1813 med
orgelbygger Jørgen Marcussen, begge forsynet med orgelbyggerens segl.
Lysekronerne har efter 1920 (sml. Maaleren 1922) afløst de tidligere, noget
mindre kroner (kun til levende lys), af hvilke tre »lakerede og forgyldte med
dukatguld« allerede nævnes i regnskaberne for 1796; af disse lindes een i
arkivet eller biblioteket (fig. 15), to i byens museum og to i Carlsbergs æres
bolig, syv ligger rustede og defekte på loftet. Det er spinkle smedejernskroner
af to ret ens typer, begge med otte arme og hejseværk, hvis trisser skjules af
fire egelignende blade (jfr. søstresalens). Lysepiberne har sidehuller.
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Fig. 10-11. Christiansfeld. *Krus af slebet krystal, nu i byens museum (p. 246).

Tårnuret, med fire skiver, er fra 1878. Det ældste †ur leveredes 1778 af Peter
og Jonathan Green, Åbenrå (kontrakt i menighedens arkiv).
To klokker, leveret 1894 af Th. Werner, Kleinwelka, Sachsen; den største
afleveredes 1917 til krigsbrug, men kom 1919 tilbage fra Altona, hvortil den
var sendt25.
Pengebøsser. I forstuerne syd og nord for salen er der på en stolpe opslået
et par enkle, firkantede pengebøsser af jern under en stor, sortmalet og for
gyldt jernblikkrone.
Søstresalen
Også søstrenes korsal (fig. 7), ca. 25,2 × 12,5 m, har længderetning i nord—
syd; der er adgang til den gennem fire oprindelige døre, to i hver endevæg; de
har tre fyldinger, hvis hjørner har vinkelsnit; smukt empirelåseblik af messing.
Både det glatte loft, der langs væggene har en bred hulkel mellem profilstave
(knap så kraftige som i fællessalen), væggene (der er intet panel) og inventaret
er hvidt som i fællessalen, men på grund af det langt stærkere lys, der vælder
ind gennem sidevæggenes 6 + 6 vinduer, står denne sal med en næsten blæn
dende hvidhed, der giver rummet en overordentlig skønhed. Gulvet er som
fællessalens.
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Fig. 12. Christiansfeld. »Gudsageren«. Brødremenighedens kirkegård.
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Det liturgiske bord står her på et podium ved østvæggen med front mod vest;
det består af glatte fyrrebrædder og er på de tre sider betrukket med hvidt
lærred, der har broderet udsmykning, på forsiden en bladkrans omkring en
indskrift (på tysk): Kom, lad os tilbede og knæle og falde ned for Herren; på
siderne spredte blomster med rosengrene. Den tilhørende stol, der svarer til
et par i fællessalen og vinterkirkesalen, men her er hvidmalet, har svungne
ben, tunget sarg og svungen ryg med bredt svejfet rygbrædt; sædet er pol
stret med grønt betræk.
Bænkene er som fællessalens.
I salens nordende står et lille, smukt Louis seize-orgel (fig. 8), sikkert det,
for hvilket der i arkivet foreligger en kvitteret regning 1774 fra Søren Borch i
Tønder (et positiv 78 rdl.)26, og som var menighedens første orgel, oprindelig
opstillet i den første, midlertidige kirkesal; det blev overladt søstrene 177827.
Nu er orglet ude af brug, piberne, dels af træ, dels af tin, udtaget af deres stil
linger og lagt i piberummet. Orglet har endnu mindelser om barokskabet i sin
opbygning. Forneden består det af bælgrummet, herover klaviaturet og øverst
piberummet, der afsluttes af en buesvajet gesimsliste, over hvilket der løber
en vandret liste, som bærer tre vaser forbundne med tøjguirlander. De fire
døre til bælg- og piberum, af hvilke de øverste følger gesimsens runding, har
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Fig. 13-14. Christiansfeld. Gravsten over Caspar Schultz og Lorenz Prætorius (p. 252).

enkle fyldinger ligesom klaviaturlåget. Lukker man dørene til piberummet op,
ses det at være delt af to lodrette profillister i tre »felter«; sidefelterne har for
neden vandrette, lodret riflede lister, der bærer skråtstillede rokokobøjler, og
under gesimsen løber en smal ornamentliste med lodret rifling og tungekant.
Alt dette er forgyldt, ligesom der også er lidt guld på vaserne; ellers står org
let hvidmalet. Det har 12 stemmer, og bælgen trækkes med en rem i højre side.
På skrålisterne for klaviaturet sidder et par små messinglysearme, dannet af
to modstillede C-bøjler.
Orglet står på et podium, der mod salen afgrænses ved et tremmegitter; på
podiet står en højbenet stol til organisten, desuden seks andre til bælgtrækker og
kor; de har tremmeryg og polstrede sæder med grønt betræk; træet er hvidmalet.
Salen, der nu oplyses elektrisk, fik tidligere lys fra seks spinkle empirelysekroner, der endnu hænger på plads og af og til benyttes med levende lys. De
har lire mæanderarme af jern og cylindrisk hejseknop; hejsetrisserne sidder
under fire egeagtige blade. Hvidmalede og forgyldte. Desuden sidder der på
væggen seks lysearme svarende til orglets, og på hver side af prædikerens stol
er der et par endnu spinklere; den noget længere arm består her blot af en fir
kantet svunget messingtråd; piberne har sidehuller.
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GRAVMINDER
Gravsten. På kirkegården, »Gottes Acker«, ligger som nævnt gravsten over
hvert eneste medlem af menigheden, fra den ældste tid og til vore dage (fig. 12).
De er alle ens eller med ubetydelige variationer i størrelse, skrift og udstyr: skråt
liggende marmorfliser, ca. 65—70 × 42—45 cm store og ca. 5 cm tykke, de æld
ste med fordybet skriveskrift (med eller uden rammestreg), de yngre med frak
tur og alle med nummer. Mod vest ligger mændenes afdeling, kvindernes mod
øst. Som eksempler på indskrifter skal blot anføres lire fra den østligste række
på mandssiden, samtidig nogle af de ældste (sml. fig. 13—14):
1) »No. 7. Ionas Rodbæk aus Molde bei Drontheim in Norwegen, geboren d.
28. Nov. 1736, Entschlief d. 17. Ian. 1776«.
2) »No. 9. Iohan Andreas Kastrup geb. d. lt Ian. 1756 in Stepping, ent
schlief d. 8t Apr. 1777«.
3) (Fig. 13) »No. 11. Caspar Schultz, geboren zu Pazkey in Schlesien d. 20tAug.
1725, Entschlief d. 17. Iun. 1778«.
4) »No. 18. Nicolai Henrich Riedel, Geboren in Hadersleben d. 16t Iun. 1748,
Entschlief d. 31t März 1780«.
KILDER OG HENVISNINGER
Det overordentlig righoldige, komplette arkiv, hvis ordning nøje svarer til andre
brødremenigheders verden over, er kun delvis udnyttet, jfr. i øvrigt noterne. — Kirke
klokkecirkulære af 1918. — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke
og Vibeke Michelsen 1952, 1954.
Johan Arndt Dyssel: Forsøg til en indenlands Reise, Forfattet 1763. Kbh. 1774. —
De kongelige danske Rigers og Fyrstendommers Stats- og Handels-Spejl for Aar 1780
ved Hans Holck, p. 415—19. — P. S. Nyeborg: En fynsk bondes besøg i Christiansfelt
1798, i Kirkehist. Saml. 4 rk. I, 401 ff. — Jubelfeier des hundertjährigen Bestehens der
Gemeine Christiansfeld am 13. und 14. August 1873, nebst: Rückblick auf die 100jährige
Geschichte
Christiansfelds
mit
Anhang
einiger
statistischer
Verzeichnisse.
Herrnhut
1873. — Max Wittern: Die Geschichte der Brüdergemeinde in Schleswig-Holstein, i
Schriften d. Ver. f. Schl.-Holst. Kirchengesch, 2. rk. IV. 4. 1908 271—414. — Holger
Hansen: Christiansfelds Anlæggelse, i Saml. til Jysk Historie og Topografi. 4 rk. IV,
1922, 1—26. — Christiansfeld, udgivet af »Maaleren«, Forening til Opmaaling af godt
Haandværk, 1922. — Frederik Christian Høy: Christiansfeld 1773—1923, trykt i Chri
stiansfeld. — Th. O. Achelis, Christiansfelds Anfänge, i Schriften d. Ver. f. Schl-Holst.
Kirchengesch. 2. rk. IX 1930, 1—58. — Christiansfeld i Fortid og Nutid, udg. af Turist
foreningen for Christiansfeld og Omegn. 2. udg. Christiansfeld 1936.
1
Se Holger Hansen, i Sami, til Jysk Historie og Topografi 4. rk. IV, 1—26, jfr. p. 10
note 2. Herrnhuternes indkaldelse skyldes først og fremmest kabinetsministerens bro
der C. A. Struensee, deputeret for finanskollegiet, som var stærkt interesseret i de til
menigheden knyttede industrier. Koncessionen udarbejdedes af Lorens Prætorius, kom
mitteret i finanskollegiets tyske kammer, hvis søn var herrnhutisk præst. 2 Herrn
huterne er et af grev Nicolaus Ludvig von Zinzendorf stiftet trossamfund, opkaldt efter
hovedsædet Herrnhut i Sachsen, men også kendt under navnene »de mähriske brødre«
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eller »brødrekirken«. I dette kærlighedssamfund, der ifølge stifterens bestemmelser kan
rumme medlemmer uanset trosbekendelse, lægges der først og fremmest vægt på et
inderligt kirkeliv med streng disciplin og kirketugt. 3 20. nov. 1744, 29. jan. 1745.
4
Kabinetsordre af 2. nov. 1771. 5 Jfr. note 1 sidste del. 6 Briant havde længe
opholdt sig i Danmark som herrnhuternes missionsagent. 7 Brødremenighedsby.
8
Brødrekirkens øverste ledelse. 9 Brødremenighedsby i Schlesien. 10 Et for menig
heden oprettet juridisk embede, der besattes af kongen efter brødrenes indstilling.
11
Brødremenighedens første selvstændige by anlagt 1737 i Mähren, men solgt kort før
Loos’ afrejse. 12 Genpart af de tekster, der både her og ved de i det følgende nævnte
bygninger blev nedlagt sammen med grundstenen, findes i Christiansfelds arkiv. 13 Dette
hus, der senere er blevet privatejendom, bærer en mindetavle på sydmuren. 14 Brødre
menighedens arkiv V. A. R 13. Kirkesalsindskrift 1776. 15 Jfr. Jubelfeier passim.
16
Den usædvanlig helstøbte by blev skilt i en østre og vestre del, da den nord-sydgående
landevej 1853 førtes gennem byen (Jubelfeier p. 100). 17 Jubelfeier p. 108. 18 Indtil
1920 var indskriften på tysk, Achelis p. 24. 19 Brødremenighedens arkiv V. A. R 13,
1817, hvor der findes en tegning af lysthuset. 20 Smst. som foregående, 1777. 21 Jubel
feier p. 3. 22 Jubelfeier p. 5. 23 Brødremenighedens arkiv V. A. R 13. 24 Jfr.
Gemein-Diarium 15. sept., 1. og 5. nov. 25 Høy: Christiansfeld p. 76. 26 Brødremenighedens arkiv V. A. R 13, 1774. 27 Jfr. Gemein-Diarium 1778, 5. nov.

Fig. 15. Christiansfeld. Lysekrone i biblioteket (p. 248).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aller, korbuesokkel og -kragbånd.
Stepping, korbuekragbånd.
Frørup, korbuekragbånd.
Skrave, korbuekragbånd.
S. Hygum, nordportalens kragbånd.
S. Hygum, korbuesokkel og -kragbånd.
Fole, korbuekragbånd.
Toftlund, korbuesokkel?.
Toftlund, nordportalens kragbånd.
Toftlund, korbuekragbånd.
Agerskov, korbuekragbånd.

12-43 udvendige sokler:
12. Aller.
13-14. Frørup.
15. S. Vilstrup.
16. Fjelstrup.
17. Moltrup.
18. Oksenvad.
19-20. Hammelev.
21. Nustrup.
22. Skodborg.
23-24. Skrave.
25-26. Tislund.
27-28. Toftlund.
29-32. S. Hygum.
33. Lintrup.
34-35. Fole.
36-38. Agerskov.
39-43. Bevtoft.

Haderslev amt. Bygningsprofiler 1:10. Målt af El. M.
Danmarks Kirker, Haderslev amt

17

Fig. 1. Aller. Ydre, set fra nordøst.

K. M. 1952

ALLER KIRKE
SØNDER-TYRSTRUP HERRED
irken, der indtil 1864 havde Taps (Nr.-Tyrstrup hrd., Vejle amt) som anneks, var i
middelalderen en af Slesvigbispens patronatskirker og betalte 24 sk. i cathedraticum*). I 1273 skænkede biskop Bonde tienden til Vor Frue i Haderslev1, en donation,
der bekræftedes 1334 af hertug Valdemar2. Allerede samtidig med reformationen, der i
Haderslev len og det under Ribe stift horende Tørninglen (Hviding, Frøs og Kalvslunds
herreder) indførtes 1528 af hertug Christian (III.), må hertugen dog have tiltaget sig
patronatsretten3.
Hvorledes
ordningen
ved
præstevalgene
var
udformet
efter
delingen
1544, fremgår af den af slotspræsten Jørgen Bøje (Georgius Boethius) for hertug Hans
nedskrevne redegørelse for de kirkelige forhold i Haderslev provsti4. Efter denne havde
sognet valgret — dog efter hertugens forlov og provstens råd — altså en meget ind
skrænket præsentationsrct, hvorimod patronatsretten lå hos hertugen. Efter dennes død

K

*) Når intet andet er angivet, henvises med hensyn til patronatsretten i middelalderen til Westphalen: Monumenta IV, 3144, jfr. Seidelin: Diplomatarium Flensburgense II, 165 f. samt for senere
tid til Trap: Slesvig. Med hensyn til cathedraticum-afgiften se Quellensamlung VI, 259 (1436) og
278 (1509 f.).
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Fig. 2. Aller. Plan. 1:300. Målt af El.M. 1951.

1580 overgik den til kongen, der i hvert fald senere besatte kaldet direkte gennem tyske
kancelli.
På kirkegården fandtes en helligkilde, kaldet »Piltekær«5.
Ifølge et i nyere tid optegnet sagn er kirkens »grundvold« flyttet fra Boyhøj mark ved
Tapsdam, fordi troldfolkene fjernede stenene.

Kirken ligger midt i sognet og omtrent midt i den langstrakte by. Kirkegår
den, der er udvidet mod nord 18726, omgives af trådvæv og hække, i vest og
syd tillige af linde og i nord af elme, kastanier og lindetræer; af stendiget, som
flere gange nævnes i regnskaberne, og som 1670 blev afdækket med græstørv,
er der intet tilbage (rgsk.). 1823 afløstes de gamle, murede porte af en ny port
og låge i sydvest med banede stenpiller, og 1874 købtes flere lågestolper af
granit, måske dem der nu står i sydøst6. I vest er der to låger til præstegård og
kirkesti; alle fløjene er af støbejern. Egepæle til den †søndre låge nævnes 17867.
En †kirkerist repareredes 1655 (rgsk.).
†Vognhus nævnes 1653 (rgsk.).
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, tårn i vest og korsarm
på skibets nordside fra sengotisk tid og foran syddøren et våbenhus fra 1700’rne,
der har afløst et ældre. Kirken har lille afvigelse til nord.
Den romanske kirke er af granitkvadre over en 46 cm høj, karnisprofileret
sokkel, der på nogle af hjørnekvadrene har knopper udformet som menneske
*17

260

SØNDER-TYRSTRUP HERRED

hoveder; skibets murhøjde er godt 5 m, og alle murene så omsatte, at kun
apsidens og korets nordre forekommer urørt. På korets overvægge er der et ret
tyndt, temmelig groft, uglittet pudslag med spor efter enkelte hvidtelag. Kun
to gamle vinduer er bevaret, apsidens og korets nordre, det sidste tilmuret;
apsisvinduet, hvis lysning ligger knap 40 cm fra ydre murflugt, måler udvendig
106 × 75 cm, og dets underkant er 216 cm over soklen (indvendig bredde 85).
I korets sydside er der en 190 cm høj, retkantet præstedør, som bryder soklens
øvre halvdel. I de omsatte nordmure på skib og tårn findes en (måske to)
vinduesoverligger(e) med en buediameter på 52 cm. Af dørene er den søndre
bevaret, en firsøjle-portal med reliefprydet tympanon (fig. 4), der har tilknyt
ning til Ribe domkirke8. Murenes karnisprofilerede sokkel er forkrøbbet om
kring portalens false, og på hjørnerne er der dels menneskehoveder, dels et
vædderhoved. De slanke søjleskafter (ydersøjler 16, indersøjler 19 cm i dia
meter) har degenererede baser og kapitæler af forskellig udformning; over
kapitælerne er der et på undersiden karnisprofileret, stærkt fremspringende
kragbånd. Under det falsede, rundbuede stik af krumhugne kvadre er der et
tympanon af blågrå granit (fig. 5); det har langs den krumme kant en flad
tovsnoning og forneden en smal kant, der omtrent på midten brydes af det i
lavt relief hugne, glorificerede korslams bagben; umiddelbart vest for lammet
er der en rovfugl, som slår en klo i lammets ene bagben. De vestre søjlebaser
har vel tilløb til attisk profil, men resultatet er blevet en slags terningkapitæl
med reliefprydede skjolde, og hjørneknopperne, den eneste mindelse om basen,
er udformet som menneskehoveder (hvoraf et enkelt vender forkert) eller som
et akslignende blad. De østre baser har helt terningform, den inderste med
nogle mærkeligt tilspidsede blade. På den vestligste bases skjolde er der i syd
to rundbuede arkader, den ene med en hånd(?), den anden med en vandringsstav(?), og i vest en lignende arkade med volut og ægformet forhøjning; på
sydsiden af den anden base fra vest en dobbeltarkade med lille, trefliget blad
i sviklen, og endelig har østkarmens yderste base et ubestemmeligt dyr (vild
svin?) på vestsiden og et menneske med udbredte arme på sydsiden (fig. 6—7).
Kapitælerne er meget tarvelige og klodsede; den yderste i vest har relieffer,
mod syd et femdelt blad, mod vest to cirkler (det ene med kors, det andet med
en mindre cirkel) sammenholdt af et cirkelsegment; på det ene hjørne et for
kert vendt hoved, på det andet et nedadvendt aks. Det østligste kapitæl skal
formentlig efterligne det korintiske, men bladrækkerne er blevet til perler
(sml. Tyrstrup p. 279 f.).
I det indre står den rundbuede, falsede apsisbue delvis dækket af korets østre
skjoldbue, og dens 18 cm høje kragbånd, som i underkanten har en dyb hul
stav mellem to flade rundstave, er noget molesteret. Korbuen er ligeledes beva
ret med sokkel og kragbånd, der begge har karnisprofil som bygningens sokkel.
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Fig. 3. Aller. Ydre, set fra sydøst.
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Skibets vestre taggavl er nu af tegl, men de to andre gavle er vistnok romanske,
af rå kamp.
Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid fik koret en krydshvælving hvilende på
halvanden stens hjørnepiller, helstens skjoldbuer og halvstens profilerede rib
ber (sml. Stepping), der dog er retkantede foroven, hvor de mødes om en slut
sten. Kapperne er ret flade, men den østre hævet noget af hensyn til apsisbuen.
Ældst af tilbygningerne er sikkert det med skibet jævnbrede, lave tårn, der
ligesom nordkapellet er af munkesten i munkeskifte iblandet mange romanske
kvadre; et stort arbejde med omsætningen af kirkens kvadermure er gået
forud for tårnets opførelse, og i forbindelse med denne blev skibets vestgavl
helt ommuret og forsynet med en stor, spidsbuet arkade. Tårnrummet har et
samtidigt krydshvælv med kvartstensribber; de udgår fra store, ubenyttede
hjørnepiller, der viser, at hvælvingen var planlagt med skjoldbuer i syd, vest
og nord; oversiden er utilgængelig. Fra et med tårnet samtidigt trappehus på
nordvesthjørnet er der adgang til det andet og øverste stokværk, der måske
har rummet klokkerne, som nu findes i det lave pyramidespir9. Den rummelige
trappe har rund spindel (de nederste par meter dog retkantet) og loft af let
fladbuede eller helt lige binderstik; underdøren er fornyet, overdøren fladbuet
med fals på indersiden. Tårnets andet stokværk har to falsede, fladbuede glam
huller i øst, nord og vest, men de er alle blændede; der ses intet spor efter åb-
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Fig. 4. Aller. Romansk sydportal. Tegning af Heinrich Hansen 1856; den lille mand (jfr. fig. 7) er her
fejlagtigt opfattet som et kors (p. 260).

ninger i syd, hvor muren da også er helt fornyet i krydsskifte; en lille, fladbuet
glug i nord er eneste lyskilde. Udvendig over glamhullerne i øst er der to og i
nord eet savskifte, hvorover bomhuller. Pyramidespiret, der krones af et for
gyldt kors (opsat efter 1849, sml. †vindfløj), har til hver side en kvist. Sydog vestmuren, der er skalmuret flere gange, har talrige jernankre og initialer:
i syd Frederik IV.s kronede spejlmonogram og derunder CDGZR samt års-
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Fig. 5. Aller. Sydportalens tympanon (p. 260).

V. M. 1951
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Fig. 6-7. Aller. Sydportalens østligste søjlebase, vestre og søndre side (p. 260).

tallet 172410 og i vest H A F P over I Z P (henvisende til Conrad Ditlef Graf
zu Reventlow (amtmand), Hans Ahrend Fischer Præpositus, Johannes Zoëga
Pastor). Spirets etagetagværk er sikkert samtidigt med tårnet, men noget om
sat og forsynet med ny konge; i en løsholt er snittet HIZP 1718 (Hr. Johannes
Zoëga, Pastor).
Det store nordkapel eller korsarmen har i øst en tilmuret, tilsyneladende op
rindelig, fladbuet dør og i nord spor efter et spidsbuet vindue. Begge langmure
har fladbuegesims støttet af små konsoller, som består af en i underkanten
afrundet sten over en ganske smal, kantstillet sten. I fodlinien har gavlen et
3—4 cm dybt blændingsbånd og derover ni højblændinger og et tilsvarende
antal kamtakker; de syv midterste har tvedelt spærstik over konsol, og de
yderste er trekantblændinger med aftrappede sider; de to blændinger, som
flankerer den midterste, har siksakmuret bund, og over dem alle er der et eller
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to savskifter under et blændingsbånd. Det fladloftede indre står i forbindelse
med skibet ved en stor, rundbuet arkade. 1781 fik »korskirken« nyt loft, og
bjælkerne blev beklædt7.
Våbenhuset er antagelig fra 1700’rne; det er af små, rødflammede sten og
delvis rejst over en ældre syld. Gavlen har en cirkelglug og strømskifter; i det
indre, på sydvæggen, er der en stor, nu tilmuret kamin, som må have været
brugt til blystøbning. Et †våbenhus på samme sted var at dømme efter tag
sporet betydelig smallere og lavere; det nævnes 1652 som delvis nedfaldet,
men synes dog at være blevet istandsat (rgsk.).
Et †sakristi var ifølge undersøgelseskommissionens beretning af 1708 ind
rettet i »runddelen bag altret«, en ordning, der holdt sig til 1913; det var ad
skilt fra koret med en mur, til hvis døråbning der 1872 anskaffedes en gitter
dør, og fra kirkegården har der en periode været adgang til sakristiet gennem
en i sydøst brudt dør6.
Tagværkerne over kor og våbenhus er nyere, af fyr, over apsis, skib og korsarm middelalderlige (for de to førstes vedkommende muligvis romanske), af
ret spinkel eg; apsidens er velbevaret og smukt tildannet, med ottekantet kongeog spærstivere, der udgår vifteformet fra kongens fod ligesom bjælkerne. Ski
bets har to lag hanebånd og spærstivere, der er bladet sammen med spærene;
korsarmens er tilsvarende, men det har tidligere haft skråbånd og er i det hele
stærkt omsat. Angående tårnet se ovenfor.
Kirken står nu hvidtet ude og inde, med tjæret sokkel og rundbuede støbejernsvinduer, indsat 1843 og senere (rgsk.). Den romanske kirke har blytag
med sugfjæl og flere nyere årstal; spirets blytag og våbenhusets tegl blev hen
holdsvis 1870 og 1859 erstattet med skifer6; kapellet har blåt tegltag. Skibets
loft, der ifølge kommissionen af 1708 var »gammel panel af egetræ«, er nu gip
set mellem indklædte bjælker (vistnok fra 1912), og gulvet er ligesom i tårn
og korsarm af cementfliser over gamle mursten.
En † vindfløj fra spiret nedblæste 1849.

INVENTAR
Alterbordet er et simpelt fyrretræsbord fra ny tid, skjult af et rødt, uldent
alterklæde med guldkors og -galoner, muligvis det, der indkøbtes 18856; også i
inventariet 1777 omtales alterklædet som rødt7.
En udskåren *egeplanke (fig. 9), der måske har tilhørt et romansk ciboriealter eller er indgået i en lektorieopbygning, findes nu i Haderslev museum.
Planken er ca. 270 cm lang og knap 24 cm bred på det bredeste sted; dens ene
ende, der er stærkt beskadiget af råd, er muligvis ubeskåret, mens den anden
er sekundært tildannet. Planken smykkes af to modvendte hulsnoninger samt
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langs den ene side af en sammenhængende række bosser med afrundede kan
ter; den har affasning ned mod en fals, men der synes ikke at være spor efter
not, taphuller eller lignende — kun halvdelen af et nagelhul ses i plankens
smalleste del, og tæt ved dens ene ende sidder et stort, smedet søm, men det
kan ikke afgøres, om hullet og sømmet er oprindelige. Planken har talrige spor
af sort og rød farve afsat vekselvis på både snoninger og bosser; på den dår
ligst bevarede, smalle del findes med regelmæssige mellemrum sorte farvespor,
der måske kan tydes som rester af en bladranke.
Fire altertavler har i tidens løb stået i kirken: en gotisk fra o. 1450, en
bruskbarok, en stor Louis-Seize tavle samt den nuværende, nyere alteropsats.
1)
Alterprydelsen er en predellaopbygning med tre malerier på kobber, kro
net af et marmorkrucifiks. 1844 beklagede sognepræsten D. Davidsen sig over
det gamle alter i kirken og lovede at skænke nogle malerier til alteret, bl. a. et
forestillende Jesus som verdens frelser på korset, hvis der bevilgedes ca. 100
rdl. til et nyt alter af egetræ m.m., hvilket skete 184511. Bag på tavlen er malet
en indskrift, der nu er ulæselig på grund af murværk, men hvoraf man dog
kan læse de tre første cifre af årstallet. Malerierne krones af et med predellaen samtidigt marmorkrucifiks på en firkantet piedestal, og hele opbyg
ningen hviler på en muret underbygning fra 19136, som er ført op bag tavlen
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og korsets fodstykke. De tre malerier, af hvilke det nordre er særlig hårdt
restaureret, forestiller (fra nord): 1) Kristus trøstes af engelen, 2) Kristus på
korset, ved dets fod Maria og Johannes samt den knælende Maria Magdalene,
og 3) korsnedtagelsen, kopi efter Jean Jouvenet. Malerierne har truende mørk
himmel som baggrund, de to første desuden med by, mens et virkningsfuldt
lysskær fremhæver korsnedtagelsesgruppen, hvis personer er iført mørke drag
ter i modsætning til de andre maleriers stærke farver. Billederne måler (inden
for rammerne): 1) og 3) 54 × 43 cm, 2) 50 × 34 cm. Rammeværkets staffering,
brun og blå, stammer fra ny tid. Marmorkrucifikset, om hvilket regnskaberne
mærkeligt nok er tavse, bortset fra at korset bliver »abgeschnitten« 19136, er
ca. 160 cm højt, figuren ca. 75, korset gråt, sortflammet, figuren hvid og sortflammet. Kristus hænger i skråt strakte arme, uden tornekrone; de samlede
fødder støtter mod et suppedanum.
2) Af den †gotiske altertavle fra o. 1450 er bevaret 16 figurer, nu opstillet i
et skab, der sikkert er samtidigt med den nuværende alteropsats, og ophængt
på skibets nordvæg. De 12 apostelfigurer (jfr. fig. 10), af hvilke de fleste nu
har fået deres tegn erstattet med en tynd kæp, svarer bl. a. til dem i Span
det og Højst, eet enkelt apostelhoved genfindes således i alle detailler i
Spandet. Foruden apostlene er bevaret figurer af Maria Magdalene (fig. 11)
med salvekrukken, iført et plisseret hovedbånd, som bl. andet kendes fra
Laurentiusalteret i Døstrup (Tønder-Højer-Lø hrd.), Johannnes Døberen med
lam og bog samt Marias himmelkroning (fig. 12); Gudfader og Maria sidder i
en stol, han med velsignende højre hånd, hun med hænderne samlede til bøn;
Kristus mangler. Indtil 1926 stod figurerne hvidmalede, men 1926 stafferedes
de med deres nuværende, uheldige, brogede farver — oprindelige farver var
ikke bevaret — af Johan Madsen, malermester og borgmester i Christiansfeld
(kaldsbog).
3) Den gotiske tavle afløstes antagelig af den bruskbarokke (nr. 4, se neden
for, nu i Haderslev museum), som imidlertid atter måtte vige for en stor alter
tavle i landlig Louis Seize stil (fig. 13), nu ophængt på korsarmens vestvæg.
Ifølge regnskaberne anskaffedes den 1784 og maledes året efter; dens forgæn
ger blev da »belistet« og ophængt på den nordre side12. Tavlen har snoede søj
ler med vinranker på hver side af storfeltet, der indrammes af pålimet, gen
nembrudt rankeornamentik med muslingeskaller, og storvingerne kantes af
barokke bøjler og fyldes af stærkt fligede, pålagte blade samt krones af små,
rankesmykkede topstykker. Det høje postamentfelt, der indrammes på lig
nende måde som storfeltet, flankeres højst uregelmæssigt både af søjlepostamenterne og af svungne konsoller under disse. Der er intet frisefelt, men over
storsøjlernes korintiske kapitæler hæver sig gesimsbrudstykker, som bærer den
svungne, brudte gavl, der sikkert har været kronet af en topfigur. I stor-,
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postament- og topfelter er der tarvelige malerier af Golgatha, nad
veren og gravlæggelsen, det sidste maleri i en oval bladmedaillon
holdt af to store engle med le og timeglas. Rammeværket er iøvrigt blåt marmoreret med hvidt på søjler og profilled, bronzering
på de pålagte ornamenter.
4) Fra en †altertavle i ret landlig bruskbarok-stil, fra o. 1650, er
bevaret fire *brudstykker, halvdelen af storstykkets fylding, to stor
vinger samt postamentfelt og frise, der nu er i Haderslev museum.
Tavlen, der sikkert har tilhørt egnens almindelige type, har rekt
angulært storfelt, ret højt postamentfelt, hvorover halvrund gesims
med pærestav, flankeret af konsoller med englehoved og herunder
stor diamantbosse. Storvingernes kraftige bruskværk omslutter en
midtoval med foldekant; vingen afsluttes forneden af maske. Rester
af den oprindelige staffering skimtes gennem overliggende maling.
Malerierne, der sikkert er de oprindelige, er alle olie på træ. Stor
feltets maleri forestiller Kristus på korset, på hans venstre side
en kvinde med pufagtige ærmer og stor kappe (Magdalene?). Far
verne er nu ret afblegede, hovedsagelig brunlige, kvindens kappe
dog blå. Frisemaleriet forestiller nadveren; storvingernes medailloner har malerier af 1) Jonas, der spadserer ud af hvalfiskens
mund, 2) Abraham i færd med at svinge sværdet over Isak, mens
han holder på dennes hoved med den anden hånd; i baggrunden en
hjort, der springer frem fra et træ.
Altersølv. Kalk (fig. 14), senbarok, fra 1712, svarende til Åstrups
(Haderslev hrd.), knap 20 cm høj, med flad, sekstunget fod, der
har antydede treblade mellem tungerne og et pånittet, støbt kru
cifiks, sekstunget fodplade og skaft, som i seks flade rundstave
fortsætter tungernes forløb over et lille profilbælte af tre smalle
rundstave. Den fladtrykte knop har på over- og underside seks
brede, to-tungede, ciselerede blade og seks rudebosser med grave
rede versaler: »Iessus«. Stort, halvkugleformet bæger med profileret
rand. På tre af fodens tunger graveret skriveskrift: »M. Michael
Stichelius Præpositus — He. Iohannes Zoëga Pastor — Paa Aller
Kierckes Bekostning 1712«. På fodpladen stemplet to sammen
skrevne M’er, mestermærke for Haderslevguldsmeden Mathias Mo
gensen (Bøje 1573). Under bunden indridset: »A. Eide, Haderslev
1883«. Disk, samtidig, og med samme mestermærke, med graveret
cirkelkors på randen og cirkeltegnet seksblad i bunden, desuden
Fig. 9. Aller. *Planke fra † ciboriealter eller † lektorieopbygning. Målt af El. M.; tegnet
af Tove Bojesen 1954 (p. 264).

Fig. 9
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dobbelte, koncentriske ringe ved alle kanter. En tidligere †kalk var af tin13.
Vinkande og oblatskål fra o. 1850, af københavnsk porcelæn, sortglasseret med
guldkors. En †tinflaske til messevin anskaffedes 1662 (rgsk.).
Berettelsessættet er fra 1865, da præsten fik refunderet udgift til et sæt sygekommunions kar14. Den 10 cm høje kalk har hvælvet fod og skaft i eet (uden
knop) og ægformet bæger; på foden et fastnittet krucifiks. Glat disk med
stemplet WN i rektangel, mestermærke for Johan Wilhelm Nissen, Haderslev
(Bøje 1621). Oblatæske af træ. Til vinen findes en almindelig glasflaske med
AM 75 i relief under bunden. Sættet ligger i en oprindelig trææske, der er for
met som en bog, læderbetrukket med guldsnit og ornamenttryk, og med fløjlsklædte rum afpasset efter de enkelte dele. 1768 anskaffedes sammen med den
daværende annekskirke Taps (Nr.-Tyrstrup hrd., Vejle amt) en †kalk og †disk
samt †flaske og †futteral dertil7.
Alterstager. 1) O. 1750 (fig. 15), 35,5 cm høje, med glat, karnisformet fod
skål og ret flad lyseskål. Skaftet består af to tværriflede balusterled med en
flad ring imellem. 2) Vistnok fra 19176, af plet, 68 cm høje, i renæssancestil.
3) Fire par sortmalede, drejede gravstager af træ.
Under præstens accidentia omtaler inventariet 1777 et trolovelses- og et
brudesmykke, 1796 nævnes, at der foruden trolovelsesmykket er to brude
smykker15.
En gipsfigur af Thorvaldsens Kristus på marmorpiedestal står i apsiden.
Alterskranke fra o. 1875, med balustre af støbejern, formet som akantustræer. Den tidligere alterskranke, fra o. 1800, der gik fra syd- til nordvæg og
består af slanke træbalustre, ligger på loftet.
Døbefont, romansk, af granit, omtrent svarende til Steppings. Den høje,
glatte, udbugende kumme, 80 cm i tvm., er kun udhulet i halv højde og
mangler afløb. Foden er formet som et omvendt terningkapitæl med pære
formede knopper på hjørnerne. Højde 108 cm. Den blev opbanet 18856 (Mackeprang: Døbefonte p. 332; vistnok fra Haderslev-værkstedet).
Dåbsfad, moderne, af hamret kobber.
Et tarvelig fontelåg af fyrretræ ligger på våbenhusloftet; det anskaffedes
ifølge regnskabet 178712.
Lille korbuekrucifiks med sidefigur, Maria (fig. 16), formodentlig fra 1700’rne,
meget naivt og landligt, hvidmalet; nu i tårnet, hvor Johannes-figuren endnu
lå o. 1910 (indberetn.).
†Korgitter. 1787 maledes gitterværket og de to døre ved altertrappen; ma
ling af dette gitter omtales i regnskaberne så sent som 183312.
Prædikestol, barok, i type svarende til Hammelevs (Gram hrd.) fra 1651,
men med andre detailler. Det er et enkelt arbejde på fem fag og et smalt opgangsfag, med slanke, glatte søjler på hjørnerne og buefelter med brudte side-
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Fig. 10. Aller. Apostelfigurer fra † altertavle (p. 266).

P. N. 1923

Fig. 11-12. Aller. Magdalene, en apostel og Marias himmelkroning, fra samme
† altertavle som fig. 10.
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profiler, glatte postament- og frisefremspring og lave, udsavede voluthængestykker; sekskantet bærestolpe og nyere opgang. Himmelen, der er ligeså
enkel som stolen, er formet som en regelmæssig, ottesidet polygon med gen
nemløbende frise; den har hverken hænge- eller topstykker; på undersiden er
der en stor stjerne, otteoddet, med profilerede kanter, og fra en roset i dens
midte hænger en helligåndsdue ned. I stolens storfelter er der malerier, til dels
stærkt overarbejdede, af de fire evangelister siddende med deres tegn ved
borde, der er dækket med hvide duge, samt »Salvator« i hel figur, alle på skyet
baggrund. Under hver ses navnet, malet med gyldne versaler, men ældre ver
saler skimtes under dem, ligesom ældre skrift ses under de helt moderne ver
saler i postament- og frisefelter: Guds ord lever etc. og: Salige ere de, som
høre etc.; i himmelens frise ligeledes moderne versaler: Grib det evige liv.
Rammeværket står med frisk, brun maling med blåt i felter og på stjernen.
1787 fik prædikestolen nyt †timeglas; 1833 maledes, forsølvedes og forgyldtes
den12, og 1884 blev den strøget med egetræsfarve6.
Stoleværket er fra 1884, udført af snedker J. B. Hansen i Haderslev og malet
med egetræsfarve6; de rundbuede gavle, nu brunmalede med lidt blåt på kan
terne, har bronzerede gipsrosetter i topstykkerne. Stoleværket i nordre til
bygning har rundbuede gavlstykker med en lille, drejet roset, sikkert en rest af
de stole, kirken havde fået før 1836. De har afløst et †stoleværk fra 1664 (rgsk.).
†Brudestol, omtalt som gammel i inventariet 177715.
†Pulpitur. 1765 undersøgte sognepræsten det sted, hvor kirkeværgerne Hans
Schultz i Brabech og Tønnis Hansen i Schouhuuse agtede at bygge en stol til
fire personer. Dette kunne tillades, såfremt »de satte stolen så højt op, at dem,
som sidder bag i korskirken, ikke betages frit syn til prædikestolen, såsom
Hans Schultz vil lade opgang dertil anlægge i den stol, ham tilhører«16.
Orgelfaçade i empire, fra 1819, da der sluttedes kontrakt med Hans Frederik
Oppenhagen om et nyt orgel12.
Det lille orgel, der svarer til Sdr.-Vilstrups (Haderslev hrd.) og er udført af
samme orgelbygger, har tre tårne, smykket med guirlander foroven og ege
ranker forneden og krones af vaser med tøjguirlander, det højere midttårn
dog med en trekant i stråleglans. De mellemfaldende led har foroven en laurbærgren, forneden palmekvist; vingerne er gennembrudte og består af node
bog og musikinstrumenter. Stafferingen svarer til stoleværkets og det øvrige
inventars farver; ornamenterne er forgyldte, i trekanten malet Jahves navn
med hebraiske bogstaver. Allerede 1826 måtte værket istandsættes17, og fra
1882 søgte man gentagne gange om at få det fornyet; dette skete først 1905
ved Marcussen og søn7. 1919 anskaffedes nye piber, da de gamle var konfiske
ret til krigsbrug6.
Pengeblok, fra 1700’rne, af eg, jernbunden. Stod tidligere i nordre tilbyg-
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Fig. 13. Aller. Tidligere altertavle, fra 1784 (p. 266).
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ning og benyttedes til klingpungspengene, men flyttedes 1950 ud i våbenhuset
efter at være renset og forsynet med efterligninger af gammeldags taskelåse.
Klingpung, fra 18927, med messingring og -skaftfatning (nu uden klokke),
pose af rødt, uldent klæde med guldgaloner og fraktur: »Giver, saa skal Eder
gives«; ophængt i koret.
Præsterækketavle, sikkert fra o. 1850, og fortsættelse fra 18796, med toskanske søjler og trekantgavl, brun- og sortmalede. De indeholder, med antikva,
fyldige oplysninger om præsterne; om den førstnævnte, Laue Iensen, født 1501,
død 1564, hedder det: »Under ham, der var en retfærdig og gudfrygtig Mand,
blev Taps eller Daabsøe annekteret til Aller 1544«. I korsarmen.
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Malerier. 1) 1700’rne, Kristi gravlæggelse, kopi efter Federico Barocci gen
nem stik af Egidius Sadeler; olie, 73 × 53
cm, holdt i klare farver. I enkelt profi
leret, forgyldt ramme, der atter er fast
gjort i en tavle svarende til præsterækketavlerne, men med udsavet hængestykke.
Billedet har muligvis, ligesom altermale
rierne og maleri nr. 2, tilhørt pastor
Davidsens malerisamling og er af ham
skænket til kirken. På triumfmuren over
prædikestolsopgangen.
2) 1818, kopi efter Rembrandts Kristus for Pilatus, 1633, med mange æn
dringer, deraf en tilføjelse af tre for
grundsfigurer,
hvorimellem
en
skaldet
mand, der synes samtidig med kopisten.
Signeret Hartmeyer 1818, og på bagsiden
(nu dækket af nyt lærred, men overført
til bagklædningen): »Gemalt 1818 von
V. M. 1951
J. G. Hartmeier in Apenrade, geboren
Fig. 14. Aller. Alterkalk 1712 (p. 267).
1755, gestorben 1833« (indberetning).
Ifølge regnskaberne for 1844 havde sognepræsten D. Davidsen på en nyligt fore
taget rejse til Hamborg fået foræret et stort billede af Jesus med Pilatus, som
han sammen med et mindre skænkede kirken11 (se alterprydelsen p. 265). Ma
leriet restaureredes og forsynedes med nyt baglærred af konservator P. Kr.
Andersen 1950. På nordre tilbygnings østvæg.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 17), bruskbarokt, 1654, over Kiersten Hans Daater og
Johan Schrøder, »som her neden for (dvs. får) roo oc hvile«, sat af hr. Hans
Schrøder og hans hustru Elisabeth hr. Hanses i Aller. Det lille, snedkrede
epitaf er af almindelig type, med joniske søjler, kartoucheagtige vinger, top
og hængestykke. Over og under søjlerne englehoveder og kvindehoveder, i
storvingerne halvrosetter med englehoved, i hængestykket et stort englehoved
og i topstykket et cirkelfelt, alt i bruskbarok ornamentik. Storfeltet indeholder
et maleri af Golgatha, malet af en provinsiel maler, efter nederlandsk forbillede.
På baggrund af en uvejrshimmel over et bjerglandskab holdt i lyse, gullige
og røde farver, står Johannes og de tre Maria’er, de to med helt burleske
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Fig. 15. Aller. Alterstage (p. 268).
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Fig. 16. Mariafigur fra krucifiksgruppe (p.268).

ansigter, og i forgrunden knæler en kvinde i hvidt, sikkert Kirsten Schrøder,
med et svøbelsesbarn og et lille, knælende barn ved sin side. Det lille maleri i
topcirklen forestiller Kristi opstandelse. Indskriften, i postamentfeltet, er med
gyldne versaler. Rammeværket har blå bund, hist og her lidt rødt, søjlerne er
hvidt marmorerede på skafterne, men det er de mange forgyldte ornamenter,
der dominerer. På triumfvæggen, nord for korbuen.
2) Senempire, 1835, over sognepræst til Aller og Taps, Jacob Aagaard, født
i Colding 15. april 1750, død i Aller 25. dec. 1824, hvor han havde været i 25
år, i Hammelev 13 år og i Wiborg 4. Sat 31. jan. 1835 af sønnen A. J. C. Aa
gaard; kærlige mindeord. I en trætavle med toskanske søjler og trekantgavl
— den, der sikkert har dannet forbilledet for de andre tavler i kirken — er
indsat en trapezformet, grålig marmorplade med saddeltagsformet topstykke
over udkraget gesims; under denne er indfældet en hvid marmorplade
med indskriften, fordybet skriveskrift, og i topstykket en lille, rektangulær
plade med korslagt æblegren og neg (?). Brun og blå staffering med lidt guld
som kirkens øvrige inventar, sortmalede bogstaver. På korets nordvæg.
Gravsten. (Fig. 18), barok, o. 1634; næsten udslidt indskrift over sogne
præsten Lage Damp, død 1634 (?), og formodentlig hans to hustruer. Trods
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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Fig. 17. Aller. Epitaf 1654 over Kiersten Hans
Daater og Johan Sehrøder (p. 272).

V. M. 1951

Fig. 18. Aller. Gravsten over sognepræst Lage
Damp, død 1634(?) (p. 273).

sliddet på indskrifttavlen kan det ses, at den sidste hustrus årstal ikke er ud
fyldte. Gotlandsk kalksten, 188 × 102 cm, med reliefversaler. — Langs ste
nens kanter løber en ramme med religiøs indskrift, Johs. kap. 19, Jeg ved, at
min frelser lever etc., afbrudt i hjørnerne af cirkler med evangelistsymbolerne.
Under et konsolstøttet bueslag står en stor engel, som holder den stærkt op
højede skrifttavle, der optager over en trediedel af fladen, foran sig. Mellem
de nedre evangelistcirkler er der tre ens, symmetriske skjolde, alle med en
seksoddet stjerne under initialer: 1) HL [D], 2) HDL og 3) ? ? D, vel hen
visende til præsten og to hustruer. Over skjoldene præstens valgsprog: »Simbolum Lagonis Damp: In silentio et spe fortitudo mea« (»i tavsheden og håbet
er min styrke«). I 1913 optoges gravstenen fra korgulvet og anbragtes op ad
korets sydvæg6.
Kirkegårdsmonument. Senempire, o. 1852, over sognefoged Hans Buchholz,
født i Erlev 3. april 1789, død i Skovhuus 3. maj 1848, og hustru Mette Maria
Buchholz, født Toftmann, født i Gl. Haderslev 5. febr. 1789, død i Skovhuus
29. juni 1852. 2. Corinth. 9,6. Sandstensstele over aftrappet sokkel, med lille
trekantgavl og kronet af vase. I frisen korslagt æble- og palmegren. Indsat
marmorplade med sortmalet skriveskrift. Syd for våbenhuset.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå.
Haderslev
provstearkiv:
Kirkeregnskabsbøger
for
Aller
1564—1847
(rgsk. ) . — Sager ang. de enkelte sogne, Aller og Taps, 1667—1920. — Haderslev provstis
fælleskasse: regnskaber med bilag 1800—47. — Aller præstearkiv: kirkeregnskabsbog
Ca. 3. 1871—1919. — Kirkeinventar for Aller og Taps Cc. 1777—1901. — Forskellige
kirkeregnskabs- og tiendesager for Aller og Taps sogne Ce. 1727—1869. — Haderslev
amtsarkiv, visitatorialsager, slesvigske registratur nr. 113, Kirche zu Aller 1818—51. —
Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Kirkeklokkecirku
lære af 1918. — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, P. Kr. Andersen
1946 (inventar) og 1951 (maleri nr. 2). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller,
Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1951.
Haupt I, 341 f.
1
Danmarks Riges Breve 2. rk. II nr. 219, muligvis nærmere bestemt til provsten
over Barvid syssel, smst. 2. rk. III nr. 274. 2 Matthiessen nr. 2. 3 Om hertug
Christians kirkeordinans for hans to len, jfr. A. D. Jørgensen: Den ældste lutherske
Kirkeordinans i den danske Kirkeprovins, i SJyAarb. 1889, p. 218 ff.; specielt om pa
tronatsretten p. 244. 4 Ny kirkehist. Saml. II, 265 f. 5 August F. Schmidt: Dan
marks Helligkilder, 1926, p. 155. 6 Fælleskirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924.
7
Provstearkivet: sager ang. de enkelte sogne 1667—1920. 8 Mackeprang: Portaler,
p. 58 ff. 9 Allerede 1671 synes klokkerne dog at have haft plads i spiret, eftersom der
i dette år leveredes en trappe til klokken (rgsk.). 10 1723—24 var der store reparations
udgifter, hvoraf en del hidrører fra tårnet, hvis vestre og søndre side ifølge murermester
kontrakten måtte opmures fra grunden (rgsk.). De samme sider af tårnet blev på ny
skalmuret 1823 og 1888 (se note 7 samt forskellige kirkeregnskabs- og tiendesager etc.
1727—1869). 11 Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager (sag nr. 4111). Ifølge
oplysninger fra LA. Åbenrå var Johann David Hartmeyer gæstgiver og vinhandler; han
var født 22. nov. 1754 og døde 12. marts 1833. 12 Forskellige kirkeregnskabs- og
13
tiendesager
etc.
1727—1869.
RA.
Rentekammerets
undersøgelseskommission,
14
Haderslev
amt
1708—15.
Kirkesager
G
2.
Fælleskirkekassen:
rgsk.
1833—71.
15 Kirkeinventar for Aller og Taps Cc. 1777—1901. 16 Som note 11 (sag nr. 96).
17 Fælleskirkekassen: Sager vedr. ombygn. 1800—96.
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Fig. 1. Tyrstrup. Den nedrevne kirke, set fra sydvest.

Fot. 1862
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irken, der i katolsk tid var viet Vor Frue 1 , betalte 24 skilling i cathedraticum og var
et biskoppeligt patronat2; men dette må være blevet bestridt i 1400’rne, da et tings
vidne af 21. marts 14413 udtrykkelig fastslog, at patronatsretten »fra arilds tid« havde
tilhort biskoppen i Slesvig, ikke hertugen. Ved reformationen overgik patronatsretten
til hertugen4 og efter hertug Hans’ død 1580 til kongen. Ifølge et tingsvidne af 14. dec.
1652 var sognet i »den sidste fejde« (Thorstensonfejden) blevet meget udarmet, da det
lå ved adelsvejen5. Angående skole i kirken, se p. 280.
Som følge af sognets stigende folketal, der væsentlig skyldtes tilflytning til Christians
feld, var kirken efterhånden blevet for lille. 1855 var visitatoriet inde på den tanke at
nedrive våbenhuset og forlænge kirken, som havde osttårn, mod vest, men dette for
kastedes af sognepræsten og kirkeværgerne, der krævede en helt ny kirke, der tilmed
burde flyttes noget, da også kirkegården var for lille. Dette vedtoges, og 1862 nedbrødes
den gamle kirke; den nye opførtes samme og følgende år med L. A. Winstrup som arki
tekt og indviedes 1863 (jfr. p. 280).

K
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Fig. 2. Tyrstrup. Den nedrevne kirke. Opstalt og plan. Ca. 1:300. Opmåling 1851 i kaldsbogen.
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Fig. 3. Tyrstrup. Situationsplan, som angiver den nuværende kirkes beliggenhed i forhold til den
gamle kirkegård. Rigsarkivet, (p. 278).

Den 1862 nedrevne kirke lå godt hundrede meter øst for den nuværende
(fig. 3). Kirkegården, der endnu er i brug, blev udvidet mod nord omtrent sam
tidig med kirkens nedrivning; den hegnes af kløvstensdiger omsat i slutningen
af 1800’rne, og i vest er der to kørelåger, den søndre tillige med fodgængerlåge,
alle med jernfløje mellem glatte granitpiller fra 1840; tre murede indgangsporte
til kirkegården nævnes 1833 og brudepladsen 18776. — Anlægget om den nye
kirke hegnes mod landevejen af en høj mur, opført af tegl og kvadermateriale
fra den romanske †kirke (sml. nedenfor).
I en indberetning fra o. 1728—30 til provsten i Haderslev udtales ønsket om
at få en gabestok og et halsjern opsat på kirkegården (Carsten Petersens arkiv).
†Kirkeriste blev istandsat 1654 (rgsk.).
En †kirkelade eller -stald(?) ses på fig. 1, liggende op til diget syd for kirken.
Kirken bestod af romansk kor og skib samt tre tilbygninger, tårn ved korets
østside, sakristi på tårnets nordside og våbenhus foran syddøren, vist alle fra
gotisk tid.
Den anselige, romanske bygning var opført af granitkvadre, hvoraf en del er
genanvendt forneden i den nye kirke; hele bygningen eller måske kun porta
lerne har haft rundstavprofileret sokkel, af hvilken blandt andet en kvader
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Fig. 4. Tyrstrup. Kirkegårdsindgang med portalsøjler fra den nedrevne kirke (p. 279).

med hjørneknop af form som et menneskehoved er benyttet i den nye kirkegårdsportal, der er omtalt nedenfor. Både korets og skibets mure divergerede
stærkt mod vest. Ud over de almindelige kvadre er der fra bygningen bevaret
to monolitoverliggere og -sålbænke samt nogle smigsten til (henholdsvis 56 og
62 cm brede) vinduer; disse kvadre er anvendt til to nicher på den indvendige
side af hegnsmuren mod landevejen; i forbindelse med en reparation 17427
nævnes tre tilmurede vinduer, to i nord og eet i syd, som måske var de oprinde
lige. Til hovedportalen i samme mur er benyttet fire par granitsøjler og tre
rundbuede stik af krumhugne granitkvadre, alt hidrørende fra den romanske
bygnings to portaler. På planen (fig. 2) ses, hvorledes søjlerne var fordelt med
fire ved syddøren, to ved norddøren og to ved våbenhusets dør; der kan dog
næppe være tvivl om, at de to sidste hørte norddøren til, og det er muligt, at
de først er flyttet 1853, da denne dør tilmuredes8; iøvrigt foreligger ingen nær
mere oplysninger om, i hvilke døre de forskellige søjler, kapitæler og baser var
anbragt før nedrivningen. Tyrstrupportalen (fig. 4) tilhører Ribegruppen lige
som sydportalen i Aller9 (p. 260), men er knap så degenereret; fire baser og
to kapitæler har terningform, oftest med små bladmotiver i skjoldene, fire
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baser er attisk profilerede (flere led prydes af en tovsnoning eller fletning) og
forsynet med hjørneknopper af forskellig form; endelig efterligner de to sidste
kapitæler på en meget naiv måde de korintiske i Ribe domkirke, idet blad
kransene helt er kommet til at ligne tætsiddende perlerækker; søjlernes pro
filerede abakus har hulled mellem to rundstave. — At dømme efter den plan
skitse af kirken, som findes i kaldsbogen10, var den romanske korbue urørt;
både kor og skib havde fladt loft.
Tilføjelser og ændringer. De gotiske tilbygninger var vist alle opført af munke
sten. Tårnet hørte til den lille gruppe af de såkaldte »forkerte« tårne, der er
anbragt ved korets østgavl, således at vestmuren hviler på korets østmur (sml.
bl.a. Hjerndrup p. 289). Tårnrummet, der muligvis lige fra opførelsen var sat
i forbindelse med koret ved en (efter tegningerne at dømme falset) arkade og
indrettet til alterplads, var overhvælvet. Adgangen til de øvre stokværk fore
gik ad en spindeltrappe, der i hovedsagen lå i nordøsthjørnets murliv. Klokkestokværket havde to små glamhuller i syd og formentlig et lignende antal
til de andre sider; tårnets ret stejle saddeltag havde små halvvalme i nord
og syd.
Sakristiet var opført mod tårnets nordmur og sat i forbindelse med dette
ved en åbning med lige gennemløbende karme. Ved nedrivningen havde det et
nyere vindue i hver flankemur og i vest tillige en dør. Rummet, som gennem
en stor del af 16- og 1700-tallet synes at have været benyttet til skole, havde
i nord en skorsten, der vel har stået i forbindelse med en kamin11.
Våbenhuset, hvis dør ved nedrivningen var smykket med to romanske søjler
(sml. ovenfor), havde vinduer fra 1844 i flankemurene og i øst en dør, som blev
tilmuret 18538.
Ved nedrivningen stod kirken hvidkalket med store, rundbuede støbejernsvinduer i syd og vest, indsat 1844, da kirken fik en stor istandsættelse6; alle
tage var blytækt med undtagelse af sakristiets, der var hængt med tegl, og
den romanske del samt våbenhuset havde gipsede lofter; sakristiet har sand
synligvis været hvælvet ligesom tårnet. Ifølge undersøgelseskommissionen af
1711 var korets og skibets lofter belagt med panel, som det sidste sted var så
medtaget, at det var nær ved at falde ned (rtk.). Tårnet må være blevet istand
sat 1743, eftersom dette årstal stod øverst på dets sydmur, og skibets vestmur
med to yngre støttepiller var hovedrepareret 1773 (rgsk.).
To †vindfløje, den ene fornyet 18036, var anbragt på tårntaget.
Den store, nye korskirke med apsis, sakristi i sydøst og tårn i vest er opført
1862—63 af bygningsinspektør, arkitekt L. A. Winstrup ved murermester
Christensen, Haderslev. Materialet er gule teglsten afstribet med røde skifter,
og bygningen har en høj, kvadersat sokkel af materiale fra den romanske kirke.
Under alteret er der nedlagt en stor marmorblok med en sølvplade, hvorpå
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der findes en indskrift om kirkens opførelse,
og under gulvet i hele det nye kirkerum blev
der lagt et cirka 30 cm tykt lag grus fra den
gamle kirkes indre (kaldsbog).

INVENTAR
Kirkens inventar stammer i hovedsagen
fra indretningen af Winstrups nybygning
1862—63 og præges helt igennem af tidens
forkærlighed for den nygotiske stil, her i en
særlig bastant udformning; det gælder såvel
altertavlen (med maleri af A. Dorph 1863,
Kristus hos Martha og Maria, restaureret
1904 af Hans Hampke, Slesvig), den enkle
prædikestol, de massive stolestader og orgel
med -pulpitur. Fra den tidligere kirke er
dog enkelte inventarstykker overført, lidt
E. M. 1952
er bragt til museet i Christiansfeld, og fra
Fig. 5. Tyrstrup. Alterkalk, skænket 1681
(p. 281).
regnskaber m.m. har man kendskab til nogle
få forsvundne ting. — Mellem præstens accidentia opførtes 1776 †brudesmyk
ket, for hvilket han fik 2 mark.
Den tidligere *altertavle, fra gotisk tid, har nu plads i Hjerndrup. Bag på
den stod ifølge kaldsbogen: »1657 Inthog Svensken H... Var jeg Hans Han
sen 64 Ar, var IIHS 45 Ar«.
Til en (eller flere) †sidealtertavler har måske hørt »St. Peder og en anden
Helgen«, der er omtalt i en tilskrift på J. B. Løfflers tegning (i National
museet) af døbefonten, og den helgeninde, der 1649 hang midt i den gamle
kirke, »en jomfru med disse ord: Beder godt for Jes Nielsen i Sigeling og hans
hustru«12.
Altersølv. Kalk (fig. 5), ifølge en optegnelse skænket kirken 1681 af en Reventlow, men sammenstykket af dele fra ældre kalke. Den sekskantede fod, hvis
standkant over den smalle fodplade er gennembrudt af firpas, er sengotisk,
fra o. 1500—25, en datering der også passer til det lille, støbte krucifiks, der
er fastnittet på en af siderne; den store knop med opdrevne, spidse tunger og
seks rudebosser, alle ciseleret med akantusbladværk, er næppe yngre end
1500’rnes slutning, og det smalle, sekskantede skaft, der ikke passer helt til
foden, kan med sine krydsbånd og blade være yngre, men er muligvis samtidigt
med knoppen. Det store bæger er formentlig fra o. 1775, da Haderslevguld-
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V. M. 1951

Fig. 6. Tyrstrup. Alterstager. De to store er henholdsvis fra 1752 (til højre) og 1863, den lille i midten
vistnok fra 1651; støbejernsstagen vistnok også fra 1863 (p. 282 f.).

smeden Jens Jensen Due satte sit mærke, IID med store kursivbogstaver
(Bøje 1584) på kalken.
Sygekalk 1776 (rgsk.), af kluntet barokform, med sekstunget fod på cirkulær
fodplade; foden går i eet med den fladrunde, midtdelte knop, skaftet er seks
kantet, det halvkugleformede bæger let udsvajet; 11 cm høj. Under bunden
indprikket ICL, sikkert hentydende til præsten Johan Christian Lautrup
(Arends II, 23) samt stemplet to gange IM (store kursivbogstaver) samt 13
og et kors. Disk med graveret cirkelkors i bunden og under denne indprikket
ICL, der senere er rettet til GHB. Samme mestermærke som sygekalken;
futteraler til kalk og †vinflaske er bevaret.
Alterstager. 1) (Fig. 6) bordstager med fod omtrent som Frørups, muligvis
det par messingstager, der 1651 indkøbtes i Lybæk for 33 mk. (rgsk.), 28 cm
høje, med brede akantusblade på fodskålen og vaseformet skaftled.
2) (Fig. 6) barokke, fra 1752, 52 cm høje, med stærkt kuplet, glat fodskål
og profileret lyseskål; på skaftet to balusterled over henholdsvis flad kugle og
skive. På fodskålene graverede versaler, på den ene: »Hr. Peter Woldike præp.,
hr. Antoni Bertelsen Psano (!) 1752« (Arends III, 9 og I, 46), på den anden:
»Iens Hansen, Knud Avsen ano 1752«.
3) (Fig. 6) sikkert fra 1863, med kuglestave mellem profilleddene, 44 cm
høje. — Inventariet 1776 omtaler et par støbte messingstager og et par stager
af messingblik.
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4)
(Fig. 6), af støbejern, med kælder,
vistnok fra 1863; i sakristiet.
Alterkrucifiks af tin på nygotisk støbejernskors, formodentlig fra 1863.
Døbefont, romansk, af granit, variant af
Haderslevgruppens rankefonte. Den udbugende kumme, 73 cm i tvm., har som
mundingsprofil en bredere og en smallere
rundstav og højt cylinderskaft. Foden,
hvis form er som et omvendt terningka
pitæl, har på hjørnerne høje knopper og
i de tre rundbuefelter stiliserede træer, i
det fjerde en blomst, hvor rundede kron
blade veksler med smalle spydblade. Høj
de 103 cm. I den gamle kirke stod fonten i
P. N. 1923
et indelukke (inventarium 1776). Om sam
Fig. 7. Tyrstrup. Degnestol, samlet af ældre
hørighed med den romanske gravsten, se
gavlstykker (p. 283).
p. 284 (Mackeprang: Døbefonte p. 331).
Den tidligere †prædikestol var måske fra 1558; ved stolens nedtagning no
teredes i kaldsbogen, at følgende indskrifter fandtes på den: »Salige ere de, som
høre Guds ord og bevare det«, og »Dette Alter(!) er bygget anno 1558, renoveret
1818«. Hvis prædikestolen har været fra 1558, har den vel været af type som
Steppings. 1651 udbedredes døren for prædikestolen (rgsk. 1564 ff.).
†Stolestader. 1582—83 indeholder regnskaberne udgiftsposter til nye stole. I
Christiansfeld museum findes en ganske fin *ungrenæssancegavl fra et stole
stade med våben for Emmiksen (sml. †gravsten nr. 2 og 3). Den har lysblå
bundfarve med lidt rødt og hvidt. Ifølge Abildgaards påskrift på hans tegning
af Claus Emmiksens gravsten fandtes også Holks våben på en stol.
Degnestol (fig. 7). I degnestolen er indsat seks gamle stolestadegavle i noget
afkortet skikkelse, de to fra 1662, de lire fra 1686. Ifølge kaldsbogen 1851 er
disse gavle taget fra præstens og Tyrstrupgårds stole. På de ældste, der stam
mer fra præstekonens stol, og som øverst i fyldingen afsluttes af et volutagtigt
topstykke med en lille hvirvelroset, læses med reliefversaler (på den ene):
»Mein hofnung zu godt aleine«, og fordybet: 1622 (på den anden): »Margrete M.
Dinis anno«. De fire yngste gavle, der alle har reliefskåret årstal 1686, har for
neden fladsnitornamenter og foroven i fyldingen et udsvejfet topstykke om
en stor blomst. I den ene gavl er der reliefversaler: »Hanna Anders Pedersens
udi Favervraa«. I korets nordside.
To tarvelige kollektfade med fejlfulde, danske indskrifter, 30 cm i tvm., er
anskaffet 1899 hos Gebrüder Stoffregen, Hannover (rgsk.).
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Klingpung af violet fløjl med guldgaloner på langt, høvlet skaft. Allerede
1663 ontales en klingpung (rgsk.).
Foruden de to nyere præsterækketavler er en ældre, fra o. 1800, bevaret i
enkel, smal profilramme med udsavet topstykke, der afsluttes med en bred,
buet profilliste. I sakristiet. Det fra den gamle kirke stammende orgel og vest
pulpituret er nu i Hjerndrup.
Klokker. 1) Gotisk, skriftløs, med to smalle tovstave foroven. 72 cm i tvm.,
ca. 64 cm høj.
2) Genforeningsklokke13, støbt 1920 i de Smithske jernstøberier, Ålborg.
†Klokke. Fjernet 1917 til krigsbrug. Den havde følgende indskrift: »Haec
campana cum ab anno 1694 sonnisset infelici ruptura ranca facta anno 1791
regnante augustissimo et potentissimo rege Christiano VII praefecto illustrissimo Møsting praeposito Cretschmer pastore Lautrup curatis C. Sørensen et
E. Jørgensen de nuo fusa est Hafniae. A. H. Gamst« (»da denne klokke havde
tonet fra år 1694, og da den blev ødelagt af en uheldig revne, omstøbtes den
1791,
da Christian VII etc. var konge, Møsting etc. amtmand, Cretschmer
provst, Lautrup præst, C. Sørensen og E. Jørgensen værger (ved) A. H. Gamst«).
—Ved nedtagningen måtte hvælvingen gennembrydes (kaldsbog og præsteindberetn. til Thurah).

GRAVMINDER
Gravsten. (Fig. 8 a—b) romansk, af granit, svagt trapezformet, 187 × 60—
53,5 cm, 40 cm tyk foroven, i øvrigt ca. 30. Mens den heraldisk venstre side
er glat tildannet, er højre side smykket med en arkaderække, hvori hver anden
»søjle« er erstattet af tre nedhængende blade, snart rundede, snart stive spyd
blade. Forsiden omsluttes af en glat 6,5 cm bred ramme, og herindenfor står
et højtstammet processionskors, hvis stamme forneden deler sig i to vinkelstil
lede ben, mens de trapezformede korsarme udgår fra en lille ring, og mellem
armene er der dråbeformede blade. På hver side af korsstammen ligger en
bølgeranke, og mellem »benene« ses en fugl med udbredte vinger og over den
et lille georgskors. Stenens ene glatte side tyder på, at graven har haft plads
ind mod kirkens mur. Såvel trebladene i arkaden som fuglen og ranken viser
hen til det værksted (måske i Haderslev og af Mackeprang kaldt Haderslevværkstedet), der har leveret talrige rankefonte, der næsten alle er smykket med
fuglen og de stiliserede træer. Også denne kirkes fontefod er så nær beslægtet
med stenen og de øvrige fonte, at den må hidrøre fra samme værksted (Macke
prang: Døbefonte p. 330). Nu ved kirkens sydmur.
Forsvundne gravsten. 1) (Fig. 9) Romansk, af granit, svagt trapezformet,
nedadtil vinkeldannet. Overfladen optages (uden ramme) af et processionskors,
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E. M. 1954 og P. N. 1923

Fig. 8 a-b. Tyrstrup. Romansk gravsten, set ovenfra og fra siden (p. 284).

Fig. 9-11. Tyrstrup. † Gravsten. 1. Romansk. 2. Sengotisk, over Claus Emmiksen, død 1541.
3. Sengotisk, over Erik Emmiksen, død 1554 (p. 284, 286).
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hvis arme forbindes af en lille dobbeltring. Kun kendt fra Lofflers tegning, hvor
det opgives, at stenen findes i Christiansfeld museum. Her er den imidlertid
ikke og skal aldrig have været der14.
2) (Fig. 10) gotisk. Ifølge Abildgaards tegning 1775 i Nationalmuseet lød
indskriften, der var med minuskler og havde store begyndelsesbogstaver: »Ano
d(omi)ni 1541 de(n) dach na hillige Chrisins(!) dach [altså 26. dec.] starf selige
Claues Emichsen va(n) tustrupgarde dem GOT gnade a(men)«. Inden for rand
skriften, i stenens øvre halvdel, ses to våben i hver sin arkade, et for Emmiksen
og et for Holk [Claus Emmiksen var gift med Karen Holk Wulfsdatter]. Om
stenens plads opgiver Abildgaard kun, at den findes i Tyrstrup kirke (C.A. Jen
sen: Gravsten nr. 248).
3) (Fig. 11) gotisk, svarende til foregående, men kun med Emmiksen-våben.
Efter Abildgaards tegning fra 1775 lød indskriften: »An(n)o d(omi)ni 1554
de(n) 14 dagh na sunte Iohanns [8. juli] Wort selige Eric Emichse(n) claues
sone van tustrupgarde geslagen dem GOT gnade a(men)«. Heller ikke om denne
stens plads foreligger nærmere oplysninger (C. A. Jensen: Gravsten nr. 270).
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Fig. 1. Hjerndrup. Ydre, set fra sydøst.
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HJERNDRUP KIRKE
SØNDER-TYRSTRUP HERRED
irken er anneks til Tyrstrup, hvilket forhold går tilbage til middelalderen1. Den var
dengang en af Slesvigbispens patronatskirker og betalte 6 skilling i cathedraticum.
Ved reformationen blev den et hertugeligt patronat2 og gik 1580 efter hertug Hans’ død
over til kongen. Om skole i kirken, se under tårn.
Ifølge sagnet var der kappestrid mellem bygmestrene af Sommersted og Hjerndrup
kirker om, hvem der først fik fuldendt sin kirke; da Hjerndrup-mesteren vandt, blev
modparten så rasende, at han mod kirkespiret kastede en kampesten, som kun nåede
midtvejs og endnu ligger på marken3.

K

Kirken ligger højt i den langstrakte by, omtrent midt i sognet. Kirkegården,
hvorfra der er vid udsigt til alle sider, hegnes af omsatte kampestensdiger
med mange kløvede sten; langs digerne, som nu indvendig er jorddækkede i
stor højde, er der en række større og mindre træer, af hvilke 60 linde blev plan
tet 1838 og 18744. I kirkegårdens nordvestre hjørne er der en køreport med
fodgængerlåge, i øst nær det rundede nordøsthjørne og i vest nær nørddiget
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Fig. 2. Hjerndrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1951.

låger, som alle har gotiserende støbejernsfløje mellem glatte granitstolper,
sandsynligvis opsat 18455. Kirkeregnskaberne omtaler 1599 en udbedring af
den forfaldne kirkegårdsmur og portene, 1734 et kirkegårdsplankeværk, 1760
den østre låge, 1779 en ny egetræsdør til sydsiden af kirkegården og i 1800’rne
flere reparationer af stendiget (rgsk.).
†Kirkestald. 1853 var den gamle, spåntækte præstestald faldefærdig; den lå
på kirkegårdens østside og var formentlig identisk med det 1775 reparerede
vognhus (rgsk.)5.
Kirken består af romansk kor og skib saint to sengotiske tilbygninger,
våbenhus foran syddøren og tårn ved korets østgavl; tårnrummet benyttes nu
som sakristi, men har tidligere ligesom våbenhuset gjort tjeneste som skole.
Bygningen har nogen afvigelse til nord.
Den lille, romanske kampestenskirke er overvejende bygget af hovedstore
sten med småsten af flint og andet i fugerne og med sokkel, hjørner og enkelt
heder af granitkvadre. Bag våbenhuset står skibets mur med bredt udstrøgne,
hvidtede fuger, mens der ikke synes at være hvidtespor på stenene. Skibets
romanske murhøjde er ca. 4 meter over sokkelen, der er 35—40 cm høj og for
synet med en lille hulkant; på skibets to bevarede hjørnesokkelsten, i nord
vest og sydøst, er der en hjørneknop af form som et menneskehoved. På en
cirka een meter lang sokkelkvader i skibets nordmur nær vesthjørnet er der i
relief hugget en stående, opsadlet hest over en liggende, formentlig død mand;
hesten står på en streg, som muligvis angiver jordsmonnet, og bag hesten ses
et stort treblad (fig. 4).
Bevaret af romanske vinduer er kun korets østre; det har vistnok monolit
overligger, er tilmuret og let beskadiget i underkanten af en senere dør til
tårnrummet; det måler ca. 80 × 44 cm på den udvendige side. Af dørene er den
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Fig. 3. Hjerndrup. Kirkegårdsindgang i nordvest (p. 287).
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nordre bevaret, men tilmuret allerede i gotisk tid; både de kvadersatte karme
og den vandrette overligger er ret uregelmæssigt tildannede; sokkelen brydes af
den 182 (over sokkel) × 98 cm store døråbning, og dette er markeret ved, at de
to sokkelsten nærmest døren ender i en lille, retkantet klods, fremkommet ved
at sokkelprofilet ikke er ført igennem på de sidste otte centimeter. Syddøren
er udvidet i lysningen.
I det indre står murene næsten lige så ujævnt som udvendig, sikkert kun
dækket af talrige hvidtelag, hvorigennem kvindedørens kontur skimtes. Fra
den romanske triumfbue stammer rimeligvis enkelte krumhugne kvadre i våben
husmur og kirkegårdsdige samt den hulkantede sokkel under den gotiske bues
sydvange. Korets og skibets østre taggavle er opsat af temmelig store kampe
sten; angående skibets vestgavl se side 291.
Ændringer og tilføjelser. Den første ændring i anlægget var måske triumf
buens udvidelse, og arbejdet er tilsyneladende gået forud for våbenhusets op
førelse, eftersom der i dettes mure er anvendt i alt fald een korbuekvader; den
spidse, gotiske bue med smalle, retkantede kragbånd er helt af tegl.
Det lave våbenhus er af munkesten iblandet enkelte kvadre, men murene er
stærkt flikkede og har i nyere tid fået en forhøjelse på cirka en halv meter;
gavlen har lige taglinier som før forhøjelsen. I hver flankemur og i gavlen, øst
for den i moderne tid udvidede dør (allerede 1740 skulle den forhøjes)6, er der
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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Fig. 4. Hjerndrup. Billedkvader i skibets nordre sokkel, delvis overtjæret (p. 288).

nyere, firkantede, indvendigt stærkt smigede vinduer (det vestre blændet).
I det indre er der mod vest to små nicher, en retkantet og en rundbuet, af
hvilke den sidste måske er et oprindeligt vindue.
Før 1711 blev skolen flyttet fra tårnrummet til våbenhuset7, hvor den holdt
til endnu 1760, da der anskaffedes en ny bænk til børnene (rgsk.); undersøgel
seskommissionen fra 1711 (rtk.) nævner våbenhusets skorsten, og på dets
loft fandtes 1951 en empire *kakkelovnsfod af træ, der nu er i National
museet.
Det lille, sengotiske tårn, der ligesom nogle få andre tårne på egnen (sml.
Tyrstrup p. 280) er blevet anbragt ved korets østgavl, uden at årsagen kan
søges i terrænforholdene8, er af munkesten i munkeskifte over en næsten bindig syld af små kampesten; fugerne er midtridsede. Til det fladloftede tårnrum, som nu står i forbindelse med koret ved en nærmest fladrundbuet dør
åbning, har der på et tidligere tidspunkt været adgang fra det frie gennem en
dør i sydmuren; en lille, fladbuet, blændet åbning i øst har måske været rum
mets eneste vindue. Til mellemstokværket er der adgang ad en fritrappe i nord
gennem en delvis ommuret, fladbuet, udvendig falset dør helt mod vest i muren.
Mellemstokværket, hvorfra en senere brudt åbning fører til korets loft, har i
øst en fladbuet glug og i syd en tilsvarende blændet åbning. Stigen, som fører
til klokkestokværket, bærer på et af de i tværsnit trekantede trin årstallet
1711. Selve klokkestokværket, der er stærkt ommuret, har i nord to fladbuede,
lige gennemløbende glamhuller, som forekommer uændrede, i vest to, i øst og
syd eet, der alle er noget større, forsynede med udvendig fals og vistnok sam-
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Fig. 5. Hjerndrup. Indre, set mod øst.
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tidige med istandsættelsen 1724. Mellem glamhullernes øvre del er der rester
af to savskifter.
I en synsforretning fra 1711 siges, at tårnrummet, der har skorsten, nu er
indrettet til sakristi, men tidligere blev brugt til skole (rtk.).
Kirkeregnskaberne omtaler hyppigt reparationer på kirken og dens tilbyg
ninger, f. eks. 1582, da der var udgifter til bly og anden nødtørft, og 1664, da
spåntækkeren arbejdede på spiret i 16 dage og lire karle huggede spån dertil i
to dage (rgsk.); også Rhode (1775) nævner, at det høje spir »er med træbrikker
betækket« (p. 338). Synsforretningen fra 1711 siger, at kirken nu »er i en tem
melig tilstand«, men at den for 14—15 år siden var så slet, »at ingen kunde
snart stå tør derudi«; endvidere fremgår det, at både tårnet og det ottekan
tede spir er ganske brøstfældige (rtk.). Tårnet blev da også få år senere, i 1724
(sml. rgsk. og jernbogstaver på tårnet), stærkt restaureret, især for klokke
etagens vedkommende. 1771 blev skibets vestre taggavl, der 1711 var af ege
tømmer og teglsten, fornyet med små, gule sten, der ligger i strømskifter langs
gavllinien (rgsk. og rtk.); ved denne lejlighed blev hele gavlen forstærket med
talrige jernankre, hvoraf to har årstallet 1771, mens andre har initialer: C.VII.s
kronede spejlmonogram, FVK (Friedrich von Klingenberg, amtmand), IC (Joa
chim Cretschmer, provst), AB (Anton Bertelsen, præst) og TI (kirkeværge?).
10*
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Tagværkerne over kirken og dens tilbygninger er alle middelalderlige, af eg,
men noget omsat og suppleret; tårnspiret, der er firsidet og stærkt udsvajet
forneden, ottesidet foroven, er bedst bevaret; den ottesidede konge står på en
meget svær bjælke, der hviler på et dobbelt bjælkelag.
Kirken står hvidtet, med tjæret sokkel og sugfjæl; spiret har skifertag fra
1914, resten tegltag. 1667 nævner regnskaberne en blysmelter (rgsk.), og 1711
havde skibet på sydsiden et blytag, som synes fjernet 18449, mens våbenhuset
i 1666 blev tækket med langhalm (rgsk.). Korets og skibets sydmur samt ski
bets vestgavl er cementeret i slutningen af forrige århundrede, og de rund
buede støbejernsvinduer er indsat i løbet af årene 1845, 1851 og 188210. Det
indre har gipset loft, i skibet fra 1884, i våbenhuset (»forhuset«) fra 1874; ifølge
synet 1711 bestod loftet af fyrrebrædder lagt oven på bjælkerne, malet med
hvid farve og røde striber imellem11.
På spiret en vindfløj med dragehoved og årstallet 1820; regnskaberne om
taler første gang en vindfløj 174212.
En solskive på våbenhusgavlen er anskaffet 18419.
INVENTAR
Alterbord, muret af marksten, 148 cm bredt, 94 cm højt over nuværende
gulvniveau, 62—65 cm fra korets østvæg. Da bordet på de tre sider er dækket
af moderne, glat panel, er det ikke muligt at afgøre, om det er det gamle, ro
manske alter i fuldstændig tilstand, om det er flyttet frem ved tilbygningen
af tårnet, eller om det blot er den bageste halvdel, der er fjernet for at skaffe
adgang til tårnrummet.
Alterklæde af rødt fløjl med guldgaloner og -kors; også 1776 var alterklædet
rødt13.
Altertavle (fig. 6), gotisk (sml. Hammelev), o. 1475, med to fløje, stammende fra
Tyrstrup kirke (p. 281), der blev nedrevet 1862; tavlen lå da nogen tid stærkt
medtaget og splittet i mange dele i præstens lade. Midtskabet indeholder
Golgathascenen; de tre kors rager højt op over mængden; Kristi kors er af
latinsk form, dog med ganske kort øvre arm. Den smækre figur, med stærkt
hvælvet brystkasse, hænger i skråt strakte arme med en svær, turbanagtig
tornekrone på det let bøjede hoved; hår og skæg er krøllet, og håret har sik
kert haft en fremfaldende lok på højre side. Lændeklædet er lille og stramt
med distinkte folder og midtsnip; fødderne er overlagte. Røverne er af midt
korsets lange tværarme presset helt ud i skabets sider; de hænger på smalle
T-kors, begge med armene bøjet bag om korset, men uden reb eller nagler, og
benene sparker frit i luften. Den »gode« røver har fuldskæg, den anden er skæg
løs, og begge har ganske smalle, glatte lændeklæder eller -bind. Ved korsenes
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Fig. 6. Hjerndrup. Altertavle (p. 292).
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fødder, på baggrund af bakket terræn med et enkelt træ over klippestykker,
står folkemængden, repræsenteret ved ti personer. I midten under Kristi kors
holder Johannes den segnende Maria, hvis lange overkjortel glider ned, mens
Maria Magdalene står grædende med sin salvekrukke. Til den »gode« side står
tre personer, en fuldskægget jøde med spids hue og lang, opslidset kjortel, en
ung kriger, som stikker sit spyd i Kristi bryst, og endelig en barhovedet mand
i brystharnisk, med en lille kurv eller spand i venstre hånd, mens højre nu er
tom: et udboret hul viser, at hånden har holdt et rundt skaft. Til den anden
side står ypperstepræsten (i biskopdragt), en høvedsmand i kort kjortel med
lavthængende, juvelbesat bælte, pegende op mod Kristus; foran ham står en
lille hund. Høvedsmanden holder en langkjortlet mand med opbræmmet hat,
formodentlig en skriftklog, under armen, mens den sidste person på denne
side er en landsknægt (hænderne nu tomme), som spotter den onde røver. I
sideskabene står de 12 apostle (Mathias i stedet for Judas Iskariot); en del af
deres symboler er forsvundne. Figurbehandlingen er stiv, og kun i krigeren,
der stikker spyddet i Jesu side, og i den spottende landsknægt er det lykkedes
billedskæreren at give en forestilling om bevægelse; apostlene er ganske tra
ditionelle. Rammeværket har, bortset fra profilerne, mistet alle sine enkelt
heder. De oprindelige stavværksbaldakiner er erstattet med grovt udskårne
baldakiner af fyr med et lille treblad, og disse er atter delvis erstattet af endnu
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tarveligere efterligninger. Kun ved et
par af baldakinerne er der bevaret en
lille, gotisk stav med vandnæseprofil (ef
terlignet på andre baldakiner). Den nu
værende, mådelige staffering er, ifølge
en indskrift på bagsiden, påført af I.
Madsen og søn Ole Madsen fra Hvinderup 1930. Den skydækkede himmel med
den formørkede sol er ikke oprindelig,
men kan skyldes den staffering af Kield
London 1750, hvorom en anden malet
indskrift på bagsiden melder. En tredie
indskrift kundgør, at C. D. Magnussen
fra Haderslev restaurerede tavlen 1856,
mens optegnelser fra Tyrstrups arkivviser, at maler Schinkel 1815 leverede
et overslag til reparation af den stærkt
medtagne tavle, hvis malede bibelske hi
storier var helt afskallede14. Ifølge kaldsbogen i Tyrstrup 1851 fandtes bag på al
tret
en indskrift: »1657 Inthog Svensken
K. M. 1951
Fig. 7. Hjerndrup. Alterkalk (p. 294).
H. Var jeg Hans Hansen 64 Ar, var IIHS
45 Ar«. Fløjenes bagsider er afætsede.
Tavlen hviler på en 83 cm høj, 155 cm bred predella, der består af to svære
egeplanker. Dens forside bærer nu et maleri af nadveren i malet rokokoind
ramning, sikkert udført af den ovennævnte Kield London, der uden held har
forsøgt at indblæse den hellige scene liv og følelse. Genopfrisket 1930.
†Altertavle. Hvorledes kirkens tidligere altertavle har set ud, vides ikke;
men 1666 forekommer en udgift i regnskabet for at hente et alter i Bjert kirke.
Altersølv. Kalk (fig. 7), fra slutningen af 1500’rne, med nyere bæger. Den
flade, sekstungede fod har en ganske smal fodplade og standkant dekoreret
med to smalle rundstave under trambulerstik (siksaklinie); på en af tungerne
er fastloddet et lille, smukt krucifiks. Den flade knop, der muligvis er ældre,
har på over- og undersiden spidse tunger med stavværksgennembrydninger,
der dog er degenereret til to arkader med en firblomst over; sekskantet skaft.
Ingen disk eller oblatæske.
Alterstager af tin, fra 1700—50, med stejl klokkefod, rigt profileret skaft og
nærmest karnisformet lyseskål. Desuden ejer kirken et par nygotiske messing
stager, købt 1894 hos Gebr. Stoffregen i Hannover15.
Alterskranke med balustre af støbejern, formede som akantustræer.
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Fig. 8. Hjerndrup. Prædikestolsmalerier (p. 296).

295

K. M. 1951

Font (fig. 10), romansk, af granit. Den høje, cylinderformede kumme, 77 cm
i tvm., forneden tilspidsende under et afsæt, er kun udboret i sin halve dybde
og har intet afløb. Den firsidede fod med afrundede hjørner, hvert med en lille
knop, har på de tre sider småarkader, der begrænses af en smal rundstav; i
det østre felt er der en stiliseret plante, i det søndre et treblad og i det vestre
en figur, der består af en cirkel med to vandrette arme, som gennemskærer en
hjerteformet figur og ender i en lille knop; over og under cirklen er der mod
vendte skjoldfigurer med en ligebenet triskele i feltet (Mackeprang: Døbefonte
p.332; muligvis Haderslev-værkstedet). Oliemalet granitfarve, i alt fald siden
185615. Det på fig. 10 afbildede fontelåg fra ca. 1700 er nu forsvundet.
Dåbsfad, vistnok fra o. 1800, ottesidet, kun 32 cm i tvm. Glat, med profi
leret kant og små, opdrevne rundstave inden for kanten; trælåg.
Prædikestol i barok, fra 1669, da en karl fik betaling for at hjælpe med til
»at sætte« den (rgsk.), og himmel fra begyndelsen af 1700’rne (1711 fattes præ
dikestolen et »deckel« (rtk.)). Stolen, der svarer til dem i Hjerting, Lintrup og
Rødding, har fem fag med snoede, toskanske søjler på hjørnerne. I storfelterne
er der spidse, sekskantede rammer af springlister om malerier og brusket fladsnitslyng i hjørnerne. Frisen er gennemløbende, men afbrydes på hjørnerne af
englehoveder; under krongesimsen en pærestav. På postamentfremspringenes
forsider er der store ædelstensbosser og under dem store, flade kuglespir. Ned-
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hængene kantes af en flad ranke. Udsavet læsepult med springliste, moderne
efterligning af den oprindelige. Opgangen, der hviler på det østligste panel i
mandsstolene, er samtidig med dette (o. 1750) og har udsavede cirkel- og oval
felter, de sidste med småtunger foroven og forneden. Yngre bærestolpe. Him
len, der er formet som en ottesidet polygon, har gennemløbende frise med
englehoveder på hjørnerne, tungebort som nedhæng og topstykker bestående
af brede, fligede akantusblade omkring et cirkelfelt. Undersiden er om en midt
cirkel med stjerne og flammestråler, hvorunder helligåndsduen svæver, deko
reret med store, prægtige akantusblade, hvis to grene udgår fra spiraler, der
holdes sammen af en tøjstrimmel. Stolens staffering, hvis to blå farvetoner
svarer til stolestadernes, stammer fra 1930, mens evangelistbillederne og
Kristus salvator (fig. 8), der nu er uden stilpræg, nærmest synes at tilhøre
årene o. 1800, men sikkert går tilbage på den oprindelige staffering. Iøvrigt har
stolen hvidmalede søjler, rigeligt guld på lister og dekorative elementer samt
lidt rødt. I postamentfelterne er der billedunderskrifter med versaler, i frisen
2. Tim. 4: »Tal, Lær, Straf« etc. med gammel stavemåde, men med moderne
fraktur. Himlens staffering svarer til stolens; de store blade på undersiden
står virkningsfuldt hvide mod den blå bund inden for en sort ramme. I frisen
Es. 6,3: »Hellig, hellig, hellig er den herre Zebaoth« etc., i topstykkerne: »Ære
være Gud i det høye« etc., alt med fraktur. Tidligere stod stolen egetræsådret
med lidt forgyldning (1884)13; men herunder lå en staffering, der muligvis
skyldes Kield London 1750 (sml. altertavle): hvide, blåmarmorerede søjler,
gullighvidt, noget brunligt rammeværk og vistnok sølv på springlisterne.
Stolestaderne er (bortset fra enkelte, der fornyedes 1872)15 fra tiden kort
efter 1781, da de gamle omtales som brøstfældige, og mester Hans Severin
Lassen fra Haderslev gav overslag16. Gavlene er glatte med lave, runde, opadsvajende topprofiler, dørene har fyldinger med afrundede hjørner i fals. 1930
maledes de i to blå nuancer med en lille rød stribe under topprofilet.
Pulpitur i vest, fra Tyrstrup kirke (p. 284), fra tiden henimod 1650, men
hele frontsiden dog i yngre rammeværk fra opsætningen i denne kirke efter
1862, da det afløste et tidligere17; mod syd, hvor opgangen er, sidder dog fire
oprindelige fyldinger med renæssanceprofiler. Malerierne (fig. 9), olie på træ,
forestiller ti apostle med deres tegn. På baggrund af en gråblå, skyet himmel
står de godt og kraftigt malede skikkelser med en gennemsigtig glorie svæ
vende over hovedet; stillingerne er meget varierende: Judas Thaddæus iler af
sted i stor fart med sin vældige kølle, Simon står roligt på sine bare, knystede
fødder og læser i en bog, støttet til en skovsav, Andreas står og læner sig mod
sit kors etc. Bag hver apostel ses en scene fra hans liv samt hans martyrdød,
for Johannes’ vedkommende er livsscenen dog erstattet af ørnen. De otte ma
lerier restaureredes i 1935 på Nationalmuseet (konservator N. J. Termansen),
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Fig. 9. Hjerndrup. Pulpiturmalerier (p. 296).

Sophus Bengtsson 1935

de to andre vistnok af Madsen og søn (sml. altertavle); ved denne lejlighed
fandtes med blyant skrevet tværs hen over Andreas’ billede: »S. Andreas —
Och ... Jesum Christum eneste Søn vor Herre«, muligvis afskrift af de ind
skrifter, der har stået i smalfelter over og under figurerne. Rammeværket er
stafferet som stolestaderne, men var tidligere egetræsådret.
Orgel. Orgelfaçaden kom sammen med det tidligere orgel 1862 fra Tyrstrup
kirke18 (p. 284); den er i landlig Louis-seize stil med blomster- og tøjguirlan
der, tandsnit med tunger og kvast mellem de lodrette rammestykker, der har
enkle fyldinger. Det nuværende orgelværk stammer fra 1906, leveret af Marcussen og søn i Åbenrå15. Staffering som stolene, tidligere egetræsådret.
Klingpung af brunligt fløjl, hvorpå broderet en blomst og N. T. (under
krone) 1809; lille messingklokke og høvlet skaft. I præsteværelset.
Et par høje skamler af fyr, 30 × 47 cm og 80 cm høje, med kølbuer under
sargen og tungeudsavede ben med taplåset tværstang bærer indskåret årstal
1731; umalede. Desuden findes et par lave ligskamler, 26 × 43 cm og 32 cm
høje, med indskårne initialer: AS AH og KHS VPD, sikkert fra 1700’rne.
Kirkeskib, »Marie«, tremastet fuldrigger, koffardiskib, fra ny tid.
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Fig. 10—11. Hjerndrup. 10. Døbefont i korets nordvesthjørne, oliemalet og med låg (nu ude af brug)
(p. 295). 11. Klokke (p. 298).

Klokke (fig. 11), senromansk, o. 1200, med to rammestreger om halsen og
over slagringen, men uden indskrift. Slagringen er dekoreret med lange, kryd
sende relief-streger, der vandret overskæres af en linie (sml. også Hammelev
og Skrydstrup). Tvm. 67 cm. Ny malmkrone og ophængning 1948 (Uldall p. 9).
Klokkestol, med indskåret årstal 1722, af eg, fritstående.

GRAVMINDER
Gravsten på kirkegården. Øst for tårnet ligger syv glatte kalksten, alle med
skriveskrift, og alle på nær nr. 7 med rammestreg.
1) Anne Catharine Truelsen, født Lunding i Haderslef 13. April 1744, død
på Hierndrupgaard 26. febr. 1816, 71 år, 10 mdr. og 14 dg. gammel. 79 × 50 cm.
2) Nis Truelsen, født på Hierndrupgaard 2. marts 1751, død sammesteds 17.
juli 1820, 69 år, 4 mdr. 15 dg. gammel. 75 × 47 cm.
3) Marie Kirstine Iuhl, født på Hierndrupgaard 14. juli 1824, død samme
steds 30. april 1825. 59 × 43 cm.

HJERNDRUP KIRKE

299

4) Marie Kirstine Iuhl, født på Hierndrupgaard 23. dec. 1825, død samme
steds 14. april 1826. 59 × 43 cm.
5) Nis Truelsen Iuhl, født på Hierndrupgaard 30. aug. 1805, død samme
steds 23. juli 1838, 32 år, 10 mdr. og 23 dg. gammel. 70 × 45 cm.
6) Iohannes Christensen Iuhl, født i Oerderup i Toftlund sogn 6. aug. 1772,
død på Hierndrupgaard 30. maj 1844, 71 år, 9 mdr. og 24 dg. 72 × 46 cm.
7) Dorthea Iuhl, født Truelsen, født på Hjerndrupgaard 16. nov. 1782, død
sammesteds 11. jan. 1856, 73 år, 1 md. og 26 dg. gammel. 69 × 45 cm.
†Gravsten. Ifølge museumsindberetningen 1910 fandtes ved kirken to brud
stykker af en sengotisk gravsten med rester af våben for Emmiksen; af minuskelrandskriften kunne kun læses: »... sunte ... øgen dem g ...«. Sort kalksten.
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Fig. 1. Fjelstrup. Ydre, set fra sydost.

E. M. 1952

FJELSTRUP KIRKE
SØNDER-TYRSTRUP HERRED
irken, der muligvis var indviet til Jomfru Maria, idet et Maria-vikarie 1569 af her
tug Hans skænkedes til Haderslev hospital1, var oprindelig en af Slesvigbispens
patronatskirker og betalte 24 sk. i cathedraticum. Efter reformationen blev den her
tugelig (jfr. Aller p. 258) og overgik efter hertug Hans’ død 1580 til kongen, der i det
mindste senere besatte kaldet direkte gennem tyske kancelli.

K

Kirken ligger vestligt i landsby og sogn; den store kirkegård hegnes af sten
diger, der er kløvet og omsat undtagen på en strækning i nord, nær nordvest
hjørnet; langs digernes inderside er der hundredårige linde (rgsk.). I vest fin
des køre- og fodgængerlåger med piller af granit og tegl, til de andre sider flere
låger med granitstolper, alle fra forrige århundredes sidste halvdel og forsynet
med de sædvanlige nygotiske støbejernsfløje (en enkelt er dog af smedejern)2;
den gamle hovedindgang lå i nord.
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Fig. 2. Fjelstrup. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen 1952.

Kirken består af senromansk kor (med †apsis) og skib samt tre tilbygninger
fra sengotisk tid: korforlængelse, korsarm på skibets nordside og tårn i vest;
et sakristi i nord fra 1851 har afløst et i syd fra renæssancetiden, og et våben
hus foran syddøren er nedrevet 1851. Kirken har afvigelse til syd.
Den romanske bygning er opført o. 1200 (sml. nedenfor) af munkesten i
munkeskifte (stenmål i gavle 27,5—28 × 11,5—12 × 8—8,5 cm, 10 skifter =
102); den har været meget pyntelig, men er nu så stærkt medtaget og skal
muret, at kun den vestlige del af skibets nordmur er nogenlunde intakt (høj
den over sokkel er 5,2 m); om apsiden minder femten krumhugne, hulkelprofilerede sokkelkvadre under korforlængelsen. Den påfaldende ændring i mur
tykkelse fra kor til triumfvæg og skib indicerer måske en forskel i byggeperioder,
som ellers ikke lader sig påvise umiddelbart. Skibets nordmur har dobbelt
sokkel af to skifter granitkvadre, det øverste med hulkel, det nederste med
rundstav over hulstav; det øverste skifte har haft hjørneknopper, som det
endnu ses på skibets sydvesthjørne (i diget ved den søndre låge i øst findes en
profileret hjørnekvader). Af murenes udsmykning med lisener og rundbuefrise
er der kun lidt tilbage; på den nævnte del af skibets nordmur er der to lisener,
den ene ved vestenden og den anden godt en meter vest for murens midte,
således at det ikke med sikkerhed lader sig afgøre, om muren har haft to eller
tre blændingsfelter; foroven er lisenerne forbundet med en rundbuefrise uden
konsoller. Et brudstykke af en buefrise vestligt på korets nordmur antyder en
lignende udsmykning som skibets, men buefragmenternes placering synes at
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Fig. 3. Fjelstrup. Ydre, set fra nord.

E. M. 1952

udelukke endelisener i vest. Hver af korets langmure må have haft to vinduer,
af hvilke det vestligste i nord, der har stærkt smigede, indvendige karme, er
tilmuret udvendig. Antallet af vinduer i skibets langmure lader sig ikke sikkert
fastslå; tæt op mod den østre lisén på nordmuren sidder et tilmuret vindue
(195 cm over soklen og 250 cm højt), hvis placering taler for endnu et vindue
i samme blænding, men vest for dørstedet; øst for det tilmurede vindue spores
indvendig et andet, hvis form på grund af pudslagets tykkelse ikke kan be
stemmes, men det er ældre end kapellet. Den brede norddør sidder i et svagt
fremspringende, delvis ødelagt murfelt, der bryder begge sokkelskifter, mens
lisenerne kun bryder det øverste; på en i kapellets østmur genanvendt sokkel
kvader brydes hulkelen af et 36 cm bredt lisénforlæg, og det er sandsynligt,
at der under hver lisén har siddet en sådan kvader. I syd har der været en
søjleportal med et reliefprydet tympanon (fig. 4), som nu er indmuret omtrent
på dørens plads, mens brudstykker af de tilhørende ottekantede *søjler3, der
blev fjernet fra kirken før 1896 (kroniken), findes i Haderslev museum; fire
krumhugne kvadre ved den søndre kirkegårdslåge er antagelig stiksten fra
portalen. Langs tympanets buede kant er der en palmetfrise, som svarer til
frisen på kirkens døbefont (sml. denne); det lave relief, der forestiller den kors
fæstede, foroven flankeret af sol og måne, forneden af Johannes og Maria (den
sidste med et mærkeligt dragelignende dyr ved sin side), er ikke fremragende
håndværk, men kunsthistorisk interessant; gennem den stærke svajning af Kri
stusfiguren skiller relieffet sig ud fra den højromanske korsfæstelsesgruppe,
som præges af streng frontalitet, og kan tidligst være fra o. 12004. — Den
store, meget fladtrykte og måske udvidede triumfbue har smalle, skråkantede
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kragbånd og overgribende stik. Begge skibets taggavle er bevaret, men flik
kede og forhøjede; i den østre er der en vistnok samtidig, fladbuet åbning med
et tre cm overgribende stik. — Over koret, op mod triumfmuren, ligger der
en romansk bjælke (35 × 13 cm), som på undersiden har flere jernsøm, der har
fastholdt en ca. tre cm tyk bræddebeklædning; den følgende spærfod i nord
er en overskåret, romansk bjælke, og flere af bjælkerne over skibet er uden
tvivl romanske (sml. iøvrigt tagværkerne).
Ændringer og tilføjelser. Korets to krydshvælv hører antagelig 1300’rne til; de
har falsede piller med retkantede fremspring for de spidse gjordbuer og profi
lerede (afrundet trekløver) for ribberne, mens gjordbuen, der ligesom ribberne
har spidst trekløverprofil, forløber i pillen; vederlagshøjden markeres ved et
skarpt knæk og profilernes vekslen. I østhvælvet mødes ribberne i en rund
slutsten, og der er små, rektangulære trækhuller i flere af hvælvenes svikler; i
østhvælvets sydkappe tillige to huller for messeklokkereb. Samtidig med overhvælvningen er koret blevet forhøjet og den romanske rundbuefrise erstattet af
en fladbuegesims, hvis buer er samlet parvis; gesimsen er kun bevaret på nordsiden.
Kirkens tre sengotiske tilbygninger er af munkesten i munkeskifte, og for
neden i murene er der genanvendt ældre materialer; i korforlængelsen således
sokkelkvadre fra apsis, i korsarmen sokkelkvadre fra skibets nordmur (øverste
skifte som sokkel i øst, underste i vest), og i tårnets vest- og nordmur er der
en del materiale fra skibets vestgavl. Korforlængelsen har i østgavlen et lavt
siddende, blændet, fladbuet vindue og derover en særpræget blændingsgavl;
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lige under gavlens fodlinie er der en firkløverfrise af formsten5, derover følger
to savskifter, fire rækker aftrappede, rhombeformede blændinger (4—5 cm
dybe) og øverst atter to savskifter. Det indre er bygget med overhvælvning for
øje og er da også ret hurtigt blevet hvælvet; alligevel spores der vestligt i syd
væggen, delvis skjult af hvælvet, et spidsbuet stik, der er overskåret af hvæl
vet; dette kan stamme fra en tilmuret blænding, thi der kan næppe nogen sinde
have været et vindue på dette sted, men det er måske rimeligere at se stikket
som et led i sammenføjningen af korforlængelsens og apsidens murværk. Syd
væggen har forneden spor efter to fladbuede blændinger og østvæggen efter
fem, forneden to (på hver side af det føromtalte vindue), foroven tre, af hvilke
den midterste er højest og utilmuret; i nordvæggen er der een stor, spidsbuet
blænding. Hvælvet har kun skjoldbue mod vest, og ribberne er kvartstens, på
det allernederste stykke dog profilerede som det romanske kors; kapperne er
ret stærkt puklede. Af de to støttepiller på det forlængede kor er den østre
(med to korsformede blændinger) gotisk, den vestre fra renæssancetiden.
Korsarmen (eller kapellet) har i nord et bredt spidsbuet, falset vindue med
prydskifte af bindere og derover et savskifte og et blændingsbånd samt tre
højt fladbuede blændinger flankeret af to små cirkelblændinger; blændingerne
er kun få centimeter dybe, og hele blændingsdekorationen er rykket lidt mod
øst i forhold til gavlens midtakse. Det indre, som står i forbindelse med skibet
ved en stor, spidsbuet arkade, har et ottedelt hvælv med spidse skjoldbuer
undtagen i syd; ribberne mødes i en rund, svagt nedhængende slutskive; lette
overribber med trinkamme og topkvadrat.
Tårnet har i vest spor efter en fladbuet, indvendig falset, oprindelig dør, og
nord for denne er der udvendig en fladbuet, halvsten dyb blænding, som sik
kert har haft en pendant i den ommurede del syd for døren6. Tårnrummet
åbner sig med en spidsbuet arkade til skibet og er dækket af en samtidig kryds
hvælving med kvartstensribber og et svagt fremspringende skifte i fødselslinien. Trappen, der har rund spindel, er dels indbygget i murlivet, dels i et
murfremspring, men den er næsten helt ommuret (sml. nedenfor). Trappen
giver adgang til begge de øvre stokværk; mellemstokværket har til hver af de
frie sider en fladbuet lysåbning (den vestre tilmuret) og klokkestokværket til
hver side to fladbuede glamhuller; nordmurens flankeres af to cirkelblændinger,
og mellem stikkene er der små stykker af et blændingsbånd, mens der nordligt
på østmuren er en kvadratisk, korsdelt blænding. Syd- og vestsiden er næsten
helt skalmuret 1721—22 eller 1769 (rgsk.); fra det sidste år stammer talrige
jernankre med årstal og flere initialer på sydsiden: Christian VII.s kronede
monogram, FVK og ICP (sml. Hjerndrup p. 291), MM (Mathias Mayland,
præst), CPG og IIK (Christian Pedersen, Gammelbøy (jfr. alterstager) og
Jens Jensen, Knud, kirkeværger)7.
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Sakristiet (og ligkapellet) på korets nordside afløste 1851 et ældre, der lå på
sydsiden8; dette sidste nævnes 1711 (rtk.)9 som blytækt, og det må være op
ført i renæssancetiden, eftersom hele det parti af koret, der skjultes af sakri
stiet, allerede forinden eller snarere samtidig med sakristiets opførelse er blevet
skalmuret i krydsskifte; sakristiet var omkring fem meter bredt, dets tagryg
nåede korets sugfjæl, og det stod i forbindelse med koret gennem en kurvehanksafdækket dør.
Et 1851 nedrevet våbenhus 8 foran syddøren var sikkert middelalderligt; 1711
var det teglhængt (rtk.).
Undersøgelseskommissionen fra 1711 nævner en liden udbygning på hver
side af tårnet, hver med to låger for (rtk.).
Det 17. århundredes krige har sat deres spor i de store reparationer på kirke
bygningen omkring 1650—60, og fra den tid stammer skibets loft af fyrrepanel,
som nævnes 1711 (rtk.), og hvorom Abildgaard (p. 125) siger: »Under Loftet,
som er indlagt med Løvværk, staar denne Indskription: Anno 164810 haver
M. Johannes Rotleben Provest oc H. Jorgen Barsøe Sogen prest ladet dette
renovere oc oplege. Jens Ovdsen i Haw Kiercwerge«. Abildgaard fortsætter:
»Et andet Sted under Loftet neden i Kirken staar A.D. 1551, dernæst staar:
Her Ivren Barsø11 Sogen [præst] Her til Fielstrup Kirk. Renoverit 1761 Hr.
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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Mathias Meiland, Nis Thuseng K-verger«. Skibets loft blev gipset 1851, men
der er en mulighed for, at rester af panelloftet er i behold. — Omkring 1770
var der på ny store istandsættelsesarbejder på skibet, og ved denne lejlighed
synes størstedelen af dets sydmur at være blevet skalmuret med kvadre (1770,
en hammer og initialerne HBB er indhugget i en kvader)12, resten med små,
gule sten.
Tagværkerne. Det er nævnt foran, at der er romanske levn i bjælkelaget; i
oversiden af den bevarede bjælke over koret er der huller efter to sæt skrå
stivere, og flere af korets og skibets spær har tilsvarende huller, som tyder på,
at spærene er romanske; spærfagene er omsatte og forsynet med yngre hane
bånd og spærstivere. Tagværket over korsarmen er af krydsbåndstype, men
omsat og ændret; det er af eg og senmiddelalderligt ligesom spirkonstruktio
nen, der har en 16 × 16 cm konge med hjørneaffasninger; de små kviste er
oprindelige.
Kirken står hvidkalket med sorttjæret sokkel, sugfjæl og blytag, hvorpå
flere blytækkerårstal fra forrige århundrede samt (på kortaget) en tavle fra
1700’rne med initialer svarende til dem, som findes i tårnets jernankre. Spi
ret har antagelig tidligere været spåntækt (sml. rgsk. 1661 og 1664). Jernvin
duerne og tårnets to døre stammer fra hovedistandsættelsen 18518, der er
nævnt ovenfor. Koret har gulv af hvide og brune fliser, midtergangen af otte
kantede gule og firkantede sorte, mens det øvrige gulv er lagt af gule sten.
Spirets vindfløj er af dragetype med årstallet 1824.
INVENTAR
Alterbord, gotisk, af munkesten, på de tre sider dækket af et glat bræddepanel (med påmalet: A. Rosendahll 1852). Bagsiden, der er ca. 65 cm fra korets
østvæg, måler ca. 195 cm. En ca. 110 cm lang stenplade, tilsyneladende med
undersmig, øverst i bordet er måske en rest fra det oprindelige, romanske
alterbord.
Alterklæde af rødt, uldent stof, med guldkvaster, mønstrede guldborter og
guldkors, muligvis identisk med det »festantependium«, der 1895 anskaffedes
hos Gebr. Stoffregen, Hannover, for 180 mk.13.
Altertavlen (fig. 6) indeholder nogle få rester af en renæssancetavle fra 1617
(Abildgaards dagbog p. 125), nemlig postamentet, to kun delvis bevarede søj
ler med kassetteværksprydbælter, de smalle storvinger samt topgavlen. Resten
af tavlen er af fyrretræ og stammer formentlig fra omdannelsen 1864. Oprinde
lig har tavlen svaret til Magstrups (Gram hrd.) og har været af den i amtet
almindelige type med frie sidestykker. Nu flankeres storfeltet af de to tilspid
sende renæssancesøjler, som er forlænget til det dobbelte. Mellem de gamle
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Fig. 6—7. Fjelstrup. 6. Altertavle, delvis fra 1617 (p. 306). 7. Prædikestol (p. 310).

vinger, der har englehoved med korslagte vinger, og storstykket er indskudt
et fyrrebrædt, og over den spinkle gesimsbjælke giver frisepartiet plads for to
udsavede spir over storsøjlerne. I trekantgavlen et stort englehoved; på skrå
kanterne ligger nøgne figurer. Rammeværket står nu med en lys, grumset ege
træsådring, der har brune konturer, søjleskafterne er hvide, englehovederne,
kapitælerne samt de pålagte springlister forgyldte. Storfeltets nuværende olie
maleri, Kristus på korset, malet af Frida Matzen 1864 (den daværende sogne
præsts frue), har afløst tavlens oprindelige nadvermaleri, efter samme forlæg
som malerierne i Stepping (Sdr.-Tyrstrup hrd.) og Vojens (Gram); det er ud
ført i olie på træ og måler 150 × 124 cm. Nu ophængt i skibet.
Altersølv. Alterkalk og disk anskaffedes 1655, da der ifølge kirkeregnskaberne
for 1656 købtes 37 ½ lod sølv à 22 sk., mens guldsmeden (Thomas Hansen Bahr,
se disk) fik 11 mk. for arbejdet. Han har imidlertid samlet kalken af ældre dele.
Den flade, nærmest sekskantede knop med gennembrudte stavværksvinduer
på over- og undersiden stammer fra en gotisk kalk; de små, glatte rudebosser
har sikkert haft påloddede plader med bogstaver (sml. Frørup p. 354 og Jegerup, Gram hrd.). Foden, der er sekstunget og ret flad, hidrører fra en renæssance
kalk fra o. 1600 eller noget før. Den har kun diminutiv fodplade, standkant mad
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ruder mellem dobbeltstreger og fastsnittet krucifiks på en af tungerne. En
graveret versalindskrift langs tungeranden lyder: »Fielstrup kierke kalck oc
disch anno 1655«; under foden: 37½ Lot. Skaftet er glat, sekskantet, bægeret
stort; højde 17 cm. Den repareredes 1815 (rgsk.). Disk med cirkelkors og
stemplet
THB
(sammenskrevet)
for
Haderslevguldsmeden
Thomas
Hansen
Bahr (Bøje p. 225). Nyere oblatæske af plet. Vinflaske skænket 1945 i anled
ning af befrielsen.
Sygekalk, fra 1815 (rgsk.), af samme type som Vodders (Hviding hrd.).
12,3 cm høj, med sekskantet fod på tilsvarende fodplade, sekskantet skaft,
midtdelt, ritlet knop, lavt udsvajende bæger. På fodpladen stemplet: IAM
i rektangel for Haderslevguldsmeden Johan Adolf Müller (Bøje 1594). Sam
tidig disk med cirkelkors. Drejet trææske til oblater.
Alterslager. 1) (Fig. 11) o. 1750, med stor, flad fodskål og muslingeriflet lyse
skål; slankt skaft med varierende pæreformede led om to midtringe; højde
39 cm. Nu i sakristiet. 2) (Fig. 12), 1767, nøjagtig svarende til Skrydstrups
(Gram hrd.) med stor, hvælvet fod- og mindre lvseskål samt skaft med sym
metriske balusterled om midtkugle. Graveret kursiv på fodskålene: »Christian
Pedersen (på den anden: Ana(!) Catrina) Gammelbøy 1767 gratis« (jfr. jern
bogstaver på tårnet p. 304). Højde 45 cm.
Lyseslukker fra 1700’rne, helt af jern; skaftet ender i kugleled, den slanke
slukketragt i en volut.
Et †brudesmykke, der indbragte 4 mk. ved »Verlöbung und Copulation«, er
opført under præstens accidentia i inventariet for 177614.
Døbefont (fig. 8), romansk, af granit; den slanke kumme, 72 cm i tvm., nu
ret kraftigt ophugget, har under mundingsstaven et forsænket bælte med
reliefhugget bølgeranke; foden, af form som et omvendt terningkapitæl, har på
de tre hjørner (det fjerde afslået) slanke knopper, og på de to rundstavindrammede sider en roset og et træ; de to andre er glatte. Intet afløb. Højde 93—94
cm. Indvendig i kummen er der spor efter blå maling. 1876 blev fonten oliemalet13, 1897 rensedes den og opstilledes »foran den anden korbue«15. (Mackeprang: Døbefonte p. 331 f., muligvis fra Haderslevværkstedet).
Dåbsfad af messing, formodentlig fra årene efter genforeningen, med relief
versaler: Lader de smaa børn komme til mig etc.
En baldakinformet fontehimmel ligger nu i klokkestokværket; den omtales
som et trælåg i inventariet 1776 og 177714.
Rester af en fontelukkelse, fra 1700’rne, bestående af panel forneden, tremmeværk foroven samt dør med malerier forneden af Jesu dåb (i dansk landskab)
og engel bag skægget mand i søjlehal. Blåmalet. Opbevares nu i miserabel til
stand på skibets loft.
Korbuekrucifiks16 (fig. 9—10), unggotisk, o. 1250, et af de bedste middel-
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Fig. 8. Fjelstrup. Døbefont (p. 308).

P. N. 1923

alderlige krucifikser i Danmark, i type svarende til Højers (Tønder amt) og
Nybøls (Sønderborg amt). Den 205 cm høje, kronede figur er fæstet til korset
med tre nagler, kroppen svajer svagt ud til venstre, og hovedet hælder mod
højre, således at hele figuren danner en bue. Ansigtet er noget fladt, hår og
skæg sirligt ordnet i bukler og krøller, og fire hårlokker falder nøje symme
trisk to og to ned på hver skulder som på de tidligromanske krucifikser; øjnene
er åbne, armene skråt strakte med en svag antydning af den senere så alminde
lige unggotiske buelinie. Der er på en stilfærdig måde gjort rede for alle de
tailler ved krop og arme: senernes spænding er fremhævet, ribben og bryst
vorter, navle antydet, og disse enkeltheder i forbindelse med de lange, slanke
lemmer giver et indtryk af fin elegance. Bag det knap knælange lændeklædes
vulst fornemmer man ikke mere bæltet, men vulsten er i venstre side slået op
i en stor, sløjfeagtig knude. Figuren er bagpå meget dybt udhulet, en om
stændighed den måske skylder sin gode bevaringstilstand. Selve korset, af
sachsisk type (jfr. bl.a. Nybøl, Højer og Halk), er formet som en halvrund
stamme inden for en plan ramme, der for enderne af de vandrette korsarme
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Fig. 9. Fjelstrup. Detail af korbuekrucifiks fig. 10 (p. 308 ff.).

Ejnar V. Jensen 1943

(de lodrette er afsavede) løber ud i en bøjle, hvor en lille engel dykker ud
af et skylag og griber om korstræet; langs korsstammen og armene løber spinkle
stængler, hvorfra der dels udgår trekløveragtige blade, dels — ud på rammen
— bolleagtige blomster.
Krucifikset, der siden 1879 havde stået med en hæslig »naturfarve«13, blev
1943 istandsat af Peter Kr. Andersen »til Minde om Ingeborg Schrøder, f. Binds
lev«. Under flere farvelag afdækkedes den nuværende staffering, der kun ud
bedredes lidt (indberetn.). Korset står nu gulligt, figurens legemsfarve er gullig
bleg med fine bloddråber fra sårene, lændeklædet er gulligt med rødlige skyg
ger samt orangefarvet kant forneden, kronen med samme farver. På skibets
nordvæg.
»En knælende, kvindelig †figur i meget gammel dragt«, middelalderlig,
»groft forarbejdet«, fandtes 1808 i materialkammeret (præsteindb.).
Prædikestol (fig. 7), i renæssance, fra o. 1600 eller lidt før, beslægtet med
Åstrup (Haderslev hrd.). Den er på fem små fag, har korintiske hjørnesøjler
med kassetteværksprydbælter, tværstreger og forsænkede kuglebosser i bue
slaget og omløbende fyldingsramme under de stærkt leddelte profilkapitæler.
På postamentfremspringene er der modvendte dobbeltvolutter, mens frise
fremspringene selv er formede som dobbeltvolutter med rifler på forsiden og
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Fig. 10. Fjelstrup. Korbuekrucifiks (p. 308 ff.).

tværstreger på kantsiderne. Stolen, der hænger i triumfbuens sydside, er stafferet med hvidt og forskellige nuancer af perlegråt samt guldbronze på kapi
tæler, baser og enkelte tværgående lister; men et enkelt prøveafdækket felt
viser det nøgne træ og et simpelt lille, skabeloneret guldmønster midt i feltet,
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svarende til tegningen på Vonsbæk prædikestol (Haderslev hrd.). I frise- og
postamentfelterne skimtes fraktur. Opgangen er nyere, måske fra 1819, da
præsten fik besked om at sørge for, »at snedker Henningsen indrettede prædike
stolen passende og anstændigt«17. Muligvis fra samme tid er lydhimmelen, en
ottekantet polygon med frisefelter og skråtriflede gitterværkstopstykker.
Stoleværket er fra 1907, leveret af N. Jürgensen, Haderslev15. På et af de
tidligere
†stader,
herregården
»Kehlets
(Keldet)
fruentimmerstol«,
fandtes
ifølge Danske Atlas (VII, 152) Gunde Langes og Catharine Breides navne og
våben samt vistnok årstallet 1553. Ifølge Haupt ødelagdes stolen ved restau
rering, og gårdens ejere lod lave et skab deraf. †Stolestader til sydsiden an
skaffedes 1579 for 242 mk.18. Abildgaard noterer i sin dagbog (p. 125), at de
fleste af stolestaderne bærer årstallet 1635.
På †skriftestol, fra o. 1650, læste Abildgaard (smst.): Hr. Bonaventura Refeldt probst (se p. 164), hr. Georgius Barsonius pastor (sognepræst for Fjel
strup ca. 1645—1661).
Orgel fra 1880, leveret af Marcussen, Åbenrå2, forstørret og noget tilbage
rykket 1914. Pulpituret, af egnens vanlige slags, hvilende på 12 søjler med
korintiske støbejernskapitæler, er gjort hos I. B. Hansen, Haderslev13. 1907
erstattedes brystningens oprindelig midtparti af et tremmegitter2.
Pengeblok, fra 1700’rne, jernbundet, i tårnrummet.
Klingpung, o. 1900.
Maleri: Se det Guds lam, fra 1700’rne, tarveligt og mørknet. En ung mand
i blåt gevandt og med korsstav peger op mod gudslammet, der åbenbarer sig
i en strålekrans på baggrund af mørke skyer; sort ramme med springliste og
spor efter rosemaling. På korets nordvæg.
Præsterækketavle fra 191313. I nordre tilbygning, på vestvæggen.
Mindetavle fra 1920 over 19 fra sognet, faldne i verdenskrigen 1914—18, tre
marmortavler samlet i en egetræsramme. I nordre tilbygning, på østvæggen.
Klokker. 1) 1838. Støbt af J. Maschmann, Frederiksværk. »Tietcke pastor,
P. Nissen og Iørgen Hansen kirkeværger«.
2)
Genforeningsklokke, støbt af de Smithske støberier i Ålborg. »Jeg blev
givet til minde om biskop i Slesvig, Ulrik Seckmann Boesen, præst i Fjelstrup
1848—54, af hans ældste sønnesøn 1920 — Gæst byder jeg, fest pryder jeg, død
bryder jeg, dansk lyder jeg«; verset forfattet af professor Vilh. Andersen. I en
medaillon læses omskriften: Agnes Slott-Møller 1920, der har givet tegning til
klokkens udsmykning19.
†Klokker. 1) 1517. Ifølge præsteindberetningen 1808 bar den mindste klokke
indskriften: »Jesus Nazareth Rex Judæorum« samt årstallet: »Anno DNI
Tusen V. Hunner xvii«. Muligvis er det den samme klokke, som man havde til
hensigt at ombytte med en anden af nogenlunde samme størrelse, der kunne
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Fig. 11—12. Fjelstrup. Alterstager o. 1750 og 1767 (p. 308).

leveres af en klokkestøber Matz Pag i Haderslev, da den gamle klokke var
revnet ved sørgeringningen efter Christian VII.20. 2) 1571 ansøgte kirkens
kapellan, David Barsø, hertug Hans om at få en ny klokke på kirkens bekost
ning, dog mod at sognet tilskød 40 mk.21; ifølge kirkeregnskabet skulle sogne
folket lægge 100 mk. til kirkens udlagte 200 »wegen des olden Klockes«, hvilket
tyder på, at det drejer sig om en omstøbning. 3) 170914, omstøbt af klokke
støber Johan Asmussen i Husum, der skulle levere en klokke, der vejede 1600
pund lige som den gamle, brustne22. 4) 1855, omstøbt af Gamst og Lunds
efterfølgere, København; den nedtoges 1917 ved den almindelige klokke
aflevering23.
GRAVMINDER
Tre ens grausten over gårdejer Michel Jepsen af Boxhave og hans to hustruer.
Han var født på Boxhave 10. april 1764, først gift, fra 1788—1825, med Maren
Simonsdatter Bygvraa, født 13. maj 1763, død 23. maj 1825, dernæst, fra
1825—32, med Maria Sophia Christensen, født i Sautrup på Sundeviid 21. dec.
1792, død 3. nov. 1832. Han døde 7. febr. 1843 i en alder af 78 år og 10 må
neder. Alle stenene er af sandsten med profilerede kanter og vifteornamenter i
hjørnerne. Hans måler 185 × 86, hustruernes 104 × 56 cm. Opbyggelige ord;
skriveskrift. På kirkegårdsudvidelsen, nordøst for kirken.
En mindesten for Peder Skau afsløredes 1925 på kirkegården.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsboger for Fjelstrup 1564—1847 (rgsk.).
— Sager ang. de enkelte sogne, Fjelstrup 1623—1920. — LA. Haderslev provstis fælles
kirkekasse: regnskaber med bilag 1800—47. — LA. Fjelstrup præstearkiv: af pakken
Bb 5, 1763—1847, gamle papirer af forsk. indhold, navnlig inventarier. — Cc. Kirke
inventarier 1776—1911. — LA. Visitatorialsager, slesvigske registratur nr. 104, Kirche
zu Fjelstrup, 1774—1850. — Se iovrigt arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed
p. 28. — Svar 1922 på kirkeklokkecirkulære 1918. — Museumsindberetninger af S. A.
Claudi-Hansen o. 1910 og P. Kr. Andersen 1941 (inventar), 1943 (restaurering af kruci
fiks) og 1950 (forundersøgelse af prædikestol). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna
Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 345 ff.
Indberetning fra sognepræst J. P. Windekilde 1808 (NM).
1 Jensen:
Statistik, p. 190. 2 Provstearkiv, sager ang. de enkelte sogne, etc. 1623—
1920.— Fælles kirkekasse, sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 3 Portaler med otte
kantede søjler er sjældne, sml. Mackeprang: Portaler, p. 71. 4 Smst. p. 147, 149, 332.
5
Sml. Ørslev, DK. Sorø, p. 901, og Tårnby, DK. Københavns amt, p. 284. 6 Sml.
tårnet ved Esgrus i Sydslesvig, Kunstdenkm. Kr. Flensburg, p. 109 ff. 7 Oplyst af
pastor Hejselbjerg Paulsen, Fjelstrup. — På to kvadre forneden i tårnets sydmur; træffes
også på en kvader, der ligger som trappetrin ved sakristiet. 8 Fælles kirkekasse, sager
vedr. ombygn. etc. 1800—96. 9 Sakristiet er afbildet på et kort fra 1795 (ved Fr.
Feddersen), som opbevares ved embedet. 10 Regnskaberne for 1668 omtaler indkøb
af mange brædder, kønrøg, lim, knopper til loftet og tømmer til stillads samt meget
snedkerarbejde. 11 Ivren eller Georg Barsø var præst fra (1549)—1562 og den første
af præstedynastiet Barsø, der gennem fire generationer beklædte embedet i Fjelstrup
(Arends, III, 13). 12 I to andre kvadre er indhugget N I W og I I K (sml. tårnets
jernbogstaver). De mange kvadre må antagelig være ført til kirken ved restaureringen.
13
Fælleskirkekassen: rgsk. med bilag 1870—1924. 14 Fjelstrup præstearkiv: af pak
ken Bb 5 etc. 1763—1847 eller Cc. Kirkeinventarier 1776—1911. 15 Provstearkivet:
sager ang. de enkelte sogne etc. 1623—1920. 16 Matthaei: Holzplastik, p. 18 f. Fritz
Fuglsang: Einige Holzskulpturen westfälischer Stilrichtung in Nordschleswig, i Nordel
bingen VIII, 134, samme, i katalog til jubilæumsudstillingen i Flensburg Städtiches
Museum. 1953. p. 10 nr. 9, og Poul Nørlund, i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 63.
17
Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 18 H. Hejselbjerg Paulsen, i Den
nordslesvigske Kirke, I, 86. 19 De sonderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 11 og 23.
20 Se note 17, sag nr. 924. 21 Kirkehist. Saml. 3. rk. I, 739. 22 LA. Åbenrå. Carsten
Petersens arkiv, u. år. 23 Note 8 og svar på klokkecirkulære 1922.

Fig. 13. Fjelstrup. 1788.

Fig. 1. Bjerning. Ydre, set fra syd.

E. M. 1951

BJERNING KIRKE
SØNDER-TYRSTRUP HERRED
irken, der er anneks til Moltrup i Haderslev herred, var i katolsk tid viet S. Peder
og betalte 12 sk. i cathedratieum. Vistnok fra 1406 (sml. Grarup) var den annekteret
kapitlet i Haderslev, hvilket 1473 bekræftedes af Slesvigbispen; den kaldtes da et capella1.
Ved reformationen blev den et hertugeligt patronat (jfr. Aller p. 258), og efter hertug
Hans’ død overgik den til kongen, der i det mindste senere besatte embedet direkte gen
nem tyske kancelli. Muligvis er der blevet holdt skole i kirken, sml. p. 318.
17. november 1937 odelagde en ildebrand kirken og største delen af inventaret; det
følgende og næste år genopførtes den under ledelse af arkitekt H. Lønborg-Jensen.

K

Kirken ligger ensomt på en svag højning i terrænet vest tor Bjerningrød, i
sognets nordvestlige del. Om kirkegården er der omsatte diger af kløvsten
samt store linde, plantet 1839 (rgsk.); i nord ud for kirkens tilmurede norddør
er der en køreport med fodgængerlåge og i syddiget, nær vesthjørnet, en låge,
alle med små granitstolper og støbejernslåger fra 1840 (rgsk.) eller 18582;
1665 var der murerarbejde på en kirkegårdsport, og 1786 opførtes en ny (rgsk.).
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Fig. 2. Bjerning. Plan. 1:300. Målt af Arne Fyhn 1951.

Et †vognhus blev 1666 tækket med strå, 1846 omtalt som hestestald og 1881
afløst af et nyt (rgsk.)3.
Kirken består af romansk kor og skib, tårn i vest (med yngre trappehus) og
våbenhus foran syddøren, begge sengotiske, samt et sakristi ved korets øst
gavl fra 1842; et ældre sakristi og et våbenhus fra 1889 er nedrevne. Kirken
har afvigelse til syd.
De romanske bygningsafsnit er sat af store, velhugne granitkvadre i regel
mæssige skifter på 28—55 cm.s højde over en skråkantet sokkel; skibets ro
manske murhøjde over denne er ca. 4,7 m. Korets østvindue er tilmuret, vist
nok først ved sakristiets opførelse, mens det nordre ligesom skibets tre nord
vinduer, hvoraf kun det midterste var helt intakt (og tilmuret i gotisk tid),
blev genåbnet efter branden 1939; vinduerne er helt af kvadre med monolit
sålbænk og -overligger, kun den indvendige sål er af rå kampesten afpudset
med mørtel. I to vinduer, korets nordre4 og skibets midterste, fandtes der ved
genåbningen oprindelige egetræskarme, hver samlet af fire planker, der var
bladet og naglet sammen i hjørnerne, og i den øverste planke var der udskåret
en lille bue; i skibets vindue var der små rester af middelalderlige blysprosser. Sidstnævnte vindue måler indvendig 122 × 63 cm, i lysningen 28 cm og
udvendig, hvor dets underkant sidder 275 cm over soklen, 120 × 49 cm; træ
karmen her var ialt 90 cm høj og i korvinduet ca. 70 cm. Af dørene er den retkantede nordre bevaret, i gotisk tid tilmuret med munkesten (nu med kvadre),
mens den søndre er udvidet. Korets østre og skibets vestre taggavle, af rå
kamp, er bevaret, men noget forhøjet; hele den romanske triumfgavl er borte,
vistnok nedrevet i forrige århundrede. Efter branden iagttoges i det indre
rester af et ujævnt, men glittet, gulgråt romansk pudslag med hvidtekalk.
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Tilføjelser og ændringer. Det ret lave
tårn er muret af munkesten i nogenlunde
regelmæssigt munkeskifte over en bindig
syld af kampesten. Tårnrummet, der åb
ner sig mod kirken med en stor, spids
buet arkade, har i nord en lille, tilmuret
glug. Rummet er dækket af et ottedelt
hvælv med halvstensribber, som forløber
i væggene; på oversiden er hvælvingen
noget indskåret og vistnok forsynet med
en mindre topforstærkning. Mellemstokværket, hvorfra der er adgang til skibet
gennem en råt brudt åbning, har til hver
af de frie sider en fladbuet åbning med
lige gennemløbende karme (den vestre til
H. Neumann 1937
muret) og vestligst i sydmuren en senere
Fig. 3. Bjerning. Indre, efter branden.
brudt åbning til trappen (sml. nedenfor).
Klokkestokværket har til hvert verdens
hjørne to tilsvarende, men lidt større glamåbninger; på syd- og nordmuren
er der mellem og ved siden af glamhullerne ialt tre små, aftrappede rudeblændinger og på nordsiden under og lidt til siden for glamhullerne endvidere to
blændinger af form som et korset kors; af taggavlene er kun den østre gammel,
med en to skifter høj båndblænding i fodlinien og syv halvanden sten brede
højblændinger adskilt af helstens stave; den midterste har rundbuet, de øvrige
kvartcirkelformet afslutning; nederst i midtblændingen er der en retkantet
åbning.
Trappehuset i sydvest er en senere tilføjelse af meget store munkesten og
små sten, men alligevel sammenbygget så stærkt med tårnet, at selve trappen
fortrinsvis ligger i dets murliv. Underdøren er uregelmæssigt fladbuet og fal
set, trappen har retkantet spindel og loft af lige eller svagt fladbuede, udkra
gede halvstensstik, og overdøren er en råt brudt åbning; et stykke af loftet er
helt ommuret med små sten for at skabe større højde.
Våbenhuset foran syddøren er af munkesten over to til tre skifter granit
kvadre og var tidligere noget lavere (flankemurene lidt over to meter); dets
gamle tagspor ses på skibets mur. I det indre har sydmuren på hver side af
den nye dør to dybe, fladbuede nicher over hinanden og i vest en mindre, som
kan være en blændet lysglug. 1835 blev våbenhuset forhøjet, og samtidig fik
det et nyt, malet loft5. Mellem 1889 og 1937 tjente rummet som ligkapel, og
den tilmurede dør i vestmuren stammer fra førstnævnte år3.
Sakristiet ved korets østgavl er opført 18422 og blev da sat i forbindelse
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med koret ved en dør midt i gavlen; denne blev tilmuret efter branden og er
stattet med to andre. Et †sakristi, der første gang nævnes 1668, og til hvilket
der 1719 og de følgende år købtes brænde (rgsk.), har antagelig ligget på korets
nordside, og har muligvis været benyttet til skole.
Et †våbenhus med store, rundbuede døre i syd og nord blev 1889 opført
mod tårnets vestmur3; det blev nedrevet efter branden.
Ifølge undersøgelseskommissionens beretning fra 1711 (rtk.) var lofterne i
kor og skib belagt med panel, men i øvrigt var kirken brøstfældig både på loft
og tag; den romanske del havde blytag undtagen på et stykke af skibets nord
side, hvor taget var teglhængt ligesom tårnet. Kirkens blytag nævnes 1654,
da der støbtes 177 tavler, og 1735, da der blev indlagt 15 nye egebjælker i
muren; 1842 blev det fjernet fra koret2 og inden 1873 fra skibet3. Ved en
hovedistandsættelse 1842 fik kirken gipsloft2 og store, spidsbuede støbejernsvinduer (rgsk.).
Kirken er nu helt præget af den store restaurering (H. Lønborg-Jensen),
som fulgte efter en omfattende brand 17. nov. 1937. De romanske dele står i
blank mur, tilbygningerne hvidtede, og alle dele har tegltag; lofter og tag
værker er fornyede, skibet fik bjælkeloft og koret en krydshvælving, triumf
væggen med rund kvaderstensbue blev genopført, korets østvæg gennembrudt
af to rundbuede døre til sakristiet og vinduesåbningerne omdannet og forsynet
med trækarme; endvidere er våbenhuset i vest nedrevet, og det gotiske i syd
har fået en stor, romaniserende portal.
To vindfløje på tårnet har dragehovedformede fløje med årstallet 1820.
Et solur på våbenhusgavlen bærer årstallet 1670.
INVENTAR
Med et par undtagelser er alt inventar i kirken nyt, anskaffet efter branden.
Alterbordet er et glat træpanel, dækket af et rødt fløjlsklæde. De ældre †alter
klæder, hvis farver omtales i regnskaberne og inventarierne (17716, 18165) var
også røde, med guldgaloner.
Som alterprydelse tjener en krucifiksgruppe på en høj predella med rundbue
nicher og -arkader omkring den tronende Kristus, der sidder i en niche under
et saddeltag, flankeret af to tomme nicher. Stykket er skåret af arbejdsløse
billedskærere i København efter tegning af Lønborg-Jensen.
Den tidligere †altertavle, der gik til grunde ved branden, var en renæssancetavle fra begyndelsen af 1600’rne af den på egnen almindelige type med søjler
og »løse« sidestykker, nok fra samme værksted som Moltrups (Haderslev hrd.).
Det næsten kvadratiske storfelt flankeredes af pilastre, foran hvilke der stod
frie, korintiske søjler med bosserede prydbælter; postamenterne var svungne som
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Fig. 4. Bjerning. Indre, set mod ost, for branden 1937.

Fig. 5. Bjerning. Indre, set mod vest, efter istandsættelsen 1938—39.
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f.eks. i Åstrup (Haderslev) og postamentfeltet glat. Frisen var gennemløbende, og
tavlen kronedes af en stor trekantgavl med tandsnit under kronlisten og inden
for de skrå sider, uden på hvilke der lå dobbeltvolutter; desuden var der top
og fodspir; i gavlfeltet et stort englehoved. De selvstændige sidestykker, der
som vanligt for denne type hvilede på storstykkets forlængede postamentbjælke, var formet som arkader med omløbende, riflet rammeværk, der var af
brudt af store ædelstensbosser; i selve bueslaget var der et slyngbånd. De
smalle vinger var af almindelig renæssancetype omkring et halvcirkelfelt. I
storfeltet var der et oprindeligt nadvermaleri, mens de bevarede fotografier
ikke tillader at bestemme sidefelternes malerier; nordre felt har måske inde
holdt Gethsemane. Stafferingen beskrives som til dels gammel; tavlen var
sidst blevet malet og forgyldt 18893.
Af *figurer fra ældre †alterprydelser kendes tre, alle i Sønderborg museum,
en siddende, nu hovedløs ærkebispefigur fra o. 1250 eller lidt før, en 100 år
yngre Maria med barnet og endelig nederste parti, fra knæene, af en siddende
gejstlig, fra sidste halvdel af 1400’rne. Alle uden farverester.
1) (Fig. 6), siddende ærkebispefigur, overgangstype, 110 cm høj, nu uden
hoved og hænder, iført alba, pluviale og pallium, ærkebispens insignium; højre
hånd har vel holdt krumstaven, mens venstre har været velsignende løftet;
det smukke stykke viser i form og foldebehandling påvirkning fra fransk gotik7.
2) (Fig. 7—8), Maria med barnet, stående, unggotisk, kun 101 cm høj; halv
delen af barnet, der har holdt verdenskuglen, er forsvundet, og Marias krone
og højre hånd mangler. Det er vor ældste, stående Madonnafigur8; typen med
den stærkt fremskudte hofte viser sig i fransk gotik allerede i århundredets
begyndelse. Det stilfærdige, lidt skematiske foldekast, den stive holdning og
det »arkaiske« smil tyder måske på hjemligt arbejde.
3) Den sørgelige rest viser en siddende person fra knæene og nedefter, iført,
hvad der ser ud til at have været en pragtfuld, randfrynset dalmatica; denne
var først og fremmest diakonernes dragt. Bænken har enkle, sengotiske profiler.
Altersølvet, kalk, disk og vinkande er stemplet F. Hingelberg, Aarhus, kalken
skænket af Louise og Jes From, disken af Peter Skøtt, Errested, Nis Holm,
Skovbølling, Ernst Hoffmann, Kabdrup, Nis Hoffman, Kabdrup, og kanden
af pastor Barfod og hustru, alt med graveret: »Bjerning Kirke 12. 3. 1939«
(indvielsesdatoen).
Alterstager (fig. 9), 1788, 43,5 cm høje, på tre flade kugleben, med flad,
klokkeagtig fodskål, konisk skaft med kugleled foroven og forneden og glat,
konkav lyseskål, løs, med tap til et hul i skaftet. På den ene stage er med
skriveskrift indprikket: »A° 1788«, på den anden: »Hr. Peter Petersen Past, i
Moltrup (og) Bierning, Laue Nissen i Skaubölling, Laue Gregersen i Errested
A° 1788«.
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Fig. 6. Bjerning. *Ærkebispefigur (p. 320).

Desuden findes i kirken et par renæssancebordstager (fig. 10), 24 cm høje, af
vanlig form med sekskantet, profileret fod, kort, sekskantet, konisk skaft, her
over en sekskantet, flad skål med hoveder i højt relief på hjørnerne, og over
denne det egentlige skaft af form som en slank renæssancebaluster; den glatte,
konkave lyseskål er vistnok nyere. På foden af den ene stage er indslået to
borgerlige våbenskjolde, det ene med bomærke, det andet med Jesumonogram, initialerne AAS og MMD samt årstallet 1649, over hvilket der med
ganske små tal er indslået 1652; de samme skjolde og initialer samt 1649 er
indslået på den anden stage; men den første har desuden på den modstående
side af skaftet endnu to borgerlige skjolde, det ene med et F overskåret af et
I, det andet med Jesumonogram, initialerne FISAAD og 1652. — I in
ventariet 1771 omtales to større og to mindre alterstager6.
†Messehagel af fløjl, nævnt i inventariet 17716.
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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Fig. 7. Bjerning. Detail af fig. 8.

Alterskranke af jern fra 1939. 1765 omtaler regnskaberne en skranke, der
males for 6 mk. 7 sk. Formodentlig har den været af træ; i alt fald kan det
ikke være den, der fandtes i kirken ved branden, idet denne var af egnens
vanlige type med støbejernstræer fra tiden o. 1875.
Døbefont, af granit, fra 1939, frit hugget efter den gamle romanske, ildskørnede font.
Den tidligere *døbefont (fig. 12), af ranketypen og nær beslægtet med Starup,
Øsby og Vilstrups (p. 386) fonte, er nu i Haderslev museum, sammenstillet af
talrige stumper efter sprængningen ved branden. Den er af granit, kummen
ca. 85 cm i tvm., konisk, med en større og en mindre rundstav foroven og for
neden, og prydes af en kraftig og bred, omløbende bØ lgeranke. Den firsidede fod,
med rundstav foroven, har små, ryggede knopper på hjørnerne, mens sidernes
arkader indeholder fugl, løve, smalt og bredt treblad. 1889 blev fonten oliemalet3 (Mackeprang: Døbefonte p. 328 ff.).
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Fig. 8. Bjerning. *Mariafigur (p. 320).

Dåbsfad af messing fra 1939. 1761 købte kirken et †fad af tin (rgsk.), og
1879 anskaffedes et tysk fabriksfad3.
†Korbuekrucifiksgruppe. Før branden 1937 var der i kirken en krucifiksgruppe ophængt foran korbuen (sml. fig. 4); men
21*
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var oprindelige9; såvel Johannes (der
reddedes fra ilden), korset og tværplan
ken var nyskåret 1911 af Wilh. Hansen3,
Kiel, og hele gruppen stafferet af Wilh.
Jensen, Garding. Imidlertid synes der
at have været en langt rigere opbygning
med himmelbue over korset, hvilende
på søjler og hele kompositionen anbragt
på en rigt udskåret planke.
Mens Kristus- og Mariafigurerne nu
kun kendes fra ældre fotografier (både
fra før og efter Wilh. Jensens restaure
ringer, jfr. fig. 13—14), findes den op
rindelige tværarm til korset (fig. 13) i
kirken, mens søjlen (fig. 15) og korbuebjælken (fig. 16—17) er i National
museet.
Krucifiksfiguren, ca. 175 cm høj10, til
hørte årene omkring 1250 og var nøje
K. M. 1951
Fig. 9—10. Bjerning. 9. Alterstage 1788.
beslægtet med det lille Lintrup-kruci10. Bordstage. 1649/52 (p. 320 f.).
fiks (Haderslev hrd.); men mens dette,
trods de vandrette arme, har overlagte fødder, var Bjerning-krucifiksets fød
der efter romansk skik anbragt ved siden af hinanden og hvilede på et suppedanum; det er derfor naturligt, at armene her var vandret strakte. Hovedet
var let sænket og har formentlig oprindelig båret en krone, den slanke krop
svajede ud til højre. Lændeklædet, der lod knæene fri og slidsede op over det
højre, fastholdtes med en svær vulst omkring livet. Også Maria-figuren til
hørte den slanke, franskpåvirkede type; den har været ca. 122—23 cm høj,
bar hovedklæde, holdt venstre hånd sørgende til kinden, mens den højre lå
stift foran brystet; den har svaret så nøje til Maria-figuren fra Nybøl (Sønder
borg amt, nu Sønderborg museum), at man tør antage, at Bjerning-Johannes
også har lignet den tilsvarende figur fra Nybøl; her har foreligget fælles forlæg.
Korsarmen, der nu er savet i to stykker, er 268 cm lang, med firkantede
endestykker, hvori der er hulede cirkelfelter; midtpartiet dækkes af runde,
skællagte tunger, og langs kanterne er der ovale ædelstensgruber.
Det kan betragtes som givet (jfr. nedenfor), at korsstammen har stået i for
bindelse med Mikaelsplanken, hvad enten denne nu har hængt som bjælke
eller (snarere) tjent som frise i et korgitter. Derimod kan det ikke bevises, at
den som fig. 15 afbildede søjle, 118 cm høj, 151 cm med bladforlængelserne,
har haft tilknytning til kompositionen, idet hverken planken eller den beva-
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Fig. 11—12. Bjerning. 11. Krucifiks (p. 328). 12. Døbefont (p. 322).

rede korsarm har sømhuller, der helt korresponderer med dem, der er i søj
lens endeblade. Alligevel tør man antage, at denne søjle og en tilsvarende har
været anbragt mellem korsets tværarme og planken, ganske som tilfældet er i
Højer (Tønder amt), og som det har været i Døstrup (ligeledes Tønder amt),
der vel har mistet sine søjler, men har bevaret sin »himmelbue«; et tredie eks
empel er den fuldt bevarede komposition i Øster-Tørslev (Randers amt), hvis
søjler har eet cirkelfelt som Bjerningsøjlen i modsætning til Højers tre. Mo
tivet med himmelbuen, der også her må tænkes at have hvælvet sig over grup
pen, var velkendt fra romansk alteropbygning (jfr. de gyldne altre).
Selv om det nu ikke fremgår tydeligt af de bevarede spor, har den som lig.
16—17 afbildede *bjælke11 tjent som underlag for krucifiksgruppen, snarest
som frise i et korgitter. Dens nuværende længde er 311 cm, med to fulde buer
har minimumslængden været 357, og har der været tre buer, kan den ikke
have været under 575 cm. Selv om man i plankens billedforestilling savner
himlen (som modstykke til helvede), er der dog næppe grund til at antage, at
der har været tre buer, i hvilket tilfælde planken kunne have været frise i et
lektorium; thi herimod taler en udstemning, der går tværs over bjælken på
dens bagside, netop midt imellem de to bevarede buer; udstemningen er 31 cm
bred og passer derfor med bredden af den bevarede korsarm, som måler fra
29,5—33,5 cm. Korsstammen har været fæstet til planken med lire nagler,
hvis huller ses på fig. 17 omkring den djævel, der lægger en sten på vægten.
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Fig. 13. Bjerning. †Korbuekrucifiks (p. 324).

I. Hertzsprung 1898

Ifølge ældre optegnelser12 var der tidligere bag på planken bevaret fire klam
per, henholdsvis 36 og 93 cm fra udstemningen, og af disse svarede den ene
til tappen under Mariafiguren; de to yderste kan være brugt til en ophængning.
Reliefferne på planken har som centralscene ærkeengelen Mikael som sjælevejer; engelen (nu uden hoved, der som hos flere skikkelser har været tappet
på) holder vægten med sjælen i den ene skål, en djævel hænger sig i den anden,
der er fyldt med den afdødes onde gerninger, og to djævle, hvis fødder dog
peger bort fra scenen, iler til med sten, der ligeledes symboliserer onde ger
ninger; bag Mikael står en engel med en »god« sten, hvis der skulle blive brug
for den. Bag djævlene ses helvedes Leviathangab med sprællende fordømte;
en djævel er på vej med en synder over nakken, mens en anden djævel slæber
af med en sjæl ved håret samtidig med, at han slår en hakke i den. Til den
anden side, bag Mikael, ses busten af Kristus over buen; han har opløftede
hænder, retfærdighedens sværd udgår fra hans mund, men hvis nådens lilje
har været der, er den nu forsvundet uden at efterlade sig spor. Han flankeres
af engle (uden vinger og nu uden hoveder) med lidelsesredskaber, den til ven
stre holder kors og tre nagler, den til højre en stang, sikkert spydstagen, og
en krum, afbrudt genstand (tornekronen?); yderst til venstre ses en nu hoved
løs skikkelse med hænderne i bedestilling, måske Maria som menneskenes for
beder. Skæringerne er ganske anderledes grove end krucifiksfigurernes (har-
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Fig. 14—45. Bjerning. 14. †Maria, sidefigur i †krucifiksgruppe (p. 324).
15. *Søjle fra †korbuekrucifiksgruppe (p. 324).
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Fig. 16. Bjerning. Venstre del af *korbuebjælke (p. 325).

L. L. 1954

monerer godt med søjlens), men ikke uden saft og kraft, og over djævlescenen
yderst til højre er der både liv og energi, måske fordi billedskæreren her har
fjernet sig fra sit forlæg.
Lille krucifiks (fig. 11), vel fra 1600’rne, svarende til det i hovedkirken og
af samme hånd.
Prædikestolen er fra istandsættelsen efter branden og en nogenlunde tro
kopi efter den brændte. Denne, der var af en i Sønderjylland fremmed type
(sml. Moltrup, Haderslev hrd.), men en fri efterligning af en renæssancetype,
der trætfes på Sjælland og Låland-Falster, var gjort 1889 af snedker Hansen
i Haderslev3. Dens forgænger kendes ikke.
Også stolestaderne er nye. Om det tidligere stoleværk vides, at det blev helt
fornyet 1797 (rgsk.) og 18893, sidst vistnok af snedker Hansen.
Hvor gammelt kirkens ældste †orgel var, vides ikke, men 1880 begynder man
at ansøge om et nyt13; først 1889 kunne malermester Kiær, Haderslev, imid
lertid egemale det nye †orgel, der var leveret af Marcussen og søn, Åbenrå3.
Klokke fra 1937; gentager sin forgængers indskrift.
Den tidligere †klokke, der styrtede ned og revnede under branden, havde
ifølge kirkeklokkecirkulæret følgende indskrift: » D O M S A° MDCCI imperante Frederico IV Dan. et Norv. rege præfecto Christiano Detlevo com.
Reventlov præposito M. Michaele Stichelio pastore Andrea Ahrenkiel me f.
Claudius Erasmi Husemensis. Defunctos plango voco vivos indico vota« (»Her
ren, den bedste etc. år 1701, da Frederik IV. var konge i Danmark og Norge,
Christian Ditlev greve Reventlov amtmand, mag. Mikael Stichelius provst og
Andreas Ahrenkiel præst, støbte Claudius Rasmussen i Husum mig«).
GRAVMINDER
På kirkegården grav med sten for Mads Chr. Olsen, der faldt 30. juni 1848
på Rørkær mark.
Mindesten 1920 for de faldne i verdenskrigen 1914—18.
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Fig. 17. Bjerning. Højre del af *korbuebjælke (p. 325).
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KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå.
Haderslev
provstearkiv:
kirkeregnskabsbøger
for
Bjerning
1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne, Moltrup og Bjerning, 1650—1920. — Acta betr.
Prediger und Gemeinde. Moltrup u. Bjerning 1889—1919. — Haderslev provstis fælles
kirkekasse: regnskaber med bilag 1800—47. — Moltrup-Bjerning præstearkiv: af pak
ken Bb 5 1738—1921. Sager ordnede i henhold til bekendtgørelse af 31. oktbr. 1892, læg
get II, 13.1738—77 (Akten betr. das kirchl. Rechnungswesen und das Kircheninventar).
— Sager til aktfortegnelsen II, 9. 1805—64. Byggesager udtaget af Bb 5. — Se iøvrigt
arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Præsteindb. 1754. — Kirkeklokke
cirkulære af 1918. — Museumsindberetninger af S. A.Claudi-Hansen 1910, C. A. Jensen og
P. Kr. Andersen 1937 (kirken efter branden) samt Hans Neumann, Haderslev amts
museum 1937, (kirken efter branden). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller,
Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1951.
Haupt I, 343 ff. — M. Mackeprang: Bjerningplanken, i Kunstmuseets Aarsskrift.
1921—23. p. 139—143.
1

Repertorium 2. rk. nr. 3376, jfr. Jensen: Statistik I, 182. 2 Sager til aktfortegnelsen II, 9. 3 Se endvidere fælleskirkekassen: rgsk. med bilag 1870—1924. 4 I
dette fandtes et fyrrebrædt med påskriften: »Murer A. J. Andersen er født i Faistrup
ved Aarøsund den 21. Marts 1859, nu i Haderslev, har arbejdet her i Kirken i August
1889 har lavet Præsterækketavlen med Hilsen til den som engang finder dette«. 5 Fæl
leskirkekassen: rgsk. med bilag 1800—47. 6 Moltrup-Bjerning præstearkiv: af pak
ken Bb 5 etc. 7 Matthaei: Holzplastik p. 30 f., T. I I I , 2. Fritz Fuglsang, i Festschr.
Flensburg. 1928. p. 17 If. Walter Passarge, i Schleswig-Holsteinisches Jahrbuch f. 1928—
29, 18. Jhg'. p. 15. Poul Nørlund, i Danmarks Billedhuggerkunst. 1950. p. 59. F. Fugl
sang, i Katalog til jubilæumsudstillingen i Flensburg Städtiches Museum. 1953. p. 59
nr. 4. 8 Poul Nørlund, i Danmarks Billedhuggerkunst, p. 4. 9 F. Fuglsang, i Nordelbingen V I I I , 140. 10 Haupt opgiver Kristusfigurens højde til 180 cm og Marias til
ca. 130 cm, men at dømme efter ældre fotografier, hvor Maria er anbragt sammen med
krucifiksfiguren og den bevarede 118 cm høje søjle, synes Kristusfiguren højst at være
175 cm, Maria 122—123. 11 Dommedagsrelieffet, der nævnes i kirken 1649 (RA.
T.K.I.A. D. 85, I, 1631—1787, jfr. SJyAarb. 1931. p. 237 f.), og da formodentlig har
indtaget sin oprindelige plads, deponeredes i Flensborg 1906, men kom til National
museet efter genforeningen (D 10302) sammen med søjlen (D 10303). 12 Opmåling af
I. Hertzsprung 1897 i NM, jfr. Matthaei: Holzplastik p. 19. 13 Sager ang. de enkelte
sogne etc. 1650—1920.

Fig. 1. Stepping. Ydre, set fra nordost.
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irken, der efter det yngste cathedraticumregister betalte 12 sk. i bispeafgift — efter
det ældste 18 sammen med Frorup — var i middelalderen et biskoppeligt patronat,
men fik ved reformationen samme skæbne som de øvrige kirker i provstiet (jfr. Aller
p. 258)1. Efter hertug Hans’ død 1580 overgik den til kongen, og i hvert fald senere be
sattes kaldet direkte gennem tyske kancelli.

K

Kirken ligger omtrent midt i byen, på et mod vest skrånende bakkehæld.
Kirkegården, der er udvidet mod øst og sydøst 18752, hegnes for den gamle
dels vedkommende af kløvstensmure sat i cement og beplantet; om udvidel
serne er der jorddiger, som udadtil har en markstensbeklædning. I norddiget
lidt øst for kirken er der køre- og fodgængerlåger af den sædvanlige støbejernstype (1842, rgsk.) mellem slanke stenstolper, som dog her har en los afdæk
ning af form som en lav pyramidestub. Mod vest, hvor en høj stentrappe fører
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Fig. 2. Stepping. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen 1953.

til kirkepladsen, er der en smedejernslåge mellem granitstolper (1900)2. 1670
nævner regnskaberne tre nye portaler. En korsformet allé af lindetræer fra
18852 er fældet for få år siden.
Bygningen består af kor og skib fra romansk tid samt lire sengotiske til
bygninger: i øst tårn (med yngre trappehus), våbenhus i syd, sakristi på tår
nets nordside og vestforlængelse. Kirken har svag afvigelse til nord.
De romanske bygningsafsnit er af veltilhugne granitkvadre (indvendig af rå
kamp) i 30—50 cm høje skifter med ganske tynde fuger over en svagt hulet
sokkel; på skibets nordøsthjørne og de to nu udflyttede vesthjørner er der i
sokkelstenene udhugget små hjørneblade. Skibets romanske murhøjde er ca.
4,5 m over soklen. Af romanske vinduer er skibets to nordre og det ene i syd
bevaret i tilmuret stand; alle med monolitoverligger og -sålbænk; de måler ca.
100 × 55—60 cm, og deres underkant sidder 265—70 cm over soklen. I tårnets
østmur ses udvendig et romansk vindue (90 × 56 cm), formentlig korets østre,
der er udflyttet ved tårnets opførelse. I sakristiets mure findes et par smigsten
og et stykke af en sålbænk og i nordre kirkegårdsdige en monolit vinduesoverligger, der sikkert stammer fra kirken.
Skibets romanske syddør, der har været flankeret af to søjler og forsynet
med et halvrundt tympanon under kilestensstik, synes at have stået urørt ind
til 1907, da døren blev stærkt udvidet3. Den oprindelige placering og bredden
af såvel åbningen som den fals, hvori søjlerne har stået, fremgår dog tydeligt,
idet både kilestensstik, tympanon og til dels også søjlebaserne er bevaret.
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Dørens lysning har været knap en meter bred og falsen godt halvanden; af
baserne, der er indstøbt i de nye trin til skibet, ses den vestre bedst; den er
hugget i eet med falsen og forsynet med halvrund vulst; på oversiden ses en
cirkelformet rille, som angiver, at søjlen har haft en diameter på ca. 20 cm.
Tympanet (fig. 3), der siden 1935 har siddet over våbenhusets dør (NM.s ar
kiv), har en skulpturel udsmykning i lavt relief; et fordybet, halvrundt felt,
indrammet af en tovsnoning, tredeles af to snoede søjler, mellem hvilke den
glorificerede Kristus ses i korsfæstelsesstilling; ribben, brystvorter og navle
træder tydeligt frem over det knælange, ret folderige lændeklæde, og Kristi
fødder bryder den indrammende tovsnoning. I sidefelterne er der symbolske
tegn, i det vestre et øje, et græsk kors (den øverste arm har let svajede sider)
med ovale og runde »bosser« og omgivet af fem »bosser« samt foroven Gud
faders velsignende hånd (tre fingre), i det østre en cirkel med rund- og
tovstavsramme og herindenfor to modstående trekanter, der på fig. 3 frem
træder meget svagt (Mackeprang: Portaler p. 147 f.). Kilestensstikket, der
ses over våbenhusloftet, er sat af veltilhugne, farverige kvadre, og stikkets
slutsten når 3—4 cm ned under og ca. 15 op over de øvrige stiksten.
Kvindedøren, hvis øvre afslutning er ødelagt, står tilmuret; den er 115 cm
bred, men soklen er brudt i knap to meters bredde, og vest for døren er sokkelprofilet forkrøbbet om hjørnet; hvis ikke dette spring i soklen er fremkommet
ved omsætning — og nordmuren er meget omsat — må også norddøren have
haft søjler eller i alt fald false.
I det indre ses ingen oprindelige enkeltheder på plads; fra triumfbuen, der
må være nedbrudt forud for tårnets opførelse, stammer sikkert de krumhugne
kvadre, som findes i sakristiet samt de to kragbånd, der nu sidder i tårnarka
den, den nordre med flad rundstav over hulkel, den søndre vistnok kun med
kvartrundstav. Forneden i tårnarkadens nordre vange er der indmuret en
billedkuader med et hammerlignende tegn, og udvendig på korets mur er der
et stenhuggerfelt. Ingen oprindelige gavle er bevaret.
Ændringer og tilføjelser. Rækkefølgen af de gotiske byggearbejder lader sig
ikke fastslå med sikkerhed. Ældst er muligvis våbenhuset, og derefter følger
antagelig triumfbuens flytning, korets forhøjelse og overhvælvning samt tår
net, mens skibets hvælv, sakristiet og vestforlængelsen må høre til de yngste
dele. Materialet i de gotiske tilbygninger består af munkesten i munkeskifte
og genanvendte kvadre.
Våbenhuset4 hviler på en svagt fremspringende syld af små sten. Over den i
moderne tid udvidede dør, hvor tympanet fra kirkens romanske syddør er
indmuret, findes en lille, spidsbuet, halvsten dyb blænding med en retkantet
glug. I det indre har hver flankemur to lavtsiddende, fladbuede blændinger,
hvoraf i alt fald de østre har en retkantet, tilmuret lysåbning. Loftet, der er
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gipset og trukket ned på flankemurene ved en stor hulkel, har muligvis tid
ligere ligget adskilligt lavere.
Koret. Flytningen af triumfbuens kvadre til korets østmur tyder på, at tårn
rummet fra første færd blev indrettet til alterrum. Den nuværende arkade
mellem det romanske kor og skibet er spidsbuet og meget høj. Korets mure er
forhøjet ca. en meter, og krydshvælvingen, der har kvartstensribber, hviler på
vederlag i murene; af hensyn til den nye, høje arkade til skibet, blev hvæl
vingens vestre kappe betydelig højere end de tre andre.
Tårnet er ligesom ved flere af egnens kirker (sml. p. 280) bygget øst for
koret, således at dets vestmur delvis står på korets østmur. Tårnrummet har i
øst en lille, fladbuet, falset blænding, der korresponderer med den førnævnte
romanske vinduesindfatning, som må stamme fra korets østmur, og i nord er
der et bredt spidsbuet, ind- og udvendig dobbeltfalset vindue, som ved sakri
stiets opførelse blev blændet i indre murflugt; fra dettes tagrum ses det vel
bevarede vindue, som har prydskifte af lige løbere langs yderfalsens halvstensstik og spor efter en vinduesramme i en afstand af 45 cm fra ydre murflugt.
Rummets syd- og nordvæg har hver to nicher, hvoraf den vestre i nord er 2,8 m
høj og rundbuet, de andre kun 0,8 m og fladbuede; nordligt i østvæggen er der
desuden en 1,7 m høj, fladbuet og dørlignende blænding. Det indre er som
nævnt sat i forbindelse med det gamle kor ved en rundbuet arkade, som i det
store og hele er opført af kvadre fra den romanske triumfbue; buen er dog
næppe helt så bred som tidligere, hvilket dels bevises af dens form, dels af de
fire—fem buekvadre, der ses i sakristiets og tårnets murværk. Rummet dækkes
af en samtidig krydshvælving med halvstens ribber af et skarptrygget profil;
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nærmest den uregelmæssigt runde slutsten har ribberne dog retkantet profil
på undersiden; de halvsten tykke kapper er ret stærkt buklede og uden over
ribber. Adgangen til tårnets andet og øverste stokværk foregik oprindelig ad
en fritrappe til en fladbuet dør højt i sydmurens vestlige del. Dette stokværk,
der måske tidligere har rummet klokken, har til hver af de frie sider haft tre
ind- og udvendig falsede åbninger, af hvilke den midterste er mindst og an
bragt lidt lavere end de to andre, men flere åbninger er helt eller delvis til
muret. Vestmuren, der dels hviler på kormuren, dels på en stor, spids aflastningsbue, er meget stærkt ommuret, men der ses spor efter en åbning på hver
side af skibets tagryg. Udvendig på østmuren, under det midterste glamhul,
er der en dørlignende halvstens blænding. Nordmuren har foroven to sav
skifter, som dog brydes af de to øverste åbninger, og lidt over fodlinien har
østgavlen tilsvarende skifter, brudt af en bred, fladbuet og falset åbning; på
hver side af dennes øvre del er der henholdsvis fire og tre rhombeformede, af
trappede kvartstens blændinger og over disse to cirkelblændinger samt en lille
korsblænding, hvis øverste stav har en kort tværstav; den øverste gavlspids
er afbrudt i ny tid, da tårnet fik halvvalme. Syd- og vestmuren, der har tal
rige jernankre og årstallene 1724 (sml. rgsk.) og 1816, er skalmuret flere gange,
sidst 1949.
Skibets to ottedelte hvælv hviler på falsede vægpiller, spidse skjold- og gjord
buer, og de halvstens ribber i østfaget mødes om en stor, rund slutsten; kap
perne er svagt indskårne på oversiden og kun undtagelsesvis forsynet med
overribber.
Sakristiet. Gavlen har over en 3—4 cm dyb båndblænding ni højblændinger,
hvoraf de to yderste har vandret, falset afdækning, de øvrige rundbuet; ni
kamtakker. I det indre har vestvæggen een, nordvæggen to skabsnicher, og
mellem disse er der en med sakristiet samtidig, nu tilmuret kamin; denne lig
ger hovedsagelig i murtykkelsen, og kappen, som støttes af halvstenskonsoller,
muret af sten med kvartrund forkant, springer en halv sten frem. I øst er der
et nyere vindue og en dør, som måske er brudt 1761 (rgsk.). Rummet dækkes
af en samtidig, ottedelt hvælving; kapperne er kun svagt indskårne; ingen
overribber. Til tårnet er der adgang gennem en fladbuet dør, som på nord
siden er falset og forsynet med huller for en skydebom. Vestmuren er skal
muret med munkesten i krydsskifte og de fem vestre kamtakker ommuret
med små sten.
Vestforlængelsen, der må tilhøre 1500-tallet5, er overmåde stærkt skalmuret,
og urørt murværk, af munkesten i munkeskifte, ses kun forneden i de indven
dige mure. Hvælvingen, som dækker rummet, svarer helt til det romanske
skibs vesthvælv, men den har vederlag i murene. Taggavlen er helt ommuret
og forsynet med årstallet 1741 samt initialerne HIS og HK.
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På tårnets sydside er der i nyere tid opført en muret trappe, som delyis er
indhugget i murlivet. Regnskaberne fra 1766 omtaler meget store reparationer
af tårntrappen, og måske stammer den uregelmæssigt murede trappe i virke
ligheden fra dette år. Trappen, der er af små, gule sten, fører op til den gamle
dør i andet stokværk.
Tagværkerne er alle af eg, over den romanske del helt omsat og stærkt sup
pleret 18972, over sakristi og tårn næsten urørt og samtidige med bygningsafsnittene; begge tagværker har to lag hanebånd og spærstivere; tårnets øver
ste bjælkelag og de to kviste på sydsiden er fornyet.
Kirken står med hvidkalkede mure og blytag, som første gang nævnes i
regnskaberne fra 1569; 1711 havde våbenhuset dog tegltag (rtk.). På tagene
er der flere årstal, sakristiets østside har 1795 og initialerne NO IM, vestsiden
1794 og IIM OI IM. De spidsbuede støbejernsvinduer har ved restaureringen
18712 afløst fladbuede vinduer, hvis stik endnu ses. Gulvene under stolestader,
i tårn og sakristi er af brædder, i midtergangen af gule fliser (indtil 1871 af
mursten)2 og i våbenhuset af sandstensfliser fra 1917—183.
To †messingfløje på tårnet nævnes 1654 (rgsk.); de to nuværende fløje er af
form som et dragehoved og forsynet med årstallet 1777.
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†KALKMALERIER
1729 omtaler regnskaberne »zirat paa buerne«. — Ifølge præsteindberetningen til Thurah 1754 havde kirken en kalkmalet udsmykning fra 1751, hvilket
fremgik af en indskrift under korbuen: »Anno 1751, da amtmanden var höy
og velbaaren herre Ridder og Geheime Raad Ioachim Christoph von der Luhe,
provsten höyærværdige Peder Wöldike blev denne kirkcke med nye Malning
prydet« — derunder dette vers:
»Viis os dog her inde dine blodige Saar,
vore Øyen rinde, Lam! til vi dig Faaer;
kom boe i din Tempel, den vort hierte er,
dit blod og Exempel smykke een og hver;
og til dit huus Egne samle fleer Guds Søn!
her og allevegne, til du seer din Løn.«

På den anden side af korbuen stod: »Sogne-Præsterne til denne kircke, saa
vit man haver kundet erindre«; i alt ni navne var opregnet her, begyndende
med Christen Brun og endende med Jørgen Kastrup; som den tredie nævntes
»M. David Brun, hans (Caspar Bruns) Medtiener, døde for faderen 1661«.
Over døren til sakristiet fandtes endvidere kalkmalerier, som ifølge samme
kilde forestillede »Kristi himmelfart, Moses og Aaron og profeterne med denne
underskrift: Denne Jesu af Nazareth give alle propheterne Vidnesbyrd, at
hver den som troer paa ham skal faae Syndernis Forladelse ved hans Navn«.
— »På enden af kirken« var »2de malninger på muren, den ene er kiendelig og
forestiller Kristi dåb med den overskrift: »I, saa mange som ere døbte paa
Christum, have iført Christum«; den anden malning er ukiendelig, undtagen
overskriften, som er således: »Vi have ikke en Ypperste Præst, som ikke kand
have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men som er forsøgt i alle ting i
ligemaade, som vi, dog uden synd. Ebr. 4.« — 1908 blev korets og skibets
hvælv dekoreret med planteslyng efter middelalderlige forbilleder af C. Hart
wig, Haderslev6, men dekorationen er senere overkalket.
INVENTAR
Alterbord, gotisk, sikkert samtidigt med tårnet, muret af munkesten og pak
ket med tegl og rå kamp, 130 cm højt over nuværende gulvflade og 178 cm
bredt (dybden skjult af moderne panel); i bagsiden et råt brudt hul. Oversiden
er belagt med kalkstensplader, af hvilke kun den bageste er synlig, 200 × 45
cm og 6,5—9 cm tyk. Bordet står ca. 68 cm fra tårnets østvæg, en lodret mør
telstribe i flugt med dets nordside viser, at rummet bag alteret har været
afskilret til denne side (til den anden side skjules tårnvæggen af isolerplader).
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Alterklæde af rødt klæde med kors og guldgaloner. Et †tilsvarende er nævnt
i inventariet 17637.
Altertavle (fig. 5) i højrenæssance, med reliefskåret årstal 1612, stor, af eg
nens almindelige type, dog ikke med »løse« sidestykker, idet midtstykkets
postament- og gesimsbjælke begge er gennemløbende, mens sidestykkernes
hængeled er skåret for sig8. Storfeltet flankeres af slanke felter med pålagte
rammelister, og foran dem står glatte, joniske søjler med høje prydbælter,
smykkede med kartoucheværk, kvindehoveder med hængeklæde, bosser etc.
På postamentfremspringene er der store hoveder med hængeklæde og volutter
på siderne. Gesimsen, fra hvis underside der hænger rosetblomster, bærer en
brudt gavl, og bag den hæver sig et andet gavlstykke med kvartrund gesims
og gennembrudt voluttopstykke kronet af en putto med en lang stang, der
ender i en stor kugle. Foran volutgavlen er der et velskåret krucifiks, hvis
Danmarks Kirker, Haderslev amt

22
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nedre korsarm er anbragt i bruddet på den førstnævnte gavl. Sidestykkernes
felter har arkader med omløbende, kanneleret rammeværk, der brydes af store,
flade ædelstensbosser, og også bueslaget over profilkapitælerne har bosser;
over slutbossen et englehoved mellem båndslyng i fladsnit. Sidepartiernes ydre
rammestykke dækkes af en herme med jonisk kapitæl og kanneleret skaft med
beslagværk og hængeklæde, mod syd en kvinde, mod nord en mand. I de
kartoucheagtige nedhæng står årstallet: Anno 1612; i de smalle vinger er der
et englehoved, i topstykkerne et kvindehoved med hængeklæde og uden for
dem en engel svarende til topstykkets. Formodentlig har de tre oprindelig
båret lidelsesredskaber.
I storfeltet er der et oprindeligt, men stærkt opfrisket nadvermaleri, olie på
træ, efter samme forlæg som alterbillederne i Fjelstrup (p. 307) og Vojens
(Gram hrd.). Scenen er en søjlehal med udsigt til baggrundens bjerge og byg
ninger. Kristus, der er ved at velsigne kalken, sidder under en baldakin bestå
ende af et grønt tæppe; alle deltagerne er iført farveprægtige kjortler. I for
grunden en kurv med brød og tallerkener og ved siden af en vase. Sideparti
ernes malerier er også olie på træ, men yngre, sikkert fra 1729, da altertavlen
maledes for 150 mk. (rgsk.), og betydelig mere afdæmpede i farverne end
midtbilledet. Sydbilledet (fig. 6) forestiller Maria Magdalene knælende ved den
korsfæstedes fødder under uvejrshimmel; i baggrunden en by eller en borg; et
motiv, der — omend spejlvendt — genfindes på Brochmanns epitaf i Haders
lev domkirke, p. 172. Billedet i nord viser også den korsfæstede, men ved kor
sets fod står et alter, i hvis ild der ligger et hjerte, der samtidig overgydes af
blodet fra Kristi brystvunde. Ved siden af alteret står en kvinde og lægger
ved på alterilden, medens hun træder på et rigsæble (forkrænkeligheden). Bag
grunden som sydbilledets. I postamentfeltet er indsat et maleri på lærred, den
barmhjertige samaritan, signeret: P. Mayer 1873. Rammeværkets farver er
fra ny tid og uden relation til ældre stafferinger. Bundfarven er brun; i øvrigt
er der anvendt gråt og bronzering, søjler og karnation er hvid. Indskrifterne
samtidige. På tavlens bagside er fastsømmet et egebrædt med indskåret:
EMS Anno 1641 die 2. Nov., formodentlig hentydende til en reparation.
Altersølv. Kalk (fig.8), o. 1450, 18,5 cm høj. Flad, sekspassig fod med en af
korsblomster gennembrudt standkant; på fodens overside reliefminuskler: »Dominus Nicolaus Dragy procuravit me, orate pro eo« (»hr. N D anskaffede mig,
bed for ham«). På en af de runde tunger et lille, fastnittet krucifiks på ind
ristet kors med »inri« (ligeledes minuskler). Sekskantet skaft, over lille krone,
med ciselerede firblomster; fladtrykt knop med (tomme) stavværksvinduer på
over- og underside samt seks rudebosser med minuskler: ihesus. Nyere, stort
bæger; overalt forgyldt. Under bunden indridset: »Steppingen«. Disk, glat,
svær, med graveret og ciseleret cirkelkors på ciseleret, stråleagtig bund.
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Fig. 6—7. Stepping. 6. Maleri i altertavlens sydfelt (p. 338). 7. Korbuekrucifiks (p. 340).

Sygekalken blev stjålet 1925; kun vinflasken, af sølv, med oblatgemme, er
bevaret; den er nævnt i inventariet 1763 sammen med sygekalken og -disken7.
Mestermærke GTB i rektangel, sikkert for Koldingguldsmeden Gert Nielsen
Thorbrügger, død 1756 (Bøje p. 275), desuden »w 6 lod 8 q«. Moderne sygesæt
af plet.
Vinkande og skål af københavnsk porcelæn, sortglaseret med guldkors, kan
den fra 1840’rne, skålen fra o. 1830.
Alterstager. 1) 1665 (fig. 10), barokke, kun 23,5 cm høje, med hvælvet fodog lyseskål og svært skaft med flad midtkugle mellem to par smalle rundstave.
På fodskålene graverede versaler: »G[ott] z[ur] E[hre] d[er] K[irche] Stepping
z[um] Z[ier] hat Iens Raven u[nd] Dorothea Froms auf Bierndrup Gard d[iese]
z[we]i Leuchter verehret A°1665« (sml. †gravsten nr. 1).
2) 1733 (fig. 9), senbarokke, nøje svarende til stagerne i Vilstrup (Haders22*
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lev hrd.) og Vedsted (Gram). De er 40
cm høje, har stor, hvælvet fodskål og
ret flad lyseskål, samt slankt skaft med
seks kugleled, det ene større end de an
dre og midtdelt. På fodskålene graverede
versaler: »Stepping Kirch 1733«.
Desuden findes et par stager af mes
singblik i gotisk stil af tysk fabrikat,
formodentlig de stager, kirken ansøger
om 1889 »til at sætte de lys på, som ved
begravelser bliver givet«9.
Alterskranke fra slutningen af 1800’rne, med renæssancebalustre og hånd
stang af poleret nøddetræ.
Døbefont (sml. fig. 4), romansk, af gra
nit; den høje, glatte kumme, ca. 72 cm
i tvm., er kun hulet halvt ned og
V. M. 1951
mangler
alløb. Foden, der virker lille til
Kig. 8. Stepping. Alterkalk (p. 338).
den store kumme, har rundt skaft un
der en rundstav, men er firkantet for neden med glatte halvcirkelskiver mel
lem pæreformede hjørneknopper. Højde 92 cm. (Mackeprang: Døbefonte p.332,
muligvis fra Haderslevværkstedet). Præsteindberetningen til Thurah 1754 med
deler, at den var indfattet i træ; det må være denne indfatning, der tænkes
på, når det i regnskabet for 1852 anføres, at »døbefonten samles og forgyld
ningen lakeres«10. På »Daaben« stod det sprog: Daaben giør os salige etc. 1.
Petr. 3. (præsteindb.). Ifølge samme kilde var der en †himmel over fonten
»med disse Ord i Randen: Daaben er en god Samvittigheds Pagt med Gud for
medelst Christi Opstandelse«.
Dåbsfad af kobber, moderne. I sakristiet ligger et lille messingfad, sikkert
det, der købtes 1880 hos Köppen i Berlin i stedet for det gamle af tin, der var
»uden kirkeligt præg« 2-3. Inventariet 1763 nævner et †dåbsfad af messing7.
Dåbskande af messing, moderne.
Korbuekrucifiks fra 185210.
Krucifiksfigur 11 (fig. 7), senromansk, fra o. 1250, nu uden arme, ligger i lig
kapellet. Figuren, der er ret medtaget og måler 125 cm, har oprindelig haft
krone. Hovedet hælder ganske svagt til højre, mens krop og knæ drejer lidt
mod venstre. Det bølgende hår falder i tre symmetriske lokker ned på hver
skulder; overskæg og kort fuldskæg er markeret. Brystkassen er angivet med
store, glatte brystben og herunder ribbenene. Lændeklædet er langt med vulst
og stor sløjfe i venstre side og trukket en smule op over venstre knæ. Skinne
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benene er skarpe, fødderne overlagte.
1754 købtes en ny krone til krucifikset
(rgsk.). Af den oprindelige staffering er
nu kun bevaret spredte spor af krideringen; men i en indberetning af Haupt
fra 19083 hedder det, at farverne er del
vis bevaret, men affaldende. Da eksiste
rede også sidefigurerne, dog i defekt til
stand. Ifølge præsteindberetningen 1754
stod der på korbuebjælken et citat på
plattysk fra Es. 53.
Prædikestol (fig. 12) i ungrenæssance,
med reliefskåret årstal 1558, den ældste
bevarede i Sønderjylland og sikkert fra
samme værksted som den eet år yngre
stol i Halk (Haderslev hrd.), et rigt
skåret arbejde med alle ungrenæssancens
V. M. 1951
luner. Stolen har fem fag og et opgangsFig. 9—10. Stepping. Alterstager 1733 og
1665 (p. 339).
fag med slanke søjler på hjørnerne, byg
get op som et rørknippe med akantusblade foroven og forneden og midt
på skaftet et profileret bælte. I stedet for baser er der et retkantet led
med små vinduesnicher; kapitælerne er profilerede. I hvert fag er der retkantede profilrammer med ind- og udvendige ornamentborter, og rammefelterne
er fyldt dels af akantusornamentik, dels af renæssanceversaler skåret i højt
relief, dels af begge dele. Indskriften lyder: »Clama necesses qvasi tuba vocem
tuam et annu[n]cia populo scelera eorum et domui Iacop peccata eorum«
(»du skal opløfte din røst som en basun og forkynde folket deres brøde og
Jacobs hus deres synder«). De svære og rigt profilerede lister over og under
postamentfelterne springer frem i spidser ligesom selve de bizart ornamente
rede fremspring, hvoraf et har tre udskårne hoveder over hinanden (fig. 11).
I de ganske smalle postamentfelter, der omgives af en bred profilramme, er
der også reliefversaler: »M[agister] Iohannis Forstius, H[r] Iesper Brun P[astor]
Nes Iebs[øn] Anno 1558«. Frisefelterne er dekoreret varierende med akantusog blomsterornamentik, masker og overflødighedshorn. Kronlisten har dob
belt tandsnit. Stolen hviler på en svær, ottekantet stolpe, der næsten skjules
af rigt skårne barokbøjler og barokke nedhæng. Opgangen er ny, med balustre
af form som alterskrankens. Himmelen bærer det relief skårne årstal 1618 og
svarer i eet og alt til den i Frørup (p.357 f.). Den danner en ligesidet, ottekantet
polygon og har gennemløbende frise, fire kartoucheagtige topstykker med
»An(n)o 1618« og en roset. På undersiden en enkel roset; men her har sikkert
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været niere. Den nye staffering, grå, brun og bron
zering, svarer til altertavlens og har ingen relation
til ældre farver.
Stolestaderne er nygotiske fra 1871, da kirken fik
58 nye stader2. Plankerne ender i et lille, spidsbuet
topstykke med et rokokoornament i gips. Ifølge
Abildgaard, 177512, bar det øverste †stolestade —
fra o. 1570 — på kvinde- og mandssiderne tre ud
skårne våben, henholdsvis for Ulfeld og Abildgaard
— Rantzau, henvisende til Kirsten Ulfeld til Bjerndrupgård og hendes mand Poul Abildgaard samt
dennes mor Tale Rantzau. 1795 nævnes »der Taapdruper †Kirchenstuhl« (rgsk.).
Degnestolen er i ny tid fjernet fra koret og står
nu i sakristiet. Den er omtrent samtidig med stole
værket.
Skab. I sakristiet står et enkelt skab af fyr, an
tagelig fra 1765, da der anskaffedes et skab til
denne og Frørup kirke (rgsk.); det står på en sarg
med profilliste og udsvajfede ben og har dobbelt
dør, hver med to rundstavprofilerede fyldinger.
Oprindelig lås, nøgle og låseblik. Under den brun
lige oliemaling findes en smuk og kraftig hvid og
blå marmorering. På dørenes øverste rammestykker
skimtes oprindelig fraktur: »Stepping und Frørup«.
K. M. 1952
I præstegården står et barokt arkivskab, som anFig. 11. Stepping. Detail af præ
skaffedes 1676 (rgsk.).
dikestol 1558 (p. 341).
Vægskabe. I sakristiet findes tre vægskabe. Et i
vestvæggen fra begyndelsen af 1600’rne, af eg, med renæssanceprofiler (på den
glatte dør er kun det fligede låseblik bevaret); og to enkle af fyr i nordvæggen
på hver side af kaminen med barokfylding i døren, men vistnok fra nyere tid.
Standur fra o. 1750, uden værk og skive, med symmetrisk ranke- og blom
sterornamentik på døren og usymmetriske rokokomønstre på messingskiveholderen.
Dørfløje. Begge de enkle dørfløje i sakristiet, den ene til koret, den anden
til kirkegården, er fra 1700’rne, med oprindelige gangjern, låseblik (spidsovalt
og polvgonalt) og simple jernhåndtag; den sidstnævnte dørfløj er muligvis fra
1761, da der blev brudt en døråbning til kirken (sml. p. 334).
Orgel fra 18712, leveret af Marcussen og søn, Åbenrå. Det har 13 stemmer og
pedal. Samtidigt orgelpulpitur.
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Fig. 12. Stepping. Prædikestol 1558 (p. 341, sml. fig. 11).
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Lille pengekiste (fig. 13) fra slutningen af 1700’rne, af eg, 39 × 22 og 21 cm
høj (med låg), jernbundet og med en jernhank i hver ende; tre pengeslidser
svarende til tre rum (den ene skillevæg nu borte).
Kollektbækken fra o. 1750, nævnt i inventariet 17637, af messing, anbragt i
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en tilsvarende udskæring i en ottekantet træplade (17,8 cm i tværmål), der hvi
ler på tre ben, i alt 56 cm høj; brunmalet med røde striber. Henligger i meget
defekt tilstand på våbenhusloftet.
Præsterækketavler, to ens, den ældste anskaffet 1827 (rgsk.). Tidligere havde
præsterækken været malet på korbuen (se p. 336).
Maleri, brystbillede af Morten Luther fra 1700’rne, 85 × 69 cm. På hver
side af hovedet er med hvid kursiv på tysk malet hans navn og data. Revnet
og itu, i sort egetræsramme. I sakristiet.
†Maleri. Ifølge indberetningen til Thurah 1754 hang der »lige over for kirckedøren ... en Tavle, som forestiller historien om brudgommen og de 10 Jom
fruer med dette Sprog: Vaager! thi i icke vide, hvercken dag eller Time ...
Matth 25«.
Klokker. 1) (Fig. 14) 1547, støbt af Gerhard fra Marvelt. »Varbum (!) Domini
manit (!) in eternum. Gerhardus de Marvelt me fesit (!) anno 1547« (»Guds ord
forbliver i evighed. G. fra M. gjorde mig år 1547«). Stor, fornem malmklokke
med bred ungrenæssance-bort om halsen, fauner i profil vekslende med fantasivæsener en face, hvis arme og ben løber ud i bladværk, alt indkomponeret i en
spinkel bølgeranke. Hankene har skægmasker. Tvm. 110 cm.
2) 1920, genforeningsklokke fra de Smithske jernstøberier i Ålborg; udsmyk
ningen tegnet af arkitekt S. Thrue, verset formet af Vilh. Andersen13.
†Klokker. 1) 1619, støbt af Berent Bodemann, med indskriften: »Mit Gottes
hilf, guss mich Berent Bodemann. Si Deus pro nobis, qvis contra nos. Anno
1619« (»hvis Gud er for os, hvem er da mod os«) (præsteindb. 1754).
2) 1791 omstøbtes den lille klokke i København (rgsk.).
3) 1855 omstøbtes den atter hos Gamsts og Lunds efterfølger14.
Klokkestol (fig. 14) af eg og noget fyr, muligvis jævngammel med klokke nr. 1.
Den er af typen med een overligger på fire af skråbånd støttede stolper, der
atter hviler på fire svære fyrrebjælker; såvel disse som den egentlige klokkestols
tømmer er mærket dels med øksehugne numre, dels med hulede trekanter. Ny
ophængning 1948.
GRAVMINDER
Grausten. 1) O. 1788. Jørgen Mygind, sognepræst for Dreslette menighed på
Fyen i 46 år, født i Asperup præstegård på Fyen 17. juli 1707, død i Stepping
præstegård 13. jan. 1781, og hans ægtefælle i 48 år, Margareta Lucia Mygind,
født Ravn, født i Dreslette præstegård 7. juli 1708, død i Stepping præstegård
17. okt. 1788. Rød, ølandsk kalksten, 183 × 119 cm; inden for en profileret kant
og en rillet ramme dækkes hele stenens flade af indskriften, med versaler,
navnene med store skønskriftsbogstaver; øverst Rom. 5 v. 5, Håbet beskæm-
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Fig. 13. Stepping. Pengekiste (p. 343).
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mer ingen etc., nederst endnu en religiøs indskrift afsluttet af en ranke. På
kirkegården.
2) O. 1809. Niels Mygind, præst til Stepping og Frørup menigheder i 39 år,
født i Dreslette præstegård på Fyen 13. juli 1736, død her i præstegården 7.
juni 1809, og hans første ægtefælle Anna Maria Mygind, født Pram, født i
Øsløs præstegård i Jylland 28. sept. 1755, død her i præstegården 14. marts
1786. Grå, ølandsk kalksten, 183 × 148 cm, med kant og ramme svarende til
den foregående sten; under indskriften, med skriveskrift og store skønskriftsbogstaver, et felt hvori to brændende hjerter omgivet af to ranker. På kirke
gården.
3) O. 1817. Lille natursten, af granit, med indristet: »AK« over »PD af H,
1817«. På kirkegården.
†Gravsten. 1) O. 1676. Ifølge Rhode p. 340 var kaptajn ved det Lytzouske
regiment Jens Raben begravet her 1676; han var født 1608 og havde været
48 år i krigstjeneste. (Sml. alterstage nr. 1).
2) Ifølge præsteindberetningen 1754 lå der »midt på kircke gulvet ... 6 fliesser tilsammen som en ligsteen, derpaa staaer: Hier unter ruhet die viel Ehr
und tugendsahme Frau Frau Elisabeth Michel Hansens von Anderop, selig ent
schlafen den 19. Iunii A. 1698 ihres Alters 73. Iahr. Paa de andre flieser staaer:
auf Iacob Nissen eigen Bekosten«.
†Begravelse var 1754 »ved alter-foden« for præsterne og deres familie, muret
i jorden (præsteindb.).
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Fig. 14. Stepping. Klokkestol (p. 344).

E. M. 1952

En *fingerring af bronze med oval seglplade, hvori våbenskjold med bo
mærke og derover bogstaverne P S, blev 1854 fundet på kirkegården. Nu i
Nationalmuseet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå.
Haderslev
provstearkiv:
kirkeregnskabsboger
for
Stepping
1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne, Stepping og Frørup 1594—1920. — Haderslev
provstis fælles kirkekasse: regnskaber med bilag 1800—46. — Generalsuperintendentens
arkiv, abt. 18, nr. 41. Kirkeinventarium for Stepping og Frørup. — Se iøvrigt arkivalier
for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Museumsindberetninger af S. A. ClaudiHansen 1910 og P. Kr. Andersen 1936 (forundersøgelse af inventar) og 1945 (inventar
samt undersøgelse af krucifiks). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik
Moltke og Vibeke Michelsen 1951.
Haupt I, 379 ff.
Præsteindb. 1754.
1
Hertugens patronatsret fremgår bl.a. af et brev af 12. august 1546 i Hansborgske
reg. II, 331 f. 2 Fælleskirkekassen: rgsk. med bilag 1870—1924. 3 Sager ang. de
enkelte sogne etc. 1594—1920. 4 1661 omtaler regnskabet et »Beichthaus«, dvs. skriftehus. Denne bygning er sikkert identisk med våbenhuset, eftersom ordet »skriftes« i disse
egne er en almindelig betegnelse for den nævnte bygning (sml. Frørup p. 351). 5 I Car-
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sten Petersens privatarkiv i LA. Åbenrå (kirkerne i Haderslev provsti) findes en seddel,
som uden kildeangivelse oplyser, at Højrupperne (sml. †Højrup kirke ndf.) byggede
et stykke til kirken. 6 Haupt: Jahresberichte, 1908/09, p. 3 og note 2 ovfr. 7 Gene
ralsuperintendentens arkiv etc. inventar for Stepping og Frørup. 8 Storfeltets tre og
sidefelternes to svære egebrædder er holdt sammen med tre lose sinker og iøvrigt fæstnet
til rammeværket med store jernsøm; storfeltets brædder støttes desuden af en på bag
siden fastgjort ramme, hvis tværstykker er sinket ind i de lodrette. 9 Provstearkivet:
Acta betr. Prediger etc., Gemeinden Stepping u. Frørup. 10 Fælleskirkekassen: Sager
vedr. ombygn. etc. 1800—96. 11 Poul Nørlund, i Danmarks Billedhuggerkunst. 1950.
p. 63. 12 Tegning i NM.s arkiv. 13 De sønderjydske Kirkeklokker. 1925. p. 11 og 24.
14 Haderslev provstis fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71, under 1856.

†

HØJRUP KIRKE
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Højrup by i Stepping sogn skal tidligere have haft en kirke fælles med Bramdrup (Ødis sogn, Vejle amt)1; ifølge præsteindberetningen til Thurah2 1754
kunne man endnu på den tid se ruiner af kirken i Højrup skov, ikke langt fra
det sted, hvor en stor eg, kaldet Farres konge, stod3.
KILDER OG HENVISNINGER
1

Rhode p. 339. 2 Sml. også Danske Atlas VII, 147 og Rhode p. 339.
egen stod endnu o. 1860. Trap: Slesvig p. 39.
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Kæmpe
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Fig. 1. Frørup. Ydre, set fra sydvest.
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FRØRUP KIRKE
SØNDER-TYRSTRUP HERRED
irken er anneks til Stepping i samme herred, et forhold der åbenbart går langt til
bage, da de to kirker allerede 1436 opfortes med et fællescathedraticum på 18 sk. I
det andet cathedraticumsregister fra o. 1509 opførtes dens afgift alene med 6 sk. Kir
kens patron var i middelalderen Slesvigbispen, men ved reformationen overgik den til
hertugen (jfr. Aller p. 258) og efter hertug Hans’ død 1580 til kongen, der i hvert fald
senere besatte kaldet gennem tyske kancelli. Under svenskekrigene led såvel kirkebyg
ningen som inventaret overlast på forskellig vis (se p. 352 og 359).

K

Kirken ligger højt på en flad bakkeskråning i det kuperede terræn nordøst
for byen og i sognets nordvestre del. Fra landevejen fører en allé af høje elme
træer op til pladsen syd for kirken; kirkegården hegnes af lave, overvejende
jorddækkede kløvstensmure, hvorpå der er hække af hvidtjørn og indenfor en
tæt række elme. I syd findes en port med sidelåger, hvis stenpiller og støbejernsfløje opstilledes 1843; regnskaberne fra 1781 nævner nye porte og døre.
†Kirkestald og -lade. 1769 betaltes en regning for det ved kirken opførte
vognhus (Wagenhaus) (rgsk.), og 1920 nævnes den stråtækte kirkelade1.
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Fig. 2. Frorup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1951.

Et †lighus, »Leichhauss«, blev måske opført 1669; det nævnes i forbindelse
med indkøb af en ny ligbåre samt egebrædder og andre byggematerialer
(rgsk.).
Kirken består af romansk kor (med †apsis) og skib, gotisk tårn i vest samt
sakristi på korets nordside og våbenhus i vest, begge fra slutningen af 1850’erne;
et †våbenhus, vistnok i syd, er nedrevet ved samme tid. Kirken har svag afvi
gelse til syd.
Den romanske kirke, der er overordentlig bred, er så stærkt omsat, at næppe
andet end korets sokkel og skibets nordmur (højde over sokkel ca. 5,25 m) er
forblevet urørt. Af kvadre er nu de nederste to trediedele af korets langmure,
skibets hjørner og de nærmest tilstødende dele af dets mure, mens resten er af
marksten. De romanske dele har haft et ret ensartet, ubehjælpsomt formet
sokkelprofil (p. 257, nr. 14), og en parallel lindes i de omsatte mure på kor og
skib samt i tårn og våbenhus (p. 257, nr. 13). På korets sydøstre, ligesom vist
nok også på den nordøstre sokkelsten er der hjørneknopper af form som men
neskehoveder. — Den †apsides udvendige bredde og omtrentlige murtykkelse
kan måles, idet korsoklen ikke er ført igennem; adskillige af dens kvadre, både
profilerede og glatte, har fundet anvendelse, dels forneden i skibets sydmur og
indvendig i vestmuren, dels i tilbygninger og trapper ved tårn og kirkegårds
låge; korets gavl er nu helt af rå kamp, og apsisbuen spores ikke; et lille vin
due i korgavlen har romansk indfatning med krum monolitoverligger, der må
stamme fra apsiden; korets oprindelige nordvindue spores. Skibets to eneste
romanske vinduer, der sidder højt i den tilsyneladende uomsatte nordmur, er
dobbeltsmiget som det førnævnte korvindue, men lysningen ligger kun 16—18
cm (korets 35 cm) fra ydre murflugt, og de indvendige smige er stærkt hulede;
da vinduerne genåbnedes 1908, fandtes i et af dem en oprindelig egetræsramme2;
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Fig. 3—4. Frørup. Korbuekragbånd (p. 350).

E. M. 1951

skibets vinduer måler udvendig 127 × 56 cm, og underkanten sidder 300—310
cm over soklen. Koret har i syd en præstedør, hvis lige overligger sidder i en
højde af 187 cm over den brudte sokkel, der har omkringløbende profil; ind
vendig har døren omtrent lige karme og vandret overligger. Af skibets døre,
der er klemt helt op mod vestgavlen, står den nordre ret velbevaret, tilmuret i
ydre murflugt; den indvendige del af vestkarm og overdækning er ommuret
ligesom hele syddøren, der blot spores udvendig i soklen.
I det indre står den runde, kvadersatte korbue med profilerede kragbånd,
den søndre har to tovsnoninger, den nordre to rundstave adskilt af et hulled
(fig. 3—4); trekantgavlen er sat af store kampesten i ret jævne skifter med
mange små sten i fugemørtelen.
Ændringer og tilføjelser. Apsidens nedrivning og omsætningen af korets og
skibets mure er et arbejde, der må henføres til 1400’rnes første halvdel, efter
som skibets vestmur med de genanvendte apsiskvadre er samtidig med tårnet,
som næppe kan være stort yngre end o. 1450; øverst i den ommurede korgavl
er der en blænding af form som et korset kors. Tårnet er af munkesten i munke
skifte med skråt indtrykkede, nærmest ryggede fuger; sylden er af store, stærkt
fremspringende kampesten med den flade side op, og forneden i murene er der
som nævnt benyttet en del romanske kvadre; tårnrummet har vægge af rå
kamp, mens den spidsbuede arkade til skibet er sat af kvadre og munkesten;
rummet dækkes af en samtidig krydshvælving med kvartstensribber og træk
huller i sviklerne. Trappen, som dels ligger i sydmuren, dels i tårnrummet, er
stærkt flikket, men sikkert oprindelig; både den falsede underdør og trappe
skakten er udvidet; trappen har ingen egentlig spindel, loftet er nærmest
tøndehvælvet og overdøren helt ødelagt. Mellemstokværket har til hver af de
frie sider en fladbuet, falset lysåbning, hvoraf kun den nordre er åben. Mellem
dette stokværk og klokkestokværket (der dog ikke indeholder klokkerne mere)
er der indskudt en lille, mørk etage. Klokkestokværket har til hvert verdens
hjørne et par falsede, fladbuede glamhuller, af hvilke de vestre er lukket i ydre
murflugt ved en skalmuring af tårnets syd- og vestside i 1700’rne (sml. ndf.).
Tårnet, der har haft et højt, blytækt spir (præsteindb. 1754), fik 1758 saddeltag
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Fig. 5. Frorup. Indre, set mod vest.
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med gavle i syd og nord. I den søndre gavlspids er der et spejlmonogram med
bogstaverne FvK (Friedrich v. Klingenberg, amtmand), og derunder mo
nogrammerne PW (Peter P. Wøldike, provst), IK og NM (Jørgen Kastrup
og Niels Mygind, begge præster) samt årstallet 1758; den nordre gavl har lige
som vestre og søndre mur mange smedejernsankre, og på sidstnævnte lindes
tillige årstallet 1776. Disse restaureringsarbejder foruden adskillige andre ken
des også fra kirkeregnskaberne; 1767 nævnes et stort arbejde på »GlockenHause« og trappen, hvilket formentlig ikke kan være andet end tårnets øver
ste etage og tårntrappen (rgsk.).
I gotisk tid fik koret en ottedelt hvælving, der hviler på falsede vægpiller,
spidse skjoldbuer og halvstensribber, som mødes i en rund slutskive.
Våbenhuset i vest og sakristiet på korets nordside er opført i slutningen af
1850’erne. I våbenhusets sokkel ses flere profilerede apsiskvadre, muligvis over
flyttet fra et formentlig sengotisk †våbenhus, der 1855 omtales som faldefær
digt3; det lå vistnok foran syddøren og kaldtes 1815 »Skrivte Huuset«4.
Tagværkerne over kor og skib er middelalderlige, af eg; korets er ret spinkelt
og en del suppleret. Begge har to lag hanebånd og spærstivere, som dels er
bladet (svalehale) dels tappet sammen med spær og bjælker og fornaglet. Til
nummerering af skibets tagværk er der i samme side anvendt bil (fra eet til
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seks) og tværøkse (fra seks til eet). Tårnets tagværk, der er af fyr suppleret
med ældre eg, stammer sikkert fra 1758.
Kirken og dens tilbygninger står hvidtede med tjæret sokkel og blytag, dog
har våbenhus og sakristi tegltag; 1642 blev kirkens nordside tækket med nyt
bly, fordi fjenden havde stjålet det gamle (rgsk.)5, og 1711 var et enkelt fag
af skibet hængt med tegl (rtk.); på tagene blytækkerårstal fra 1800’rne. Det
indre er hvidtet, og skibets loft, som 1711 var paneleret (rtk.), blev gipset ved
en hovedrestaurering 1856 (arkitekt C. F. Holm, Haderslev). Fra samme tid
stammer de spidsbuede vinduer3, mens rammerne er fra 19081. Korgulvet og
midtgangen i skibet er af ottekantede gule og firkantede sorte fliser, under
stolestaderne og i våbenhuset af firkantede gule; sakristigulvet er af brædder.
På tårnets tagryg to Vindfløje af dragehovedtype med årstallet 1873.
†Kalkmalerier. 1908 blev en enkel, sengotisk dekoration på korets hvælving
afdækket af Haupt6 og derefter restaureret; på ribberne et sparremøster, langs
dem krydsende rundbuer med korsblomster og på slutskiven en roset. Korets
og vist også skibets vægge fik samtidig en kvaderafstregning, men alt er nu
overhvid tet.
INVENTAR
Alterbordet består af glatte brædder opsat 1901; det dækkes af et rødt fløjlsalterklæde, anskaffet 18981, hvis guldkors bærer en cirkelmedaillon med peli
kanen og ungerne i reliefbroderi.
Altertavle (fig.6), med reliefskåret: 1752, udført af Jochum Nielsen, muligvis
fra Frørup, og malet af Kield maler, Stepping7. Den er en ret plump efterlig
ning af egnens renæssancetavler med løse sidestykker. Storfeltet, hvis postamentfelt nu gennembrydes af et nyere maleri, flankeres af joniske pilastre med
udbugende postamentfremspring, der foroven har et fladt skåret englehoved,
forneden reliefskårne spejlmonogrammer H I K og N M samt Anno 1752, det
første hentydende til sognepræsten hr. Jørgen Kastrup. Topstykket, hvis felt op
tages af et nyere maleri på træ, flankeres af joniske pilastre og krones af en
halvrund gavl. Foran topfeltet, ragende et stykke op over dets gesims, er an
bragt et krucifiks. Sidestykkernes arkader har omløbende, kanneleret ramme
værk med diamantbosser og herover en kølbue med akantusfladsnit i buevinklerne. Udsavede vinger, top- og hængestykker.
Rammeværkets staffering, brunmarmorering, gråt og bronzering, med blad
værk på de gennembrudte dele, er sikkert i hovedtrækkene den oprindelige,
genopmalet 1797 (rgsk.), om hvilken restaurering sidestykkernes Louis-seizedekorationer minder; i nordre, guirlandeomhængte felt læses: I. S. Møsting.
Amtmann. I Cretchmer. Provst. N. Mygind Pastor (død 1809), og i syd, C. Iørgensen. Iurat. K. Pedersen Holst. Iur. – 1908 indsattes nye malerier på lær-
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Fie. 6. FrøruD. Altertavle 1752 (p. 352).

P. Kr. Andersen 1943

red af den daværende degn, M. J. Andresen, i storstykket vandringen til
Emaus, signeret M. J. A. 1908, i sidefelterne Jesu dåb og de tre Maria’er og
Johannes ved korsets fod, og på topfeltets træ-baggrund maledes: engelen væl
ter stenen fra graven. Storfeltets oprindelige maleri, 106 × 106 cm, olie på træ,
er ophængt på korets nordmur og forestiller nadveren i en søjlehal. Kristus og
apostlene er iført forskelligt farvede gevandter, men farvetonerne er grumsede.
Altertavlens øvrige †malerier var »sindbilleder, gjort efter tavlen i Stepping
kirke« (præsteindberetn. 1754). Fra sidefelterne er der bevaret et yderst tarve
ligt maleri på fyr af Gethsemane. Det opbevares nu på loftet.
Om den tidligere †Altertavle skriver præsten 1754 til Thurah, at den var af
ældgammelt billedhuggerarbejde og blev nedtaget »forrige år«. Ifølge præsten
»findes udhuggen Kristi korsfæstelse, it. hvorledes Kristus af stridsmændene
og skaren blev ført til korset. Der er og de 12 apostlers billeder i træ udhuggen
med deres navne. Nederst på altertavlen står nogle helgeners billeder med
disse navne under i gammel munkeskrift: Margrete, Barbara, Cathrina, Dio
nysius, Georgius, Erasmus, Lambertus, Blasius, Leonardus« (altså 9 af de 14
nødhjælpere, til dels med fejllæste navne). Af denne sengotiske skabstavle med
fløje, fra o. 1500, er endnu bevaret en reliefgruppe (fig. 8), der viser, at den
har været et rigt og veludført billedskærerarbejde. Den bevarede gruppe stamDanmarks Kirker, Haderslev amt
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Fig. 7. Frørup. Alterstager (p. 356).

E. M. 1951

mer fra midtskabet og viser den »gode« side af en Golgathascene, øverst to
baretbærende ryttere i lange kapper med vide ærmer og Longinus med blinde
øjne, herunder de tre Maria’er, Jesu moder segnende; af Johannes er kun et
lille stykke bevaret; til (heraldisk) venstre for dem en knægt og skriveren.
Gruppen er skåret af en øvet og meget duelig kunstner, ansigtsudtrykkene er
veltalende, både hos de kolde, barske ryttere og hos de tre kvinder, af hvilke
Jesu moders søster, der står bag hende, med hænderne i bedestilling, nok er
den mest vellykkede. Alle farvespor er forsvundne. V. Thorlacius-Ussing hen
fører (Danmarks Billedhuggerkunst p. 112) stykket til »Herslev-mesteren«s
værksted. Ophængt i korets sydvesthjørne.
På loftet findes to samtidige brudstykker af kvindelige figurer, der i hel til
stand har været 100—125 cm. Af den ene er kun bevaret en stærkt medtaget
buste, hvis ansigtstræk helt er afhugget, mens det lange hår endnu ses; den
anden, der mangler halvdelen af ansigtet, underarme og ben, er iført en svagt
udringet kjole, hvorover et folderigt draperi, der går op over højre skulder og
hænger ned fra armen.
Altersølv. Kalk fra o. 1600, meget lig kalkene i Fjelstrup (p.307) og Jegerup
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Fig. 8. Frørup. Figurgruppe fra gotisk †altertavle (p. 353).

(Gram hrd.), med flad, sekstunget fod, ganske smal fodplade, standkant med
det for tiden så almindelige mønster, ruder mellem lodrette streger. På en af
tungerne et fastnittet, støbt krucifiks. Knoppen med stavværkstunger som
Hjerndrup (p. 294), men med fem noget uregelmæssigt placerede huller over
de to arkader. Glat, sekskantet skaft, bægeret muligvis fra 1728, da kalken
blev forbedret og omarbejdet (rgsk.). På tungerne er senere graveret en giverindskrift med versaler: »Diesen kelch und disch hat der itziger königl. hardesvogt in Tystrup harde Iohan Horstman und seine liebe hausfraw Margareta
Horstm. Gott zu ehrn und zur zierd an Frørup kirche verehrt«. Det er for23*
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modentlig hans årstal, »1662 21. aug.«, og våben med et højrevendt hjorte
hoved i skjoldet og en putto som hjelmtegn, der er graveret på en af tungerne.
Fra samme tid hidrører også de tyndt graverede versaler i knoppens rudetoppe:
Ihesus. Glat disk med graveret cirkelkors og svagt indridset firpas under bunden.
Vinkande og skål af københavnsk porcelæn, sortglaserede med guldkors,
kanden fra 1840’rne, skålen fra o. 1930.
Alterstager (fig.7). 1) Renæssance-bordstager, med et fodstykke som Tyrstrups
(p. 282); de er 25,6 cm høje, har sekskantet, karnisformet fod og sekskantet,
konisk midtstykke, hvorover tilsvarende krave med små englehoveder i hjør
nerne; herover skaftet med flad, midtdelt knop mellem skaftringe. På fodskå
len graveret: IBD.
2) Muligvis fra slutningen af 1500’rne, 41 cm høje, med hvælvet fodskål og
ret flad lyseskål. Skaftet har øverst to cylinderled, derunder en stor, midtdelt
knop og nederst et balusteragtigt led. — To †alterstager indkøbtes 1735, og
to andre omtales 1780 (rgsk.).
Rektangulær Alterskranke med indsatte, drejede balustre af bejdset eg, le
veret af N. Jürgensen, Haderslev 19011.
Døbefont, romansk, af granit. Den store, lave og glatte kumme, 83,5 cm i
tvm., har som mundingsprofil kun et par indhuggede linier og har intet afløb.
Ved overgangen til det cylinderformede skaft, hvis øverste del er hugget sam
men med kummen, er der en rundstav. Foden dannes af en simpel, rund skive,
hvis nederste del er skjult i gulvet. Fonten maledes 1886 af maler L. Kier1.
1661 flyttedes den op i koret fra tårnet, hvor der var for ringe plads9. Fonte
låg, 1909, på loftet.
1879 indkøbtes et dåbsfad af messing i Rerlin1. En †tinskål til dåben nævnes
1779 (rgsk.).
Krucifiksgruppe (fig. 9), sengotisk, kort efter 1500, men kristusfiguren og
de to sidefigurer stammer næppe fra samme værksted. Kristusfiguren, på nyere,
smalt kors, er ca. 160 cm høj. Figuren har halvt lukkede øjne og halvåben
m u n d ; en turbanagtig krone dækker håret, der falder i en svær lok på hver
side af det svagt hældende hoved; fuldskægget er kraftigt. Figuren hviler på
naglen gennem de overlagte fødder, og armene er næsten vandret strakte,
brystkassen stærkt hvælvet med stort, fladt brystparti og herunder antydede
ribben med stor vunde i højre side. Det smalle, foldede lændeklæde har lange
snipper til begge sider. Korset er nyere med hævede kanter, men det gamle
kors ligger på loftet i det der indrettede lille »museum«. Det er af vanlig sen
gotisk type med hvælvet midtparti og evangelisttegn i firpasfelter; af disse er
dog kun oksen fuldstændig bevaret (fig. 10).
De to sidefigurer, der utvivlsomt er skåret af samme mand, måler 153 cm.
Maria er over den fodside underkjortel iført et gevandt, der falder i store fla-
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Fig. 9. Frørup. Krucifiksgruppe (p. 356).

der og er slynget op over hovedet, Johannes’ klædebon er mere folderigt. Han
udmærker sig ved sit affekterte udtryk og sin voldsomme hårfylde, der falder i
tætrullede spiraler. Hænderne holder han i bedestilling med fingerspidserne
mod hinanden. 1902 blev gruppen opsat på skibets nordvæg2, der endnu bærer
aftryk efter det gamle kors, sidefigurerne på to profilerede konsoller.
Mens sidefigurerne nu er uden nogen staffering, har Kristusfiguren naturlig
karnation, mørkegrøn tornekrone, brunt hår og skæg, hvidgråt lændeklæde,
samme farve som på det oprindelige korstræ. Det nye er mørkebrunt.
Prædikestol, med reliefskåret årstal 1856, måske udført efter tegning af arki
tekt C. F. Holm, Haderslev10. Stolen, der er af eg, har fem fag, hvis slanke,
glatte hjørnesøjler har ejendommelige »hvirvelkapitæler«, samt glatte fyldin
ger med enkel æggestavramme, der i de tre fag omslutter en reliefskåret ind
skrift: »Ja salige ere de« etc. og »Anno 1856«. Samtidig fodstolpe med brede,
hvirvlede hulstave og samtidig opgang og himmel med topkreneleringer og på
undersiden et korset kors.
Den gamle †prædikestol, der ifølge præsteindberetningen til Thurah 1754 var
et »simpelt snedkerværk«, blev nedtaget 1855, da stolen var dårlig, og himmelen
faldt stykkevis ned3. Dele af himmelen er endnu bevaret, således hele gesimsen
med versalindskriften: »See, jeg legger mine ord i din mund. See, jeg setter dig
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Fig. 10—13. Frorup. 10. Lukassymbol fra triumfkorset (p. 356). 11. Due fra †prædikestol (p. 358).
12—13. Topstykker fra †prædikestolshimmel 1618 (p. 358).

over folkene og over kongerigerne. Jer. 1«, samt fem topstykker (fig. 12—13)
med det reliefskårne årstal 1618 og en hængedue (fig. 11), alt nøje svarende til
den samtidige himmel i Stepping (p. 341) og andre steder.
Stolestader. Af kirkens ældste, faste stoleværk, fra o. 1570, af eg, er bevaret
ikke mindre end 42 smalle gavle, hver med to foldeværksfyldinger; hertil kom
mer en halv gavlplanke på kirkeloftet (fig. 14), tre defekte i panelet foran
varmeapparatet og en enkelt gavl med glatte fyldinger vestligst i kirken. Gav
lene har — endnu efter gotisk skik — regulære fyldinger indsat i lodrette og
vandrette, profilerede rammestykker. Foldeværket er ret rigt varieret, men
enkelte små akantusblade her og der vidner om ungrenæssancens indtræden.
Ingen af gavlene eksisterer dog mere i deres oprindelige form; deres nederste
fylding er overalt gennemsavet, og de gotiske topstykker, sikkert med små
fialer, er udskiftede til fordel for små, halvrunde gavltoppe af fyr med ind
stemmet halvcirkelfelt. I panelet, der afslutter mandsstolene mod øst og fun
gerer som degnestol, er indsat et enkelt fag med muslingskal-arkade fra den
gamle †degnepult (sml. fig. 15), sikkert kun få år yngre end stolestaderne.
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Arkaden har forneden omløbende fyldingsramme, profilkapitæler med en lille
volut, hvorfra der udgår en indridset
blomst, og under profilet en lille, fin dob
belt tandsnitliste med forskudte tænder;
i buehjørnerne bladværk. På bagsiden
har degne 1660, 1712 og 1715 indskåret
lange indskrifter, den ældste på latin;
her ses også den skrå udstemning for den
tidligere pult. Ud mod gangen er 18851
indsat en spidsbuet fylding, på hvilken
degnenes navne og årstal fra 1815 er ma
let. — I et tilsvarende indelukke på kvin
desiden sidder et par døre af fyr med
frisede fyldinger, og lignende er brugt
som panel foran varmepparatet.
Tre †kvindestole, der havde stået i ko
E. M. 1951
ret, hvor fonten opsattes, var ifølge rgsk.
Fig. 14—15. Frørup. Ældre stolegavl og dør
(p. 358).
for 1661 blevet nedrevet af fjenderne2.
1
Præsterækketavle fra 1885 , med præsternes navne og årstal fra reformatio
nen, i koret.
Lysekroner, skænket 1911.
Orgel, med syv stemmer og pedal, anskaffet 1886 hos Marcussen & søn,
Åbenrå. Pulpituret, udført af snedker J. B. Hansen, hviler på søjler med
korintiske kapitæler af støbejern1.
Klingpung fra slutningen af 1800’rne, med ring og skafttap af plet, posen
af rødt fløjl med guldgaloner, drejet skaft. Stumper af et ældre eksemplar op
bevares nu på loftet.
Et †messingbækken til kollekten nævnes i inventariet for 17638.
Klokke, omstøbt 1781 f. (rgsk.), 84 cm i tværmål. Om halsen har klokken en
frise med bladværk og rocailler, herunder mesterindskriften med versaler over
en bort af grene-, blomster- og gitterværk. På legemet står med versaler: »Soli
Deo gloria mich hat gegossen Johann David Kriesche in Lubeck. Anno 1783
waren an das kirchspiel zu Frorup die kirchen patronen der herr amtmann
F. v. Klingenberg und der herr probsten I. Cretschmer pastor Nils Myggind
kirgen iurate Christen Iorgensen«, og på modsatte side: »Wenn mann zu deiner
ehr | mich wird ins kunftig schwingen | las Gott den klang und thon | ins
ohr und hertze dringen«. På de tomme pladser er spredt forskellige relieffer,
dels store volutter med bladværk, dels blomster (georginer), en fugl på en kvist
og et englehoved. Selve slagranden har en meget smuk rokokofrise, hvori ind
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går fint bladværk, gitterværk, rocailler
og bøjler. Ny ophængning 1949 ved
»Aug. Nielsen Thubalca, Roslev«.
†Klokke, fra 1561, ifølge præsteindberetningen til Thurah 1754 kirkens ene
ste, med indskriften: »Godt is ser mechtic in der Vorsamlinge der Hilligen.
1561. Jar got mi Michel Dibler«.
Klokkestol af fyr, muligvis jævngam
mel med klokken og anbragt i selve
tagrummet.

GRAVMINDER
Figursten (fig. 16) o. 1582. Mogens
Kaas og to hustruer. Ærlig og velb.
mand Mogens Kaas til Brend[v]re, død
28. aug. og begravet 26. sept. 1582, og
fru Doritea Sested, død 9. febr. og be
Fig. 16. Frørup. Gravsten over Mogens Kaas
gravet [17.] marts 1579, samt fru Anne
til Brendure, død 1582. Efter tegning af
S. Abildgaard 1775 (p. 360).
Rant[zov],
død
□
og
begravet
□
Den stærkt medtagne, store, cementlappede sten af gotlandsk kalksten, 260 × 161 cm, der må være lagt af den sidste
hustru, viser kun den afdøde mand og hans anden hustru i helfigur stående
under en pilasterbåret tvillingarkade, hvorpå i alt 18 anevåben, den første
hustrus fædrene og mødrene våben flankeret af de to afbildedes anevåben.
Han er iført fuld rustning med sværd i venstre; ved foden har hans hjelm
sikkert stået (ikke angivet på Abildgaards tegning, hvorfor stenen må have
været medtaget allerede da). Hun er i enkedragt og må derfor forestille den
sidste hustru, hvad der også fremgår af hendes fædrene og mødrene våben
over arkaden (Rantzau og Reventlow). Indskriften, der er suppleret efter
Abildgaard11, står med reliefversaler under figurreliefferne. På Abildgaards tid
lå stenen »i Gangen op imod Choret, saaledes at Stenens øverste Hiørne tillige
med det der staaende Vaaben skiules af det øverste Stoelstade paa Mands
Siden«, nu indmuret i tårnrummets sydvestlige hjørne, delvis dækket af pul
pitur og stolestadegavl. (C. A. Jensen: Gravsten nr. 714, antagelig fynsk
værksted).
2) O. 1817. Gårdmand Christen Christiansen Krogh udi Brændtuhr, født 6.
april 1720, død 26. nov. 1786, og hans hustru Maren Krogh, født Brick, født
14. aug. 1743, død 10. marts 1817. Stenen henlagt af de efterlevende børn.
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Sandsten, 196 × 108 cm, med profileret kant og fordybet skriveskrift. Nu an
bragt på fire kvadre, hævet over jorden, syd for tårnet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå.
Haderslev
provstearkiv:
kirkeregnskabsbøger
for
Frørup
1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne, Stepping og Frørup 1594—1920. — Haderslev
provstis
fælles
kirkekasse:
regnskaber
med
bilag
1800—47.
—
Amtsvisitatorialsager.
Generalsuperintendentens arkiv, abt. 18, nr. 41. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev
provsti i almindelighed p. 28. — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910,
P. Kr. Andersen 1936 og 1943 (inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møl
ler, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1951.
Præsteindb. 1754. — Haupt I, 350 f.
1
Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. — De to bygninger er rimeligvis
identiske (1872 nævnes kirkens stald, 1874 en stråtækt vognremise) og kan næppe have
noget at gøre med kirkens nuværende materialhus syd for kirkepladsen, eftersom det
1769 opførte vognhus synes at have ligget op til kirkegårdsmuren; »kirkelader« forekom
mer yderst sjældent i regnskaberne for de nordslesvigske kirker. 2 Sager ang. de en
kelte sogne etc. 1594—1920. 3 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96.
4
Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 5 Det fremgår også af kirkens
stoleregister fra 1661, at fjenden har forvoldt en del skade inde i kirken, sml. p. 359.
6
Haupt: Jahresberichte 1908—09, p. 3 og note 2. 7 Oplysning dateret 1753, men
uden kildeangivelse, i Carsten Petersens arkiv, LA. Åbenrå. 8 Stepping u. Fröruper
9
Kirchen-Inventarium,
Generalsuperintendentens
arkiv.
Oplysning
uden
kildeangi
velse eller datering, i Carsten Petersens arkiv. 10 Fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71.
11 Abildgaards dagbog p. 130 f.

Fig. 17. Frørup. Situationsplan. S iltningen af 1700’rne.

Fig. 1. Hoptrup. Ydre, set fra ost.
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HOPTRUP KIRKE
HADERSLEV HERRED
irken, der var viet S. Nicolaus (jfr.klokke p.373) og betalte 24 skilling i cathedraticum,
blev 1287—1307 af Slesvigbispen annekteret provstiet over Barved syssel, som beholdt
den middelalderen ud1; den har derfor antagelig været biskoppeligt patronat, men det
må dog bemærkes, at efter kong Valdemars jordebog ( I I , 74 f.) ejede kongeslægten gods
i den i sognet liggende by Kestrup, hvor et par gårde længe kaldtes »æ her’gård«, og
hvor der endnu findes et firsidet voldsted. Ved reformationen delte kirken skæbne med
provstiets andre kirker, blev først hertugelig (jfr. Aller p. 258) og senere, efter hertug
Hans’ død 1580, kongelig, således at kaldet besattes direkte gennem tyske kancelli.
Ifølge et sagn har klokken en smuk sølvklang, fordi der kom en del sølv i malmen.
Jøderne bød i sin tid ligeså mange 12-kurantskillinger for klokken, som den selv kunne
rumme; ifølge sagnets meddeler, har det ikke været sjældent, at der ved gravning på
kirkegården er fundet mønter, hvorpå der blot findes et kors2.

K

Kirken ligger nordligt i byen på en lille bakkeknold i dalsænkningen ved
nordvestre ende af Slivsø. Kirkegården, der har fald mod alle sider, hegnes af
omsatte og delvis kløvede kampestensdiger; 1775—76 var der reparationer på
stenvolden (rgsk.). Der er låger i syd, vest og nordvest samt køreport i øst, alle
med stenpiller og støbejernsfløje af den vanlige type3. — Kirkegården har en
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Fig. 2. Hoptrup. Plan 1:300. Målt af El. M. 1952.

helt moderne udvidelse mod nordøst, og 1905—06 blev der anlagt en anneks
kirkegård med ligkapel syd for vejen langs kirkebakkens søndre fod4.
To †kirkeriste blev repareret 1724 (rgsk.); 1906 købtes en ny kirkerist4, der
formentlig blev brugt ved annekskirkegårdens indgang fra samme år.
Bygningen er en korskirke bestående af romansk skib og seks gotiske til
bygninger: østforlængelse, vestforlængelse, to korsarme, sakristi i nord og
våbenhus foran syddøren. Kirken har ret stærk afvigelse til syd.
Af den romanske granitkvaderkirke er kun skibet bevaret, og dets ca. 4,1 m
høje mure er omsat og uden andre enkeltheder end den 5 cm fremspringende
skråkantsokkel; en enkelt sålbænkkvader fra et 46 cm bredt vindue er ind
muret i østmuren af søndre korsarm, og en tilsvarende ligger som trin i den
vestre kirkegårdstrappe. Rester af triumfgavlens murliv ses over hvælvingerne.
Tilbygninger og ændringer. De mange tilbygninger har alle mistet de oprinde
lige gavlblændinger og andre detailler ved ombygninger og er derfor vanske
lige at datere, men der kan næppe være tvivl om, at de tilhører sengotikken
ligesom de i langhuset indbyggede hvælvinger. Materialet i våbenhuset er
munkesten i munkeskifte, i de andre kvadre og rå kamp fra den romanske
kirke sammen med munkesten i munkeskifte. I østforlængelsens gavl er der
genanvendt krumhugne kvadre, der må stamme fra triumfbuen. Tilbygnin
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gerne synes næsten at høre sammen parvis, østforlængelse og sakristi, nordre
og søndre korsarm, samt våbenhus og vestforlængelse.
Østforlængelsen er på to fag, der temmelig hurtigt efter opførelsen er blevet
overhvælvet sammen med skibet. Gavlen har i stedet for vindue en retkantet
blænding og i fodlinien et 5 cm dybt blændingsbånd, hvorunder en række af
seks små, kvartsten dybe cirkelblændinger.
Hvælvingerne i det romanske skib og østforlængelsen er samtidige; de er
ottedelte og hviler på falsede piller, helstens gjord- og skjoldbuer og halv
stens ribber. På oversiden er de kun svagt indskårne.
Sakristiet har i gavlens fodlinie et blændingsbånd som på østforlængelsen.
Det indre dækkes af et ottedelt hvælv som kirkens øvrige, men ribberne er
kun kvartsten tykke, og fødselslinierne markeres af et svagt udkraget skifte;
i syd er der halvstens skjoldbue. Midt på nordvæggen er kappen af en kamin
bevaret, men den er delvis dækket. Inventariet 1777 omtaler et ildtøj hørende
til kaminen i sakristiet, og 1790 købes en vindovn (rgsk.).
Korsarmene, af hvilke den søndre har en mærkværdig tyk østmur, hvori der
nu ikke lader sig konstatere spor af nogen art, kan muligvis være ældre end
østforlængelsen, men det er næppe troligt og lader sig i alt fald ikke afgøre uden
større afhugninger i skibets stærkt ødelagte mure. Den nordre har i begge
flankemure og den søndre i vest et tilmuret vindue, som må have haft falsede
inderkarme, thi udvendig er det smalt og dækket af en fladbue med meget stor
pilhøjde, indvendig bredt og med lavere fladbue. Kapellerne står i forbindelse
med skibet ved en uregelmæssig, rundbuet arkade; i vederlagshøjde har nord
arkaden, der er falset mod skibet, et skråkantet kragled, med hvis forside bue
stikket er bindigt; hvælvene svarer helt til skibets.
Vestforlængelse og våbenhus. Vestforlængelsen er antagelig opført som under
bygning for et sikkert aldrig fuldendt tårn (sml. Vilstrup tårn, p....); i alt
fald står der rester af skibets romanske vestmur over den brede, spidse arkade,
der forbinder forlængelsen med skibet. Ifølge undersøgelseskommissionens be
retning 1711 (rtk.) var den store klokke ophængt i vestgavlen, og det er vel
ikke helt udelukket, at forlængelsen kan være jævngammel med klokken, d.v.s.
fra 1476. Forlængelsens indre har skjoldbuelignende blændinger og en samtidig
hvælving, der svarer til kirkens øvrige i form og stentype, men den er langt
stærkere indskåret på oversiden. Våbenhusets vestmur er nu i forbandt med
vestforlængelsen, men det kan skyldes senere skalmuring; dets indre er mere
pynteligt udformet end almindeligt, idet flankemurene hver har to vægblæn
dinger, de østre er afdækket med tre, de smallere vestre med to fladbuer støttet
af konsoller; disse består af en halvsten bred, forneden afrundet munkesten
anbragt over en anden sten, der er rejst på højkant og alfaset i underkanten
(sml. sydkapellerne i Starup og Halk, Haderslev hrd.). Grunden til, at vest-
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Fig. 3. Hoptrup. Ydre, set fra nordvest.
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væggens blændinger er smallere end østvæggens, er den, at nordre del (245 cm)
af vestvæggen fra gulv til loft optages af et samtidigt murfremspring (46 cm),
hvori der anes en tilmuret, vistnok fladbuet åbning. I denne tykke, nordre del
af muren er der et lille rum, som indtil for et par år siden var tilgængeligt
gennem en nyere dør i våbenhusmurens yderside; rummet er dækket af en
muret, nord-sydgående tøndehvælving5; yderligere oplysninger har ikke kun
net fremskaffes, men der kan næppe være tvivl om, at det lille rum er identisk
med det benhus, der nævnes i regnskaberne 1798, da kirken betalte 16 sk. for
at få de der opsamlede knogler begravet (rgsk.).
Den sekskantede, spirklædte tagrytter over korsskæringen, hvori klokken nu
hænger, er opført af egetømmer og blytækt; i hver polygonside er der en rekt
angulær lydåbning. Klokkespiret må være det 1783 for første gang omtalte
kirketårn (rgsk.), og da klokken 1711 var ophængt i vestgavlen, og kirken til
syneladende ikke på dette tidspunkt havde tårn eller spir (rtk.), er det sand
synligt, at tagrytterens opførelse skjuler sig under de store tagreparationer
1730—35 (rgsk.) eller under en uspecificeret reparationsregning på 2335 mk. i
året 1755 (rgsk.). På kirkens nordside har der været en opgang til »tårnet«,
som blev nedbrudt 18436.
En omfattende istandsættelse, som blandt andet omfattede nye vinduer
overalt i kirken, gennemførtes 1763—68 (rgsk.); fra denne stammer de glatte
taggavle på østforlængelse, sakristi og våbenhus, der bærer de respektive års
tal i jernankre, mens de ligeledes glatte og med årstal forsynede taggavle på
nordkapel og vestforlængelse stammer fra den følgende restaurering 1840—
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1843, da kirkens indre blev omdannet efter »gotisk smag«7; ved denne lejlig
hed indsattes 10 stk. spidsbuede vinduer, der var så brede (ca. 2,75 m), at stik
ket måtte begynde helt nede ved sålbænken, lor at vinduerne overhovedet
kunne få plads i murene8. 1866 erstattedes våbenhusets tegltag med skifer9,
1876—85 var der store reparationer på tagværk og bly, og sidstnævnte år blev
tagrytteren omtækket4. De nævnte, uforholdsmæssigt store vinduer afløstes
1898 af de nuværende, rundbuede jernvinduer med blyindfattet, delvis kulørt
glas4, og indtil o. 1902 blev der foretaget store istandsættelsesarbejder ude
og inde10.
Kirken har sorttjæret sokkel, hvidtede mure og sugfjæl på de bygningsafsnit,
hvor intet andet er nævnt; alle tagværker indeholder rester af middelalderlige
spærfag med to lag hanebånd (sakristiets dog fornyet), og alle tage undtagen
våbenhusets er blytækte; 1711 var der tegltag på vestforlængelsen (rtk.).
På tagrytteren er der en vindfløj med dragehoved; den blev fornyet 188611,
men bærer alligevel årstallet 1824, i hvilket år den afløste en ældre12.
En †solskive leveredes 1838 af urmager J. H. Hartmann i Haderslev13.
†K A L K M A L E R I E R
1897 opdagedes spor af en enkel, sengotisk, kalkmalet dekoration på hvæl
vene og på korsarmenes vægge14; to år senere søgtes om penge til kirkens
»Ausmalen« ved Wilckens10, men arbejdet blev overdraget Hans Magnussen
fra Haderslev, der 1903 fik anden halvdel (875 mk.) af betalingen4. Hans
arbejde har bl.a. bestået i en opmaling og supplering af de gotiske rester;
malerierne overkalkedes 1944.
INVENTAR
Alterbord. 1843 blev alterbordet nedbrudt, fordi det lå skævt for midtgan
gen, og opført (af munkesten) nærmere østvæggen6. Det dækkes af et panel
fra 1945—46 med renæssanceprofiler.
Altertavle (fig. 5), i renæssance, ca. 1610—20, af egnens vanlige type med
fløjlignende sidestykker og ved sin kvartrunde baldakin over storstykket nær
mest beslægtet med Starups tavle fra 1615 (nu i Vojens). Baldakinen, der pry
des af påsatte bly(?)stjerner, bæres af korintiske søjler med beslagværksprydbælter, hvilende på høje plinter; postamentfremspringene har efter skik og
brug svungne former. Bag storsøjlerne er der riflede, joniske pilastre med pryd
bælter som søjlernes, og lignende pilastre er der på fløjfelternes yderside, som
støder op til de smalle vinger, i hvis halvcirkelfelt der er et kvindehoved. Over
den stærkt udladende storgesims hæver topstykket sig, noget rigere end ved
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Fig. 4. Hoptrup. Indre, set mod øst.
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de andre af typen, med hermeflankeret arkadefelt og kartoucheagtige vinger.
Topgavlen er en halvkartouche med cirkelfelt. Fløjfelterne støttes af en større
og en mindre volut, der sikkert hidrører fra Matthias Bergenhagens istand
sættelse 1772, fra hvilken også det glatte fodstykke hidrører (jfr. prædikestol).
Kun Topfeltet har bevaret sit oprindelige maleri, olie på træ, Kristus på
korset i landskab; de øvrige malerier, ligeledes oliemalede på træ, skyldes ifølge
signaturen på midtfeltets billede loh. Stentzler fra Haderslev 1773, men ved
den sidste istandsættelse konstateredes der under sidefelternes malerier rester
af Isaks ofring i nordfeltet, kobberslangen i sydfeltet. I storfeltet har der sik
kert altid, som nu, været et nadverbillede. Det samme maleri, knap så stift
som fløjenes Moses og Paulus på piedestaler, har Stentzler malet i to andre
altertavler, Magstrup og Åstrup, og det samme er bevaret i Gammel-Haderslev
(p. 226). Fraktur-underskriften til nadverbilledet, Joh. 3, 16, er ny, de øv
rige indskrifter stammer fra 1773, i sidefelterne 5. mosebog 27, 26: Forbandet
være den etc. og Gal. 3,13: Christus haver frikiøbt os etc., i frisefeltet 1. Cor.
2, 28: Hvert Menniske prøve sig selv etc., i topgavlens cirkelramme med maleri
af solen over et landskab (sort skriveskrift) Malachia 4, 2: For Eder, som frygte
mit Navn etc. og endelig i det tilsatte fodstykke Matth. 5, 23—24: Naar du
ofrer din Gave paa Alferet etc.
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Fig. 5. Hoptrup. Altertavle (p. 366).
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Rammeværkets staffering, hovedsagelig guld og rødt på blå bundfarve og i
baldakinen skyer, skyldes også Stentzler. Den fremkaldtes sammen med bil
lederne under et par senere lag, bl.a. egetræsfarve, af P. Kr. Andersen 1945—4615.
Ved denne lejlighed fjernedes tre tarvelige oliemalerier på lærred, udført 1850
af maler P. Rannje, Flensborg: nadveren, dåben og Gethsemane, fra tavlen,
hvor de havde dækket Stentzlers billeder, og ophængtes i nordre korsarm.
Altersølv. Kalk (fig. 11), fra 1790, i empire eller snarere i simili-renæssance.
Den er meget stor, 25,4 cm høj, har sekstunget fod, smal, svær fodplade, stand
kant med felter adskilt af to og tre lodrette streger og vekselvis med koncen
triske cirkler og skabelonblomster. Langs fodens kant er graveret en bort af
aks eller lange, smalle blade og på een af tungerne et pånittet krucifiks over
indprikket: 1790. På tre andre tunger navnene på præsten og de to værger,
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Fig. 6. Hoptrup. Prædikestol, vistnok 1692, billedskærerarbejdet fornyet 1772 (p. 370 f.).

med skriveskrift: »Christ. Thomassen From, Kirchen Iurat, Lorenz Bertelsen,
Past. zu Hopt. [fra 1789], Iens Hanssen Riis, Kirchen Iurat«. Ved overgangen
til det sekskantede skaft er der en sekssidet ring med samme ornamenter som
standkanten. Flad, rund knop med slanke, konkave blade på over- og under
siden, ovalbosser på kanten. Stort bæger. Under foden stemplerne PP (med
kursiv) for Haderslev-guldsmeden Peter Petersen (Bøje 1586), der fik 43 rdl.
for kalk og disk (rgsk. 1789), samt kursiv-H for Haderslev by. Disk 183713,
med cirkelkors og tre stempler under bunden: to med mesternavnet Rode, det
ene med versaler (Bøje 1610), det andet med skriveskrift (Bøje 1611). Oblat
æsken (fig. 10), har samme stempler som kalken; låg og bund er dekoreret med
diminutive tunger, og låget kantes af en graveret, båndomvundet bladstav,
mens midtpartiet optages af et graveret krucifiks. Vinkande af plet. En †vinDanmarks Kirker, Haderslev amt
24
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kande havde indskriften: Peder Aarøe, Maren Aarøe, Synderballig 1752 (in
ventarium 1776)10.
Sygekalk (fig. 12), skænket 1740, med cirkulær, karnisformet fod og påloddet
bund med graveret skriveskrift: »Vasa sacris usibus apud aegrotantes in ecclesia
Hoptrupensi destinata a Ioh. Tychsenio Praep. Hattersl. Ao. 1740« (»kalk, af
Ioh. Tychsen, provst i Haderslev, bestemt til hellig brug for de syge i Hoptrup
menighed«). På standkanten indslået W × W × W × e t c . Knoppen er som en
fladtrykt kugle med indpunslede bladtunger og mellemfaldende ruder; herover
rundt skaft med krave forneden. Let udsvajende bæger. Under bunden mester
mærke, sammenskrevet MM i oval, for Haderslev-guldsmeden Mathias Mogen
sen (Bøje 1573). Disk med cirkelkors, oblatæske af plet og vinflaske af glas.
Alterstager. 1) Sengotiske, o. 1525, svarende til Hjordkær (Åbenrå amt, der
har bevaret sine langhalsede løver; denne kirke er først bygget 1520—22)16;
de godt 34 cm høje stager har høj, slank, tilspidsende, rigt profileret fod, cy
linderskaft med tre ringe og lyseskål med kreneleringer; både på fod- og lyse
skålen er der en krans af småkors dannet af fem runde huller.
2) Barokke, o. 1650, med flad fodskål hvilende på tre flade kuglefødder,
slankt balusterskaft med midtring og flad lyseskål. 57,5 cm høje.
Alterkrucifiks, nu over arkaden til nordre korsarm, skåret o. 1912 af Jes
Lind og skænket til kirken o. 1913 af gårdejer Erich Erichsen, Marstrup17.
Brudekrone18 (fig. 13), barok, o. 1700, af sølv, 11,5—11,7 cm i tvm., med 11
englehovedkartoucher båret af ligeså mange bøjler og herimellem 11 småspir.
Kartouchen, der er beregnet til at sidde fremefter, over panden, udmærkes ved
et større, kronet englehoved anbragt oven på kartouchen. På en af bøjlerne to
gange stemplet mestermærke HCL i rektangel. Opbevares i præstegården og
er stadig i brug. Ifølge inventariet 1777 fik præstekonen for at pynte bruden,
»når hun bærer kronen«, 4 mark, en ost og en hvedebrødskage.
Døbefont (fig. 14), romansk, af granit, svarende til Branderup (Nørre-Rangstrup hrd.), med glat kumme, tvm. 80 cm, og spinkel rundstav, hugget i eet
med skaftet; den lave, firkantede fod har rundt skaftled med rundstav og på
hjørnerne fire primitive menneskehoveder. Så enkel som fonten er, har den dog
den store interesse, at mesteren har signeret den med runer; i et felt på en af
fodens sider står under et bueslag tre runer i relief: | Ψ |, d.e. imi, mandsnavnet Imme. Da reliefruner synes at være en forholdsvis sen foreteelse, er fonten
næppe ældre end o. 125019. Fra mester Immes værksted er måske også den enkle
font i Hjordkær (Åbenrå amt) udgået. Stærkt opbanet, højde 83,5 cm. Nyt
dåbsfad og ny kande, af messing. I inventariet 1776 nævnes et kobberbækken
dels til fonten, dels til kollekt10.
Prædikestol (fig. 6—9), fra tiden henimod 1700, muligvis fra 169220, og
måske udført i den flensborgske billedskærer Hans Buchholz’s værksted, men
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Fig. 7—9. Hoptrup. Prædikestolsdetailler, skåret 1772 af Mathias Bergenhagen; fig. 9 forestiller
Markusløven (p. 371 f.).

gennemgribende omdannet 1772 af Mathias Bergenhagen fra Åbenrå (rgsk.),
der fornyede alt billedskærerarbejde, idet han dog forsøgte at holde sig så nær
til originalerne som muligt. I sin oprindelige form har stolen sikkert svaret ret
nøje til prædikestolen i Hyrup nær Flensborg21, der er udført af snedker Jør
gen i Grundhof og billedskærer Hans Buchholz 1691.
Stolen er på fem fag, rigt og voldsomt skulpteret. I storfelterne, der er ret
flade og kantet med bølgelister (sml. Vilstrup), står stærkt fremspringende
figurer af Kristus med verdenskuglen (fig. 8) og de fire ivrigt gestikulerende
evangelister. Mellem storfelterne er der rige ophængninger af blomster og grene
med drueklaser, bånd og kvaster af sen karakter; i en enkelt en lille fugl. De
smalle frise- og postamentfelter kantes af bølgelister og bladstav; i frisen er
der englehoveder, blomster og bladværk samt en muslingeskal, ligeledes af ud
præget sen form, i postamentfeltet gnavne masker på hjørnerne. Underbalda
kinens fem bøjler ender (sml. Haderslev S. Marie prædikestol p. 146) i gallionsfiguragtige kvindebuster (fig. 7), og ind imellem dem er der fældet skråtliggende
hængestykker med storakantus omkring en blomst, en maske og to kantriflede
kranse og en palmet. Søjle og opgang er fra 1890, lydhimlen ligeledes (snedker
Boesen, Hoptrup)22, men fra den forrige himmel er genanvendt topstykkerne
med englehoveder i cirkelfelter. Forekomsten af øreflipornamenter og brusk
knuder henviser den til tiden o. 1620.
Da stolen istandsattes og nystafferedes ved P. Kr. Andersen sammen med
altertavlen, blev det muligt, bl.a. ved et beskrevet stykke papir, der fandtes
24*
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Fig. 10—12. Hoptrup. 10. Oblatæske (p. 369). 11. Alterkalk 1790 (p. 368).
12. Sygekalk, skænket 1740 (p. 370).
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i et hulrum bag statuetten af Markus, at nå frem til en sikker forståelse af
stolens ændringer. Her stod bl.a.: »Anno 1772 er denne Predigestol paa Nye
blefven oprættet med udvisende Ziratter, same Tid var kirkens Patroener
Geheime-Rath Camerher Amtmann von Klingenberg, Provst Jochum Chretzmer, Præst Johan Quedensen Harboe, Kirkecurattor Erich Nessen Hofgaard,
Peder Gierdsen Mastrup, Bildhoger Mathias Bergenhagen fra Apenrade – Same aar blev de tvende F
og Grev Brandt efter deres Fortieneste henrettede i Kiøbenhavn«. Hvad der
blev »oprættet« af nyt, fremgik, da stolen blev adskilt, idet det viste sig, at far
verne på alle stolens konstruktive dele, de vandrette profiler, listerne om stor
felterne, fodgesimsen m.m. var lagt på kridtgrund, medens dette ikke var til
fældet med ornamenterne. Ved den sidste istandsættelse fremkaldtes de op
rindelige brogede farver: figurer og hoveder er hvide, bladværket grønt, hjørne
prydelserne brogede med guld og sølv; hovedbundfarven er brun.
Stolestaderne, med døre, er fra 18436 og minder om Vilstrups. 1671 foretog
sognepræsten sammen med 12 sognemænd en fordeling af »de nye stole udi den
synder capelle«10. En †stol for den velbyrdige fru Christine til Hovgaard om
tales 1682 som anbragt så højt og så nær prædikestolen, at den generede10.
Et †pulpitur omtales 1711 (rtk.); det fjernedes 18724.
Orgel fra 1872 (kirkens første, skønt man allerede 1820 begyndte at tænke
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Fig. 13. Hoptrup. Brudekrone (p. 370),
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på anskaffelsen)23, leveret af Marcussen og søn, Åbenrå; pulpituret, der afløste
et tidligere, kom fra snedkermester I. B. Hansen4. 1917 konfiskeredes orgel
piberne til krigsbrug og erstattedes af bronzerede trælister4.
Pengeblok, kurvefletningsagtigt jernbundet, med indslået indskrift: Anno
1789 CFIR. Den tidligere †blok var ifølge inventariet 1776 også jernbeslået
og havde to store hængelåse10.
Præsterækketavle, ældre, se nedenfor under epitaf; den nyere tavle er fra 1944.
Degnerækketavle med degnenes navne fra »Lydig Degn, fød i Ekkernførde
1480« og med indskrift: »Dette Mindesmerke har Sognepræsten I. O. Harboe
ladet oprette 1774, og paa nye opmalet af Degnen I. Johansen 1811«. En pen
dant i profilramme med bred buetunge foroven er 1946 skænket af Anna Riis.
I nordre korsarm, tidligere over degnestolen (Chronik).
Lysekroner fra 1914 og 1929.
Kirkeskib, model af skoleskibet »Danmark«, lavet og ophængt 1952.
Klokke, støbt 1476 af Peter Hansen i Flensborg (sml. Haderslev domkirkes
døbefont p. 142). Indskrift med minuskler: »ihesvs naserenvs rex ivdeorvm
m cccc vi vn lxx iare na der bort kr(ist)i maria bin ik gheheten dat kercbvl to
hoptrp heft mi laten gheten in der ere santo nicolaves kerkher her marcvs
rigghleen ies iensen to hoptrup vn ies iensen to mastrop kirksvare«. Under de
to linier og slynget over et relief af S. Nicolaus: »ghot gheve sine sele ghat de
mi ghegaten hat« (»Jesus af Nazareth, jødernes konge. 1476 år efter Kri
sti fødsel. Maria er jeg kaldet. Kirkesognet i Hoptrup har ladet mig støbe til
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ære for den hellige Nicolaus. Kirkeherre hr. Marcus Riggelen (eller Riggelern).
Jes Jensen i Hoptrup og Jes Jensen i Mastrup kirkeværger. Gud give hans sjæl
nåde, som har støbt mig«). Det er usikkert, om der skal læses riggeleen eller
riggelern; ghat er formentlig fejl for gnat, selv om Haderslevfonten på dette
sted har rat. Tvm. 78 cm (Uldall p. 223).
1711 omtales en lille †klokke i sydkapellet, den store hang da i vestgavlen
(rtk.). I inventariet 177610 siges den lille klokke at være uden knebel.
GRAVMINDER
Epitaf (fig. 15), nu præsterækketavle, ifølge en malet frakturindskrift i hænge
stykket oprettet 1623 af »Fall Jensen i Hopt. Kong. May. Ridefogd udi Gram
Herred, og hans Hustrue Anne Falles«. Det fint snedkrede epitaf har renæs
sanceepitafiers normale opbygning, med to søjler flankerende storfeltet, stor
vinger, gesims og kartoucheagtigt topstykke flankeret af putti (nu uden lidelses
redskaber) samt hængestykke under postamentfeltet. Selve ornamentikken er
mærkelig gammeldags, og kun den kvartrunde postamentgesims med dens
reliefsnit røber i virkeligheden, at vi befinder os efter 1620; hele den øvrige
udsmykning kunne for så vidt være fra o. 1600. 1773 blev det formentlige maleri
af ridefogden og hans familie erstattet af en præsterækketavle, der efter C. D.
Møller, afgået 1864, fortsættes på en enkel, umalet tavle. Epitafiet istandsattes
samtidig med altertavle og prædikestol. Bundfarven er blå, ellers er rødt og
guld de dominerende af bifarverne. Tidligere i koret over døren til sakristiet,
nu i søndre korsarm24.
Mindetavle 1870, sort skifermarmor i kølbueafsluttet træramme over deg
nen Jørgen H. Johnsen, degn i Hoptrup 1807—28, til tak for en legatstiftelse.
I nordre korsarm.
I våbenhuset stod der 1711 (rtk.) to nye og tre gamle †ligbårer25.
1711 omtales to †begravelser, i sydkapellet for »de Meilandske Arvinger«, i
nordkapellet for overførster Rung (rtk.). 1923 undersøgtes gravkælderen i syd
kapellet, der var et muret, hvælvet rum fra renæssancetiden, til hvilken der
var adgang gennem en lille, firkantet lem i sydgavlen samt ad en nu tilmuret
indgang under prædikestolen (Chronik); de her stående 16 kister nedgravedes;
kun en enkelt var sortmalet og ritlet, medens de øvrige var almindelige, umalede
fyrretræskister fra 1700’rne uden beslag (en barnekiste af kuffertform havde
dog simple hankebeslag).
KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå.
Haderslev
provstearkiv:
Kirkeregnskabsbøger
for
Hoptrup
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne, Hoptrup 1665—1920. — Acta betr. Prediger u.

1715—1847
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Fig. 14. Hoptrup. Døbefont med runeindskrift
(p. 370).

E. M. 1952

Fig. 15. Hoptrup. Epitaf, nu præsterækketavle
(p. 374).

Gemeinde, Hoptrup 1889—1920. — Haderslev provstis fælles kirkekasse: Regnskaber
med bilag, Hoptrup 1800—47. — Hoptrup præstearkiv: H. Fortegnelse over stolesta
derne i kirken tillige med et kort referat om kirkens fornyelse og indvielse 1843. — Ha
derslev visitatorialsager. Sager til slesv. registratur nr. 122. Kirche zu Hoptrup 1820—32.
— Forskellige uordnede kirkeregnskabssager. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev
provsti i almindelighed p.28. — Kirkeklokkecirkulære af 1918. — Museumsindberetninger
af S. A. Claudi-Hansen 1910, Chr. Axel Jensen 1910 (inventar og kalkmalerier), M.
Mackeprang 1923 (gravkælder) og P. Kr. Andersen 1946 (istandsættelse af inventar). —
Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Præsteindberetning til Thurah 1754. — Haupt I, 366 f.
1
Quellensammlung VI, 53, Repertorium I, 408, Jensen. Statistik I, 160. 2 Danske
Sagn. Ny rk. III. 1931. p. 66. 3 1836 købtes to portpæle og otte pæle til lågerne (fæl
les kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47), men portstolperne lå ubenyttet hen indtil
1841 (RA. T. K. I. A. D. 86. 1736—1847), i hvilket år seks gitterporte anskaffedes (fælles
kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47 og præstearkiv: fortegnelse over stolestaderne i
kirken etc. 1843); 1851 erhvervedes yderligere to fra Haderslev jernstøberi (forskellige
uordnede kirkeregnskabssager). 4 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. 5 Op
lyst af graveren, der benyttede rummet til opbevaring af redskaber. 6 Præstearkiv:
7
fortegnelse
over
stolestaderne
etc.
1843.
Generalsuperintendentens
arkiv:
visitatsberetninger etc. 1796—1883 og fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47 samt note 6.
8
Tegning af Heinrich Hansen 1856 i NM. 9 Haderslev landrådsarkiv fag 138 nr. 6.
1871 kirkereparation. 10 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1665—1920
samt note 4. 11 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 12 Amts-
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visitatorialsager: diverse
udtagne sager etc. 13
Fælles
kirkekasse: rgsk. med bilag
14
15
1800—47.
Haupt: Jahresberichte 1897—99,
nr.
2972.
Sml. Haderslev Stifts
Aarbog. 1947. p. 48. 16 Helt tilsvarende stager i Magleby og Øster-Egede, DK. VI,
1005 og 569. 17 Meddelt af pastor P. Augustinus 1952. 18 Jfr. Ellen Andersen:
Brudens Hovedtøj, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 1950. p. 164 (billederne af Hop
trup- og Vilstrup-kronerne er ombyttede); jfr. P. Augustinus, i Haderslev Stifts Aarbog.
1950—51. p. 27 f. fig. ved p. 32. 19 Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Rune
indskrifter. 1942. nr. 16, og Mackeprang: Døbefonte, p. 44. 20 Indvendig i stolen står
malet: Prædikestolen opført 1662, forbedret 1843; det første årstal kan være fejl for
1692. 21 Kunstdenkm. Flensburg, fig. 88. 22 På bagsiden af et af topstykkerne var
malet: »Ny opført 31 Januar 1890 Snedker Boesen Maler J. Johannsen«, sml. rgsk. for
1889 (note 4). 23 Visitatorialsager, nr. 110 etc. 1820—32 . 24 Sml. Abildgaards dag
bog p. 118. 25 Jfr. Carsten Petersen i SJyAarb. 1931. p. 252.

Fig. 16. Hoptrup 1792.

Fig. 1. Vilstrup. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1952

VILSTRUP KIRKE
HADERSLEV HERRED
irken, der måske var viet S. Andreas (sml. prædikestol), var i 1400tallet annekteret et
af præbenderne i Slesvig domkapitel1, en forbindelse der ifølge »et gammelt domkapitelsregister«2 allerede fandtes 1357. Kapitlet har da muligvis haft patronatsretten, men
måtte dog stadig betale et cathedraticum på 24 sk. til bispen, der muligvis oprindelig
har været kirkens patron, selv om kongeslægten efter kong Valdemars jordebog II, 74,
ejede en mk. guld i sognet. Den omstændighed, at en 1482 død kantor ved kollegiatkapitlet i Haderslev tillige var præst i Vilstrup3, beviser ikke, at kirken var overgået til
dette kapitel. Domkapitlet kan nemlig meget vel have indsat kantoren som præst for at
hjælpe ham økonomisk, thi synderlig velstående var kapitlet i Haderslev ikke. Ved re
formationen blev kirken hertugelig (jfr. Aller p. 258) og gik efter hertug Hans’ død 1580
over til kongen, der efterhånden besatte embedet direkte gennem tyske kancelli.

K

Kirken ligger på et ret fladt terræn, lidt nordvestligt i sognet og midt mel
lem byerne Nørre- og Sønder-Vilstrup. Kirkegården, som sidst er udvidet 1870
og 19114, hegnes af kløvstensdiger; i vest er der køreport flankeret af fodgænger
låger og i nord, nordøst og sydvest låger, alle mellem stenpiller og med støbe-
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jernsfløje fra 1839—405 og 1843—44 (rgsk.). Tre bomme med jernkæder til
kirkeportene anskaffedes 1668, og 1780 nævnes de nyopmurede porte (rgsk.).
En †kirkerist anskaffedes 1651 (rgsk.).
Kirkestalden lå i eller tæt op til kirkegårdsdiget i syd, således at den måtte
nedrives i forbindelse med udvidelsen 18706; den nuværende stald vest for
kirkegården er opført 19157.
Bygningen er en korskirke, der består af romansk skib og fire gotiske til
bygninger, korsarme, østforlængelse og tårn i vest, samt et våbenhus i vest
fra 1840, der har afløst et ældre i syd. Kirken har lille afvigelse til syd.
Den romanske bygning, hvoraf kun skibet er bevaret, har sikkert helt igen
nem været af granitkvadre udvendig og af rå kamp indvendig; skibets mur
værk er så stærkt omsat i gotisk tid og senere, at alle sikre spor efter oprinde
lige enkeltheder er udslettet; murene hviler på en usædvanlig kraftig, frem
springende skråkantsokkel (sml. p. 257 nr. 15), men også den er omsat; mu
ligvis er dog den vestre sokkelsten ved kvindedøren endnu på plads, og.her
løber skråkanten af mod en retkantet klods; to tilsvarende sokkelsten, der er
genanvendt under søndre korsarm, stammer måske fra mandsdøren, thi på
det sted, hvor denne skal søges, er der et spring i soklen, som netop svarer til
de to sokkelstens længde plus en dørbredde. Fra samme dør stammer muligvis
en tagformet overligger, der nu anvendes som trinsten til det gotiske trappe
hus; overliggerens højde er 27—52 cm, dens nuværende længde 115, men den
er afhugget i den ene ende og har antagelig været ca. 140 cm; tykkelsen er ialt
22 cm, men mindre i underkanten, fordi der her er en 7 cm dyb fals (døranslag).
Indvendig, i den vestre del af skibets sydvæg, sad tidligere en romansk billedkvader (fig. 3), som nu er anbragt over døren til sakristiet; kvaderen er 50
cm bred, 48 høj, og midt på den er der i relief afbildet et 22 cm langt skib med
høj for- og bagstavn og en kraftig styreåre på siden.
Ændringer og tilføjelser. Endnu mens det romanske kor stod og antagelig i
begyndelsen af 1400-tallet, fik skibet tre krydshvælvinger, der i øst hviler på retkantede helstenspiller og ellers på falsede væg- og hjørnepiller, helstens gjordog skjoldbuer og afrundede halvstensribber med skarp ryg, som mødes omkring
en rund slutsten; på oversiden er hvælvene noget indskårne over ribberne, og
skifterne falder mod kappernes isselinie.
Alle tilbygningerne er af munkesten i munkeskifte, men iblandet materialer
fra den romanske bygning, i sakristiet krumhugne kvadre fra korbuen. Søndre
korsarm8 er sikkert den ældste af tilbygningerne og omtrent samtidig med ski
bets hvælv; den har ret tykke mure, og i øst er der et oprindeligt, lavt og spids
buet vindue, som er tilmuret i ydre murflugt. Flankemurene har savskifte, og
i taggavlens fodlinie er der et lignende vindue, som nu brydes af et moderne;
herover er der tre spidsbuede højblændinger, som hver krones af to stumper
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Fig. 2. Vilstrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

savskifte. Det indre står i forbindelse med skibet gennem en rundbuet arkade,
i hvis østvange der findes en lille gemmeniche, og det har en i murene indbyg
get hvælving med ribber og slutsten som skibets.
Nordre korsarm8, der formodentlig kun er lidt yngre end søndre, har i nord
haft et bredt, spidsbuet vindue med prydskifte af løbere. Taggavlen (fig. 4)
har lige over fodlinien et blændingsbånd mellem savskifter, derover to cirkel
blændinger og en retkantet, korsdelt blænding og øverst en lille, fladbuet glug.
I østvæggen er der en stor, spidsbuet og en lille, kvadratisk blænding, i vest
væggen en fladbuet, og rummet, der har spidsbuet arkade til skibet, dækkes
af en samtidig krydshvælving med et retkantet, svagt udkraget skifte i kap
pernes fødselslinie, kvartstensribber og rund slutsten; kapperne er mere ind
skåret på oversiden end i søndre korsarm og skibet.
Østforlængelsen, der o. 1450—1500 afløste det romanske kor, har i syd og øst
haft et bredt, falset vindue med meget høj fladbue, men begge er næsten helt
omdannede ved indhugning af yngre vinduer; under det østre er der en mærke
lig fladbuet, nu tilgitret åbning, som sidder i et stykke uregelmæssigt mur
værk, der i modsætning til resten af gavlen er uden syld; man kan ikke ude
lukke den mulighed, at dette stykke murværk med den nævnte åbning kan
stamme fra en †bygning, som har været rejst op mod det romanske kors gavl,
en korforlængelse eller måske snarere et sakristi. Østforlængelsens taggavl har
i fodlinien et blændingsbånd, som i alt fald nu brydes af et vindue, og herover
syv højblændinger flankeret af to cirkelblændinger; de tre midterste har højere
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liggende sål end de øvrige, og alle
blændingsafslutningerne er afskå
ret sammen med kamtakkerne,
men det ses endnu, at de seks
yderblændingers stik har været
tvedelte over småkonsoller, som
nederst har en sten med rund
stav i underkanten; midtblændin
gen er opdelt i højden, idet der
omtrent i totrediedels højde og i
blændingens halve dybde er ind
skudt tvillingspidsbuer og derover
en lille cirkelglug. Det indre dækkes af een stor, ottedelt kryds
hvælving, der har falsede skjold
buer i øst og vest. I forbindelse
P. N. 1923
med
østforlængelsens
opførelse,
Fig. 3. Vilstrup. Romansk billedkvader med skib
(p. 378).
men efter at den var blevet over
hvælvet, nedreves den romanske
triumfmur, og i stedet opførtes en spidsbuet arkade, der er yderst mærkelig,
fordi arkadens »stik« er udformet som en nord-sydgående tøndehvælving.
Sakristiet er omtrent samtidigt med forlængelsen og opført efter triumfbuens
nedrivning; gavlen har båndblænding i fodlinien og derover to fladbuede, lige
høje blændinger flankeret af to trekantede. I det indre har gavlvæggen en ka
min (kappen er nyopført ved sidste restaurering) flankeret af to fladbuede
skabsnicher, og en lignende findes i vestvæggen; dør og vindue er nyere. Hvæl
vingen er ottedelt med skjoldbue mod koret; diagonalribberne har profil som
skibets, de øvrige er kvartsten tykke og retkantede.
Det med skibet jævnbrede tårn, der muligvis er ældre end østforlængelsen,
virker lavt og undersætsigt trods sit slanke løgspir. Tårnet har da også været
langt højere; undersøgelseskommissionen fra 1711 angiver selve murhøjden til
38 alen (rtk.), og i et brev forfattet af 12 sognemænd ca. 17179 hedder det, at
»ungefehr for en 40 årstid siden slog torden og lynild ned i vores kirketårn, som
er det højeste tårn i Haderslev amt, ja, vel 100 alne højt, og ganske forbrændte
den vestre side på tårnet«; sognemændenes opgivelse er muligvis lidt over
drevet, men tårn og spir har været meget høje, thi i præsteindberetningen til
Thurah 1754 siges, at det 80 alen høje, spåntækte spir for seks år siden blev
gjort 20 alen lavere og tækket med bly. Tårnets syd- og vestmur er meget
stærkt fornyede, og der er ingen oprindelige vinduer i tårnrummet; i dets tre
frie vægge er der store, skjoldbuelignende vægblændinger, der har dannet eller
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skullet danne vederlag for den oprindelige
hvælving10; den spidsbuede arkade til skibet
blev udvidet 1939—40, og samtidig blev tårn
rummet overhvælvet. Det med tårnet sam
tidige trappehus i syd har fladbuet underog overdør (døren fra tårnrum til trappe er
senere brudt), bindermuret skakt, tyk, rund
spindel og loft af udkragede, lige binderstik.
Det nuværende klokkestokværk har i øst og
nord to fladbuede, falsede glamhuller og i
syd et nyere, rundbuet; i murkronen er der
en række bomhuller. Det ifølge ovenstående
usædvanlig høje tårn har krævet store ved
ligeholdelsesarbejder; af de ældste regnskabsbelagte arbejder fra 1585 og 1602 omfattede
det sidste murværket, mens et i 1666 gjaldt
E. M. 1952
spirets spåntækning (rgsk.); o. 1700 havde
Fig. 4. Vilstrup. Nordre korsarm (p. 379).
kirken
anselige,
uspecificerede
reparations
omkostninger (rgsk.), hvoraf en del ifølge sognemændenes brev må være
gået til tårnet. Initialerne H M Z (hr. Matthias Zoëga, sognepræst) på syd
murens jernankre er sikkert en mindelse om den 1725 stedfundne hoved
reparation af syd- og vestsiden, ligesom årstallet 1799 på vestsidens ankre
må hentyde til den i regnskaberne under 1797 nævnte forestående reparation.
Det blyklædte løgspir stammer sikkert fra den i præsteindberetningen 1754
nævnte afkortning (o. 1748) af det ældre spir11, hvis form er ukendt. På spi
rets nordvestside er der en blytavle med C H C (Claus Heinrich Clausen, sogne
præst), P B S og I H S (kirkeværger) 1773, og på dets sydøstside en plade fra
1761 med de samme kirkeværgers initialer.
Våbenhuset mod tårnets vestmur er opført 1838 af snedkermester Josua
Petersen, Haderslev (rgsk.) efter en tegning, der formentlig er udarbejdet af
bygningsinspektør Meyer12. Dørene i syd og nord er tilmurede.
Et sikkert gotisk †våbenhus foran skibets syddør blev nedrevet 1838, og
materialet »banede granitsten og store mursten« benyttedes til det nye våben
hus12. 1711 var bygningen tækket med spån og fjælle (rtk.).
Om en eventuel †tilbygning øst for det romanske kor, se under østforlæn
gelsen, p. 379.
Tagværkerne over korsarme, østforlængelse og sakristi er af eg og samtidige
med murene; de har alle to lag hanebånd, som for korsarmenes vedkommende
er ophængt på midten i et trækbånd, og nummereringer, som enten består af
øksehugne streger og firkantstik eller øksehugne streger og huljernsstreger.
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Det underste hanebåndslag i østforlængelsen blev fjernet ved hvælvslagningen.
Skibets stærkt fornyede tagværk har næppe skilt sig meget ud fra østforlæn
gelsens. Fælles for disse tagværker er det meget spinkle og relativt dårligt
hugne tømmer. Spirets egetømmer derimod er svært og fuldkantet; det er genanvendt og stammer antagelig fra det ældre spir; en del af en konge ligger nu
som bjælke i tårnet.
Kirken står hvidkalket med sorttjæret sokkel; skibets nordside har en kraf
tig, nyere gesims, men ellers er der benyttet sugfjæl. De åbne vinduer har
rundbuede støbejernsrammer fra 185813, våbenhuset har tegltag af blådampede sten, og de øvrige tage er blytækte; på østforlængelsens sydside er der
en blyplade med initialerne H M D H (hr. Matthias Dürhoff), PBS og IHS
(kirkeværger, sml. spiret) samt årstallet 1762; dette findes tillige på forlængel
sens sydmur, hvor det er formet i mursten og nu delvis dækket af en moderne
støttepille. Kirkens sidste hovedrestaurering fandt sted 1939—40 (H. Lønborg-Jensen).
På trappehuset er der en solskive fra 1838, leveret af guldsmed I. H. Hart
mann, Haderslev12. En ældre, der blev indkøbt og malet 1670, renoveredes
1732 (rgsk.).
Vindfløjen på spiret, leveret 1886 af smed P. Schmidt14, har ligeledes afløst
en ældre, som nævnes 182612.
INVENTAR
Ved hovedrestaureringen 1939—40 (arkitekt: Lønborg-Jensen) omkalfatredes
inventaret i kirken. Altertavle og orgel, der var forenet i en smuk empireopbyg
ning (sml. fig.5), adskiltes, og orglet flyttedes ned i vestenden tilligemed de til
hørende, svungne pulpiturer; de gamle, enkle stolestader med lave trekantgavle
og dørene, der havde bidraget til at give rummet et samhørende og sluttet
udseende, kasseredes. Prædikestolen, der havde plads på nordvæggen, flyttedes
over i syd på det østlige hjørne af korsarmen.
Alterbordet består af et glat panel, samtidigt med altertavlen.
Alterklæde, rødt, med indsat firpas, hvori broderet gudslam, købt 1897 hos
diakonisserne i Flensborg7.
Altertavle fra 1939—40, skåret i simili-barok af arbejdsløse billedskærere i
København under ledelse af Lønborg-Jensen. På den høje predellas fremspring
står de fire evangelister som atlanter (deres tegn er skåret på konsollerne),
storstykkets to felter deles og flankeres af korintiske søjler, vingerne er gen
nembrudte, og topstykket krones af Kristus med sejrsfanen15. I felterne er
indsat fem malerier fra den tidligere alter-orgelopbygning, ifølge Haupt I, 383,
»Jes Jessen fecit Apenradensis 1803« (signaturen findes muligvis bag på eet af
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billederne, men bagsiden skjules nu af brædder), øverst: krucifiksgruppe og
opstandelsen, nederst: dåben, nadveren og Gethsemane, glansfuldt ferniserede,
uselvstændige arbejder. Rammeværket er stafferet af maler Munk, Holbæk.
Den tidligere †altertavle var fra 1624 (præsteindb. 1754).
Altersølv. Kalk (fig .9), gotisk, fra begyndelsen af 1500’rne, med nyere bæger;
fod og skaft svarende til Vonsbæk-kalkens (Haderslev hrd.). Foden er seks
kantet med konkave sider over tilsvarende fodplade; standkanten har gen
nembrudte cirkler mellem krydslagte tidselgrene. På en af siderne en fastnittet
krucifiksgruppe og langs randen graverede versaler: »Calix ecclesiæ Wilstorpianæ anno domini ...« (»Vilstrup kirkes kalk i herrens år ...«); årstallet er
helt udslidt; ifølge præsteindberetningen til Thurah bar kalken årstallet 1603,
mens Haupt p. 384 har læst 1605; men er dette tilfældet, må indskriften være
senere tilsat. Muligvis har guldsmeden dette år leveret kirken en kalk, der,
som det ofte er tilfældet, er samlet af dele fra ældre kalke. Skaftet er seks
kantet med »minustegn« på hver side, og den fladrunde knop med opdrevne
tunger, hvorpå ciselerede stavværksvinduer under firblad, synes ikke oprinde
lig gjort til denne kalk. Højt, nyere bæger. Den samlede højde nu 23 cm. Under
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foden: ridset xxxiiij lot og senere: xxxiii ½. Disk med graveret cirkelkors og
under bunden: 7 lod 2 ½ qtin samt utydeligt mestermærke, muligvis tre ini
tialer, af hvilke de to sidste er K T.
Oblatæske (fig. 6), af drevet arbejde, fra slutningen af 1600’rne, oval, l l , 2 ×
9,8 cm, 3,7 cm hoj, med tungebuklet kant på låg og bund. Lågets billede viser
en siddende mand i landskab med stort træ i forgrunden, og hinsides et vandløb(?) en ruin med rundbuet portal; i baggrunden bjerge. På siden en fort
løbende billedrække, fra venstre mod højre: siddende mand i landskab med
høje, tempelbygning med rundbuet portal flankeret af korintiske pilastre,
landskab med sø, træer og flyvende fugle, ruin som før, kreneleret by- eller
borgmur, og endelig kirke med tårn og langhus, meget skematisk. Under bun
den graveret: MZ GZ og Augsburgs bymærke, en kolbeagtig plante hvori
otte prikker samt mestermærket: HIS i rektangel med rundede hjørner, mu
ligvis for Hans Jacob Schech, død 169216; desuden en oldermandsranke.
Vinkande (fig. 8), købt 1818 hos guldsmed (Johan Adolf) Müller i Haderslev
(rgsk.), 27 cm høj, cylindrisk krop på rund, opad tilspidsende fod med kon
kave sider, firkantet fodplade og retkantet hank, lågknoppen lodret riflet, kort
næbtud; graverede borter med bølgelinier og fligede blade. Under bunden to
gange mestermærket: IAM (Bøje p. 227). I inventariet 177617 omtales en
†flaske af tin med: »Willstrup Kirke-flaske 1762«; 1881 er den optaget på for
tegnelsen over sager ude af brug; her opgives årstallet som 178518.
Sygekalk (fig. 7), 1785 (rgsk.), 11,5 cm høj, af almindelig barokform med
midtdelt, riflet knop og sekstunget fod med fodplade; under denne to gange
mestermærke for Tønderguldsmeden Peter Petersen (Bøje nr. 2852). Disk med
graveret cirkelkors. Oblatæsken har dannet låg til den nu forsvundne vinflaske,
der har været afpasset til at sætte ned i kalken.
Alterstager, to par, nogenlunde ens, med tre og to kugleled om midtdelt
midtkugle, det ene par nøje lig bl.a. Steppings (p. 339), 40 cm høje med gra
verede, store skønskriftsbogstaver: »Willstrup Kirch 1725«, det andet, svarende
bl.a. til Vedsteds stage fra 1750 (Gram hrd.), 35 cm høje, med indprikket kur
siv: »Wilstrup Kirch 1747«. — 1724 blev kirkens stager stjålet (rgsk.). I inven
tariet 1776 omtales: en gammel lygte, når alterlysene skal tændes.
†Messehagel, anskaffet 1672, af fløjl og med guldsnore (rgsk.).
Brudekrone19 (fig. 10), o. 1755—75, med rocaille-ornamenter, nitakket, hver
tak bestående af et konveks, ovalt spejl flankeret af store, fligede akantusblade og kronet af »klokkeblomst«. Fortakken er højere og bredere end de
øvrige og består af rocailler og gitterflettede bånd og herover et lille, kvadreret
felt med midthuller; over takken en lukket krone med korsspir. Glat kronering
med opdreven rand af runde bosser forneden. Tvm. 1 4 × 1 3 cm, højde ved
almindelig tak 7,3. To gange mestermærke CH for Christian Pedersen Høv-
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Fig. 6—7. Vilstrup. 6. Oblatæske (p. 384). 7. Sygekalk 1785 (p. 384).

E. M. 1952

Fig. 8. Vilstrup. Vinkande 1818 (p. 384).
Danmarks Kirker, Haderslev amt

E. M. 1952

Fig. 9. Vilstrup. Alterkalk (p. 383).
25
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ring, der fra 1755 var guldsmed i Hobro og senere, fra 1767, i Randers (Bøje
nr. 1739).
Moderne alterskranke med renæssancebalustre.
Døbefont (sml. fig. 15), romansk, af granit, svarende bl.a. til Bjerning (p.
322), men med en noget rigere ranke, 88 cm i tvm. Foden har ryggede hjørne
knopper og Haderslevværkstedets vanlige enkle planter i buefelterne. På kum
men rester af sort staffering som bundfarve, mens ranker og mundingsprofilen
er stafferet som rødlig granit (Mackeprang: Døbefonte p. 328 ff.).
Dåbsfad og -kande, nyere, af plet. Inventariet 177617 nævner et †tinfad og
et trælåg i form af en krone. Det sidste, en ganske lille fontehimmel (sml. fig. 5),
med otte bøjler, som foroven ender i volutter og forneden i store akantusblade,
er nu ophængt som lampe med en elektrisk pære i sakristiet. På undersiden er
malet barokke blomster, bøjlerne er gulligt stafferede med uægte forgyldning.
†Korgitter. I Abildgaards dagbog 1775 p. 119 hedder det: »Over døren i
gitterværket fra koret er både inden og uden i en sløjfe i træ udskåret: Andreas
Boisen Kerksvar. Anno 1560. Magister Georgius Boetius pastor — huius loci
et præpositus (»G. B. dette steds præst og provst«). Jes Raven Kerksvar 1560«.
På gitteret fandtes endvidere et krucifiks (præsteindb. 1754) samt tre våben,
sikkert præstens og de to kirkeværgers, det ene med en sort ravn i hvidt felt,
de to andre næsten ens, vandret midtdelt, med røde og hvide skråstriber i øvre
felt og fembladet blomst i nedre20.
Korbuekrucifiks (fig. 11), fra slutningen af 1400’rne, måske tilhørende samme
værkstedsgruppe som krucifikset i Egen (Als). Hovedet, med tovsnoet torne
krone, hælder mod højre, øjnene er lukkede, munden slap. Det bølgende hår
falder ned bag ryggen, det korte, tvedelte fuldskæg er detailleret med små hul
snit. Armene, der muligvis er fornyede, er skråt strakte, fingrene krummede,
brystkassen stærkt hvælvet med ribbensmarkering og skåret spydsår. Det
smalle lændeklæde er blødt foldet med snip i venstre side og midtpå, de meget
korte fødder svagt krydsede. Figuren er ca. 155 cm høj. Korset er nyt; det tid
ligere, der fandtes endnu 1923, havde glatte cirkelfelter med hjørneskiver, i
den øvre I N R I med (malede) versaler. Moderne staffering: grøn tornekrone,
brunt hår og skæg, brunt lændeklæde, bleg karnation. Nu på væggen i nordre
korsarm, 1776 »under hvælvingen«17.
Det lille krucifiks (fig. 12), der nu hænger på et nyt, glat fyrretræskors i
sakristiet, er muligvis det, der i inventariet 177617 nævnes som: et lidet kruci
fiks af træ over indgangen til koret. Formodentlig stammer den lille figur, der
kun måler 45 cm, fra et processionskors; den er unggotisk, fra o. 1325, og er
antagelig udført efter samme forlæg som krucifikset i Kammin domkirke,
Pommern. Kroppen hænger slapt i usymmetrisk strakte arme med hovedet
næsten hvilende på højre skulder; det glat skårne hår har sikkert været model-
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Fig. 10. Vilstrup. Brudekrone (p. 384).
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leret i den nu forsvundne kridering (tornekrone mangler). Også øjnene er skå
ret uden detailler, det korte skæg tvedelt. Legemet er udmagret, brystkasse
og ribben stærkt fremtrædende med stor, dybt skåret vunde; også navlen er
angivet. Det knælange lændeklæde falder efter typens skik i store posefolder
og har lang hængesnip i venstre side. Skinnebenene er skarpe, og fødderne,
der er forholdsvis store ligesom hænderne, er krydslagte, men med den bageste
fod udadrettet og den forreste lodret. Trods skikkelsens magerhed og de ikke
helt korrekte anatomiske forhold er der intet afskrækkende eller hæsligt over
figuren, men den dygtige kunstner har tværtimod formået at frembringe ind
trykket af mild fred efter overståede svære lidelser. Et skriftbånd med malet
INRI er oprindeligt. Ved istandsættelsen 1929 (Povl Jensen) blev begge
tommelfingre fornyet, og armene fastgjordes med nye trætappe; derimod var
der ikke tilstrækkeligt bevaret af tornekronen til en rekonstruktion. To tarve
lige overmalinger fjernedes (den yngste med blågråt lændeklæde), og stafferin
gen på kridtgrund maledes af nyt: brunt hår, gyldent lændeklæde, bleg kar
nation; også bogstaverne på skriftbåndet maledes direkte på sporene af de
oprindelige.
Prædikestolen (fig. 13—15) er, som påvist af Mogens Bencard, trods det
reliefskårne årstal, gjort i den produktive Middelfart-billedskærer, Hans Niel25*
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Fig. 11. Vilstrup. Korbuekrucifiks (p. 386).

sen Bangs, værksted (mesteren døde 1684). Den har fem fag og et opgangsfag
med relieffer af frelseren, evangelisterne og S. Andreas (muligvis kirkens værne
helgen) i felter med springlister, opad tresidet afsluttede. På hjørnerne står
snoede søjler, vinrankeomvundne, med simple kapitæler og baser. På frisefrem
springene er der englehoveder og i frisefelterne ovale felter omgivet af dyb
bølgelisteramme, på postamentfremspringene dyre- og troldemasker og i fel
terne, hvis ramme er udskåret med flade bølgetunger, er der reliefskårne versal
indskrifter undtagen i opgangsfeltet; herefter læses, i felt 2: M. Michæl Stichelius præpos. reg., felt 3: Matthias Zoega past. 1688, og med federe versaler, i
felt 4: M. Christoph. Krahe præp. reg. Hatersl., felt 5: Paulus Zoega past.
huius loci, felt 6: Arendt Fischer præp. 1715. Skæringen af indskrifterne viser,
at disse hører sammen to og to, således at indskrifterne i felt 4 og 5 er de op
rindelige, felt 2 og 3 tilføjet senere og sidst felt 6. Prædikestolen synes således
påbegyndt før 1688, mens Christopher Krahe endnu var provst og Paul Zoëga
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Fig. 12. Vilstrup. Processionskrucifiks (p. 386).

præst, og fuldendt efter tiltrædelsen af den nye provst, Michael Stichelius, og
præsten Matthias Zoëga, hvorefter disses navne er blevet tilføjet; om Arendt
Fischers navn så er kommet til ved en staffering, må stå hen. — Underbalda
kinen har bruskede bøjler og C-bøjler på ribberne og afsluttes med en moderne
vindruesklase. Opgang fra 1940.
Himmelen, der har seks frie sider, er på undersiden dekoreret med det for
mesteren karakteristiske blomster- og bladværk og har nedhængende due; den
har gennemløbende frise kantet af tandsnit og springlister. Nye topstykker og
topspir.
Billedskærerarbejdet er plumpt, men meget karakteristisk, figurerne er stornæsede og storøjede, og de fuldskæggede mangler ganske hage; maskerne er
derimod rutinemæssigt skåret. Stolen står med en egetræsådring, muligvis fra
1895, da malermester S. Mück junior i Haderslev malede og forgyldte kirkens
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Fig. 13—14. Vilstrup. Prædikestolsfelter (p. 388).

inventar18. Figurerne er hvidmalede, søjlerne sorte med grønt løv. I feltet
under Andreas skimtes ældre, malede ornamenter. I himmelens frise ny ind
skrift samt: Stolen flyttet og restaureret Aar 1940.
Stolestaderne, fra 1940, vidner om arkitektens hang til stilefterligning, de er
dels i glat renæssancestil, dels med gavltoppe i barokefterligning. De tidligere,
enkle stader med døre stammede fra o. 1837 (snedker Zugland eller Suchlandt)
og var til dels udført efter staderne i Øsby (rgsk.). Et par bænke med bevæge
ligt ryglæn fra dette stolesæt står endnu i vestibulen.
†Præstestol. Af denne, fra 1678, er bevaret et par *planker med maskedeko
rationer og reliefversaler: »Paulus Zoëga Past. hu. loci 1678« (»P. Z., dette steds
præst«). Ifølge Søren Abildgaards dagbog p. 119 fandtes endvidere Zoëgas
våben herpå. Indsat i en buffet i privateje21.
Bænk (fig. 16), til to personer, med indskåret: ANNO 1678, måske brude
bænk, primitiv, med tungede profiler på sarg og tværrevler, balusterryg og
herlige masker på ryg og armlæn. Grønmalet med sort sæde. I sakristiet.
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Fig. 15. Vilstrup. Prædikestol 1688 af billedskærer Hans Nielsen Bang, Middelfart (p. 387).
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De to dørfløje i sakristiet er fra 1700’rne, med store bukkehornsbeslag og
barokke fyldinger. Grønmalede med sort fyldingsramme.
I sakristiet findes to indmurede skabe med riflet rammeværk og døre med
enkle fyldinger, sikkert fra o. 1800. I inventariet 177617 omtales et lidet gam
melt †skab i muren i sakristiet med lås og nøgle. Sammesteds nævnes et blåt
malet †skab med indskrift: Wilstrup Pastorats Rapositorium(!) A° MDCCLXVI
til bøger og dokumenter. 1803 lavede snedker Hans Petersen i Vilstrup et
†arkivskab (rgsk.).
Den enkle læsepult i sakristiet er fra 1800’rne.
To præstetavler, nu samlede til een, lavedes 1829 hos snedker Frey22, og nav
nene maledes af maler Häger, Haderslev, der strøg tavlerne med hvidt og
marmorering12.
Orglet (sml. fig. 5), der endnu har bevaret sin façade fra 1803, da det leveredes
af Hans Friedrich Oppenhagen i Rudkøbing12, skiltes som nævnt fra alteret
1940 og flyttedes til skibets vestende, hvorved et karakteristisk kirkeinteriør
gik tabt. Den smukke empirefaçade, svarende til Allers fra 1819 (p. 270),
smykkes af bladguirlander, palme-, ege- og andre grene over og under piberne;
sidetårnene har gennembrudte vinger med bladværk og musikinstrumenter og
krones af vaser med tøjguirlande og à-la-greque-bort, midttårnet af en sky med
Jahves navn på hebraisk i strålekrans. I fyldingen forneden påsat skjold med
Christian X.s malede monogram; både orgelfaçaden og de to tilstødende,
svungne pulpiturer er malet i gråt og brunt.
Oppenhagens værk repareredes 1811—12 af Marcussen (rgsk.), 1843 var det
udspillet23, og 1850 vedtoges det, at Marcussen og søn skulle levere det nye
orgel24.
Skib, nyt, »Margrethe, Haderslev«.
Kirkens bibliotek omfattede ifølge inventariet 177617 i alt 16 bind, deriblandt
»den tübringske bibel« og Christian IV.s danske bibel.
Klokke, 1868, omstøbt af I. F. Beseler, Rendsborg. Ifølge præsteindberetningen 1754 var en †klokke støbt 1620 i Helsingør og havde indskriften: Herrens
ord bliver evindelig, på latin. I det i note 9 omtalte brev fra 1717 eller 1718
nævnes, at lynet slog ned i spiret for omtrent 40 år siden, og »nogle år derefter
gik vor kirkeklokke itu, og måtte sognemændene atter give en stor sum kirken
til hjælp til en ny klokke«. 1770 omstøbtes klokken af klokkestøber Kriesche
(rgsk.), og 1845 loddede mekaniker, urmager Engel fra Nykøbing F. den rev
nede klokke12.
GRAVMINDER
I inventariet 1776 nævnes tvende epitaphia af træ over kvindestolene og et
ganske lidet over en »faldt trompetér«:
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Fig. 16. Vilstrup. Brudebænk(?) 1678 (p. 390).

1)
1647. »Denne Taffuel haffuer Erick Raffuen i Nørby Wilstrup sampt sine
Kiere Hustro oc Børn Ladet opsette Gud til ære oc Kiercken Til en Beprydelse
anno 1647«. Den snedkrede tavle, i bruskbarok, flankeres af to korintiske
søjler, hvorover der rejser sig to spir med englehoveder; det oprindelige top
stykke er forsvundet og 1940 erstattet af et nyt i smag med hængestykket,
der har brusket ornamentik med englehoved uden om et fladt ovalfelt. Maleriet,
olie på træ, viser Erik Ravn og hans familie knælende ved den korsfæstede
(der er seks døde småbørn), mændene til (heraldisk) højre, kvinderne til ven
stre, i baggrunden Jerusalem, alt under blåsort uvejrshimmel, i tidens gængse
stil og af beskedent format. På postamentbjælken malet: »Stafferet paa Petter
Rauns bekostning 1785«, nederst på maleriet: »Repareret paa P. M. Rauns
Bekostning 1839« og endelig i det nye topstykke: »Restaureret Aar 1940. Be
kostet af Efterkommere i Jels og Mandbjerg« (ved P. Kr. Andersen). Brunt
rammeværk med lidt rødt og guld; marmorerede søjleskafter. I vestibulen.
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2) 1698. »Der weilandt wohl Edlen Man Hafften vnd Kunst erfahrner H.
Iohan Adolph Dresen, dero zu Dännemarck, Norwegn etc. königl. Maiestät
woll bestalter Feld Trompeter bey dero Hoch löbl. Leib Regiment zu Pferdt.
Ætatis 35 Iahr A. 1698«. Lille, sortmalet tavle af fyr i ottekantet bølgelisteramme med gylden fraktur, kun 60 × 42 cm. 1910 hang der endnu ved siden
af mindetavlen sporer, gamascher, kårdeskede og dele af en trompet med kva
ster. I nordre korsarm.
3) 1713. Maleri, olie på træ, 97 × 81 cm, i enkel profilramme, med to grupper
knælende ved korsets fod, fader foran tre sønner og moder foran tre døtre, des
uden en engel bag hver gruppe. Alle figurerne har næsten ens, men forskelligt
farvede gevandter på, og mændene er barfodede. Baggrunden for det primitive
maleri er et dystert landskab. Der findes ingen personalia, men på rammen og selve
den malede tavle står der religiøse indskrifter samt årstallet. I søndre korsarm.
Grausten. 1) O. 1647. »Anno 16□ den □ er erlige oc welacht Erich Rawen
i Norby W saligen hensowet udi Herren hans older □ aar. G. U. H. H. A. —
Anno 16.. den 10. Octob. er erlige oc gudfrychtige Kiersten Eriches i Norby
W saligen hensowet udi Herren henes older 73«. Kalksten, 157 × 109 cm, itubrudt og med stærkt slidt versalskrift. Den citerede gravskrift står som rand
skrift i to linier, men også midtfladen har båret en lang, vistnok sekundær ind
skrift, ligeledes med fordybede versaler, hvoraf kun enkelte og måske årstallet
176? er til at læse. I et felt øverst på stenen knæler den ærlige og velagtede
og hans hustru på hver side af den korsfæstede under en arkade, hvis bueslag
har båret en religiøs indskrift. Nederst på stenen ses hans og hendes våben i
cirkelfelter, hans en fugl og herover initialerne E R på hver side af et bomærke,
hendes en stjerne under initialerne K E. Sml. epitaf nr. 1. Nord for skibet.
2) 1748. »Denne sten hafver Iacob Iepsen af Welstrup ladet bekoste oc paa
lege hans sl. forældris hvilested A° 1748. Same steen og begravelse tilhører
ham og hans hustru Catharina Iacobs arvelig«. Kalksten, 178 × 122 cm, med
reliefversaler. I hjørnerne cirkler med naive relieffer, øverst den korsfæstede
og vinget, kvindeligt væsen uden underkrop på hver side af et timeglas, nederst
dødningehoved mellem englehoveder. Skriftfeltet flankeres af bladvolutter. I
nordre korsarm.
†Gravsten. En tegning (fig. 18) i Nationalmuseets arkiv, med en påskrift
»Paa Wilstrup Kirkegaard pr. Hadersleben« viser en romansk †gravsten, der
åbenbart har været meget nær beslægtet med den endnu bevarede kors-oglilje-sten i Øsby. Den var et »hvalv«, idet den har været buet både på overog underflade. På hver side af et langstrakt latinsk kors var der en bølgeranke,
mens to symbol-tegn, af hvilke det ene har form som et omvendt hjerte, flan
kerede øvre korsarm; de af tegneren markerede versaler på korsstammen kan
være senere tilføjede. Kun kendt fra den afbildede tegning.
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Fig. 17. Vilstrup. Maske på gavl fra †præstestol 1678 (p. 390).

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1816. »Lambert Windekilde død 1778, 15 Aar
gl., Cathrine Windekilde, f. Wedel, død 1803, 73 Aar gl., Niels Windekilde,
død 1800, 89 Aar gl., Jacobine Windekilde, død 1811, 1 Aar gl., Hans Winde
kilde, død 1816, 52 Aar gl.«. Empire-stele, saddeltagafsluttet, af sandsten, på
sokkel og med indsat marmorplade. Fordybet kursiv. Mellem sakristi og nordre
korsarm.
2) Fra 1923, over 24 i verdenskrigen faldne, savnede og døde fra sognet.
KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå. Haderslev provstearkiv: Kirkeregnskabsbøger for Vilstrup 1564—1843
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne, Vilstrup, 1718—1920. — Acta betr. Prediger u.
Gemeinde. Vilstrup. 1889—1920. — Haderslev provstis fælles kirkekasse: Regnskaber
med bilag. Vilstrup. 1800—47. — Vilstrup præstearkiv: Bd. 7. Sager til arkivfortegnelsen
II 9—10. Sager vedr. kirkebygning og kirkegård 1862—1918. — Cb. Kirkeinventarium
1776—1810. — H 3. Stolestaderegister 1838. — Haderslev visitatorialsager. Sager t.
slesv. registratur nr. 115. Kirche zu Wilstrup 1753—1822. — Forskellige uordnede kirkeregnskabssager — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. —
Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910,
Povl Jensen 1929 (restaurering af krucifiks) og P. Kr. Andersen 1932 (epitaf nr. 1). —
Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Præsteindberetning til Thurah 1754. — Haupt I, 383 f.
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Fig. 18. Vilstrup. Romansk †gravsten. Efter udat. tegning i Nationalmuseet af Jens Melby (p. 394).
1 Quellensammlung p. 59. 2 Jensen. Statistik I, 163. 3 SJyAarb. 1927, p. 250,
jfr. Acta pontificum danica IV, nr. 2847. 4 Præstearkiv: Bd. 7. Sager til arkivforteg
nelsen II 9—10 etc. samt fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. 5 Fælles
kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96 og generalsuperintendentens arkiv: visitatsberetninger etc. 1796—1883. 6 Præstearkiv: Bd. 7. Sager til arkivfortegnelsen II
9—10 etc. under året 1869. 7 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. 8 I
stolestaderegistret fra 1838 (præstearkiv, H 3) omtales korsarmene som »begge Stuger«,
og et syn fra 1851 nævner »den nordre Stue« (Forskellige uordnede kirkeregnskabssager).
9 Brevet, som er stilet til Christian Ditlev Reventlow, er udateret, men modtageren har
påført sit svar 9. jan. 1718; brevet indeholder en drastisk beskrivelse af det forfald, som
kirken er gerådet i (provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1718—1920). 10 1711
bestod tårnloftet af gamle fyrrefjælle (rtk.), og i det under note 9 nævnte brev læses, at
folk »ikke kan stå tørre neden under tårnet«, når det regnede. 11 Det vides ikke, hvor
fra Haupt p. 383 har årstallet 1788 for det nuværende spirs opførelse. 12 Fælles kirke
kasse: rgsk. med bilag 1800—47. 13 Fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71. 14 Provste
arkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1718—1920 og note 7. 15 Kristusfiguren er
for lille til den store tavle; en større var beregnet, idet man havde glemt at tage hæv
ningen af korgulvet med i betragtning. 16 M. Rosenberg: Der Goldschmiede Merk
zeichen, 1922, I nr. 654, bystemplet nr. 194 A. 17 Præstearkiv: Cb. Kirkeinventarium
1776—1810 18 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1718—1920. 19 Se
under Hoptrup kirke p. 376 note 18. 20 I Abildgaards notebog ( X I , 40) i NM er våb
nene aftegnet. 21 Plankerne var købt for 3 daler af ejerindens bedstefader ved en af
kirken afholdt auktion. 22 Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 23 Fæl
les kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 24 Uordnede kirkeregnskabssager.

Fig. 1. Starup. Ydre, set fra sydost.

K.M. 1952
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middelalderen er noget usikre; antagelig har
K
rindelig været et biskoppeligt patronat, men

irken var ifølge Jensen (Statistik I, 65 f.) viet Vor Frue. Kirkens patronatsforhold i
den som så mange kirker heroppe op
i det ældste cathedraticumsregister fra
1436 nævnes den overhovedet ikke, og i det yngre, fra ca. 1509, opfores den uden afgift1,
hvad der kunne tyde på, at den var annekteret en eller anden kirkelig institution. Rime
ligvis har Jensen derfor ret, når han på grundlag af det kun i afskrift bevarede biskoppe
lige stadsfæstelsesbrev af Haderslevkollegiets statutter 13092 opfatter den deri omtalte
kirke i Sedorp, der sammen med Gammel Haderslev annekteres kapitlet med fritagelse
for alle biskoppelige rettigheder, som fejlskrift for Starup, selv om det på forhånd syntes
rimeligere at tolke navnet som Sørup i Angel. Derimod er det ikke rigtigt, når han i
sin gengivelse af dokumentet kalder begge disse kirker for kapeller3, idet den latinske
tekst har ental (capella Gammel Hadersleue et Stedorp), altså alene om S. Søren i
Gammel Haderslev.
Ved reformationen blev kirken hertugelig (jfr. Aller p. 258) og gik 1580 over til kon
gen, der senere besatte kaldet umiddelbart gennem tyske kancelli.
Ifølge et sagn skal kirken være bygget af en skipper som tak for redning fra forlis4;
efter et andet sagn skulle kirken bygges ved byen Lunding, men da alt det om dagen
opførte om natten flyttedes ned til fjorden, byggede man kirken dèr5.
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Kirken er ved sin ensomme beliggenhed ved Haderslev fjordbred, i sognets
nordre del, en søndenfjords parallel til Vonsbæk kirke, der ligger på fjordens
anden side nogle få kilometer længere mod øst. Starup er Sønderjyllands mær
keligste kirkebygning, og en af de ældste, fra tiden før 1100. Den er enestående
i landsdelen ved sit byggeemne, frådsten, og — som landsbykirke — ved sit
treskibede anlæg; ganske vist er sideskibene moderne rekonstruktioner, men
såvel fundamentrester som nu skjulte spor i murværket borger for, at de har
været der, omend i en anden form. I det hele rummer kirkebygningen mange
problemer, hvis fuldstændige løsning er umuliggjort ved ombygninger i tidens
løb og — ikke mindst — ved den store restaurering og rekonstruktion, som
udførtes i årene 1908—18; de sidste undersøgelser giver imidlertid det resultat,
at kirken aldrig er blevet fuldendt efter de oprindelige byggeplaner.
Sandsynligheden taler for, at kun apsis og kor blev færdigbyggede, og det i
den form, de i det væsentlige har nu. Derimod er højkirkemurene sikkert
ufuldbårne, og det må betegnes som tvivlsomt, om sideskibene, der blev op
givet endnu i romansk tid, nogensinde nåede at komme under tag; et vest
parti, der åbenbart var planlagt som en fornem afslutning på hovedskibet, blev
sikkert aldrig ført op over den nuværende murkrone.
Kirkens egenartede beliggenhed har givet anledning til mangeartede hypo
teser. Allerede 1775 skrev Rhode: »Kirken med den smukkeste Præstegaard,
tæt Sønden Haderslev Fiord, ligger vist i et jordisk Paradis, men har og været
det fornemmeste Afgudstjenestes Sted, før Gud gav os Sandheds Ord, her i
Egnen, og man seer her endnu Spor til Othins Offersted«. En anden forklaring
på såvel beliggenhed som størrelse er den, at kirken oprindelig har haft sogn
nordenfjords ligesom Vonsbæk søndenfjords6. Atter andre formoder, at Starup
sammen med for eksempel Tamdrup ved Horsens og Asmild ved Viborg har
været hovedkirker i en ukendt, urgammel, kirkelig organisation af Jylland7.
Muligheden for, at kirken som antydet af Rhode, kan have trængt sig ind på
en hedensk helligdoms plads, kan ikke udelukkes; men man kan måske med
lige så stor ret formode, at den — som et uomtvisteligt vigtigt led i det organi
serede missionsarbejde — er blevet anbragt syd for fjorden på et sted, hvorfra
der kunne rettes fremstød mod hedenskaben, dels i nord, dels i øst; at dømme
efter stednavnet har der ligget en hedensk helligdom i Vonsbæk, og en vigtig
hedensk bygd har været at finde i og omkring Flemløse lige på den anden side
af Lillebælt. Hvad end disse til landsbykirker degraderede treskibede anlæg i
Starup, Tamdrup og Asmild skylder deres oprindelse, må man sikkert tænke
sig, at der til hvert af dem har været knyttet en art klostersamfund, eftersom
de omfattende byggearbejder næppe har kunnet gennemføres uden en sådan
baggrund.
Kirkegården på den flade fjordeng hegnes af lave, bevoksede kampestens-
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Fig. 2—3. Starup. Kirkegårdsplaner 1797 og 1847 (LA. Åbenrå). Kirkegården syd for kirken er efter
sognets fire landsbyer inddelt i fire striber fra syd til nord, en inddeling der i hovedsagen er bibeholdt
i den yngre plan, og den kan endnu spores. På fig. 2 angiver tallene 1—6 Brorsbøl, 7—10 Lønt, 11—25
Vandling og 26—40 Lunding. På fig. 3 angiver romertallene i nord : I, II, IV for »kommende bo
siddende Familier«, III for »fattiglig«, og V, VI, VII for »Fremmede saasom Indsiddere og Tienestefolk«.
Det mørke rektangel er »Pastor Wetches indfriede Familie-Begravelse«.

diger, og den har samme form som angivet på en opmåling fra 1847 (fig. 3).
En halvtreds år ældre opmåling viser en stærk tilspidsning mod nord (fig. 2),
som må være blevet fjernet ved en regulering i de mellemliggende år, mens
begravelsespladsernes fordeling efter sognets fire landsbyer stort set er bibe
holdt. I vest (sml. fig. 3) er der køreport og fodgængerlåge med gotiserende
støbejernsfløje mellem stenpiller, forsynet med kors; en tilsvarende fodgænger
låge i sydvesthjørnet, der ikke ses på planen fra 1847, er måske fra 19018.
1723 indkøbtes mursten og tagsten, som sikkert blev benyttet til de endnu
samme år påbegyndte porte (rgsk.). Efter den store stormflod 1872, da vandet
stod højt i kirken, blev der omsat 180 m stendige8.
Kirken består af apsis, kor og midtskib fra tidlig romansk tid, mens to side
skibe er rekonstruktioner fra restaureringen 1908—18. Tre tilbygninger, sakristi
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på korets nordside, våbenhus på midtskibets sydside og tårn i vest er sen
gotiske. Kirken har nogen afvigelse til nord.
Den romanske bygning er som nævnt opført af frådsten med kerne af rå
kamp, og materialet er sikkert hentet inden for sognets grænser, i en mark
ved landsbyen Vandling, et par kilometer fra kirken9. De mange småkvadre
(3—8 cm tykke) og de forholdsvis få store, især anvendt i hjørner og lisener,
tyder på, at råmaterialet er hentet i små aflejringer med tynde lag. Samme
forarbejdning og kvaderstørrelser træffes i den sikkert lidt yngre Flemløse
kirke, som tilhører en lille, vestfynsk frådstensgruppe omkring Assens; disse
kirker er alle enskibede, men Flemløse har tidligere været yderst særpræget,
med lave, kapelagtige korsarme. Ved sit treskibede anlæg må Starup imidlertid
sammenstilles med de allerede omtalte i Tamdrup, og den med den beslægtede
Vor Frue i Roskilde, og Asmild, der alle er mere eller mindre ændrede. Med
Vor Frue har vi fast grund under fødderne, idet dens opførelse i kilderne er
henlagt til biskop Svend Nordmand (f 1088, jfr. DK. Kbh. Amt p. 58 ff.). Sva
rende til disse hovedkirker, hvis byggeemne er frådsten og kamp, har Starup
været planlagt som en basilika, hvor det opragende hovedskib fik lys gennem
højkirkevinduer over sideskibstagene. Mens Roskilde Vor Frue er en ren pillebasilika, Tamdrup en søjlebasilika (dog med een rektangulær pille) har Asmild
støtteveksel, idet de bærende støtter veksler mellem kvadratiske og runde
piller (jfr. også Vestervig klosterkirke, DK. Tisted p. 609 ff.). Starup repræ
senterer et mellemstandpunkt, idet det første, det tredie og det fjerde støttepar
(fra øst) er rektangulære piller, mens det andet par er runde. Støtteveksel
træffes sporadisk over det meste af Europa, men er hyppigst og bedst kendt i
gammelsachsisk arkitektur, hvis mest berømte eksempler er Hildesheim, Gern
rode og Drübeck; fænomenet er dog ikke helt sjældent i Frankrig, fortrinsvis
i de østlige og nordlige områder. Spørgsmålet om Starups tilhørsforhold vil
blive taget op i Kunsthistorisk Oversigt; her skal blot påpeges, at mens man
ved normal støtteveksel altid finder de firkantede (»stærke«) piller anbragt i
planens hoveddelingspunkter, d.v.s. i hjørnerne af planens (latente) kvadrat
inddeling, har Starups bygmester foretrukket at anbringe sine rundsøjler netop
i kvadrathjørnerne. Herpå er der imidlertid en forklaring (p. 411).
Ved et forsøg på at finde frem til kirkens oprindelige udseende står dels Chr.
Axel Jensens fotografier fra 1897 og S. A. Claudi-Hansens museumsindberetning med fotografier fra 1910 til rådighed (i NM), dels de ved restaureringen
stærkt ændrede mure; endvidere kan der hentes en del oplysninger i pastor
H. Petersens fortløbende beretning om den fremadskridende restaurering i sog
nets danske og tyske menighedsblade fra 1908—15, i hans notater og brev
veksling med de tyske myndigheder, i de af ham og andre fuldførte opmå
linger og restaureringsudkast10 samt i en kortfattet, samlet redegørelse i Slesvig-
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Holstens Kunstkalender 1918—19. Endelig har en prøvegravning og nogle ud
hugninger i 195511 samt mundtlige meddelelser fra den nu 83-årige bygmester
Jørgen Vogensen, Starup, der havde restaureringsarbejdet, tjent til at afrunde
billedet af de samlede undersøgelser; men der hersker stadig uklarhed om flere
spørgsmål vedrørende bygningens plan og opstalt. Enkelte af disse, vedrørende
vestpartiet og sideskibenes vestafslutning, vil måske engang kunne klares ved
udgravning i gulvene, hvorimod der næppe kan fremskaffes oplysninger ved
udhugninger i murene, efter at disse i udstrakt grad er blevet skalmuret med
»cementkvadre« (sml. p. 424).
Det romanske anlæg. Kun tre steder i kirken findes der oprindeligt murværk,
som er uberørt af senere tiders istandsættelser; det er nordre kormurs øvre del,
som ses over sakristiets hvælv, et stykke af korets østre taggavl og midtskibets
vestre taggavl. Især det første sted, hvor det drejer sig om en fagademur, får
man et godt indtryk af den omhu, hvormed materialet er tildannet og formuret
(fig. 13). Den smukke, grå og gulbrune frådsten er ved hjælp af økse forarbejdet
til regelmæssige kvadre; størrelsen veksler stærkt og dermed også skifternes
højde. Undertiden springer skiftegangen, idet to lave skifter optages af eet højt,
og den er kun undtagelsesvis ført gennem de lisener, som opdeler muren. I de
tvillingrundbuer, der forbinder apsidens lisener (sml. ndf.), er buerne ikke
muret af kilesten, men af vandrette skifter, hvori indhuggede streger markerer
kilestensstik12. De bevarede vinduer i apsis og kor har stik af meget uensartede
kilesten, og stikkenes ydersider virker påfaldende uregelmæssige i det i øvrigt
regelmæssige murværk. Tilsyneladende har de udvendige mure stået upudsede;
kun ydersmigene i korets nordvindue, nærmest glasset, bærer et ganske tyndt
pudslag. De bevarede romanske dele af korets østre taggavl er muret af ganske
små kvadre (fig. 12), men da man under den store restaurering manglede
frådstensmateriale, tog man en mængde store kvadre forneden i gavltrekanten
og erstattede dem med teglsten13. I modsætning hertil er midtskibets vestre
taggavl indvendig næsten udelukkende muret af små frådstenskvadre; i det
hele synes man fra øst mod vest at spore en kendelig nedgang i kvadrenes
størrelse og forarbejdning; i vestre taggavls yderside er kvadermaterialet yderst
ringe, snart store, uregelmæssige flager, snart ganske tynde flækker og blandet
med rå kampesten, således at skiftegangen er meget springende. Frådstensbruddene er sikkert til slut blevet tømt.
Apsis og kor. Disse to bygningsafsnit har kun i ringe grad været udsat for
overlast, og deres nuværende udseende skiller sig ikke meget ud fra det, de fik
ved opførelsen. Over den skråkantede frådstenssokkel er apsidens ydermur ved
smalle, svagt fremspringende lisener delt i syv blændingsfelter; de to sidste
lisener i henholdsvis syd og nord er dog bindige med soklen, således at denne
her fremtræder som blændingssål. Lisenerne forbindes af tvillingrundbuer (anDanmarks Kirker, Haderslev amt
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Fig. 4. Starup. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen. 1952.

Fig. 5. Starup. Rekonstruktion af den oprindelige plan. 1:300. Ved El. M.

Fig. 6. Starup. Tværsnit, set mod vest. 1: 300. De punkterede linier angiver midtskibets
ældste taggavl og de oprindelige sideskibsmures omtrentlige inderside.
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Fig. 7—8. Starup. Nordfaçade og langsnit, set mod nord. 1:300. Efter opmåling af A. Boe 1950,
udlånt af V. Hardie Fischer.

gående udførelsen, se foran p. 401) over en bindig konsol med affaset underkant.
Over tvillingbuernes med riller markerede stik løber der en ca. 3 cm tyk
rundstav og 4 cm højere et kraftigt fremspringende, 10 cm højt skifte, der snart
26*
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har form som en nedadvendt skråkant, snart en kvartrundstav, og et sted føles
det, som om man har tilstræbt en dobbelt rundstav.
Apsidens tre vinduer er alle forskellige, men det sydøstre mærkværdigvis
betydelig mindre end de to andre; kilestenene i bueslagene er af uens størrelse
og stikkenes ydersider derfor ujævne; ydermere er buetoppenes kilesten for
oven afskåret vandret af de konsoller, der støtter blændingernes tvillingrund
buer. Østvinduet blev genåbnet 1908 og restaureret sammen med de to andre,
og det skal ifølge præstens udtalelser være sket uden ændringer af nogen art.
Det sydøstre vindue måler udvendig 102 × 55, indvendig 111 × 61 cm, og dets
underkant sidder 147 cm over skråkantsoklen; de tilsvarende mål for østvinduet
er 133 × 48, 129 × 59, 110 cm og for det nordøstre 124 × 48, 125 × 58, 115 cm;
i dem alle sidder lysningen ca. 42 cm fra ydre murflugt; sydøstvinduets lysningsmål var 86 × 37, de to andres ca. 117 × 34 cm.
Apsidens indre dækkes af en fladtrykt halvkuppelhvælving, hvis overside er
utilgængelig. Forneden i den krumme indervæg er der to små gemmenicher,
den søndre næsten kvadratisk (28,5 × 29,5 cm), den nordre af form som en lige
benet trekant (grundlinie 33, højde 30 cm); hver af nichernes sider er sat af
een enkelt frådstensplade; den firkantede niche har langs åbningen (undtagen
for neden) en lille fals, hvori der kan have siddet en låge, og den tresidede
niches kanter er affasede. Den fladtrykte, svagt overgribende apsisbue er falset
og i vederlagshøjde forsynet med et ca. 15 cm højt, 6—3 cm dybt indhak; det
er nu umuligt at afgøre, om dette indhak hører med i buens oprindelige ud
formning. Buens højde er 445 cm (til vederlaget 219).
Korets langmure er liséndelte som apsiden, men her træffes ingen rundbuer
som blændingsafslutning. Hver mur har fire blændinger, forneden med skråkantet sål, foroven med vandret afslutning: en nedadvendende skråkant; flere
af stenene i nordmurens vandrette blændingsafdækninger har dog i stedet for
skråkant en svagt hulet flade. Nordmurens lisener er ganske glatte (fig. 13),
men sydsidens har en pilasteragtig afslutning (kun den vestligste er bevaret);
øst- og vestsiden af de to yderblændinger er foroven udformet analogt med
lisenerne. I nordmurens andet blændingsfelt (fra øst) sidder korets eneste op
rindelige vindue (ved genåbningen 1908 fandtes glasmalerier, sml. p. 425); dets
udvendige bredde er ca. 60 cm, indvendig måler det 126 × 75, i lysningen, der
sidder 44 cm fra ydre murflugt, godt 90 × 40 cm. Ved restaureringen blev der
iagttaget spor af et vindue på tilsvarende plads i sydmuren. Korbuen har
retkantet sokkel og 10 cm høje kragbånd, der er affaset i underkanten; buen,
der er ca. 475 cm høj, er mindre fladtrykt end apsidens. Korets gulv var op
rindelig af frådstensflager.
Udvendig i korets østre taggavl, hvis top (ca. 10 skifter) var fornyet med
tegl i krydsskifte, fandtes indtil restaureringen fire (nu kun to), små, retkantede

STARUP KIRKE

405

Fig. 9—10. Starup. Langsnit, set mod syd, og plan af kirken inden restaureringen. Ca. 1:300. Målt
1911 af H. Schiffmann. Opmålingen er forkert på flere punkter, bl. a. er det vandrette spring i syd
muren ført for langt vestover (sml. fig. 23).

blændinger, to på hver side af apsidens tag, og de to søndre af uens højde.
Det var fra indersiden, man som nævnt fjernede en del store frådstenskvadre.
Dette indgreb i murværket, der efter pres fra præsten og bygmesteren blev
sanktioneret af professor Haupt, er især beklagelsesværdigt, fordi man derved
synes at have ødelagt spor efter korrummets afdækning; et lille stykke mur-
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El. M. 1955

Fig. 11. Starup. Apsiden 1909, efter afrensning.
Efter foto i Landesamt f. Denkmalpflege (p. 401).

Fig. 12. Starup. Detail af korets østgavl; vederlag(?) for tøndehvælv (p. 406).

værk i gavlens nordre side blev dog sparet for ødelæggelse, og meget tyder på,
at dette stykke (fig. 12), hvori der findes et bomhul, kan være muret som
vederlag for en øst-vestgående tøndehvælving; i alt fald er det bemærkelses
værdigt, at forløbet af den nordre kant er krum, og at de enkelte sten i denne
kant er skråt af hugget; tænker man sig, at en eventuel tøndehvælving har haft
et tilsvarende fladtrykt forløb — hvad der ville være naturligt — som apsisbuen og tildels korbuen, vil det lille stykke murværks krumme nordkant passe
smukt ind i et vederlag. Et stykke herover træder gavlens inderside noget til
bage, og der ses i nord rester af en taglinie, som omtrent svarer til det nu
værende tagværks rejsning. Selv om det lille stykke murværk skulle være en
del af et hvælvvederlag, er kvælvingen dog aldrig kommet til udførelse, thi
det supponerede vederlag er ikke benyttet; triumfmurens taggavl er forlængst
nedbrudt, og her kan således ikke hentes noget bidrag til løsning af spørgs
målet om korets (eller midtskibets) oprindeligt planlagte afdækning.
Midtskibet åbner sig til hvert af de genopførte sideskibe med fem rundbuede
arkader, og således har det også været oprindeligt. Arkaderne hviler på murede
piller, hvoraf det første par fra øst er retkantede med falsede hjørner, det andet
par er runde, resten nærmest kvadratiske; svarende hertil har de østre halv
piller hjørnefalse, mens de vestre er retkantede; af skraveringen på planen fig.
4 fremgår det, i hvilket omfang pillerne er skalmurede eller helt fornyede ved
restaureringen; i det store og hele må denne skalmuring betegnes som korrekt
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Fig. 13. Starup. Korets nordmur, set fra sakristiets tagrum (p. 404).

og forsvarlig på det foreliggende grundlag, også hvad arkaderne angår. Syd
sidens første pille er kopieret efter den tilsvarende og velbevarede i nordrækken,
mens den nordre rundpille er kopieret efter sydsidens, men dog kun hvad angår
dens højde og afslutning, thi både plint og base er blevet fundet ved afgrav
ning af de 40 cm fyld, som dækkede det oprindelige gulv14. Alle piller har retkantede plinter, der for den vestre halvdels vedkommende kun har fremspring
mod nord og syd; rundpillerne, hvis skaftlængde er ca. 170 cm, har 20 cm høje
plinter imod ca. 50 på de andre piller, en 10 cm høj skråkantet base og et til
svarende, 9 cm højt led som øvre afslutning. Over disse piller har arkadernes
styltede vederlagsskifter skråt afskårne hjørner, og derved fremkaldes virk
ningen af et trapezkapitæl uden abakus (sml. fig. 26); såfremt der havde været
en abakus, ville denne have ligget i samme højde som de små, skråkantede
dækplader, der på pillerne østfor markerer hjørnefalsenes ophør og arkadernes
vederlag; kun een af disse dækplader, den søndre på nordmurens østre vægpille,
er gammel; på dens underside er der et påfaldende spor af halvcirkulær form,
men da der ikke på pillens plint eller i falsen, som skal være urørt, findes andre
spor, er der ikke tilstrækkeligt bevis for, at der er forsvundet noget led fra
falsen; ydermere kan det nævnte spor skyldes en afflisning eller et spil af
naturen. Vest for rundpillerne er arkadernes vederlagshøjde markeret ganske
svagt, idet stikkene griber en anelse ind over vederlaget. Arkadernes højde af
tager nogenlunde jævnt vestover (mellem den østligste og den vestligste er der
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en højdeforskel på 15—20 cm) og svarende hertil ligger midtskibets murkrone
12—24 cm højere i øst end i vest; endelig er sydmuren 5—10 cm højere end
nordmuren. Om afslutningen mod vest, se p. 410.
Højkirkemurene. På den store østre del af muren over nordre sideskibstag
findes der et 8 cm dybt, langstrakt felt, hvis skrå sål ligger 100—105 cm under
sugfjælen; i øst begynder feltet 124 cm fra skibets hjørne, og det strækker sig
indtil en afstand af 550 cm fra nordvesthjørnet; feltets afslutning i vest er dog
ommuret på et tidspunkt, der ligger forud for sidste restaurering, og pastor
Petersen oplyser iøvrigt, at store dele af nordre højkirkemurs udvendige frådstensbeklædning på et eller andet tidspunkt havde været nede. Også sydmuren
har haft et lignende felt; nu er dette kun synligt bag våbenhuset, men indtil
restaureringen strakte det sig østover og forsvandt i den frise, som højkirke
muren fik her i forbindelse med en gotisk ommuring af midtskibets sydvest
hjørne (sml. p. 420); feltets vestlige begrænsning var ligeledes ødelagt. Tilsva
rende felter indvendig på højkirkemurene forsvandt ved restaureringen; i øst
løb felterne af mod triumfmuren (det søndre var delvis ødelagt af gotisk mur
værk), men i vest standsede de begge i flugt med fjerde arkadepilles østkant.
Ydermurenes felter må opfattes som de nedre, ufuldendte dele af en blændingsdekoration, der analogt med apsis og kor har skullet smykke højkirkemurene.
Er denne antagelse rigtig, viser den, at murene ikke blev ført op til den på
tænkte højde; ang. de indvendige felter, se p. 410 vedr. skibets overdækning.
Inden for den del af højkirkemurene, hvor blændingerne findes, har vinduerne,
tre i hver mur, haft deres plads, d. v. s. der har ikke som nu været vinduer i
murenes vestre stykke. Mærkværdigvis er disse vinduer anbragt på det kon
struktivt set mest uheldige sted, umiddelbart over murpillerne og ikke over
arkadernes midte. I enkelte meget gamle kirker, bl. a. Tamdrup, er vinduernes
fordeling foretaget uden hensyn til arkadeinddelingen, men den konsekvente
anbringelse over pillerne er sjælden15. Nordsidens østligste vindue stod til
syneladende urørt, og af de to andre fandtes svage spor, to af sydsidens sad
tilmurede, omend noget ændrede bag våbenhuset, mens det østligste vindue var
forsvundet ved den middelalderlige ommuring af midtskibsmuren. Vinduernes
mål kan kun opgives tilnærmelsesvis. Af Claudi-Hansens og pastor Petersens
beskrivelser fremgår, at kirkens oprindelige vinduer, der sidder så lavt, at de
kun når halvvejs op i den store blænding, har været brede og lave (ligesom det
i vestre taggavl p. 412); den indvendige bredde var ca. 95 cm, højden ca. 150
(udv. ca. 125) og lysningsbredden ikke mindre end 5016.
Den påfaldende lave anbringelse, delvis neden for, delvis i blændingen, peger
sikkert i samme retning som de uafsluttede blændingsfelter og understøtter
formodningen om, at højkirkemurene aldrig nåede den planlagte højde (jfr.
også sideskibene p. 417).
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Fig. 14—15. Starup. Midtskibets nordmur. 14. Efter pudsafbankningen. 15. Efter restaureringens
påbegyndelse; foto i Landesamt f. Denkmalpflege, Schlesw.-Holst.
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Fig. 16. Starup. Midtskibets nordmur, østre del.

Claudi-Hansen 1910

Midtskibets overdækning. Det er nævnt, at der indvendig i hver højkirkemur
fandtes et fordybet felt, som i udstrækning svarede omtrent til feltet på nord
murens yderside (fig. 20, 22, 23); felterne begyndte i samme højde og havde ifølge
pastor Petersen en dybde på 10 cm. En forklaring på disse indvendige spring
i murværket er fremsat af Claudi-Hansen i indberetningen, og de tyske tek
nikere samt pastor Petersen var af samme mening; Claudi-Hansen tænkte sig,
at de kunne have tjent som vederlag for en tøndehvælving over midtskibet.
Triumfgavlen er fjernet i gotisk tid og dermed eventuelle spor, ligesom enhver
undersøgelse af murværket over tilbagespringet er umuliggjort ved udmuringen
af felterne. Sammenholdt med det ganske svage indicium for en lignende over
dækning af koret, er Claudi-Hansens forslag fristende, men næppe sandsynligt,
når man betænker, hvor bredt rummet er, og at der i så fald måtte have været
små stikkapper til vinduerne. Springet i højkirkemurene er måske i stedet en
ubehjælpsom form for en vandret deling af højkirkemurene, en deling, hvor
over vinduerne skulle have været anbragt, hvis murene var blevet ført til en
større højde; midtskibet har sikkert haft fladt loft.
Vestpartiet. De vigtigste tegn på en særlig udformning af midtskibets vest
parti er, at højkirkemurenes blændingsfelter ikke er ført igennem til vesthjør
nerne, således som tilfældet er i øst, og at højkirkemurene indtil restaureringen
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Fig. 17. Starup. Midtskibets nordmur, vestre del.

kun havde vinduer i den del, der omfattes af blændingsfelterne. Blændingen
udvendig på højkirkens nordmur standser som nævnt 550 cm fra vesthjørnet,
mens de tilsvarende felter indvendig stoppede i flugt med østsiden af det
fjerde par arkadepiller, hvilket vil sige omtrent en pillebredde eller ca. 120 cm
længere østover.
Oven for, p. 408, er det nævnt, at den udvendige nordblænding er ændret i
vest; oprindelig har begge højkirkemurenes blændingsfelter sikkert været lige
lange og af samme længde som de indvendige felter. Men afslutningen i vest,
knap 5,5 m fra vestmurens inderside, kan da næppe forklares på anden måde,
end at der her må have stået en tværmur gennembrudt af to arkader17 (jfr.
f.eks. Skarpsalling kirke, Aalborg amt), som har afskilret det egentlige kirke
rum fra et vestrum, hvis nord- og sydmure dannes af de sværere, vinduesløse
mure vest for blændingerne. — Denne antagelse synes også at give en forklaring
på det enlige rundpillepar: de to rundpiller kommer nemlig så til at stå midt
i det egentlige, af to kvadrater bestående kirkerum, i dettes nord-sydakse; her
ved er der, som ovenfor (p.400) nævnt, sket et brud på de almindelige regler
for støtteveksel.
Der kan næppe rejses indvendinger mod de indicier, der her er fremført for
et planlagt vestparti, men det er i høj grad usikkert, hvorledes det har været
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tanken at udforme det: om midtskibet skulle krones af et tårn, eller det blot
skulle hæve sig lidt i forhold til højkirken og flankeres af sideskibstårne, eller
om det skulle have stået helt uden tårne. Man kan heller ikke vide noget om
vestrummets indretning, men det har sandsynligvis skullet danne en monu
mental forhal med indgang i vest, og der kan næppe have været tale om noget
vestkor.
Med henblik på eventuelle sidetårne kan følgende forhold nævnes: på et
fotografi af »vestpartiets« nordmur ses to tilmuringer, som utvivlsomt dækker
over to rektangulære åbninger (fig. 17). Hvis der har været et tårn over side
skibet, kan den vestre og største have formidlet adgangen mellem dette og et
pulpitur i midtskibets vestafsnit. Imidlertid kan disse åbninger også tydes som
lysgivere til et vestpulpitur eller dettes trappe. Et andet forhold er ClaudiHansens opgivelse, at sideskibets vestmur har været betydelig sværere (1,15
cm, hvilket stemmer med sporet på fotografiet) end den mur, der har stået på
det 90 cm brede fundament, som har båret sideskibets nordmur; vi ved i øvrigt
ikke, om den vestre del af fundamentet har været over 90 cm bredt og derfor
haft en murtykkelse svarende til vestmurens. Men det må understreges, at
begge forhold er behæftet med så store tvivlsspørgsmål, at de to sideskibstårne
kun kan blive en usikker hypothese. Hvis man så endda kunne sige, hvor højt
sideskibenes vestmure havde nået op; men lige så sikker deres plads er, lige
så usikker er deres højde. Under den række bomhuller, der ses på nordmuren
lidt over murens halve højde (fig. 14), står sporene efter sideskibets vestmur
klart, men den kan have været endnu højere, thi over bomhullerne er der til
syneladende foretaget ændringer i murværket. Såfremt der har været et tårn
over sideskibet, må dets østmur have stået ud for 4. pille, og det ville give os
forklaringen på den ommuring af blændingens vestparti, der er omtalt p. 408.
I midtskibets vestre taggavl er der et stort vindue, der snarere må anses
for at være et levn fra det oprindelige projekts vestparti end betragtes som
samhørende med den taggavl, som kom til at afslutte midtskibet. Vinduet,
der er noget ødelagt, har muligvis været todelt udvendig, hvor det er 122 cm
bredt; den indvendige bredde er 150 cm, lysningen, hvori der er en 8 cm
dyb fals for en tilsvarende tyk trækarm, ligger omtrent 40 cm fra murens
inderside og har en bredde af ca. 80 cm. Det udvendige mål på den forsvundne
karm kan bestemmes til ca. 100 × 58 cm; udvendig er vinduets nedre del skjult
af det gotiske tårnhvælv, og dets øvre del er ødelagt fuldstændigt af en nyere
gennembrydning. Indvendig ses, at vinduet har haft en skrå sål, og at det har
været afsluttet med et rundbuet stik, der tilsyneladende har været noget flad
trykt ligesom tilfældet er med såvel apsis- som korbue (højden har næppe
oversteget 185 cm). Murværket i selve vinduet og for øvrigt i hele gavlmurens
inderside er meget veludført, omend af ganske små kvadre; den øverste del
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Fig. 18—19. Midtskibets vestre taggavl. 18. Gavlens udvendige side med rester af den skrå taglinie,
set fra tårnet. 19. Gavlens indvendige side med blændet vindue og bomhuller (p. 412 f.).
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Fig. 20. Starup. Indre, før restaureringen, set mod øst.

Claudi-Hansen 1910

af taggavlens yderside, der angiver en taghældning på omkring 45°, er derimod
uendelig skødesløst muret, de uregelmæssige frådstenskvadre er stærkt blandet
med rå marksten, og kun kvadrene langs de skrå taglinier har fået en omhygge
lig behugning. Selv om en del af kampestenene kan være indsat som erstatning
for borteroderede frådsten, gælder det ikke dem alle: gavlen må efter alt at
dømme være midtskibets første, og den må ses som en umiddelbar følge af
de omtalte nedskæringer i byggeprogrammet.
Sideskibene er i deres nuværende form nybygninger fra sidste restaurering;
men at kirken engang har været projekteret med sideskibe er givet; ikke blot
de 2 × 5 arkader i midtskibet, men også nu forsvundne spor efter sideskibenes
vestgavle og fundamenterne, som blev fremgravet forud for restaureringen, er
tilstrækkelige beviser herfor. — De rekonstruerede sideskibes form er ikke
korrekt, og det er måske i det hele tvivlsomt, om de oprindelige sideskibe nogen
sinde kom under tag. Som overalt i bygningen, er det også her nordsidens for
hold, der ligger klarest oplyst. Vestgavlen af nordre sideskib var (som nu)
trukket 1,12 m tilbage for midtskibets front, men den oprindelige mur var
som nævnt betydelig tykkere, 1,15 m (sporet ses på fig. 17). Den fundament
udgravning, der ifølge Haupts krav gik forud for rejsning af sideskibene, er
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næsten uoplyst. Pastor Petersen beretter, at man fandt sideskibets nordvest
hjørne 2,6 m fra skibets mur, og at der hist og her fandtes frådsten in situ;
af den skrivelse, der ledsagede Zellers første restaureringsforslag (sml. p. 424).
fremgår, at det var fundamentets udvendige hjørne, og at han derfor havde
rekonstrueret sideskibene med en indvendig bredde af ca. 2 m18. Myndighe
derne var imidlertid af den mening, at bredden måtte sættes op, og således
blev det. De nye mure rejstes ikke på de ca. 90 cm brede, udgravede funda
menter, men umiddelbart udenfor.
I øst blev de nye sideskibsgavle anbragt i ganske samme afstand fra midt
skibets østhjørner som vestgavlenes afstand fra vesthjørnerne, formentlig fordi
præsten ikke var i stand til at tyde de her fundne fundamentrester. En supple
rende gravning 1955 ved østenden af søndre sideskib blottede rester af et svært
og dybtgående fundament i flugt med triumfmurens; fundamentet var stærkt
ødelagt af middelalderlige og yngre begravelser, men i den urørte bund lykkedes
det at spore brudstykker af fundamentgrøft indtil en afstand af ca. 250 cm
fra skibets mur, og det vil sige omtrent til det sted, hvor søndre sideskibs sydøsthjørne har stået. Det er imidlertid sandsynligt, at restauratorerne, som ikke
førte deres gravninger til ren bund, kun har set de øvre dele af det 1955 afdæk
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kede fundament og derfor betragtet det som hørende til midtskibets hjørne;
ydermere kan et eventuelt alterfundament i østenden af sideskibet være blevet
anset for rester af sideskibets østgavl.
Det må efter udgravningen 1955 betragtes som sikkert, at sideskibets øst
gavl har stået omtrent i flugt med triumfmuren, d.v.s. godt een meter længere
mod øst, end det nu er tilfældet. Udgravningsresultatet støttes af en lille iagt
tagelse på midtskibets mur; i dets med munkesten skalmurede sydøsthjørne
var der umiddelbart over fundamentet og lige i terrænhøjde levnet et ganske
lille stykke frådstensmurværk; dette parti, som var helt råddent, syntes at
være en skalmuring over en ujævn murkerne, den kerne, som er blevet blottet
ved sideskibenes nedrivning, ganske svarende til forholdet i nordre midtskibsmur på det sted, hvor sideskibets oprindelige vestgavl var fjernet (fig. 17).
Angående fundamentet for nordre sideskibs østgavl har restauratorerne været
endnu dårligere stillet end i syd, thi her må fundamentet være blevet ødelagt
af eller inddraget i fundamentet for det gotiske sakristi. Billedet af nordsiden,
fig. 16, viser imidlertid, at sideskibets østgavl ikke i sin oprindelige form kan
have været presset så tæt op mod den østlige arkades vange, som tilfældet
blev; det kan næppe være urigtigt, når man antager den daværende 1700-tals
skalmuring med tegl for at være en afløser af en ældre, forvitret udmuring over
murkernen, og man kommer da her til samme resultat som i syd, at sideskibsgavlen har flugtet med triumfmuren.
Gravningen 1955 gav derimod ikke noget sikkert svar på, om sideskibene havde
været afsluttet med apsis i øst ligesom ved de øvrige nævnte 1000-tals kirker.
De afdækkede fundamentrester lader alle muligheder åbne. Et bredt, lige fun
dament kan have rummet en apsis med centrum i østgavlens inderside, mens
en mere fremspringende kan have hvilet på et krumt fundament, som er blevet
fjernet ved de mange begravelser.
Vi må herefter fastslå, at sideskibenes østgavle (med eller uden apsider) har
flugtet nogenlunde med triumfmuren, at sideskibene ved restaureringen har
fået en bredde, som oversteg den oprindelige med mindst 60 cm, og at vest
gavlenes yderside er anbragt korrekt, hvorimod murtykkelsen sidstnævnte sted
er væsentlig mindre end den oprindelige. Det er nævnt foran, at sporet efter
nordre sideskibs vestgavl med sikkerhed kan følges på fig. 17 indtil en afstand
af ca. 2 m fra højkirkens murkrone og tillige, at gavlen kan have haft en større
højde; i denne forbindelse henvises til den under vestafsnittet p. 412 diskute
rede mulighed for småtårne over sideskibenes vestende. Forholdet i murværket
på midtskibets østende (fig. 16) taler for, at sideskibenes østgavle ikke har nået
højere end nogle få centimeter over den nærmeste arkades kilestensstik. Hvor
vidt den række bomhuller, der ses på fig. 16—17, har haft forbindelse med
sideskibenes pulttage, kan ikke besvares med sikkerhed; de kan hidrøre fra
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Fig. 22. Starup. Indre, før restaureringen, set mod nordøst. Bag det nygotiske epitaf ses et oprinde
ligt vindue (p. 418).

byggearbejde, oprindeligt eller i forbindelse med sideskibenes opgivelse. Men
hvis sideskibene virkelig kom under tag, må hullerne i hvert tilfælde omtrent
angive tagets sammenstød med midtskibet; linien kan ikke have ligget lavere
af hensyn til midtskibets arkader og ikke højere af hensyn til vinduerne sam
mesteds. Det vil sige, at sideskibsmurene har været ganske lave, thi selv om
man tænker sig sideskibstagene med et ringe fald, bliver murene dog kun ca.
2,5 m høje. En så lille højde forekommer usandsynlig for den i øvrigt stort
anlagte bygning, og dette forhold — set i sammenhæng med det tidligere om
talte problem angående højden af midtskibets mure — rejser da det allerede
berørte spørgsmål: kom sideskibene nogensinde under tag? eller blev de op
givet som ufuldendte i forbindelse med en stor nedskæring af kirkeskibets
projekterede form? Midtskibets p. 412 f. beskrevne vestre taggavl er et ret sikkert
bevis på, at midtskibet aldrig har været højere, og de lavt anbragte vinduer
må da ses som et led i det nedskårne projekt.
Resultatet af denne undersøgelse bliver da, at kirken ikke blev fuldført, som
den var planlagt. Østafsnittet, kor med apsis, blev færdigbygget bortset fra det
eventuelt planlagte tøndehvælv over koret. Hverken sideskibs- eller højkirke
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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murene nåede op i den projekterede højde, og det er endog tvivlsomt om side
skibene nogensinde kom under tag, ligesom det ikke kan afgøres, om de har
været afsluttet med apsider i øst. Det efter alt at dømme fornemt anlagte vest
parti blev i færdig tilstand kun — en simpel, glat gavlmur med et stort vindue.
Romanske ændringer i anlægget. Selv om der er mange usikkerhedsmomenter
i den foregående udredning, er det givet, at den romanske bygning endnu i
1100-tallet, og snarest så tidligt som o. 1150—60, d.v.s. på det tidspunkt, da
Haderslev byggede sin kvaderstenskirke (p. 56), fik den form, hvori den stort
set overleveredes uændret til vort århundrede bortset fra de ændringer, tilbyg
ningerne medførte. Sideskibenes murværk blev revet ned og arkaderne til
muret. Der blev i høj grad øvet vold på piller og arkader under dette arbejde
(sml. fig. 9—10); tilmuringen gennemførtes således, at flere arkader kom til at stå
som indvendige nicher, mens ydermuren blev glat. Selve udfyldningsmurværket
udførtes i den manér, der var benyttet ved byggeriet hidtil, to skaller af til
dannede frådstenskvadre om en murkerne af rå marksten og mørtel. Pastor
Petersen oplyser, at man i dette murværk, hvor der intetsteds fandtes den
mindste antydning af teglsten, kunne spore en meget klar lagdeling i murkernen,
idet den var udført i »etaper« på 25—30 cm’s højde; det benyttede materiale
er formentlig hentet fra sideskibsmurene, og i øvrigt fandtes i tilmuringerne
mange kile- og hjørnesten fra de molesterede piller og arkader.
På interiøret fig. 23 ses i sydvæggen spor efter to nu omdannede vinduer i
den form, de fik endnu i romansk tid, men sikkert noget senere end de ændringer,
der omskabte det påbegyndte anlæg til en almindelig, eenskibet landsbykirke.
Vinduerne var forlænget nedefter, således at den fulde udvendige højde var
godt 2 m (målene er bedst kendt for det vestre af de to vinduer)16; denne for
længelse af de i forvejen lavt anbragte vinduer medførte, at deres sål kom til
at ligge et godt stykke under de tilmurede arkaders issepunkter og kun 100 cm
over rundpillens afdækning. Den store øgning af vinduernes højde ledsagedes
af en mindskelse i bredden, både i murflugt (til 83—85 ude og inde) og lysning;
den sidste indskrænkedes fra 50 til 30 cm, og lysningshøjden blev kun på ca.
135 cm, fordi vinduets øvre del ikke udnyttedes. Mens man må formode en
tilsvarende ændring af sydsidens østligste vindue, skete der tilsyneladende intet
med de tre nordvinduer; billedet fig. 16 viser urørt murværk under østvinduets
østre halvdel og hermed stemmer, at vinduets indvendige spor, der ses bag
epitafiet på fig. 22, standser et godt stykke over arkadernes issepunkter, d.v.s.
at vinduet i alt fald ikke ændrede højde.
Indtil restaureringen fandtes kirkens eneste døråbning i sydmurens midterste
arkade, idet norddøren var tilmuret; selve den retkantede åbning, hvis mål var
ca. 235 × 145 cm, sad i et 22 cm dybt karmanslag omtrent midt i muren (fig. 10),
og døråbningens ydre del var afdækket med en noget højere fladbue. Dørens
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materiale og alder er ukendt, men anbringelsen af den nedenfor nævnte rune
sten som tærskel tyder dog på, at døren er samtidig med arkadens tilmuring,
selv om den senere er blevet udvidet. Runestenen opdagedes ved afgravning
af midtskibets fyldlag, lige under døråbningen, og vistnok i højde med skibets
oprindelige gulv; oversiden bar tydeligt præg af fødders slid. Stenen tilhører
Danmarks ældste runestensgruppe, og dens korte indskrift, der er ristet med
venderuner, lyder: airiks kubl, d.e. Eriks kummel (gravminde). Stenen er nu
opstillet på kirkegården umiddelbart syd for kirken18a.
Skråt over for dette sted, i nordmurens fjerde arkade, var der samtidig med
arkadens tilmuring i romansk tid indsat en 115 cm bred døråbning; denne
synes at være blevet tilmuret i 1700-tallet samtidig med indsætning af et
vindue i den øvre del.
Umiddelbart vest for denne dør fandtes indvendig i muren en godt 30 cm
dyb vægblænding, der må have været sekundær romansk; den ca. 2 m brede
vægblænding, der ved restaureringen fandtes halvt tilmuret (fig. 10), var dæk
ket af en rundbue, med samme vederlagshøjde som nordmurens arkadebuer.
Blændingen, hvis karme og tilmuring var af frådsten, havde indvendig ødelagt
nordmurens fjerde pille og femte arkade; at dømme efter fotografierne af nord27*
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muren har denne blænding aldrig været en gennembrydning, thi udvendig står
de nedre dele af femte arkades karme urørte. Om kirkebygningens indre efter
den romanske ombygning vides iøvrigt intet.
Gotiske ændringer og tilføjelser. Formentlig i tiden omkring 1450 og samtidig
med tårnets opførelse blev skibets sydvesthjørne skalmuret og de tilsluttende
4—5 m af sydmuren (til og med den østligste arkadepille) erstattet af en tyn
dere munkestensmur, der under murkronen fik en frise af aftrappede trekant
blændinger. Samtidig blev også triumfgavlen erstattet af en tynd munkestens
mur, der over korets tagryg har to savskifter og en korsdelt firkantblænding.
Den nye taggavl er stejlere end den forsvundne, og derfor fik skibet et nyt
tagværk (sml. p. 425).
Tårnet er som kirkens to andre gotiske tilbygninger opført af munkesten i
munkeskifte; det hviler på en ujævn kampestenssyld, er kun på to stokværk,
og dets murkrone er lavere end skibets tagryg. Tårnrummet, som står i for
bindelse med midtskibet gennem en stor, spidsbuet arkade, har i syd og nord
spidse, skjoldbuelignende vægblændinger, hvis sål ligger ca. 145 cm over skibets
gulv; det samtidige krydshvælv har svagt udkraget løberskifte i kappernes
fødselslinier, kvartsten brede ribber og trækhuller i alle svikler. En fladbuet
blænding i vestvæggen dækker muligvis over en tilmuret dør. Trappen ligger
dels i sydvesthjørnets murliv, dels i en pultafdækket risalit; den har fladbuet
under- og overdør samt retkantet spindel. Over hvælvingen ligger fra syd til
nord fem oprindelige egebjælker, hvorpå det øvre stokværks gulv hviler; i
nord er der et fladbuet glamhul, i vest et tilsvarende, men blændet, og i syd
findes der nu en retkantet muråbning (med klokke), som når op til spirets
fodremme. Øverst har murene en række diagonalt stillede bomhuller. Tårnet
er stærkt skalmuret i syd og vest 1591 og 1779 (jernankre, rgsk.) og dets spir,
der 1823 blev omsat og afkortet, har form som en lav, firsidet pyramide med
let udsvajede sider forneden (sml. ændring p. 422 og tagværker p. 425).
Sakristiet på korets nordside er forhøjet allerede i middelalderen19; den lave
ældre del af østmuren (vestmuren er skalmuret) har i højde med det omdan
nede vindues vederlag en frise bestående af to savskifter adskilt af et glat skifte;
i gavlen, fem skifter over østmurens frise, ses rester af blændingsdekorationen,
nederst en frise af savskifter, derover en to skifter høj båndblænding og en
række (syv) rhombeformede, aftrappede blændinger. Det indre har en kryds
hvælving, som svarer til tårnets; i nordmuren har der været en kamin flan
keret af to små, rektangulære glugger, som nu er blændet i ydre murflugt og
benyttet til vægskabe (sml. Vonsbæk p. 506); i vestvæggen er der en lille
gemmeniche og en ny dør til sideskibet, i syd en med sakristiet samtidig (nu
skalmuret), fladbuet dør til koret og i øst et vindue, hvis false er hugget bort,
og en nyere dør, begge fladbuede.
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Fig. 24. Starup. Ydre, set fra sydøst. Efter ældre foto i Landesamt f. Denkmalpflege, Schlesw.-Holst.

Ved sakristiets forhøjelse, der er på 18—20 skifter, kom dets murkrone op i
højde med korets. Den nye taggavl fik sin selvstændige dekoration over den
ældre, i tagfodshøjde en båndblænding og herover fem højblændinger flankeret
af to cirkelblændinger; højblændingerne dækkes af tvillingfladbuer over små
konsoller med afrundet underkant; syv kamtakker. Sakristiet beholdt sin lave,
ældre hvælving, rummet derover synes at være blevet udnyttet til magasin
(opbevaring af korn?); i korets nordmur blev der udhugget en rille, og lignende
udsparedes i de forhøjede mure, således at der et stykke oppe på hvælvingen
kunne lægges et bræddegulv, som er delvis bevaret; rummet er nu kun til
gængeligt fra korets tagrum, og der spores ikke i gavlen nogen tilmuret lem.
Det anselige våbenhus, der i begyndelsen af 1500’rne byggedes op mod midt
skibets sydmur, svarer i sin ydre dekoration så nøje til sydkapellet i Halk
(p. 452), at man må forudsætte samme bygmester. Ved den sidste restaurering
blev der i høj grad øvet vold mod bygningen; da det søndre sideskib førtes
igennem blev de nedre dele af begge flankemures nordender nedrevet, og de
øvre dele kom til at hvile på sideskibstaget. Våbenhuset har hjørnelisener i syd,
endelisener i nord og på østmuren en midtlisén; disse forbindes af en fladbuefrise med konsoller dannet af to bindere (den øverste på fladen, den underste
på kant). Lidt under buefrisens konsoller er der ført en to skifter høj bånd
blænding rundt om bygningen, og denne blænding er forkrøppet om lisenerne.
En anden båndblænding danner fodlinie for gavlens syv højblændinger; den
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midterste og de to yderste har vandret afdækning, de øvrige tvillingfladbuer
over en høj, smal konsol, som også findes i midtblændingen; de blændingsadskillende piller er halvanden sten brede forneden, helsten foroven; syv kamtakker.
Indtil restaureringen fandtes der et nærmest fladrundbuet vindue i østre flankemurs nordfag; de nuværende er fladbuede ligesom den asymmetrisk anbragte
dør, hvis form stammer fra 1887 (sml. p. 423). I det indre er der rester af en
dekoration svarende til den udvendige; før sideskibets gennemførelse havde
østvæggen to blændingsfelter adskilt af en midtlisén, hvorimod vestvæggen var
tredelt; to uens brede blændingsfelter optog væggens søndre del, mens resten,
2,32 cm (fig. 10), sprang frem i plan med lisenernes forkant indtil en højde af ca.
2,5 m, hvor den afsluttedes med tre aftrapninger. En parallel hertil træffes i
Hoptrup våbenhus (p. 364), der, hvad den indvendige dekoration angår, slutter
sig nøje til Starup. I Hoptrup dækker murudvidelsen over et tøndehvælvet
rum, der har tjent som benhus, og det er sandsynligt, at det rum, der fandtes
i det forsvundne murparti i Starup, også har tjent som benhus. Ved nedriv
ningen var det dengang tilmurede rum inddelt i to, øverst et »skab«, der ifølge
en tradition skal være blevet benyttet til opbevaring af militærets øvelsesvåben20, nederst et rum, som indeholdt mange menneskeknogler21.
På våbenhusets sydvæg, vest for døren, er der en kraftigt fremspringende
kamin, hvis kappe hviler på en trædrager; kaminen er sikkert samtidig med
våbenhuset.
1711 stod våbenhuset med åben tagstol (rtk.), men senere fik det bræddeloft,
og ved restaureringen blev såvel dette som loftsbjælkerne hævet ca. 1 m, for at
højkirkens to, af våbenhuset dækkede, vinduer kunne få indirekte lys gennem
rummet.
Eftermiddelalderlige istandsættelser. 1711 var kirken kun delvis blytækt; ca.
7¼ m af skibets sydside, regnet fra østhjørnet (svarende til den gotisk om
murede del) var hængt med tegl ligesom våbenhus og sakristi, mens godt
6¼ m af nordsiden var tækket med spån (rtk.). 1655 var et større stykke tegltag
blevet udskiftet med bly, og det er muligt, at resten af kirken med de to østre
tilbygninger fik blytag ved en hovedreparation 1751, thi herefter synes kun
spiret at have haft anden beklædning, spån, og dette afløstes 1760 med bly
(rgsk.). 1777—78 forhandledes om tårnets nedrivning, men kirkeforstanderskabet modsatte sig dette22, og det følgende år (sml. jernankre) blev tårnet
istandsat (rgsk.); 1821 tilrådede en sagkyndig kommission som den bedste og
billigste udvej mod tårnets bygfældighed at tage noget af dets »spids«, og dette
skete et eller to år senere i forbindelse med en fuldstændig omsætning23.
1840—41 og de nærmest følgende år fik kirken en hovedistandsættelse:
vinduer fra en reparation o. 1790 (rgsk.) afløstes af de fem store vinduer24, som
sad i kirken indtil restaureringen i dette århundrede. 1870 blev tårnets vestside
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Fig. 25. Starup. Ydre, set fra nordost. Tegning o. 1910 i Nationalmuseet.

udhugget og cementeret tillige med det allerede cementerede våbenhus, og i
den følgende halve snes år var der idelige reparationer på mur og tag; 1887
blev det indre istandsat og blandt andet forsynet med gipsloft25.
Restaureringen og rekonstruktionen 1908—18. Under en hvidtning af kirkens
ydre 1907 opdagede murmester Vogensen og pastor Petersen, at kirken var
opført af en dem ukendt stenart; de begyndte at banke puds af, fik stenen
identificeret, og dermed var indledningen gjort til den store restaurering og
rekonstruktion, der strakte sig fra 1908—18; forløbet er skildret af præsten i
den nævnte kortfattede oversigt i Kunstkalender.
Arbejdet omfattede i hovedtrækkene følgende: en konservering af bygningen
som helhed, heri indbefattet undermuring af fundamenter, afbankning af de
romanske mure ude og inde samt af sakristiets ydre, åbning af midtskibets
2 × 5 arkader, indsætning af et tilsvarende antal vinduer i højkirkemurene og
to i korets sydmur, alle af en form så nogenlunde i overensstemmelse med
højkirkemurenes ældste vinduer, og fjernelse af gipslofterne i kor og skib;
endelig genopførtes de to sideskibe, det søndre i nogen grad på bekostning af
våbenhuset.
Når arbejdet kom igang, skyldtes det udelukkende præstens ihærdighed og
hans evne til at vinde sognets folk for sagen; men han havde en udmærket
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støtte i provincialkonservator Haupt. Efter at kirken var blevet helt befriet
for puds, aflagde en kommission bestående af folk fra ministeriet i Berlin og
regeringen i Slesvig besøg i Starup, godkendte alt og lovede bistand; de mente
dog, at en regeringsbygmester fra Berlin måtte overtage sagen. Præsten var
ængstelig for den dermed forbundne udgift og fik tilladelse til at udarbejde et
forslag; derefter gennemførte han selv en fuldstændig opmåling, der kom til
at danne grundlag for det restaureringsudkast, som han efteråret 1911 præsen
terede i Berlin og Slesvig samt for Haupt i Preetz.
Myndighedernes store interesse for at lade Starup »opbygge som en mønster
kirke«, bevirkede, at ministeren sendte den ansete privatdocent dr. Zeller fra
Berlin som sagkyndig endnu samme efterår. Alt mens forhandlingerne stod på,
gennemførtes restaurering af apsis og kor samt undersøgelser i skibet under
præstens ledelse og med forholdsvis hyppige besøg af Haupt.
Foråret 1912 foretog en af Zellers medarbejdere, Curt Schiffmann fra SachsenAltenburg, en opmåling, og på det grundlag udarbejdede Zeller et restaurerings
udkast; dette fandt dog ikke nåde for præstens øjne og ej heller for Haupts26;
Zellers projekt med senere ændringsforslag forkastedes da også af de kirke
ældste, kirkekollegiet og synodaludvalget. Regierungsbaurat Schmidt fra Sles
vig og Haupt synede foråret 1913 præstens og bygmesterens arbejde, og da de
erklærede sig tilfredse, udtrykte præsten sin mening i kirkebladet: »Saa maa
vi nok haabe, at hele Fortsættelsen af Restaurationen overlades til os, og vi
ikke har behov at betale de høje Gebyrer til Arkitekten i Berlin«. Således blev
det, men Schmidt, Haupt og andre fulgte arbejdet, og den første leverede flere
tegninger. Selv om det var en lykke, at Zellers helt misforståede projekt ikke
blev gennemført, må man være lige så taknemmelig for, at præstens blev be
skåret for de mest fantasifulde vildskud såsom den fortløbende række af spids
gavle på sideskibene og en pompøs vestindgang kronet af en vinduesrose i det
gotiske tårn. I virkeligheden blev restaureringen i det store og hele gennemført
på den måde, at man så vidt muligt lod sig lede af de fremkomne spor; den
overordentlig hårde — på nært hold uskønne — skalmuring må betragtes som
et tidens tegn; mod arbejdets håndværksmæssige udførelse kan man i alt fald
intet indvende: det blev gjort særdeles solidt, alle mure blev mere eller mindre
spækket med cement og underfanget. Rent arkæologisk må man i høj grad
beklage den genialitet, som præst og murmester lagde for dagen, da deres
gravning efter frådsten på Vandling mark ikke gav fornødent udbytte. For at
skaffe frådsten til restaureringen af façademure og genrejsning af sideskibe,
blev de fleste store kvadre i murene, deriblandt mange formsten, udtaget og
opsavet til finering af »cementkvadre«, som støbtes i forme, alt efter om de
skulle benyttes til kilesten, falssten eller façadesten. Derved nåede restaura
torerne deres mål, ja sideskibene fik endog udvendig en fem centimeter tyk
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frådstensbeklædning — og meget arkæologisk materiale og mange muligheder
for senere undersøgelser af murværket gennem udhugninger blev ødelagt.
Tagværkerne er alle gotiske og af eg, over kor og skib ældre end henholdsvis
sakristi og våbenhus. Apsistagværket er utilgængeligt, men i korets østgavl
sidder der på oprindelig plads en femkantet egebjælke, der sikkert stikker frem
på gavlens yderside som støtte for apsidens konge. Korets og de ti østlige fag
over skibet har korte, mere eller mindre skrå spærstivere, to hanebånd, der enten
er eller har været ophængt i en art hjelmstang; begge steder er tømmeret
nummereret (stregnumre og romertal) fra vest mod øst med bind- og tværøkse.
De fem fag over skibets vestende har ingen hjelmstang, men to lange kryds
bånd, og stregnummereringen er foretaget med huljern. Flere af bjælkerne over
skibet er udskiftet helt eller delvis. Sakristiets og våbenhusets tagværker er af
eg, med eet lag hanebånd; et par af hanebåndene over våbenhuset er gen
anvendte spær fra et ældre tagværk. Tårnspiret (sml. p. 420) er afkortet og
omsat, den firkantede, delvis affasede konge har kun to stjerner.
Kirken er helt uændret siden sidste restaurering; våbenhus og tårn står
pudset og hvidtet, resten i blank mur; tagene er tækket med bly, hvori flere
årstal fra 18.—20. århundrede; det indre af den romanske bygning (samt de
nye sideskibe) står overvejende i blank mur; de nye sideskibes indervægge
består af »cementkvadre« med indtrykkede stumper af frådsten. Korets og
skibets loftsbjælker er beklædt med brædder; gulvene er dels af cement, dels
af fliser.
Soluret på våbenhuset er fra 1838.
Spirets vindfløj har form som et dragehoved; udstanset årstal 1822.
Glasmalerier. Ved genåbning af korets nordvindue (sml. p. 404), blev der på
dets indvendige sål fundet 80 stykker bemalet glas med rester af blysprosser.
Samlingen af stykkerne til et næsten komplet vindue (ca. 92 × 36 cm) skete i
det daværende Thaulowmuseum i Kiel, der senere købte vinduet, som har tjent
til forbillede for de nye glasmalerier i korets nordside og apsiden. Vinduet, der
må tilhøre tiden omkring 1200, består af rhombeformede småruder samlet
inden for en frise af klart glas (Haupt V, 1, p. 68, fig. 29); på hver af de små
ruder er der et femkløver mellem vekslende røde og gule partier; tegningen er
udført med Schwartzlot27.

KALKMALERIER
I forbindelse med den store restaurering og rekonstruktion af kirken 1908—18
undersøgtes kirken også for kalkmalerispor. Sådanne fandtes sparsomt ved en
afdækning af vægge og hvælv i apsiden, men ikke andre steder. 1916 meddelte
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A. Wilckens synodaludvalget, at de fundne rester af kalkmalerier såvel i an
ordning som i farve og behandling lignede, hvad der 1915 blev fundet i Hviding
(Tønder a.), ligeledes i apsiden, hvorfor disse ville kunne bruges som forbillede
eller retningslinie for dekorationen i Starups apsis28. Ved afdækningen kunne
Wilckens fastslå, at Kristus havde været fremstillet i hvælvets midte, i
et cirkelfelt omgivet af evangelisttegnene med navnebånd, og under Johannesørnen konstateredes en stående Mariafigur (med hovedklæde) foran en engel.
Under disse malerier løb en smal bort, og herunder havde der været en række
siddende apostelskikkelser, af hvilke kun knæene kunne spores. I tilknytning
til disse rester, således at de indgår i de nye malerier, rekonstruerede Wilckens
1917 hele udsmykningen efter †apsismalerier i Hviding, som han selv havde
afkopieret, inden de blev nedhugget.
1918 og 1919 fulgte Wilckens’ egne dekorationer i kor og skib, lidt hårde,
Skovgaard-påvirkede kompositioner, i koret mod syd: Gethsemane og Golgatha,
mod nord: klagen ved Kristi lig og noli me tangere, på apsisvæggen landskaber,
der hentyder til dommedag. Over korbuen, på triumfvæggen: nadveren. I skibet
mod syd: Noahs offer, Abrahams offer, Moses kommer med lovens tavler,
Jakobs kamp med englen, Job spottes af sin hustru, på nordvæggen: Jesu dåb,
helbredelse af en blind, Peder på søen, synkende, den fortabte søns hjemkomst,
Lazarus’ opvækkelse. Herunder geometriske mønstre, profet- og evangelist
hoveder. På vestvæggen over tårnbuen: Adam og Eva og uddrivelsen af Paradis.

INVEN T A R
Alterbordet er en frådstensopbygning fra restaureringen29, frit komponeret,
med bagvæg og to forsøjler, som bærer en af flere kvadre sammensat bordplade
med skråkant, vistnok for største delen den oprindelige plade, der sammen
med nogle søjledele fandtes ved nedtageisen af alterbordet 191530. Det tidligere
†alterbord var en muret blok.
†Alterklæde betegnes 1726 som damaskes (rgsk.), 1748 som rødt med sølv
borter31.
Som alterprydelse tjener et egetræskors med en 32 cm høj krucifiksfigur af
messing, fra 190333. Den tidligere *altertavle fra 1615—16, der 1711 omtales
som »et lidet, gement alter« (rgsk.) kasseredes ved sidste restaurering og er
senere opstillet i Vojens kirke (se d.). På dens bagside er der en malet indskrift:
»Anno 1786 da C. 7. var Konge, C. L. v. Steman Amtmand, I. Chretschmer
Provst og Andreas Wetche Dette Steds Præst, da er denne kierke ziret med nye
Stoele overalt og et nyt Lofte, Der alt er forfærdiget af Mester Snedeker Jørgen
Lange i Hadersleben, Alter, Prædike Stoel, Loftet, Stole og Dørre er malet af
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Fig. 26. Starup. Indre, set mod sydost, med Wilckens’ kalkmalerier (p. 426).
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Maler Mester Hans Eylert Nadden, Boende i Hadersleben men Fød i Norge.
Kirke Wærgere vare P. Høy og Peder Bych«.
»Et siddende †Mariabillede«, formentlig fra et katolsk sidealter omtales i
præsteindberetningen 1754; under det stod: Help Ihesus Maria.
Altersølv. Kalk, barok, fra 1637, men med ældre knop. Foden er sekstunget
med tilsvarende fodplade og har på een af tungerne et fastnittet, støbt krucifiks,
hvis korsarme ender i en muslingeskal. Langs kanten en graveret kursivind
skrift: »A° 1637 Haver Jørgen Hansen Husfoget og Hans Pedersen i Woleskier
bekostet den(n)e Kalck og disk til Starup Kiercke. — A° 1710 Reparari curavit
Johannes Keding p(ro) t(em)p(o)re juratus, nepos Johannes Petræi« (»1710 lod
J. K., for tiden kirkeværge, denne reparere; han var J. P.s barnebarn«). Knop
pen er sengotisk, med gennembrudte tvillingvinduer, hvorover et firblad; i
rudebosserne versaler: »Iessus«. Stort, let udsvajende bæger. 22,5 cm høj. Smuk
disk samtidig med kalkens fod; bunden udhamret som et firpas med symme
triske akantusblade i sviklerne på krydsskraveret bund; på randen er der et
cirkelkors, hvis arme ender i spidse tænder. Under bunden graveret: »Reparat.
1747. Wigt 8 Loht«. Oblatæske, glat, oval, 12 × 9,2 cm, ca. 5 cm høj, med svagt
hvælvet låg. Under bunden graveret: »Reparat. 1747. Wight 15 Lot 2 q«; des

428

HADERSLEV HERRED

uden to ens stempler, WP i rektangel, hentydende til Haderslev-guldsmeden
W. Petersen, der 1839 fik 23 daler for et ikke nærmere specificeret arbejde24.
Vinkande 1939 med Københavns mærke og stemplet J. Holm. En ældre, maskingotisk kande af plet er købt i Tyskland 18778.
Sygekalk, skænket 1739, 11,8 cm høj, med sekstunget fod, tilsvarende fod
plade og nu helt glat standkant; sekskantede skaftled, knop af spidsovalt tvær
snit med vekslende brede opdrevne og nedhamrede bånd; stort, ægformet
bæger med graveret våbenskjold (vandret, kreneleret kvadermur). På foden
graveret kursiv: »In privatum usum Starup et Grarupensium tempore officim(!)
Pastorum Sebastiani et ejus filii Caspari v. Saldern. A. C. 1739« (»til privat brug
for pastor S. og hans søn C. v. S, for tiden Starups og Grarups præster«). Under
bunden et mestermærke i rundbuet ramme: M lodret midtdelt af I. Vinflaske
til indsætning i bægeret; moderne skrueprop. Disk med samme våben som
kalkens bæger. Ingen stempler. Ny oblatæske. — En †vinflaske af tin nævnes i
inventariet 177633.
Alterstager. 1) Sikkert fra slutningen af 1500’rne, endnu med gotisk cylinder
skaft, men med tre midtdelte skaftknopper af nærmest ovalt tværsnit; hvæl
vet, rigt profileret fod- og lyseskål. 47 cm høje.
2)
O. 1650, med svær fod, hvis profil er to hulstave adskilt af en rundstav;
spinkelt skaft med ægformet led; den dybe, glatte, bægeragtige lyseskål er
måske en fornyelse. 31,5 cm høje.
†Messehagel, fra 1735 af rødt fløjl med guldkors (rgsk.)31.
†Brudekrone og -smykke nævnes 1737 under præstens accidentia; for at ud
låne disse fik han i regelen 4 mark lybsk, samt af de »hele og halve« boelsmænd
desuden »eine braut käse und eine grosse runde Weissbrot kuche«34.
Alterskranke fra restaureringen. Den tidligere var fra 1743, da der kom nyt
gitterværk om alteret (rgsk.).
Døbefont, romansk, af granit, noget ophugget, svarende til bl.a. Bjerning
(p. 322); den ret forvitrede kumme med den for værkstedet vanlige akantusranke måler 95 cm i tvm. Foden er ligeledes den sædvanlige, og den samlede
højde er 95 cm. Fonten var en tid lang fjernet fra kirken og erstattet af nr. 2;
foden lå i præstegården, mens kummen fandtes i en gård i Vandling. Ved re
staureringen samledes de og anbragtes atter i kirken 191535 (Mackeprang:
Døbefonte p. 328, Haderslevværkstedet).
2)
(Fig. 27) 1742, af træ; en engel, vandret indsat i muren, bærer en lille,
halvkugleformet kumme, 37 cm i tvm, med rundstav som mundingsprofil og
forneden en bladroset. Indskrift med reliefkursiv: »Thut Busse und lasse sich
ein jeglicher tauffen« etc. samt »Arnold Berens — 1742 — I. K. M. Cammer
Raht in Flensburg« (jfr. †kirkeskib) omkring et våben med stående bjørn til
højre og halv, oprejst bjørn som hjelmtegn. Den »svævende« engel er dels indsat
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i muren, dels bæres den af et gaffelformet, ligeledes indmuret anker, i hvis lod
rette stang der er huller til at anbringe kummen i forskellige højder; i eet af
hullerne sidder en vandret jernstang, som bærer en helligåndsdue. Kummen
er sortgrøn malet med gyldne bogstaver, men ældre farver skimtes, især på
våbnet. Engelen, der er stærkt medtaget af ormeangreb, har sort hår, røde
kinder, brungul dragt og vinger, helligåndsduen er forsølvet. I kummen er
nedsat en halvrund messingskål med låg. Nu i søndre sideskibs vestmur, tid
ligere i koret inden for en skranke, der svarede til alterskranken; se iøvrigt
under degnestol.
På †dåbsfad læstes: »Burgermester Jost Lauenstein, Elisabeth L. 1623«36.
Nyere dåbskande af tin.
Prædikestol (fig. 28) i renæssance, med reliefskåret årstal 1612, på fem fag.
I storfelterne er der arkader med kannelerede pilastre, der har profilkapitæler,
men ingen baser; bueslaget har fordybet midtparti, og pladsen over det optages
af volutfladsnit omkring en kanneleret midtkonsol. I arkaderne sidder Salvator
og de fire evangelister under baldakiner ved borde (jfr. fig. 29—30), de tre
dækket med dug; evangelistsymbolerne ligger under bordene, og oksen og løven
stikker hovedet frem under dugen. På hjørnerne står slanke, nedadspidsende
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Fig. 28. Starup. Prædikestol 1612 (p. 429).

søjler (gulerodsbalustre) med hals og joniske kapitæler. Frisefelterne er smalle
og adskilles af volutfremspring med ynglinge- eller kvindehoveder, postamentfelterne er bredere, og fremspringene er her formede som bøjler med vandnæseprofil; i et af de små, gennembrudte nedhæng står: »Anno 1612«. Svajet under
baldakin på ny søjle. Opgang fra restaureringen. Himmelen, der er samtidig
med stolen, er sekssidet med gennemløbende frise, kartouchetopstykker med
englehoveder, små englehoveder under hjørnerne, men ellers ikke hængestykker. Loftet er ved lister delt i flere kors, som udgår fra en midtpolygon med
blomsterroset. Henstår i sakristiet, jfr. p.446.
Stolens farver, fra 1914, ved maler Hampe37, er holdt i gråt og gråbrunt med
hvidt og guld på lister og ornamenter; figurerne er i brogede gevandter. Om
den tidligere maling siger Haupt p. 377: De tyske indskrifter i postamentfelterne var ødelagt (her nu evangelist- og salvatornavne), stolens naturalistiske
bemaling (1786) er fortræffelig, opgangens samtidige billeder slette. Stafferingen
fra 1786 var udført af Hans Eylert Nadden, Haderslev38.
1758 anskaffedes et nyt †timeglas og 1767 en ny †pult (rgsk.). 1887 flyttedes
stolen fra nord til syd og understøttedes med en søjle8»28.
Stolestaderne fra 1887, udført af snedkermester I. B. Hansen8, har rundbuede
gavle, hvorpå gipsrosetter, svarende f. eks. til Gammel-Haderslev (p. 228). På
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Fig. 29—30. Starup. Prædikestolsdetailler (p. 429).

loftet ligger to stadegavle med fylding og svungent topstykke, hvori cirkelfelt
med I I N 1787 — sammenlagte hænder over 1787. De †stole var forfærdiget
1786 af snedker Jørgen Lange, Haderslev, og malet af H. E. Nadden38.
†Stole. I sin dagbog 1775 aftegner S. Abildgaard dels årstallet 1558 og et
skjold med slægten Møtes våben »paa det Stolestade nest Choret til sydlig Side«,
dels et skjold med Blomes våben »paa Qvindestadet i Træ udskaaren«39 (se
gravsten nr. 1 p. 434).
†Skriftestol? Ifølge Abildgaard (smst.) stod der på »Skrite« MGB »og det
samme Boetii vaaben Skilt som i Wilslef (fejl for Vilstrup, jfr. p. 386) saa og
MHA Anno 1565 og dette« (d.v.s. en tegning af sognepræsten, magister Hans
Anchersens talende våben).
Nyere degnestol i korets sydvesthjørne inden for det tidligere fontegitter.
Orgel fra 1920, leveret af Marcussen og søn32. Det tidligere †orgel anskaffedes
1834 hos Marcussen og Reuter40; Suchland leverede pulpituret; allerede 1821
var der forhandlinger i gang om anskaffelse af et orgel41.
Præsterækketavle 1786 i enkel profilramme, sortmalet med forgyldte navne
og årstal. Under Andreas Wetche 1773—1820 læses (på latin): på hvis tid
denne kirke renoveredes og denne tavle opsattes 1786. I nordre sideskib på
østvæggen.
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Klingpung med rod, guldgaloneret fløjlspose, malmklokke og drejet skaft.
Allerede 1666 omtales klinpungpengene (rgsk.).
Et †messingbækken til kollekt omtales i inventariet 174831.
Maleri 1716 af Kristus som dødens og syndens overvinder. Olie på træ,
133 × 117 cm. Kristus fremstilles i en vældig røgsky med sejrsfanen, trædende
på døden i form af en benrad og djævelen som en ildsprudende drage; i bag
grunden til (heraldisk) højre ses Adam og Eva ved kundskabens træ, til venstre
kobberslangen i teltbyen. Klare farver, blåligt landskab. Nederst på tavlen er
der skrift med gullig fraktur: »Der Tod ist verschlungen in den Sieg etc. 1. Cor.
15 V. 55«; sat af Maricke Holsten 1716. Sort ramme. I søndre sideskib på øst
væggen.
†Kirkeskib. Danske Atlas omtaler et lidet krigsskib, skænket af kammerråd
Arnved Berens i Flensborg (jfr. døbefont nr. 2)42.
Klokke 1790, støbt af H. C. Gamst. Indskrift med versaler: »Jeg er støbt for
Starup kierkes regning i aaret 1790. Da var Christian VII konge, kammerherre
von Møsting amtmand, I. Cretschmer provst, A. Wetche præst, R. Byck, H.
Johannesen jurater — af H. C. Gamst i Kiøbenhavn«. Akantusbladrække om
hals og på slagring. Om den forrige †klokke siger Abildgaard i dagbogen 1775
p. 120, at den var liden og støbt om for 12 år siden.
Klokkestol, repareret 188843.
GRAVMINDER
Epitafier. Af de syv epitafier, vi kender fra ældre optegnelser og litteratur,
er kun brudstykker af eet bevaret på kirkeloftet, mens Sebastian von Salderns
store baroktavle står i Haderslev museums kælder.
1)
1598. Kun hængestykket, med det reliefskårne årstal, og vinger med
profilmaske, alt i regelret renæssance, er bevaret på loftet. Muligvis er det —
trods årstallet — rester af sognepræsten Hans Anchers epitaf, hvis latinske
indskrift findes i præsteindberetningen til Thurah 1754: Herren, den bedste,
den største. Monument over magister Joh. Ancharius, præst ved Starup og
Grarup kirker, og hans hustru Rachel, Iver Corvini (d.e. Ravns) datter, viet
begge i levende live år 1599. <Men de ombyttede det jordiske med det himmel
ske liv, han 20. jan. 1602 i hans alders 75. år, hun 17. sept. 1611, alder 78>.
*2) (Fig. 31) 1750. Sebastian von Saldern, født i Åbenrå 17. febr. 1671, død
25. april 1748 i sin alders 78. år, i 49 år præst i Starup og Grarup, gift i 48 år
med Eleonora von Saldern, født Lohmann; syv børn i live: Caspar v. S. stedets
præst, Friedrich kaptajn, Sebastian løjtnant, fru pastor Helena Cramer, jomfru
Catharina Margaretha, jomfru Hedwig Eleonora og jomfru Sophia; de øvrige
seks er døde. — Til minde om faderen satte sønnen og efterfølgeren Casparus a
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Fig. 31. Starup. *Epitaf 1750 over Sebastian von Saldern, død 1748 (p. 432).

Saldern år MDCCL dette. Gylden skrift, gravskriften med fraktur, på tysk, den
sidstnævnte indskrift, i hængestykket med kursiv, på latin. Det nu stærkt
søndrede epitaf af træ, i akantusbarok, hang endnu 1937 i kirken (våbenhusets
sydvæg), men ligger nu i Haderslev museums kælder. Epitafiets eneste kon
struktive led er en svær, rundstavprofileret fodgesims, der forkrøbber sig om
to slanke obelisker på hver side af det ovale, bladstavindrammede storfelt; det
omgives af store, fligede, stærkt hulede akantusblade, og samme slags blade,
tildels sammenholdt af smalle, tværrillede bånd danner hængestykket og om
slutter et fladovalt skriftfelt med en bred buetunge forneden. På obeliskerne
hænger blomsterbuketter og under forkrøbningen udskårne skjolde. Yderst på
fodgesimsen står to kvindefigurer; af attributterne har den ene nu kun en bog.
Bagklædningen, fodgesimsen og de to (hule) obelisker er af eg, alt det andet af
blødt træ og meget medtaget af orm; træet er nu konserveret. Under den sekun
dære, grå farve, der dækker hele epitafiet undtagen de sortmalede skriftfelter,
skimtes forgyldning.
3)
O. 1890. Andreas Straarup, født i Wandling 4. dec. 1869, død sammesteds
30. jan. 1890. Nygotisk træramme med spidsgavl og fialer. På nordre sideskibs
vestvæg.
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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Forsvundne epitafier. 1) Efter 1554. »Her ligger Ivar kaldet Ravn. Men i
virkeligheden var han en due. I Starup og Grarup lærte han de himmelske
Kristi trossætninger og forkastede pavens tomme drømme. Ren var han og
jævn, som man tror, at de gamles slægt har været, retfærdig og overhovedet en
gudfrygtig mand«. Indskrift på latin44.
2) O. 1565. »Hir licht begraven de erbaren und erentfesten Hans Blome
Jurgens Sone den Got gnedich und barmhartig si und starf im Jahr Anno 1565«.
Indskriften, der er citeret efter Abildgaards dagbog p. 120, stod ifølge samme
kilde »paa sydlig Side Muur i Chor Aabningen« og var en »malet, firkantet, sort
Tavle hvor paa malet et Vaaben, som paa Hielmen har 4 Paafugl Fiedre men
Insignia i Feltet ere udslidte«. Præsteindberetningen til Thurah gengiver ind
skriften med lidt afvigende, men næppe rigtigere stavemåder.
3)
1634. Poul Ancher (Ancharius), disse kirkers præst og hans hustruer,
Catharina Frederiksdatter (faderen foged — præfectus — på Haderslevhus) og
Maria, datter af Ribebispen Peder Hegelund, »af hvilke hin ved Guds nåde
fødte ham tre sønner, denne fem sønner og syv døtre«. Latinsk indskrift, sml.
gravsten nr. 2. Gengivet efter præsteindb. til Thurah.
4) Jakob Casbergaard, sognepræst, død 1693. Hans »Skilderie« hang ifølge
Rhode i kirken.
5) O. 1696. Herredsfoged Nis Hansen Keding og begge hans hustruer. Kun
nævnt i Danske Atlas45.
6) O. 1742. Anna Berens, Caspar v. Salderns hustru. Kun nævnt i Danske
Atlas45.
Gravsten 46. 1) (Fig. 32) 1590. »Iurgen Mote miht sin beden husfruwen Dorte
Blom szeliger Iurgens dochter van der Skonhorst, Emerens Powisch szeliger
Wolf dochter van Elersturp«. Grå kalksten, 126 × 124 cm, med fordybede ver
saler. Stenen midtdeles af et vandret bånd med de tre afdødes våben, af hvilke
kun Pogwisch’ nu er kendeligt. I feltet herover står gravskrifterne i tre højde
felter, mandens i midten; årstallet står under våbenbåndet. I hjørnerne er der
små englehoveder med sammenfoldede vinger. Det store felt under våbnene er
aldrig udfyldt. Indmuret i nordre sideskibs vestmur.
2) O. 1634. Povl Ancher og hans to hustruer, jfr. †epitaf nr. 3. Rød kalk
sten, 205 × 132 cm, med reliefversaler; udslidt indskrift på latin i firkantet kar
touche over cirkelfelt med engel holdende tre skjolde, det midterste med mandens
talende våben, et anker; på hans heraldisk højre side er mærket et træ mellem
modvendte løver og til venstre et dødningehoved med aks og slange; over cir
kelfeltet er der slyngværk og forneden dødssymboler. Spor af udslidte relief
versaler viser, at stenen er genanvendt. I søndre sideskibs vestgavl, tidligere i
våbenhuset lige ved indgangen til kirken47.
3) O. 1780. Carl Conradt Wetche, født 6. sept., død 7. sept. 1780. Norsk

STARUP KIRKE

435

Fig. 32. Starup. Gravsten 1590 over Jurgen Mote og hustruer. Efter tegning af S. Abildgaard 1775
i NM (p. 434).

marmor, 64 × 44 cm, med fordybet kursiv. På kirkegården nord for hoved
skibets østende (sml. fig. 3).
4) 1789. »Dette er et arvelig Begravelse til hører Christopher Roos og hans
Arvinger i Wandling. Anno 1789 den 30 Iulii er denne Steen paa lagt«. Gulgrå
kalksten, 179 × 118 cm, med fordybet kursiv, navnet med store skønskriftsbogstaver. Skriftfeltet, der er ophøjet, optager den midterste og største del af
stenfladen, i hvis hjørner der er blomster bundet op med store sløjfer; mellem
de øvre et våben: seks-eget hjul, tulipanagtig blomst som hjelmtegn, mellem
de nedre kranie med knogler, aks og timeglas, hvorunder læses på latin: Idag
mig, i morgen dig. Stenens kant er rillet. På søndre sideskibs østgavl. I Danske
Atlas omtales to åbne begravelser i kirken, den ene for pastoratet og Olufskiergård, den anden for Wandlinggård. Til den sidste må stenen have hørt.
5) O. 1805. F. C. v. Wetche, premierlieutenant i det norske livregiment,
Kiøbenhavn, født i Starup 26. maj 1776, død sammesteds 16. maj 1805. Norsk
marmor, 107 × 64 cm, med fordybet kursiv. Nær nr. 3.
28*
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6) O. 1815. Conradine Eleonora, datter af oberstløjtnant v. Saldern og C. H.
v. Pløyart, født i Kjøbenhavn 21. juli 1756, gift i Starup med pastor Wetche
11. maj 1774, død sammesteds 4. jan. 1815. Mand og fire børn sørger ved hendes
båre. Norsk marmor, 108 × 68 cm, med fordybet skriveskrift; en lille hulkel
løber langs stenens kant. Nær nr. 3.
7) O. 1820. Andreas Wetche, født i Haarslev i Fyn 24. aug. 1742, sognepræst
for Starup og Grarup 27. okt. 1773, gift med frøken C. E. v. Saldern 11. maj
1774, død 20. jan. 1820. »Fire dybt sørgende børns taarer væde den højtelskte
faders minde-steen«. Norsk marmor, 134 × 81 cm med fordybet kursiv, navnene
med store skønskriftsbogstaver. Nær nr. 3.
8) O. 1821. Jomfru Helena Nicolina Andrea Wetche, født i Starup? okt. 1797,
død i Haderslev 13. jan. 1821. Norsk marmor, 110 × 68 cm, med fordybet kursiv.
Nær nr. 3.
9) O. 1827. »Iblandt Forældre og Sødskende hviler her forhenverende Søeofficer nu afgangne Toldkaserer Cammeraad Hendrich Andreas Wetche, født
i Starup 15. sept. 1777, død i Hadersleben 16. nov. 1827 efterladende en
sørgende Enke og 5 uforsørgede Børn«. Norsk marmor, 119 × 70 cm, med for
dybet kursiv. Nær nr. 3.
10) O. 1855. Charlotte Cathrine Conradine Wetche, født i Starup præstegård
3. marts 1783, død i Haderslev 5. marts 1855. Norsk marmor, 122 × 72 cm, med
fordybet skriveskrift på svagt ophøjet felt, der har afskårne hjørner. Nær nr. 3.
Begravelser. 1) Under tårnet er der en utilgængelig muret begravelse med
bjælkeloft, tilhørende gården Olufskjær; rummet opgives i optegnelser fra
restaureringsopmålingerne til 5,98 m bredt og højden 1,70 til »bjælkernes over
side«. Der synes på det tidspunkt at have stået 17 kister, af hvilke flere var
stablet oven på andre. Formerne har dels været med buede, profilerede låg og
sider (barokkister), dels med lodrette sider og buede eller skråt affasede låg.
1915 omtales, at 23 kister befandt sig i gravkammeret (sml. fig. 9—10).
2)
Under en restaurering 1914 fandtes en dobbelt muret grav lige foran alte
ret i skibet, sikkert en præstebegravelse.
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af altertavlen) og P. Kr. Andersen 1937 (inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved
Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1951, Elna Møller 1955.
1
Quellensamlung p. 262, 280. 2 Diplomatarium Dan. 2. rk. VI, nr. 178. 3 Også
i Danmarks Riges Breve nr. 178 fejlagtigt oversat: Gammel Haderslev og Starup Kapel.
4
Danske Sagn III, 1931, p. 109. 5 Smst. p. 126. 6 H. V. Clausen: Sønderjylland,
en rejsehåndbog, 1920. Se tilsvarende forklaring i Trap. 7 C. G. Schultz i »Hvem
byggede hvad« ved Harald Langberg, 1952, p. 373 f. Denne antagelse kan vel kun få hævd,
hvis man anser kirken for ældre end Svend Estridsens stiftsdeling af landet o. 1060.
Angående Asmild se C. G. Schultz: Kirken og Runestenen i Asmild, i »Fra National
museets Arbejdsmark«, 1951, p. 57 ff. For Tamdrup henvises til Harald Langberg: Dan
marks Bygningskultur I, 1955, p. 44 f. Se i øvrigt Fr. Beckett: Danmarks Kunst I, 1924.
8
Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. 9 Da Haderslev vandværk blev
anlagt, blev der af en Haderslevmurmester iagttaget frådsten flere steder; derfor lod
pastor Petersen, Starup, marken på nordsiden af den 37 m høje Eskjærhøj gennemgrave
med henblik på kirkens restaurering. Marts 1910 gravedes 20—30 huller med fem meters
afstand på begge sider af jernbanedæmningen. Man traf overalt i forskellig dybde et
kalkleje, der især i yderkanten var blødt som læsket kalk; over og under lejet fandtes
brudstykker af frådsten, men kun jernholdige, skøre stykker, og det lykkedes kun at
samle en enkelt sæk brugbart materiale; fra det danske menighedsblad, maj 1910.
10
Af sådanne foreligger fra pastor Petersens hånd: måleblade med notater og et restaureringsudkast på lærred omfattende plan, snit og façader, 1:50, dateret 1911 (num
mereret 1—7, 9), en plan (med udkast til varmeinstallation) 1:50, 1915 samt et hæfte:
Wiederherstellung der evangelischen Kirche zu Starup, Nordschleswig, hvori forskelligt
vedrørende restaureringen er samlet; fra Atelier für Baukunst ved Adolf Zeller, Char
lottenburg, Berlin, foreligger en opmåling foretaget af C. Schiffmann, 1:50, dateret
1912 (nummereret 1—10), restaureringsudkast, 1:50, dateret 1912—13 (nummereret 11,
13—16, 18—23); fra Regierungs- und Baurat Schmidt, Schleswig, ændringsforslag, 1:50,
dateret 1914 (nummereret 1, 2 a og et uden nummer), ændringsforslag og detailtegninger, 1:50, 1:10, 1 : 1 , dateret 1916—17 (nummereret 24—30). — Alle tegninger med
tilhørende beskrivelser er 1955 modtaget fra præstearkivet i Starup og vil blive afleveret
til LA. Åbenrå sammen med andre fra præstegårdens arkiv modtagne arkivalier. Det
forhåndenværende materiale er stort set uordnet; derfor kan der kun undtagelsesvis i
teksten gives oplysninger om, hvorfra den enkelte efterretning haves. 11 Foretaget
af Elna Møller, indberetning i NM. 12 Ved restaureringen blev stregmarkeringen
hugget op, men den forefandtes forinden. 13 Oplyst af J. Vogensen. 14 Fylden,
som fjernedes fra kirken, blev lagt i et jævnt lag på kirkegårdens nordre del. 15 I
Oldenburg kirke i Wagrien (50 km nordøst for Lybæk), der ligesom Starup er meget
lavstammet, træffes den samme anbringelse af vinduesåbningerne; kirken, hvis plan
virker meget gammeldags, skal være påbegyndt af biskop Wizelin 1149 og indviet
1164; se Haupt II, 57 og samme forfatter: Die ältesten Dome und ihre Anfänge im Be
reiche der deutschen Nordmark, 1936, p. 25 ff. 16 Claudi-Hansen har i indberetningen
tegnet en målskitse af sydmurens vestligste vindue i den form, det havde fået efter en
romansk ændring, men samtidig angiver han skitsemæssigt det oprindelige vindues for
hold til det ændrede. Lysningsmålet for det oprindelige vindue opgives på et af pastor
Petersens måleblade, og de to andre mål kan bestemmes omtrentlig ved at sammen
holde andre målebladsoplysninger med et fotografi af nordsidens østligste vindue, der
ikke blev ændret; se også det danske menighedsblad fra august 1910 og det tyske fra
maj 1911. 17 Nedrivningen af en tværgående mur kan have fremkaldt den omfat
tende ødelæggelse af netop det fjerde arkadepar. 18 Adolf Zeller skrev marts 1912,
at man af fundamenterne (store og små kampesten) til sideskibene kunne fastslå »dass
sie von Aussenkante Mauerunterlage bis Aussenkante Schiff 2,60 mtr. weit und die
Fundamente selbst etwa 90 cm breit waren; Es gibt sich dennoch eine ungefähre Licht
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weite der ehemaligen Seitenschiffe von 2 mtr., welche auf den Wiederherstellungsplänen
zu grunde gelegt wurde«; på ændringsforslaget blev sideskibenes indvendige bredde sat
op til 2,60 m. I det danske menighedsblad fra april 1914 oplyser præsten da også, at
arbejderne lægger grundvolden til sideskibene. 183 Danmarks runeindskrifter ved Lis
Jacobsen og Erik Moltke, 1942, nr. 17. 19 Nogle huljernsstreger på en nyere bjælke
(1840’rne?) blev af pastor Petersen tydet som MDXI. 20 Pastor Petersen, i Kunstkalen
der 1918—19. 21 Knoglerne blev sammen med de ved fundamentgravningen afdækkede
skeletter begravet i en fællesgrav midt i søndre sideskib, dvs. omtrent på det formodede
22
23
benhus’
plads.
Amtsvisitatorialsager:
diverse
udtagne
sager
etc.
Fælles
kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96 og visitatorialsager nr. 73. Kirche zu
Starup 1821—34. 24 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47 . 25 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1729—1918 samt note 8. 26 Præsten skriver i
det danske kirkeblad juni 1912: »Det af Hr. Dr. Zeller udarbejdede Projekt har forresten
ikke fundet vort Bifald. Hverken Sideskibenes eller Vinduernes Form, ikke Loftet, ikke
Vaabenhusets Forandring til en mørk Gang, ikke den 4 Meter dybe Fyringskjælder og
allermindst hans tvende Nødtøftighedsindretninger i Vestenden af Sideskibene kan god
kendes. Hr. Professor Haupt er af samme Mening.« 27 En smaltefarve af askebrændt
kobber blandet med pulveriseret grønt og blåt glas. Om fundet henvises iøvrigt til
Provstearkivet: sager ang. de enkelte sogne etc. 1729—1918. 28 Provstearkiv: sager
ang. de enkelte sogne etc. 1729—1918. 29 Se note 28 under årene 1910 og 1916.
30
Det danske menighedsblad, oktober 1915. 31 Inventarium 1748 opført bagest i rgsk.
32
Akten II 13 a. der Kirchengemeinde Starup betreffend die kirchlichen Abgaben,
Reallasten u. Gebühren. 33 Akten II 13 a. der Kirchengemeinde Starup u. Grarup
betreffend das Kircheninventar. 34 Se note 33. — Barsel- og ligtøj omtales ligeledes
under præstens accidentia 1763 (præstearkiv: sager til aktfortegnelsen 1892). 35 Det
danske menighedsblad jan. 1915. 36 O. H. Mollers Saml. i Schleswig-holsteinische
Landesarchiv. 37 Det danske menighedsblad juni 1914. 38 Akten II 9 a 1. Restau
ration der Kirche zu Starup. 39 Abildgaards dagbog p. 120. Notebog XI p. 43 f. i NM.
40
Kontrakt 1832 (præstearkiv: sager til aktfortegnelsen 1892), leveret 1834 (Jensen:
Statistik p. 166). 41 Visitatorialsager nr. 73. 1821—43. 42 Kirkeskibet skal være
nedtaget o. 1885, Henning Henningsen: Kirkeskibe p. 154. 43 Akten II 9 a 1 der
44
Kirchengemeinde
Starup
betreffend
die
Kirche.
Det
danske
menighedsblad,
maj
1914. 45 VII, 142. 46 1914 indmuredes de gravsten, der tidligere havde ligget i
våbenhusets gulv, i sideskibsmurene; skriften fornyedes (det danske menighedsblad, maj
1914.). 47 Det danske menighedsblad, marts 1907.

Fig. 1. Grarup. Ydre, set fra syd.

E. M. 1952
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irken, der var viet S. Nicolaus (sml. Nicolausfigur fra sidealtertavle), var allerede i
middelalderen anneks til Starup og ansattes til cathedraticum på 12 sk. 1406 skæn
kede Slesvigbispen Johannes Skondelev kapitlet i Haderslev kapellerne i Grarup, Åstrup,
Bjerning og Moltrup1, et tilhørsforhold, der bekræftedes 1473 af bisp Nils, der samtidig
gav afkald på de ikke betalte cathedraticumspenge fra den fattige kirke, der også her
betegnes som et capella2. Ved reformationen blev den et hertugeligt patronat, og efter
hertug Hans’ død 1580 overgik den til kongen, der senere besatte kaldet direkte gennem
tyske kancelli.
Efter traditionen skal kirketårnet engang have været fyrtårn for Lillebælt3.

K

Kirken ligger højt, i udkanten af byen; kirkegården hegnes af kampestensdiger, der er omsat 1839, og samme år anskaffedes smedejernsfløje og sten
støtter af den vanlige type til lågerne i syd og nord4. Indvendig er digerne helt
jorddækkede, og langs dem er der i øst, nord og vest plantet hække; 1882 re
pareredes kirkegårdsmurens syd- og vestside med mursten5. Ifølge et syn 1711
var »de tvende porte på vesterenden« opsat af røde tegl (rtk.).
Et porthus nævnes i regnskaberne 1753, et vognhus 1769 og 1795 det nylavede porthus, der muligvis er identisk med det, der omtales som vognremise
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Fig. 2. Grarup. Plan 1:300. Målt af El. M. 1952.

1814, kirkestald 18404 og præstens stald ved kirken 18835; denne bygning, der
indtil 1937 lå syd for kirkegårdens vestre del og sønden for landevejen, var
opført af tegl, tækket med strå og havde port i begge gavle6.
Kirken består af romansk kor og skib med tre gotiske tilbygninger, tårn ved
korets østgavl, sakristi på tårnets nordside samt en vestforlængelse. To †våben
huse blev nedrevet henholdsvis 18517 og 1951. Kirken har afvigelse mod syd.
Den romanske kirke er opført af granitkvadre over en hulkantet sokkel; på
skibets nordside er der dog nogle få skråkantede sokkelkvadre. Af oprindelige
enkeltheder er kun korets nordvindue bevaret som udvendig blænding. Vin
duet, der har monolit overligger og sålbænk, sidder 207 cm over sokkelen og
er 112 cm højt. Skibets romanske murhøjde over sokkelen er 418 cm. De nedre
karme af den 110 cm brede norddør er bevaret, og stedet for syddøren er kende
ligt. Fra en af disse døre stammer det fladrunde tympanon (fig. 3), 162 cm langt
og 62 cm højt, der længe har ligget som tærskelsten foran våbenhuset, men
som nu er opstillet ved kirkens vestgavl. På den meget slidte flade skimtes
konturerne af et reliefhugget »akantustræ«, der minder noget om de tilsvarende
bladornamenter på Haderslevværkstedets fonte, bl.a. netop Grarups (p. 446)
og Bevtofts (Nr.-Rangstrup); denne lighed berettiger dog ikke til at antage, at
stenhuggeren har været kirkens bygmester, men kun at hans værksted har
leveret skulpturelle arbejder til kirken8.
Ændringer og tilføjelser. Ældst af de gotiske byggearbejder er korets hvælv,
der hviler på falsede (stærkt forgnavede) hjørnepiller, spidse helstens skjold
buer og 19 cm brede ribber med (skarprygget?) trekløverprofil. Kapperne (med
trækhuller) er meget flade på oversiden, og skifterne falder svagt mod isse
linien; lette halvstens overribber med trinkamme.
Tårnet, der ligesom enkelte andre på Haderslevegnen, bl.a. Hjerndrup (p.
290) og Halk (p. 451), er placeret øst for koret, er sandsynligvis den ældste
tilbygning. Det er ligesom vestforlængelsen opført af udflyttede kvadre fra det
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Fig. 3. Grarup. Tympanon; det udslidte »træ« er delvis opmalet med sort (p. 440).

romanske anlæg og munkesten i munkeskifte. Tårnrummet, der sandsynligvis
straks er blevet indrettet til korrum, står i forbindelse med det romanske kor
ved en stor, spidsbuet arkade, som følger korhvælvingens østre skjoldbue.
Rummet dækkes af en samtidig hvælving med kvartstens ribber og trækhuller;
i syd er der en stor, spids, skjoldbuelignende spareblænding og i øst to små,
fladbuede, som flankerer et lille, fladbuet vindue, der nu kun er synligt i det
ydre. Til tårnets mellemstokværk er der adgang ad en trappe, der dels er an
bragt i murlivet, dels i en svagt fremspringende pille på det nordøstre hjørne.
Trappen, der har vandret afdækket underdør (med monolit overligger) i flad
buet fals, er uregelmæssigt muret og meget smal; spindelen er retkantet, og
loftet består af fladbuede, udkragede binderstik, der stiger mod spindelen.
Trappen udmunder i en lille, tøndehvælvet gang i tårnets østmur, og overdøren til mellemstokværket er fladbuet. Mellemstokværket har en fladbuet
åbning mod syd og nord, den første blændet indvendig; til korets loft fører nu
en råt brudt åbning gennem muren, der er samtidig med tårnet. Klokkestok
værket har til hvert verdenshjørne to fladbuede, falsede glamhuller, der er helt
eller delvis blændet. Murene har øverst dobbelte savskifter undtagen i vest.
Det hårdt restaurerede tårn, der fik nordsiden repareret 1753 (rgsk.), er antage
lig blevet skalmuret på sydsiden 1741, hvilket årstal er anbragt på et jern
anker lige under savskiftet. Tårnet har nu et firsidet pyramidespir, der o. 1700
omtales som »en temmelig høj spits«9, og som skal have tjent som sømærke
(sml. p. 439); ifølge Jensens Statistik 1840 »forkortet« for flere år siden10.
Sakristiet 11 på nordsiden af tårnet er sandsynligvis kun lidt yngre end dette
og har en rundbuet dør til tårnrummet. Det er muret af munkesten i munke
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skifte over en bindig sokkel af granitkvadre; vinduet i øst er fladbuet, noget
udvidet i lysningen og døren i vest moderne. Gavlen har over et blændings
bånd i fodlinien to savskifter og derover en cirkelblænding, men der har sik
kert tidligere været to, idet der nu som pendant til blændingen er en lem. Det
indre dækkes af en hvælving — med kvartstensribber — hvis fødselslinier til
de tre sider er markeret af et fremspringende skifte, mens der er halvstens
skjoldbue mod tårnet. I nordgavlen en skorsten, omtalt 1711 (rtk.), men ikke
oprindelig.
Den romanske triumfbue er sandsynligvis blevet nedrevet, efter at tårn
rummet var indrettet til kor, og dens kvadre ses mellem andet genanvendt
materiale forneden i skibets vestforlængelse; ingen oprindelige enkeltheder fin
des i denne bygningsdel.
Et †våbenhus foran syddøren skal ifølge en synsforretning fra o. 17009 have
været 8½ × 7½ alen, spåntækt på vestre side og med tagsten på østre — men
uden loft. Det blev nedrevet 1851, og i stedet opførtes 1851—52 af snedker
mester Suchland en forbygning ved vestenden7. Denne blev nedbrudt 1951, da
vestforlængelsen skiltes ud fra skibet og omdannedes til våbenhus med ind
gang fra syd.
Tagværkerne over kor, skib og vestforlængelse er af eg, med to lag hane
bånd og stormlægter, men omsat flere gange og suppleret med gran; der ses
forskellige
nummereringer,
dels
øksehugne
stregnumre,
dels
stemmejernsnumre. Tagværket over sakristiet er nyere, tårnets tagværk utilgængeligt.
Kirken står hvidkalket og blytækt12 undtagen sakristiet, der allerede o. 1700
havde tegltag9. Skibets vestre taggavl er fra 1772, dets syd- og vestmur er
sidst skalmuret 18825. De gamle, spidsbuede støbejernsvinduer erstattedes ved
restaureringen 1951 (Hardie Fischer) af fladbuede trævinduer. Korets blytæk
ning afløste et skifertag fra 1892 ff.13 og dette atter et tegltag, nævnt 1711
(rtk.). Spiret var spånklædt indtil 1883—8413. — Munkestensgulvet er fra 1951,
da det gamle fyrreloft, som allerede nævnes i synsforretningen 1711 (rtk.), blev
fjernet; bjælkeloftet står nu gråmalet med de gamle egebjælker synlige.
Et solur på skibets sydmur bærer foruden navnet N. Meyr årstallet 1838,
men det er muligvis ældre, eftersom der på bagsiden er indridset flere navne14,
hvoraf et, C. Saldern 1733, henviser til en af kirkens præster, der var kapellan
dette år (sml. klokke).
Tårnets vindfløj stammer fra 1951; en tidligere var anskaffet 186515.
INVENTAR
Alterbordet, af granitkvadre, stammer fra hovedrestaureringen 1951.
tidligere †alterbord, der var af munkesten, fandtes rester lidt længere mod vest16.

Af

det
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Fig. 4. Grarup. Indre, set mod øst.
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Som alterprydelse tjener et 128 cm højt krucifiks af brændt ler, modelleret
1951 af Gunnar Hansen. Før restaureringen stod der på alteret et stort †støbejernskrucifiks (sml. Gl.-Haderslev p. 226), leveret 1850 fra Haderslev Jern
støberi (»1 Christifigur mit Stativ«)17; et sådant jernkrucifiks havde sognepræ
sten ønsket fra 1841 i stedet for det i kirken værende træbillede (dvs. krucifiks),
som tiden ganske havde ødelagt18. Som baggrund for jernkrucifikset tjente et
stort oliemaleri på lærred i nygotisk ramme, forestillende Jerusalem; det øde
lagdes ved restaureringen, ligesom en stor, kalkmalet tæppebaldakin, rød på
blå baggrund, blev tilintetgjort. 1711 omtales alteret som lidet og gement (rtk.).
Figurer fra †sidealtre. 1) Maria med barnet (fig. 5), fra slutningen af
1400’rne, sikkert fra samme værksted som Anna selvtredie-gruppen i Løgum
kloster. Den siddende Maria, 121 cm høj, der hælder det kronede hoved lidt
mod barnet, har høj, hvælvet pande, maniereret udtryk med halvt lukkede
øjne og langt, lokket hår; under kappen er hun iført en stofrig kjole, under
hvis halsudskæring underlinet skimtes. Højre hånd har holdt et æble eller en
vindruesklase; spids sko. På Marias venstre knæ sidder det nøgne Jesusbarn,
som med venstre hånd har et fast greb om en fugls vinger, en fremstilling der
refererer til en af de apokryfe legender19. Barnets ansigtstræk er tunge, med
posede øjenlåg.
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Fig. 5—6. Grarup. Sengotiske figurer fra † sidealtre (p. 443, 444).

Figuren har sikkert aldrig haft plads i et alterskab, men har, som nu, været
anbragt op mod en væg — oprindelig måske på triumfvæggen mod nord, Mariaaltrets vanlige plads — under den rigt skårne baldakin; denne er et typisk
sengotisk snedkerarbejde med fiskeblæreprydede kølbuer under stavværksvinduer, hjørnefialer og her imellem bladspir. — 1864 restaureredes figuren af
billedhugger Krollpfeiffer, Haderslev20 og blev antagelig ved samme lejlighed
anbragt på en konsol i gotisk stil, der nu sammen med baldakinen er anbragt på
loftet. Under restaureringen 1952 suppleredes de manglende dele, to fingre på
Marias hånd og tre på barnets samt nogle ornamenter på baldakinen (Marias
kronetakker var antagelig allerede erstattet o. 1750), og gruppen nystafferedes
i tempera og med forgyldning af Ingolf Røjbæk. Ved denne lejlighed konsta
teredes forskellige farvelag, fra 1864 og fra o. 1750, sidstnævnte overvejende
med mørk- og lysblå farver, samt svage spor af den oprindelige staffering:
guld og farverester på kridtgrund, hvoraf lidt polerforgyldning på håret og
endvidere et cinnoberrødt farvefragment mellem kappe og underkjortel. Op
stillet på triumfvæggens sydside.
2) Bispehelgen (fig. 6), sikkert S. Nicolaus af Myra, kirkens værnehelgen, fra
begyndelsen af 1500-årene. Den stående figur er 133 cm høj, holder højre hånd
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Fig. 7—8. Grarup. Alterkalk 1653 (p. 445) og alterstager 1777 og 1837 (p. 446).

velsignende op, mens en opslået bog ligger i venstre, som skjules af den folde
rige pluviale, der på brystet samles af et smykke. Herunder ses dalmatica med
frynser og den lange alba, som lader den ene rundnæsede sko fri. Figuren har
et karakteristisk gammelmandsansigt. Rimeligvis ved restaureringen 1864 (se
ovfr.) fik figuren en plint og baldakin svarende til Marias (nu på loftet). 1952
foretog Ingolf Røjbæk en nystaffering i tempera og med forgyldning; det
underliggende farvelag fra o. 1750 var med rødt på sko og pluviale, bjergblåt
på underkjortlen, mens den blålighvide bispehues skårne ornamenter var sølvforgyldte, hvorunder skimtedes grøn og rød lasering. På våbenhusets nordvæg.
Altersølv. Alterkalk (fig. 7) fra 1653, af almindelig baroktype med sekstunget
fodplade og fod i afsæt; på tre tunger er fastnittet et lille krucifiks, et Jesumonogram (minuskler) og et alliancevåben for Sehested og Gyldenstjerne med
versaler på skriftbånd: MS LGS, henvisende til Mogens Sehested og Lisbeth
Gyldenstjerne. De sekskantede skaftled smalner mod den store, fladovale knop,
som nu sidder omvendt; den har punslede tunger på over- og underside og på
rudebosserne bogstaverne IESUS samt årstallet 1653, alt i relief. Bægeret, der
er let udsvajet, hviler i en påloddet krans af buer og blade. Oppe i fodens hul
hed er fastloddet en halvkugle med en graveret blomsterroset, som er gennem
brudt af fire små, runde huller. Forgyldt undtagen ornamenterne. På fodpla
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den to ens mestermærker IHP i oval, måske for den guldsmed Petersen, Ha
derslev, som 1839 forgyldte kalken og disken, der tillige omarbejdedes15. Glat
disk. Vinkande af plet i nygotisk stil, formodentlig identisk med den, som i
regnskabet omtales anskaffet 1878 hos Koppen i Berlin for 60 mk.5.
Alterstager (fig. 8). 1) 1777, af type som Skrydstrups (Gram hrd.), fra 1776,
med lav, klokkeformet fod- og (løs) lyseskål og slankt skaft med indknebne
led symmetrisk om en midtkugle. På foden graveret: A W P L 1777 (Andreas
Wetche pastor loci, stedets præst). 35,5 cm høje. 2) 1837, i hovedsagen sva
rende til Vonsbæk-stagen fra 1835. Over en flad, klokkeagtig fodskål vokser
det cylindriske skaft op af akantusblade; på skaftets kvadratiske midtled
graveret: »P. Knudsen, S. Nissen (to gårdejere), Grarup Kirche«. Under bun
den gørtlerens navn: »L. Beise Hadersleben 1837«. Ifølge regnskabet4 fik han
19 rdl. 26 sk. for dem samt de gamle, 1651 anskaffede stager, der blev ansat
til 32 sk. (rgsk.). 45 cm høje.
En †messehagel af rødt fløjl med sølvbesætning nævnes i inventariet 17639.
Døbefont (fig. 9), romansk, af granit, svarende til Bevtoft-fonten (Nr.-Rangstrup hrd.). Kummen, 89 cm i tvm., har som mundingsprofil en rundstav og
herunder otte arkader med 1) fugl, 2) fugl (modvendt), 3) træ med to sym
metriske blade, 4) tom, 5) trebladsplante, 6) tom, 7) plante med midtskud og
smalle volutblade, 8) tom. I sviklerne mellem buerne flade rudebosser. Kum
men står direkte på den lave fod, hvis øvre rundstav gør det ud for skaft; den
er dannet som et omvendt terningkapitæl med store, ryggede hjørneknopper
og varierende planter i sidernes arkader. (Mackeprang: Døbefonte, p. 331,
fra Haderslevværkstedet). Glat dåbsfad af messing, fra 1700’rne. Dåbskande
af tin.
Prædikestolen, der hidrører fra hovedrestaureringen 1951, udmærker sig sik
kert ved at være den simpleste og enkleste i det ganske land. Den hviler på et
muret fundament og består kun af to vinkelstillede træplader med vandrette
revler til markering af et frise- og postamentfelt. Opgang af jernstænger. Lyd
himmelen er om muligt endnu enklere, idet den blot består af en træplade
anbragt oven på en klodset bjælkeramme. Gråmalet. I skibets nordvesthjørne.
Den tidligere †prædikestol var vistnok fra sidste halvdel af 1800’rne, på fem
fag; den blev splittet og brændt under nedtageisen. Dens forgænger betegnes
i en synsforretning 1711 som ordinær (rtk.). 1851 foresloges den flyttet til nord
siden, og 1856 ønskedes en himmel over den for at hindre dryp fra loftet i tø
vejr21. Først 1920 fik den en himmel, idet man tog den fine renæssancehimmel
fra Starup5; denne er nu atter ført tilbage til Starup og anbragt i sakristiet.
Stolestaderne stammer fra hovedrestaureringen 1951, men med benyttelse af
materiale bl.a. de enkle trekantgavle fra det tidligere stoleværk, der var teg
net og udført o. 1851 af snedkermester Suchland, Haderslev7.
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Fig. 9. Grarup. Døbefont (p. 446).

P. N. 1923

Orglet, med smukke, moderne linier, er opsat 1952 af orgelbygger Krohn,
Hillerød. Allerede 1856 havde kirken orgel, da orgelbygger Ohrt i Gram stemte
og efterså det15; 1881 fik den et nyt fra Marcussen i Åbenrå, anbragt på et af
snedker I. B. Hansen, Haderslev, lavet †pulpitur. Dette afløstes 1899 af et
andet udført af N. Jürgensen, Haderslev5.
Under restaureringen konstateredes to rækker oversavede, svære egestolper
( 2 × 6 stykker), der var anbragt med ca. 185 cm’s afstand langs midtgangen6;
de har utvivlsomt båret to †pulpiturer på skibets langvægge.
Klingpung med Jesumonogram og kors, købt i 1890’erne i Tyskland6.
Lysekronerne i tårnrum og kor er afstøbninger efter den seksarmede renæssancekrone i Ols kirke, Bornholm, hvor de tidligere har været ophængt, men
skænkedes af Ols kirke til Grarup efter restaureringen; skibets kroner er nye.
Klokke 1747, støbt af Johan Heinrich Armowitz i Husum (rgsk.). Indskrifter
med versaler (små og store), i frisen: »Soli deo gloria« (»Gud alene æren«), på
legemet: »Her Ioachim von der Lühe, I.K.M. geheimer raht, ritter und amtmann zu Hadersleben. Her Iohannes Tychsen, I.K.M. consistorial raht und
probst zu Hadersleben. Her Sebastian von Saldern ætatis 77 ministerii 47 an.
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pastor zu Starup und Grarup. Her Caspar von Saldern filius Sebastiani pastor
zu Starup und Grarup ann. 1747. — Me fudit Iohan Heinrich Armowitz Husum«
(»mig støbte I.H.A«), Over og under frisefeltet en række top- og hængestykker
med båndakantus, bladværk og vindruer, på legemet møntaftryk, englehoveder
og krucifiks, på slagringen akantusbladrække. Tvm. 95 cm.
Klokkestolen er delvis af eg.
KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå.
Haderslev
provstearkiv:
Kirkeregnskabsbøger
for
Grarup
1625—1847
(rgsk.). — Sager vedr. de enkelte sogne. Starup og Grarup. 1729—1918. — Acta betr.
Prediger u. Gemeinde. Starup u. Grarup. 1889—1918. — Haderslev provstis fælles kirke
kasse: regnskaber med bilag. Grarup. 1800—47. — Starup-Grarup præstearkiv: Bb 3.
Sager til aktfortegnelsen 1892, II 8 a-II 14. 1563—1904. — Ca 3. Kirkeregnskabsbog
for Grarup 1737—1813. — Haderslev visitatorialsager. Sager t. slesv. registratur nr.
118. Kirche zu Grarup 1767—1821. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i
almindelighed p. 28. — Præsteindberetning til Thurah 1754. — Kirkeklokkecirkulære
af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Chr. Axel Jensen (udat.) og Ingolf Røjbæk
1952 og 1955 (forundersøgelse og restaurering af sidealterfigurer). — Undersøgelse
og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 351.
1
Danske Atlas VII, 127. 2 Repertorium nr. 3376. 3 Danske Sagn 1931. I I I , 63 nr.
246. 4 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47 (bilag 5 til 1838). 5 Fælles kirkekasse:
rgsk. med bilag 1870—1924. 6 Meddelt af graver Peter Jørgensen. 7 Forskellige
uordnede kirkeregnskabssager. 8 Mackeprang: Portaler p. 269 og samme: Døbefonte
p. 331. 9 Præstearkiv: sager til aktfortegnelsen 1892 (udateret koncept). 10 I, 167
bemærkes om tårnet: »Er war früher sehr hoch und ansehnlich, ist aber von mehren
Jahren um ⅔ verkürzt«. 11 Hvorvidt indkøbene af brænde til sakristiet (første gang
omtalt 1715, note 9 ovfr.) har betydet, at dette har været anvendt som skolestue, kan
ikke afgøres. 12 1951 nedtoges fra skibets nordside en blyplade med indskriften:
13
HIS
KW (kirkeværge)
1768.
CPS BT«.
Provstearkiv: sager ang.
de enkelte
sogne etc. 1729—1918. 14 W Trieb, N N, I I 1867 (nok for sognepræsten J. Chr.
Jacobsen). 15 Fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71. 16 Det var 1875 blevet flyttet lidt
ud fra muren, note 5 ovfr. 17 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47, løstlig18
gende,
ukvitteret
regning.
Generalsuperintendentens
arkiv:
visitatsberetninger
etc.
1796—1883. Indberetn. fra 4. juni 1841 i læg fra 1844. 19 Legenden fortæller, at Jesusbarnet en dag morede sig med at forme lerspurve, og da nogen bebrejdede ham, at han
brød Sabbaten, klappede han i hænderne, og spurvene fløj væk. 20 LA. Åbenrå. Akten
II
9 b der Kirchengemeinde Grarup betreffend die Kirche (uordnede); afleveret til LA.
1955 sammen med Starup præstearkiv. 21 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc.
1800—96.

Fig. 1. Halk. Ydre, set fra syd.

Hude fot.

HALK KIRKE
HADERSLEV HERRED
irken var i middelalderen viet S. Jakob 1 (sml. døbefont p. 465); oprindelig var den
biskoppeligt patronat og betalte 24 skilling i cathedraticum, men 1456 fik kantor og
kapitel i Haderslev pavelig bekræftelse på, at en del af indtægten fra Halk måtte an
vendes til gavn for kapitlet2. Et notat i det sidste cathedraticumregister fra ca. 1509 i
marginen ud for Gl. Haderslev kirke synes at tyde på, at Halk senere har haft en vis
tilknytning til denne; her er nemlig tilføjet: »parocchia s. Seuerini gammel Hadersleue«
(»S. Søren i Gl. Haderslev sogn«)3. Ved reformationen blev den hertugelig (jfr. Aller p.
258) og efter hertug Hans’ død kongelig, således at kaldet besattes direkte efter ind
stilling fra tyske kancelli.
Det synes, som om kirken har lidt overlast i krigen 1658-59 (sml. †orgel p. 472).
Om et til nogle ophængte †sporer og en kårde knyttet sagn, se p. 472.

K

Kirken ligger ret ensomt på et jævnt terræn lidt nordvest for byen. Kirke
gården er for den ældste dels vedkommende hegnet med kampestensdiger,
hvorpå der er plantet levende hegn; stenene er kløvede, antagelig ved omsæt
ningen i årene efter 18504. Om udvidelsen i vest, der må stamme fra samme
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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tid, er der ikke noget egentligt hegn, idet kirkegården her grænser op til en
lille skovbevoksning. Langs kirkegårdens vest-, øst- og nordside er der en
række store lindetræer og på udvidelsen et par ret anselige ege. Kirkegården
har nu kun port i øst, med banede stenpiller og maskingotiske støbejernslåger
fra 18505 eller 18746; 1784 nævnes nyopmuring af kirkeportene med mursten,
1797 anskaffelse af porte og to låger (rgsk.), og 1838 fjernelse af blyet, som lå
over begge de murede porte, så disse igen kunne dækkes med tegl7.
En †kirkerist anskaffedes 1665 (rgsk.).
Kirken består af romansk kor og skib samt vestforlængelse, tårn ved korets
østgavl med sakristi på nordsiden, kapel og våbenhus i syd, alle gotiske, og
et gravkapel fra 1792 foran skibets norddør. Kirken har afvigelse til syd.
Den romanske kirke, hvis langstrakte kor kun er lidt smallere end skibet,
er rejst af ret store, veltildannede granitkvadre over en profileret sokkel; øverst
i korets nordvesthjørne ses et par tynde skifter af en hård, gul vulkansk tuf 7a;
murene er overmåde stærkt omsatte; den østlige del af soklen under korets
nordside, de udflyttede kvadre fra dets østgavl og soklen under skibets øst
ende har karnisprofil; resten af korets nordside har retkantet sokkel og ski
bets store vestre del hulkantet. Af oprindelige enkeltheder er kun skibets to
døre bevaret, den søndre i brug, den nordre delvis tilmuret; de har begge smi
gede karme, lille karmfals og vandret afdækning med tre stenbjælker.
Ændringer og tilføjelser. Gangen i de gotiske byggearbejder, der sikkert alle
skal henføres til tiden efter 1400, lader sig ikke fastslå med sikkerhed uden
ved en større afbankning af de indvendige mure. Det er sandsynligt, at det
ældste blandt disse arbejder er overhvælving af den romanske kirke i forbin
delse med opførelsen af en vestlig forlængelse af skibet; derefter fulgte antage
lig tårnet og det på nordsiden liggende sakristi, hvori der er genanvendte
kvadre fra den romanske triumfbue; hovedparten af de krumhugne kvadre
fra denne bue blev i øvrigt benyttet til den nye triumfbue, den spidsbuede
arkade, som blev brudt gennem korets østmur, da alteret flyttedes til det ny
opførte tårn. På det tidspunkt, da denne arkade muredes, kan koret eller i alt
fald dets østre del ikke have været hvælvet, eftersom arkaden er pudset på
vestsiden over og ned bag de nuværende korhvælvs østre skjoldbue. Korets to
uens brede hvælvinger synes samtidige med det store kapel i syd, og hvis ikke
koret har haft ældre hvælv, der er blevet nedrevet ved de store byggearbejder
i øst, må man tænke sig, at hele byggeriet er sket etapevis efter en forudlagt
plan, der også har omfattet skibets hvælv. Våbenhuset foran skibets syddør
er (efter blændingerne at dømme) sikkert nogenlunde samtidigt med sydkapel
let, men det er stærkt ombygget i renæssancetiden og senere.
Skibets vestforlængelse og hvælvinger. Forlængelsen består indtil lidt over halv
højde af kvadre og derover af munkesten, som indvendig i gavlen, hvor mur-
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Fig. 2. Halk. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

værket ikke senere er skalmuret, ses at være lagt i polsk skifte; soklen er over
vejende af hulkantprofilerede kvadre. Taggavlen har i fodlinien to savskifter
under et svagt forsænket blændingsbånd og derover rester af tre højblændinger
flankeret af to cirkelblændinger; de nuværende blændingsafslutninger (vistnok
fra 1882) efterligner de sydlige tilbygningers. Gennem en fladbuet, falset dør,
anbragt i et lille murfremspring indvendig i nordmurens vestre del, er der ad
en snæver trappe adgang til skibets tagrum; trappen har retkantet spindel,
løbermuret skakt og loft af fladbuede, udkragede binderstik8. Forlængelsens
hvælv har vederlag i murene, skibets tre andre hvælv hviler på mærkeligt af
rundede, hist og her falsede piller og svagt tilspidsede skjold- og gjordbuer.
Alle ribber er halvsten brede, i de to vestfag retkantede, i de to østfag, som er
forsynet med en rund, svagt nedhængende slutsten af granit, derimod med
skarprygget trekløverprofil; ingen overribber.
Tårnet er ligesom ved kirkerne i Stepping (p. 333), Grarup (p. 441) og et
par andre sogne placeret øst for koret; det er lidt bredere end koret og som
de øvrige gotiske tilbygninger opført af munkesten i munkeskifte blandet med
genanvendte kvadre. Tårnrummet, der tjener som kor, har i øst et højtsid
dende, fladbuet, nu blændet vindue, i nord ved siden af den fladbuede, falsede
dør til sakristiet en dyb, ligeledes fladbuet blænding og i syd en ganske lille,
retkantet niche. Rummet dækkes af en samtidig krydshvælving, der ligner
skibets to østre hvælv, men ribberne er kun kvartsten brede på det øverste
stykke; ingen overribber. Trappen er anbragt dels i nordmurens liv, dels i et
lille murfremspring (sml. Grarup p. 441); underdøren er vandret afdækket,
29*
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spindelen tynd og rund, loftet af flade, udkragede binderstik, og overdøren,
der udmunder i andet og øverste stokværk, er fladbuet. Dette stokværk, hvis
vestmur delvis bæres af en stor, spids sprængbue, har i vest eet, til de andre
sider to fladbuede, falsede glamhuller, hvoraf flere er blændede.
Sakristiets gavldekoration består af to savskifter og en båndblænding, hvor
over en blænding af form som et korset kors flankeret af to cirkelblændinger;
blændingerne er kun få centimeter dybe. Indvendig i nordvæggen er der spor
efter to store, fladbuede skabsnicher på hver side af en kakkelovnsniche (fra
1749)9, der sikkert har afløst en kamin; rummet dækkes af en ottedelt hvælving
med fremspringende fladskifte i fødselslinierne, kvartsten brede ribber og en
rund slutsten; ingen overribber.
Sydkapellet, fra o. 1500, der 1711 kaldes »Stugen« (rtk.), 1803 (og derefter)
»Stuen«7, har på de tre udvendige mure liséndelte blændinger (sml. våbenhuset i
Starup, p. 421), i øst to, i syd og vest tre, alle afsluttet med to, tre eller fire
fladbuer, som støttes af konsoller, hvis knægte er noget kortere end i den gan
ske lignende dekoration, der smykker Hoptrup våbenhus’ indvendige vægge
(p. 364). Taggavlen har over et fladt blændingsbånd ni højblændinger flankeret
af to cirkelblændinger samt elleve kamtakker; højblændingerne har fladbuet,
tvedelt afslutning på små konsoller. Det indre, som åbner sig til koret med en
bred, fladtrykt rundbuet arkade, har ottedelt ribbehvælv.
Korets to hvælvinger, den brede østre ottedelt, den smalle vestre seksdelt,
har i syd vederlag i muren, mens de i nord hviler på kraftige, falsede væg
piller; i de to østhjørner støttes hvælvingerne dog af ældre opbygninger for
sidealtre, hvoraf den søndre delvis dækkes af murværk, som er påført korets
sydmur i forbindelse med opførelsen af kapelarkaden og korets hvælv; det er
tydeligt, at vanskelighederne ved at skaffe fornødent hvælvvederlag i syd har
givet sig udslag både i kapelarkadens mærkelige form og i korhvælvenes uensartethed. De retkantede ribber mødes omkring runde slutsten; ingen over
ribber. I østhvælvets ene kappe er der et mærkeligt hul (28—30 cm i diameter),
der må have været benyttet til ophængning af en eller anden genstand. —
Korets støttepiller i nord og sydøst er muligvis samtidige med hvælvene; de
har hulkelprofileret granitsokkel, og den nordre prydes af en korsblænding
svarende til sakristiets. Også de to tilsvarende støttepiller på skibets nordmur
må være gotiske, men navnlig den østre synes ommuret.
Våbenhuset har rundbuet, falset dør i syd og gavlen herover båndblænding,
savskifte og syv højblændinger svarende til kapellets. I sydvesthjørnet af det
fladloftede indre er der rester af en med våbenhuset samtidig hjørnekamin,
men kun vangerne er bevaret.
Gravkapellet foran skibets norddør er opført o. 1792, i hvilket år herreds
foged Reimer og hustru (Haderslev) fik tilladelse til at indrette en begravelses-
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Fig. 3. Halk. Ydre, set fra nord.

Claudi-Hansen 1910

plads ved kirken (sml. p. 473). Den lille, beskedne bygning er rejst af små, gule
sten; flankemure og gavltrekant har en gesims bestående af to platter adskilt
af en kvartrundstav; i taggavlen er der et halvcirkulært vindue og i øst en flad
buet, falset dør, som næppe er oprindelig. Det indre står uden egentligt loft,
men det er muligt, at rummet tidligere har haft en hvælving, thi i et overslag
til istandsættelse af kapellet 18427 siges: det vil være det rigtige at tage hele
tegltaget af og derefter udligne oven på hvælvbuen (»dem Gewølbebogen«,
andetsteds »das Gewølbe«) med mursten og stryge over med stærk cement
puds; man kan dog ikke afvise den mulighed, at der kan være tale om en
hvælvet krypt; nu har kapellet skifertag.
I årene 1657—60 lå sognemændene i strid med præst og provst på grund af
kirkens dårlige tilstand11, og nogle år senere synes der at være foretaget repa
rationer, bl.a. ved tårnet på hvis nordside årstallet 1686 (jernankre) er an
bragt. 1698 var kirkeværgernes uspecificerede regning på 1000 mk. (rgsk.),
1750 blev tårnets sydside skalmuret og forsynet med jernankre og årstal9,
1762—63 istandsattes kirkens indre (rgsk.), og 1820 var der en hovedrepara
tion; i forbindelse med denne er der en morsom ansøgning fra kirkeforstanderskabet til kirkevisitatorerne angående større vinduer12. Om 1700-tallets blytagsreparationer minder mange initialer og årstal på blytagene: på sakristiets
østside
IISABKW
og
HTSKW
(Iver
Jacobsen
og
Hans
Thomesen,
kirkeværger, sml. altertavlens opmaling 1768), på våbenhusets østside: HTSKI
(Hans Thomesen, kirkejurat) — 1748 og HAL (hr. Andreas Lange, præst
1733—55), på skibets nordside: HIDP (hr. Jacob Dannefer, pastor) —
HF KW — I I K W (Iver Jacobsen?, kirkeværge) — 1773, på korets nord
side: HPP — I I N B K V — I I S K V (sml. ovenfor) — 1781.
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Tagværkerne over kor, skib og tårn er middelalderlige, af eg, men stærkt
supplerede, i tårnet bl.a. 1726 (rgsk.); de øvrige bygningsafsnit har nyere tag
værker af fyr; koret har eet, skibet to lag hanebånd, og mellem det nederste
lag og spærene er der korte skråbånd.
Kirken har sorttjæret sokkel, hvidkalkede mure, vandret sugfjæl og bly
tag (undtagen på gravkapellet). Alle vinduer er fladbuede med trækarme, der
sikkert stammer fra hovedistandsættelsen 1820.
Vindfløje. 1793 betaltes for to vindfløje til tårnet (rgsk.). De blev istand
sat 185913, men nu findes der kun een fløj på tårnet; den er formet som et
dragehoved, hvori der er udstanset 1846 og CAFR under krone (rgsk.).
Et solur på sydkapellet indkøbtes 1838 hos urmager Hartmann, Haderslev7.
INVENTAR
Alterbord, gotisk, muret, fortrinsvis af munkesten, men overpudset og dæk
ket af et panel fra 1943. Ved altertavlens istandsættelse samme år undersøgtes
bordet, der står ca. 100 cm fra østvæggen. Midt i forsiden er der en firkantet
niche, 32 × 32 cm, 69 dyb, som forgrener sig mod nord og syd og 1/2—1 sten
fra nord- og sydsiden bøjer skarpt mod vest, så nichens plan bliver som et T
med kort skaft. Bordet dækkes af en fint poleret kalkstensplade, 191 × 108 ×
ca. 8,5 cm, med skråkant. I oversiden er der fem symmetrisk anbragte cirkel
kors (eet i midten), som oprindelig havde været fyldt med en begagtig masse.
Pladen var nedlagt i en lermasse, der lå over bordets kerne; denne viste sig
at være løse sten og munkestensbrokker.
†Sidealterborde, se p. 452.
Altertavlen (fig. 5) er en af de især i Sønderjylland talrige inventargenstande,
hvor en yngre ramme omfatter dele af ældre inventar. Her er det en rig senrenæssanceramme, noget yngre end Åstrup-tavlen (p. 526) fra 1638 og sikkert
fra samme værksted, der indeslutter midtskabet af en sengotisk fløjtavle fra
slutningen af 1400’rne; dette er et lybsk arbejde i traditionel udførelse, men
kvalitetsmæssigt betydeligt hævet over den almindelige strøm af nordtyske
importarbejder. Den gotiske tavle svarer nøje til Vonsbæk-reliefferne (p. 511),
som man har villet gøre til et værk af Lybæk-mesteren Henning von der Heide14,
men da Halk-tavlen viser så lidt lighed med og så store forskelle fra dennes
sikre arbejder, må der også for Vonsbæk-relieffernes vedkommende være tale
om et andet værksted (jfr. i øvrigt Kunsthistorisk oversigt). På hver side af
hovedscenen er der etagestillede felter med en helgenfigur i hvert. Hovedscenen
(fig. 6 og 7—10) forestiller Golgatha. Kristus og røverne hænger på glatte kors
(røverne på tau-kors) højt over mængden; gruppen svarer nogenlunde til
Hjerndrup (p. 292), men her er tre svævende engle, som opfanger Jesu blod i
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Fig. 4. Halk. Indre, set mod øst.
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kalke, mens en fjerde engel bærer den gode røvers sjæl bort i skikkelse af et
lille barn med hænderne i bedestilling; over den onde røver, der har bind for
øjnene, har der formodentlig været en djævel parat til at bemægtige sig hans
sjæl. Under korset står 18 personer, 9 til den »gode« side og ligeså mange til
den »onde«. Jesu moder (fig. 10) står op, men støttes af Johannes med bog
pose (fig. 9) og Magdalene, der grædende fører en snip af kjortelen til øjnene.
Den langskæggede Longinus i fodsid kjortel med tov om livet peger på sit
blinde øje. På den onde side savner man ypperstepræsten; men høvedsmanden
er der med sin pegende finger, og øverst til højre står en barhovedet mand og
rækker tunge; endvidere bemærker man den karakteristiske dragt på figuren
nederst i højre hjørne, en knælang kjortel med meget vide ærmer og dyb, spids
udskæring (til at knappe) i ryggen. Udførelsen er lidt gammeldags; der er intet
liv over mængden, ingen udpræget forskel på de gode og de onde, et par af de
sidste er blevet fremstillet med tykke læber (fig. 7), og den vanlige vrængefigur forekommer (fig. 8); kun mellem Johannes, de tre kvinder og den sorgtyngede Maria er der et fint samspil, og deres ansigter er skåret med en føl
somhed, der er bevaret trods Richters grove 1700tals overmaling; dragter og
foldekast er rutineret udført. De fire figurer i sidefelterne er, mod nord: Anna
selvtredie (»s(an)c(t)a anna«), Kristoffer med Jesusbarnet på skulderen og en
vældig rundbjælke i højre hånd (»s(anctus) cristrofer!«), mod syd: apostlen
Jacob den ældre med bog, rejsetaske over skulderen, vandringsstav og ibskal
på den opbræmmede hat (»s(anctus) iacobus«) og Antonius med bog, men nu
i øvrigt uden attributter (»s(anctus) antoniu(s)«), indskrifterne med moderne
fraktur. Storfeltet og sidefelterne adskilles af skillevægge, hvis forkant har
vandnæseprofil og spinkle (nu rundede) halvsøjler, der ender i prydspir eller
konsol; plane kølbuebaldakiner med stavværksvinduer og gennembrudte blade
afslutter storfeltet og de øverste sidefelter, vinkelbøjede baldakiner de nedre
sidefelter (om stafferingen, se nedenfor). De store pragtblomster, som nu smyk
ker S. Jørgenstavlen og processionskrucifikset, har sikkert oprindelig kronet
højaltertavlen, således som tilfældet er med altertavlen i Tating, Sydslesvig,
den dag i dag.
Renæssancetavlen (fig. 5) er en firsøjletavle med kraftige, fremskudte korintiske søjler flankerende storfeltet med de gotiske figurer, og spinklere med
fantasikapitæler uden for sidefelterne, hvis bosseprydede bueslag støttes af
stærkt svejfede pilastre med profilkapitæler; i hjørnerne er der store englehoveder. Postamentfremspringene har foroven et kvartrundt led med kvinde
hoved, herunder en ædelstensbosse og nederst en volut; selve postamentfeltet
er glat, men dets gesims smykket med en pærestav, der under storfeltet af
brydes af et lille, glat felt med en senere malersignatur. Under sidefelterne er
der under rundbueslag to døre, hver med to retkantede, listeindrammede fyl-
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Fig. 5. Halk. Altertavle (p. 454).
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Fig. 6. Halk. Rest af sengotisk alterskab, indbygget i kirkens nuværende renæssancetavle (p. 454 f.).
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Fig. 7—10. Halk. Detailler fra alterskabet fig. 6.
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dinger. Rummet bag alteret, der nu er frit tilgængeligt, har altså ved tavlens
opsætning været afspærret, hvad enten der så har været et panel i forlængelse
af dørene eller vinkelret på dem. Tavlens storvinger, hvis ornamentik er barok,
med bruskknuder og øreflipvolut, domineres af en stor, vinget havfrue. Ge
simsen forkrøpper sig frem over storfeltet, og over hver søjle er der naive
englehoveder. Topfeltet flankeres af kvindehermer med kors (oprindelig har
sikkert kun den ene haft dette attribut, mens den anden vel har båret et anker),
og vingerne har stærkt forkortede, vingede havfruer. Midt i den brudte top
gavl står Kristus med sejrsfanen på en drage (jfr. Åstrup), mens to basunblæsende engle klynger sig til gavlvolutterne. Over sidefelterne er der kartouchetopstykker, hvori (mod nord) Kristus med verdenskuglen og (mod syd)
Maria med hænderne i bedestilling, begge i brystbillede. På topstykkerne og
på storgesimsen sidder eller står seks småengle med lidelsesredskaber (torne
krone, stige, spyd, eddikesvamp, hammer og nagler, knibtang); de stående
engle over storfeltets søjler holder desuden usymmetriske skjolde (sml. Åstrup).
Oprindelig har tavlen haft en broget renæssancemaling, men ved hovedrestau
reringen af kirkens inventar 194315 fremkaldtes en staffering fra 1768, der, som
det angives i det ovenfor omtalte felt på postamentgesimsen, udførtes af maler
Benjamin Richter (»Renov. 1768. B. Richter pinxit«); også hans opmaling af
de gotiske dele bibeholdtes. Kun i topfeltet restaureredes16 et oprindeligt,
stærkt medtaget maleri af himmelfarten. Det har åbenbart undgået Richters
pensel og slap også for overmaling, da hele tavlen renoveredes og nymaledes
1731 (rgsk.), og siden 1815 har det siddet velbeskyttet bag en urskive med
guirlander og vaser (sml. fig. 4) (nedtaget 1931, nu i våbenhuset, værket for
svundet). Som baggrund for de gotiske relieffer ses Richters opfattelse af Jeru
salem, malet gråt i gråt, under uvejrshimmel. I sidefelterne er der nye malerier
af Richter, mod nord Isaks ofring (ganske tilsvarende på Jegerup altertavle,
Gram hrd.), mod syd kobberslangen, i postamentfeltet nadveren (med nadver
ordene i gylden fraktur), i norddøren Matthæus og Markus, i syddøren Lukas
og Johannes, alle i halvfigur. Under evangelisterne er deres navne malet med
gyldne versaler, over Abraham: »Rom. 4,3. Abraham troede Gud« etc., over
kobberslangen: »Joh. 3,34. Ligesom Moses ophøyede en slange« etc., over stor
feltet: »See det Guds Lam« etc. »Jesus Christus er opfaren i Himmelen« etc. På
dørstolperne: »Hans Thomesen, Kirke V., Iver Jacobsen, Kirke V.« (sml. blytagsårstal p. 453).
Løse figurer og sidealtertavler. Halk kirke er rigt begavet med gotisk skulptur;
den rummer foruden altertavlen, der i slutningen af 1400’rne må have stået
på højalteret, og foruden det fornemme triumfkrucifiks med sidefigurer samt
et sengotisk processionskrucifiks, dels en fuldstændig sidealtertavle med to
fløje (S. Jørgenstavlen), dels et lille, sengotisk alterskab, hvori nu er anbragt
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Fig. 11—13. Halk. 11. »Ecclesia« formodentlig hørende til krucifiksgruppen fig. 18 (p. 467).
12—13. Kristus og Maria med barnet fra tsidealtre (p. 462; 461 f.).

en figur af Kristus fra 1300årenes slutning; endvidere er der en unggotisk
»Ecclesia«, der sikkert har hørt til krucifiksgruppen (p. 466), en siddende Ma
donna med barnet, ligeledes unggotisk, samt fra første halvdel af 1400’rne to
mindre figurer, som formentlig har stået sammen i en altertavle.
1)
O. 1275. Siddende Maria med barnet (fig. 13)17. Den yndefulde Mariafigur,
der med den delvis nyskårne krone måler 90 cm, sidder på en stol med enkel
gotisk profilering; håret er glat (bølger som på Ecclesia og den unggotiske
krucifiksfigur, jfr. p. 466), stillingen helt frontal. I højre hånd holder hun en
hul cylinder, sandsynligvis rester af et scepter, svarende til at Jesusbarnet
holder rigsæblet. Efter 1300årenes skik sidder barnet fuldt påklædt, med krone
(delvis fornyet) og højre hånd velsignende løftet, mens rigsæblet ligger i skø
det, holdt af venstre hånd. Farverne er Richters (sml. altertavle), der frem
kaldtes ved sidste restaurering18, her, som ved Ecclesia, meget uheldige for
det unggotiske stilpræg. Maria har mørkebrunt hår, grå, lidt brunlig under
klædning og blåt slag, Kristusbarnet fodsid, rød kjortel; kronerne er røde med
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forgyldte takker, jordsmonnet grønt. På ældre fotografier ser man figuren an
bragt på S. Jørgenstavlens predella i det oprindelige kors sydøsthjørne; nu
har den fået plads i samme bygningsafsnits nordøsthjørne, sandsynligvis dens
oprindelige plads.
»Ecclesia«, se under krucifiksgruppen p. 467.
2) Henimod 1400. Baldakintavle med Kristus (fig. 12). Den godt 105 cm høje
figur sidder på en stol, der blot er angivet ved de gotisk profilerede vanger, og
støtter de bare fødder på et halvkugleformet jordsmon. Håret er glat, med
midtskilning, fuldskægget ordnet i bølgede lokker; højre hånd er velsignende
løftet (de to opstrakte fingre er fornyede), venstre er knyttet om en nu for
svundet genstand. Dragten består af en lang kjortel med nedfaldende hals
krave og tynde, parallele folder over brystet, udposende ved underlivet; en
kappe ligger løst over skød og venstre skulder.
Det senere skab består af en glat bagklædning med pålagte, profilerede side
lister, en retkantet udkraget baldakin under profileret gesimsliste, der krones
af store, til dels fornyede korsblomster. Selve baldakinen afsluttes forneden på
de tre sider af æselrygbuer med nedhængende korsblomster (de fleste fornyede),
herover stavværk og under gesimslisten en frise med fiskeblærer. Det retkantede fodstykke har på forhjørnerne diagonalt stillede vandnæseprofiler og til
de tre sider gennembrudte felter med delvis fornyet stavværksornamentik.
Ved restaureringen 194318 rensedes figurerne for et tykt laklag, og Richters
farver udbedredes. På det oprindelige kors sydvæg, øst for arkaden ind til
sydkapellet.
3—4) Første halvdel af 1400’rne. Stående, kronet Maria med barnet og S. Eras
mus i gryden (fig. 16), 64—67 cm høje, sikkert fra en forsvundet sidealtertavle.
Maria står på en konsolliste, der hvælver sig over en maske (månen) og holder
det halvt liggende, nøgne Jesusbarn med venstre hånd, mens hun støtter dets
fødder med højre. Kronens korsblomster forsvundet. Erasmus, der mangler
begge arme, er iført sædvanlig biskoppelig dragt; gryden, han koges i, minder
nærmest om en jydepotte. Richters udbedrede farver. På sydkapellets sydvæg
ved siden af »Ecclesia«.
5) Begyndelsen af 1500’rne. Fløjtavle med S. Jørgen og dragen (fig. 14). Den
lille tavle, der i opslået tilstand kun måler 97 × 145 cm (uden predella), består
af midtskab med to sidefløje og predella med svungne sider. I hovedskabet ses
S. Jørgen til hest med løftet sværd i færd med at nedlægge den fede drage med
et mærkeligt trynet hoved; i baggrunden til højre borgen, og øverst til venstre
knæler prinsessen (bag et lam) på en bakke. Krigerhelgenen er iført en halv
lang, kortærmet kappe over langærmet kofte, korte benklæder, lange støvler
og knæbeskyttere; på hovedet har han en opbræmmet, »kreneleret« baret. I
sideskabene står 12 af de 14 nødhjælpere, tre og tre over hinanden, i vestre
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Fig. 14. Halk. Sidealtertavle (p. 462).
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fløj: Erasmus(?), Dionysius, Blasius(?), Ægidius, Pantaleon, Cyriacus, i østre:
Elisabeth19, Catharina, Barbara, Vitus, Leonhard og Christoforus. De er kun
25—30 cm høje og ret håndværksmæssigt udført. For oversiderne af alle felter
er der baldakiner af slyngværk i plan med skabenes forkant, over midtskabet
et påsat topstykke af store pragtblomster, tre hele og een gennemsavet; de
har sikkert tilhørt højaltertavlen. Også denne tavle rensedes for et tykt lag
lak, og Richters farver fremkaldtes og udbedredes, men samtidig gik man på
predellaens forside og på fløjenes ydersider helt ind til de oprindelige malerier,
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der blev fremdraget og udbedret, men ikke suppleret. På vestre fløj ses de
sparsomme rester af S. Mikael som dragedræber. Ærkeengelen er iført en halv
lang, gul overkjortel, sammenholdt med et bælte om livet; i de meget vide
pufærmer er der små, halvmåneformede åbninger, men i øvrigt ser man kun
figurens højre hånd med sværdet, dragens hale og lidt af dens hoved. På yder
siden af den østre fløj står kirkens værnehelgen, apostelen Jakob den ældre
støttet til sin stav i et græsbevokset landskab med træer og buske. Han er iført
en halvlang, lys, gråbrun klædning med broderede hals- og håndlinninger, og
herover slynger sig en stofrig, rød kappe; på fødderne har han kortskaftede
støvler, på hovedet en rundpullet hue eller hætte. Predellaens nu mangelfulde
maleri, der er ret ubehjælpsomt udført, forestiller Anna selvtredie siddende på
en bred stol flankeret af en velsignende biskop og en (næsten forsvundet) apo
stel. Tronstolen står på græsbevokset jordsmon, baggrunden herover er rød,
stjernestrøet. På nordvæggen i det oprindelige kors østfag.
Altersølv. Kalk 1812, 15,5 cm høj, med sekstunget fod i barokform, seks
kantet skaft, knop af spidsovalt tværsnit med vekslende, svagt konkave og
konvekse stave og langs kanten en stav med symmetriske, akslignende kviste;
stort bæger med tud. På en af fodpladens tunger indprikket skriveskrift: »Halck
Kirke-Kalk 1812«. På bægeret indprikket gotisk skriveskrift inden for oval
af korslagte grene: »I Aaret 1738 forærede sal. Peder Jürgensen Nørballig en
Sølvkande til Kirkens Brug hvilken til desto bedre Nytte ved Omsmeltning
blev foreenet med nærværende Kalk. Fred og Hæder følge stedse Giverens
ærværdige Minde«. Under foden mestermærke TL (med skønskriftsbogstaver),
henvisende til Thomas Larsen, Haderslev (Bøje 1597). Den forrige †kalk og
†disk var fra 1637 eller 1638 (rgsk.). 1660 anskaffedes, formodentlig på grund
af de urolige tider, en †kalk og †disk af tin (rgsk.). Disk fra 1778 (rgsk.), med
cirkelkors og mestermærke CO, to gange gentaget, for Haderslevguldsmeden
Claus Otzen (Bøje 1580). Oblatæske 1812, trind, glat, 4 cm høj, 9 i tvm. På
lågets
underside
prikket:
»Halk-Kirke
1812«;
samme
mestermærke
som
kalken.
Sygekalk 1812, en mindre udgave af den store, men uden tud; på fodtun
gerne indprikket: »Kalk til Syge Comminion(!) 1812«; samme mestermærke som
den store kalk. Disk med samme mestermærke. Oblatæske, omtrent som den
store, men med mestermærke AN (utydelige skønskriftsbogstaver).
Alterstager. 1) 1675, med høj, dobbeltrundstavprofileret fodskål over glat led,
hvilende på tre dråbeformede ben, skaft med baluster over ægformet led, lyse
skål med udsvajet krave. På foden graverede versaler: »Simon Ytzen Langmos
1675«, 43,5 cm høje. 2) 1725—50, med karnisagtig fod- og lyseskål, slankt skaft
med eet og tre flade kugleled omkring midtkugle, 34 cm høje. Begge par med
elektrisk lys; ved dettes indlægning fik det sidste par tilsat tre små ben.
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Brudekrone af sølv (fig. 15), o. 1850,
diademformet, med ring, 18 × 16 cm i
tvm., af egeblade, fritstående bagtil og
til siderne og ledsaget af en kraftig
kuglestav, der på forsiden løber op over
bladene. Selve bladene, der er skåret
ud i en ret svær sølvplade, er graverede
og sviselerede (trambulerede) på fremsiden, glatte bagpå. Som topornament
foran er benyttet et ældre, presset styk
ke, betydelig tyndere i godset end den
øvrige krone, forestillende en terrinagtig
vase, fra hvis munding der vælder blade,
blomster og frugter op; bladene ender
dels i C-bøjler, dels i muslingeskalagtige ornamenter. Kronen, der nu er i
Haderslev amts museum, opgives at
være købt i Altona af en tidligere køb
mand i Åbenrå, der atter havde erhver
vet den fra boet efter pastor Kjær (Rise
N. E. 1955
Fig. 15. Halk. *Brudekrone (p. 465).
kirke, Åbenrå amt), som var gift med
Jacobine Raben, søster til Erich Raben,
sognepræst 1864—78 i Halk. Kronen vides at være brugt ved et bryllup i Halk
kirke 186619a.
Alterskranke 18786, med de på egnen vanlige støbejernsbalustre, der er for
met som træer. †Alterskranke maledes 1732 (rgsk.). I inventariet 177620 om
tales to lange †skamler, hvorpå confitenterne knæler.
Døbefont (fig. 17), gotisk, fra 1491, af malm, støbt af Peter Hansen i Flens
borg. Den ca. 50 cm høje gryde (80 cm i tvm.), der svajer let udad mod mun
dingen, hviler på fire ens, 44 cm høje figurer, unge mænd med halvlangt, lok
ket hår og fodsid klædning, der foroven holdes sammen af et gotisk korsblomstspænde. I venstre hånd holder de et langt skriftbånd, hvorpå der vel oprinde
lig har været en malet indskrift, med højre peger de på båndet. De står alle
på en lille, 10 cm høj, profileret konsol. Ifølge reliefstøbte minuskelindskrifter
på kummens nederste rand forestiller de: »lukas — marcus — iohannes —
mateus«. På kummens sider er der fire relieffer: Jesu dåb, nådestolen, S. Jakob
(kirkens værnehelgen) og majestas domini, Kristus siddende på regnbuen med
fødderne på den tredelte jordklode og med lilje og sværd udgående fra hans
nakke. Langs mundingen løber en hist og her afbrudt reliefminuskelindskrift,
der tildels er enslydende med Haderslev-fontens (p. 142 og klokken i HopDanmarks Kirker, Haderslev amt
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trup, p. 373, fra samme værksted): »a ?? ... †.................................. ? [er]k . swaren † to .
d[e]r . tit † in . dem . iare . m . cccc † lxxxxi . ih[es]us † nasarenus † rex .
iudeorum . help . maria † sancte . cristofere † got . geve . siner . selen † rat .
Pete[r] . hansen . de . mi got«. (»... kirkeværger i den tid, i året 1491. Jesus
Nazaræeren, jødernes konge. Hjælp Maria og S. Christoffer. Gud give hans
sjæl råd, Peter Hansens, som støbte mig«). To opstandere ved kummens rand
formet som menneskehoveder har nu udfyldte huller, formodentlig til en låg
konstruktion. 1671 arbejdede en snedker i fire dage på et †»deckel«; det stafferedes af Benjamin maler (d. e. Richter) (rgsk.). I det gamle kors sydvesthjørne.
Dåbsfad af sydtysk arbejde, vanlig type med hjort-og-hund-frise, minuskel
ring og relief af bebudelsen, fra slutningen af 1500’rne eller måske samtidigt
med det graverede våben, et af to krydsende pile gennemboret hjerte, hvorfra
tre blomster skyder op, samt initialerne OBBPD og årstallet 1606. Tvm.
61,5 cm.
Håndklædeholder i bruskbarok, o. 1625—50, har over to udsavede knægte
en gesims, forneden afgrænset af en springliste, i frisen med pålimede skablonblomster udsavet med løvsav. Topstykkets viltre slyng samler sig om et englehoved foroven og et ovalt bølgelistet midtfelt med malet SDG. Richters
staffering, rød bundfarve.
Korbuekrucifiksgruppe 21 (fig. 18—19) o. 1275 (Mariafiguren fornyet i 1400’rne);
den godt 160 cm høje Kristusfigur har glat, bølget hår (jfr. Maria med barnet
foran p. 461, og »Ecclesia« ndf.) og spidst fuldskæg, meget lille mund og åbne
øjne; hovedet (fig. 19), der sikkert har båret krone, hælder svagt forover mod
højre; de skråt strakte arme danner en bue; muskler og sener er markeret,
fingrene virker klumpede med deres stærke understregning af fingerleddene.
Brystet med et voldsomt spydsår og kraftigt gengivne ribben er ganske fladt,
maven derimod fremskudt med svagt antydet navle. Det knælange lænde
klæde har svær vulst med lille, rundtunget snip i højre side og en lang, smal
snip ned over venstre lår. Benene er slanke med skarpe skinneben, overlagte
fødder (uden angivelse af tånegle). Mens figuren overhovedet ikke er beslægtet
med Fjelstrup (p. 308), uden for så vidt som begge tilhører samme tidsperiode
og -type, har det nu stærkt defekte kors sikkert helt svaret til Fjelstrups »sachsiske« kors. Også her er der skåret halvrunde profilerede korsarme med side
skud på oversiden af en flad planke, og venstre korsarm har endnu til dels
bevaret en engel, der dukker frem fra en sky og griber om korset; derimod er
højre korsarm afsavet for at tilpasse den til en spids skjoldbue, øvre korsarm
var helt forsvundet (nu fornyet), og for enden af korsstammen er der indsat et
lille brudstykke af en planke i korsstammens bredde og tykkelse, en søjlebåren
rundarkade med en velsignende Kristus, som tidligere kan have dannet kors
stammens afslutning foroven.
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Fig. 16. Halk. Erasmusfigur fra †sidealtertavle (p. 462).
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Fig. 17. Halk. Døbefont, støbt af Peter Hansen, Flens
borg 1491 (p. 465).

Johannesfiguren, der er samtidig med krucifikset og skåret af samme hånd,
har håret ordnet i parallelle bukler; han drejer overkroppen let til højre, mens
underkroppen er frontal, hovedet er svagt bøjet, og hænderne lagt sammen
foran brystet. Kjortelen er glat over brystet, over armene holder han et slag.
Mariafiguren er som nævnt fornyet engang i 1400’rne. Hun har i modsætning
til Jesu og Johannes’ fine, slanke hoved- og ansigtsformer et bredt og fladt
ansigt. Hænderne holder hun i bedestilling foran brystet, og kappen over kjo
len falder i skarpe folder.
Til krucifiksgruppen har sikkert også hørt den endnu bevarede »Ecclesia«figur22 (fig. 11), en personificering af den kristne kirke i modsætning til Syna
gogen, der ligeledes fremstilledes som en kronet kvinde; det må antages, at
Ecclesia og Synagogen (nu forsvundet) har flankeret †Maria og Johannes, da
de stod på hver side af korset på den oprindelige bjælke foran korbuen; i så
tilfælde ville værkstedssamhørigheden også være sandsynliggjort; thi ad anden
30*
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vej kan der, især på grund af de forskelligtartede farvelag, ikke leveres bin
dende bevis for værkstedsfællesskab, selv om den glatte, bølgede hårbehand
ling (som også findes på den samtidige, siddende Madonna p. 461) og øjenbehandlingen er ens.
Den 107 cm høje (dvs. samme højde som Johannes), slanke kvindeskikkelse
holder i højre hånd en stor kalk med romanske former, mens venstre sikkert
har fattet om en korsstav; armføringen er stiv. Hun er iført en lang- og smal
ærmet, fodsid kjole med overkjortel eller slag, hvis bræmme falder langs kjo
len i en skarp, karakteristisk skrålinie.
Den fremdragne staffering18 er sikkert i det væsentlige gotisk, men stærkt
suppleret; figurernes hudfarve er naturlig, og der er markeret bloddråber på
Kristi krop; hår og skæg er brunt, lændeklædet gyldent, med rød snip over
venstre lår. Maria og Johannes er iført blå klædninger, med røde og gyldne
overklædninger. Korsstafferingen er senere, grønt underkors, hvidgråt på den
rundede stamme med sideskuddene, engelen i rød dragt, mens dens vinger er
malet blå ligesom skyen(!); feltet forneden er blåt med Kristus i rød kjortel.
Krucifiksgruppen, der en tid lang havde henligget i miserabel tilstand, istand
gjordes ved restaureringen 1943 og er nu ophængt på sydkapellets østvæg.
Også Ecclesia restaureredes 1943, men her fremdroges Richters farver: grå
krone, grøn kjole, rødt slag, gylden kalk. Figuren er nu ophængt på syd
kapellets sydvæg.
Processionskrucifiks (fig. 20), sengotisk, fra første fjerdedel af 1500’rne. Den
slanke, naturalistisk skårne figur hænger ret dybt i armene; hovedet bærer en
svær, tovsnoet tornekrone, øjnene er lukkede, munden halvåben. Kun rib
benenes nedre ender er markeret, og der er ingen skåret brystvunde; lænde
klædet flagrer ud med en stor flig på højre side, fødderne er overlagte. Det
spinkle korstræ, der langs kanterne har afsavede grenstumper, afsluttes til
siderne med store pragtblomster, som dem, der nu kroner S. Jørgenstavlen,
men som oprindelig har dannet den øvre afslutning på højaltertavlen; i korsskæringen en strålesol. Richters farver fremkaldt og udbedret 1943.
Prædikestol (fig. 4 og 21—22) i ungrenæssance, fra 1559, altså jævngammel
med Øsbys (p. 490), til hvilken den forholder sig som et svendearbejde til et
mesterstykke; der er så mange fælles enkeltheder, at der må være en forbin
delse mellem de to stole, hvad enten det nu er værkstedsmæssigt eller skyldes
tegnede forlæg.
Stolen er af karnaptype, idet den har to »vinge«-fag, hvorfra en femsidet
polygon springer frem. I hvert storfelt (fig. 21) er der æggestav og bladsmykkede rammer omkring et akantusornament, som foroven afsluttes med et ret
plumpt englehoved, i to felter dog med en kvindebuste i højhalset dragt og
omgivet af en ring med tværsnit. Ornamenterne er ikke meget varierende og
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har i de fleste tilfælde valmuefrøkapsler forneden; i to felter er der midt i orna
mentet et lille, sekskantet felt med konkave sider, hvori årstallet er skåret med
arabertal. På hjørnerne står der frie, leddelte søjler med akantus og volutbøjler, og i eet tilfælde dannes midtleddet af fire sammenstillede hoveder (fig.
22); kapitælerne er af fantasiorden. Både i frise- og postamentfelterne mellem
de spidst fremspringende hjørner med fantasimasker er der (eller har der været)
reliefskæringer, i frisen akantus samt VERBOM CARRO(!) FACTUM EST
(»ordet blev kød«), i postamentfelterne navne med versaler, der nu er afhøv
lede, men opmalede efter de tydelige spor: »An(no) 1559 — Hr. Iohanis —
Forstius (første slotspræst i Haderslev 1555—60) — Hr. Per Ols(en) (sogne
præst i Halk 1556—91?) — Iøren Iens(en) (kirkeværge) — Anders Fals (kirke
værge). På postamentets lister er der slyngbånd, akantusbladrække, perle
stav, tandsnit og æggestav, på gesimsens kuglestav, tandsnit, perlestav, tand-
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Fig. 19—20. Halk. 19. Detail af fig. 18. 20. Processionskrucifiks (p. 468).

snit, æggestav og på kronlisten akantusbladrække. Ny overliste. Underbalda
kin fra 1943, komponeret efter fundne spor i lighed med Øsbys.
Opgangspanelet, der udgår fra en høj, firkantet stolpe med fyldinger, består
af 2½ fag fyldinger med fladt foldeværk.
Himmelen, der er formet som en uregelmæssig sekskant, er fra 1621, med
halvkartouche-topstykker, hvori reliefskåret: AN NO — kronet C 4 — 1621,
og herimellem småspir. Undersiden er ottedelt ved profillister udgående fra en
sekssidet polygon med dobbeltroset. Hængestykkerne stammer fra restaure
ringen 1768 og indeholder i barokslyng et kronet FvK (Friedrich von Klingenberg, amtmand), kronet C 7, kronet IC (Joachim Cretschmer, provst),
kronet ID (Jakob Dannefer, sognepræst 1759—79) og i det sidste HT — IS
(kirkeværgerne, sml. altertavlen p. 460) 1768.
Ved fjernelsen af de brædder, der 1838 var slået under prædikestolens bund7,
sås, at der på en af bjælkerne stod skrevet: »Gjordt 1559 — 1768 renoveret«;
bjælkens underside var afhugget, men det kunne dog konstateres, at der også
havde stået: »B. Richter pinxit«.
Ved istandsættelsen 1943 rensedes stol og himmel for lak og fernis (regn
skaberne omtaler maling og staffering bl.a. 1732 (rgsk.), 182013 og 187123), og
Richters sparsomme, men tiltalende staffering udbedredes, rødt som bund
farve i storfelterne, olivengrønt i smalfelter, hvidt, sølv og guld på lister og
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Fig. 21—22. Halk. Detailler af prædikestol 1559 (p. 468).

ornamenter, men meget af træet står frit. I postamentfelterne opmaledes de
afhøvlede reliefindskrifter med guld på sort efter bevarede spor. I himmelens
frise læses med gyldne versaler: »See Ieg legger mine ord i din mund etc. Jeremiæ 1. cap.« — Stolen står i skibets nordøsthjørne, dvs. omtrent midt i kirken;
allerede 182 0 24 har man diskuteret dens flytning.
Stolestaderne stammer fra restaureringen 1953; de tidligere var leveret 1906—
07 af N. Jürgensen, Baugeschäft, Haderslev6, og disse havde atter erstattet
nogle stader, vistnok fra o. 1820 24 (sml. fig. 4).
Skabe. 1) 1765 (rgsk.), med tandsnitgesims og kronet af en liste med udsavet
bølgeranke. Dørenes frisefyldinger har bredtrillet midtfelt med rundede hjørne
indsnit foroven, og de samme riller findes på rammens tværled. Det gamle
låseblik (men ikke låsetøjet) er i behold, formet som symmetriske bladvolutter
om et midtled. Lyst egetræsådret; herunder klar, lysblå farve. I sakristiet.
2) 18037, kvartrundt hjørneskab, med udsavet liste af omvendte, krydsende
rundbuer; frisefyldingen har retkantede indskæringer i hjørnerne; nyere lås.
I sakristiet.
De to dørfløje til sakristiet er samtidige med skab nr. 2 og har hvælvede
gerichter med rundede kannelurer. Blå og lysegrå, hvorunder perlegråt.
Orgel fra 1895, leveret af Marcussen og søn6, med façade fra 1943, der har
afløst en i nygotisk stil, tegnet af Kreisbauinspector Jablonowsky. Stafferingen
lysegrå og blå som stolestadernes. Kirken har i alt fald haft to ældre †orgler.
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Ifølge en notits (uden kildeangivelse) imellem Carsten Petersens papirer, øde
lagde polakkerne orglet 1658—59 og tog piberne; provsten i Haderslev lod
resten nedbryde. Det er uvist, om dette orgel er identisk med et orgel på fire
alens længde i koret, omtalt sammesteds. Ved nedtageisen var det så skrøbe
ligt, at tømrerne frygtede, det skulle falde ned på altertavlen. 1795 fik kirken
et nyt †orgel hos orgelbygger Jürgen Angel, Flensborg; maler Rosendahl malede
og forgyldte det (rgsk.); 1820 blev det perlegråt med ægte forgyldning13.
Klingpung fra 1870, med ring og skaftholder af plet, brun fløjlspose med
guldbroderet bladkrans og bånd samt: »Halk 1870«, skindforet. Sortmalet,
drejet skaft. Ophængt på tårnrummets nordvæg. Klingpungen omtales tidligst
i regnskaberne 1741, da en ny anskaffedes for 1 mk. 10 sk.9.
Salmenummertavler var 1776 (inventarium)20 sorte til at skrive numrene
på; 1781 anskaffedes malede tal (rgsk.), og 1878 blev fem nye tavler sortmalede og forsynet med »Druckschrift«6.
Sejerværk (med een urskive) fra I. C. Jensen, Haderslev 1926. 1759 omtaler
regnskaberne reparationer »ved indsætning af uret« (rgsk.), der i inventariet
177620 siges at være i tårnet; 1905 betegnes det som ude af stand til at repa
reres, istandgjordes dog alligevel 1913. 1917 fornyet af Georg Richter, Berlin20.
Klokke 1722, støbt af Johann Hinrich Armowitz, Husum. På legemet ver
saler: »H. Arendt Fischer Probst in Hadersleben, H. Petter Wurfell Pastor in
Halck, Knudt Pettersen Kirchgeschworren in Halck Ao 1722«; om halsen:
»Soli deo gloria« (»Gud alene æren«). På slagringen: »Me fecit Iohann Hinrich
Armowitz, Husum« (»mig gjorde« etc.). Over og under frisen op- og nedadvendte, slanke, stærkt fligede akantusblade, tilsvarende mindre på slagringen;
på legemet to afkvistede træer og tre englehoveder. Tvm. 92 cm. Gammel
klokkestol af eg til to klokker. Ifølge regnskaberne kostede den nye klokke 541
mk. 91/2 sk.; den gamle klokke sendtes til Husum. 1757 anskaffedes en ny
knebel (rgsk.).
GRAVMINDER
I kirken, i skibets østhjørne, er ophængt en lille kårde med kuglerund knop,
lille parerstang med nedadbøjede volutter, glat, svagt hvælvet klinge, samt
to armskinner af læder; et par sporer er forsvundet. 1874 hang disse ting over
frigården Beierholms stol25. De har givet anledning til et sagn om, at de stam
mede fra en kadet på Beierholm, som havde dræbt en bonde og derfor blev
dømt fredløs; ifølge en optegnelse fra 1925 levede sagnet endnu på egnen og
fortalte da, at det var kadet Jakob Streks på Beierholm, som dræbte en karl,
der gik og pløjede søndag formiddag; derfor fik han til straf, at han een gang
daglig skulle ride fra Beierholm til Langmos og tilbage; på denne tur, hvor
enhver ustraffet havde lov at dræbe ham, skulle han have mødt sin død26.
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Grausten. 1) O. 1765. Iver Bredall, født på Ultang 2. jan. 1739, død samme
sted 8. juli 1765, »med denne Suck: Mine Lemmer værer froe, Christus bærer
eder alle« etc. (jfr. salme nr. 552 af Rostgaard i sønderjysk salmebog). Rød
sandsten, 151,5 × 88,5 cm, med reliefversaler og -fraktur. Tværriflet ramme,
indskriften i båndkartouche; i hjørnerne rocailleagtige ornamenter og mellem
de øverste vinget timeglas over kranie. Op ad skibets nordmur.
2)
O. 1778 (eller 73). Andreas Bredall, besidder af Ultanggaard og arvepagter til Ultang Mølle, født på Schodgaard udi Jylland 24. aug. 1691, død på
Ultang 24. april 1766, og hustru Maria Bredall, født på Ultang 7. sept. 1694,
død samme sted ? sept. 1778 (eller 73). Under indskriften: De skal gaae ind
med Fred etc. Esa. 57,2. Rød sandsten, ca. 178 × 125 cm, med reliefversaler og
-fraktur. Skriftfeltet i spinkel, glat ramme flankeres af to pilastre på høje postamenter; foran disse står tro og håb med deres symboler. Over feltet dreng med
timeglas, hvilende på kranie. Ved siden af nr. 1.
Fra graukapellet (p. 452) fjernedes 1931 ti sorte kister, som blev nedsat i en
fællesgrav i kirkegårdens sydøsthjørne10. Kisterne indeholdt levningerne af
stifterparret, Reinhard Diedrick Reimer, født februar 1717 i Oldenborg, død
21. okt. 1794 i Haderslev, og hustru Dorothea, født Strees, født på Beierholm
i Halk sogn januar 1737, død 13. okt. 1795 i Haderslev samt børn, sviger- og
børnebørn, bl.a. postmester i Haderslev Knud Petersen, død 1820, og hustru.
Kirkegårdsmonument. »Danskhedens uforfærdede Forkæmper«, Nis Lorentsen Lilholt, stænderdeputeret, dbmd., født 30. marts 1794, død 14. marts
1860. Brudt marmorsøjle med egekrans. Legatgrav, fredet så længe kirken står.
Sydvestligt på kirkegården.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Halk 1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne. Halk 1776—1920. — Acta betr. Prediger u.
Gemeinde. Halk 1889—1911. — Haderslev provstis fælles kirkekasse: regnskaber med
bilag. Halk 1800—47. — Halk præstearkiv: Ca. l. Halcks Kirchenbuch 1737—1810. —
Cc. Inventarier 1776—1838. — Visitatorialsager, slesvigske registratur nr. 119. Kirche
zu Halk 1750—1831. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28.
— Chronik 1898 ff. (ved embedet). — Præsteindberetning til Thurah 1754. — Kirke
klokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910,
Niels Termansen 1931 (altertavlemaleri), P. Kr. Andersen 1941, 1943—44 (inventar).
Notitser 1943 ved Chr. Axel Jensen. — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller,
Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 359 ff. — Th. O. Achelis: Halk Kirkes Kapel, i Sønderjydsk Maanedsskrift,
1931—32, p. 87—96.
1

Acta pontificum danica V, 286, nr. 3754, »S. Jacobi in Alke Slesvicensis diocesis«.
Når Haupt I, 359 (sml. også Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i Danmark. 1909, p. 152)
i overensstemmelse med en nyere tradition betegner kirken som en Nicolaikirke, går
dette tilbage på en fejltydning af navnet Hegelo (d. e. Hejls) i et pavebrev fra 1491 (Acta

474

HADERSLEV HERRED

IV, 530, nr. 3251, jfr. Acta VI, 611). 2 Acta pontificum danica III, 236, nr. 2081.
Quellensammlung VI, 280. 4 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96
og uordnede sager ang. kirker og kirkegårde. 5 Fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71.
6 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. 7 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag
1800—47. 7a Denne tufvarietet stammer iflg. E. M. Nørregaard, Mineralog. Museum,
fra Brohtal i Eifel. 8Der er intet, som tyder på, at der har været planlagt et tårn over vest
enden, sml. Trap p. 115. 9 Halks præstearkiv: Halcks Kirchenbuch. 10 Th. O.
Achelis: Halk Kirkes Kapel, i Sønderjydsk Maanedsskrift, 1931—32, p. 87 ff. samt
amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 11 Mathiessens saml. 5 b. læg 1657/60
(RA). 12 ’Lys og sund luft er som bekendt væsentlige nødvendigheder i en kirke, hvor
gudstjenesten skal holdes med andagt og værdighed. Desværre har vor kirke kun 8 små
bedrøvelige vinduer, der ikke kan forstørres. Ved den pågældende hovedreparation af
kirken bliver kirken indvendigt på vægge og hvælv flere gange hvidtet. Herved fjernes
den usunde, fugtige luft, som kirken har lidt af, og sundheden forbedres betydeligt.
Men ak, hvad hjælper alt dette, når vinduerne er for små, og kirken derfor alligevel
plages af usunde dunster. Menneskene søger Gud, men menneskene søger også orden,
renlighed og lys. Ved at bevilge 100 rdl. til 8 nye vinduer vil kirkevisitatorerne bidrage
til at forene disse menneskenes higen og således gøre det i forvejen fromme sogn endnu
frommere’. (Visitatorialsager, nr. 119, 1750—1831). 13 Fælles kirkekasse: sager vedr.
ombygn. 1800—96. 14 Rudolf Struck, i Zeitschr. d. Vereins f. Lübeckische Kunstgesch. XXX, 1926, p. 265 f., jfr. Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 108. 15 Bag
på tavlen er malet: »Aar 1943 er alt gammelt Inventar istandsat under Nationalmuseet
ved Peter Kr. Andersen. Hjælpere var: Povl Petersen, B. Schou, C. A. Hellesøe«.
16 Niels Termansen 1931. 17 F. Fuglsang, i Nordelbingen X, p. 471, 474. — Samme:
Gotische Kunst im Herzogtum Schleswig. Jubiläumsausstellung, 1953, nr. 13. 18 Ved
P. Kr. Andersen. 19 Elisabeth hører ikke hjemme blandt de 14 nødhjælpere: her har
hun fortrængt Margaretha. 19a Brev af 29/3 1955 fra museumsinspektør Hans Neumann.
20 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne, 1776—1920. 21 Fuglsang, i Nordelbingen
VIII, 134 ff. 22 Poul Nørlund, i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 66. 23 Hader
slev landrådsarkiv fag 138, nr. 6. 24 Visitatorialsager, nr. 119, 17 50—1831. 25 Som
note 23, men nr. 7. 26 Optegnelser i Dansk Folkemindesamling. 3016 D S. 1215 og
1930/5 stk. 2.
3

Fig. 23. Halk. 1790.

Fig. 1. Øsby. Ydre, set fra nordøst.
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ØSBY KIRKE
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irken, der var viet Vor Frue 1 (sml. altertavlefigur p. 486) og betalte 24 sk. lybsk i cathedraticum, var oprindelig et kongeligt (hertugeligt) patronat. I 1370 bevidnede nem
lig hertug Henrik, den sidste af de gamle, sønderjyske hertuger, at han havde skænket
sognet med patronatsretten til kirken til sin hustru i morgengave, men pantsatte det
samtidig til hende for 500 mk. sølv, en besynderlig form for morgengave og samtidig et
godt bevis på hans armod2. 1410 annekterede Elisabeth, hertuginde af Slesvig-Holsten,
kirken til kapitlet i Haderslev på grund af dettes fattigdom3, hvilket bekræftedes 1414
af Erik af Pommern og Slesvigbispen4; 1460 fornyede Christiern I. donationen på den
betingelse, at der fire gange årligt i domkirken i Haderslev holdtes messe for kongen og
hans slægt samt især hertug Adolf5. Ved reformationen blev kaldet hertugeligt (jfr.
Aller p. 258), gik 1580 over til kongen, som senere besatte det gennem tyske kancelli.
Ifølge et i nyere tid optegnet sagn skal kirkens grundvold være flyttet fra Hajstrup6.
Præsten i Øsby holder gudstjeneste på Årø; indtil 1906 benyttedes skolen, men i
dette år realiseredes den 1901 af kirkeforstanderen fremsatte plan om opførelse af et
kapel. De den 18. febr. 1906 af præsten og kirkevisitatoriet approberede tegninger bærer
påskriften »ausgefertigt H. Clausen«7.

K

Kirken ligger på et fladt terræn østligt i den gamle landsby og nogenlunde
midt i det gamle sogn. Kirkegården, der er udvidet mod nord 18558 og mod
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vest 1951, hegnes af kløvstensdiger, omsat 1852 og 1859; sidstnævnte år for
svandt de sidste rester af den gamle »stenvold«8. Spor af et ældre kampestensdige blev 1904 afdækket midt mellem kirken og den nuværende søndre hegnsmur (Chronik). 1723 blev der opført to kirkegårdsporte, 1796 omtales den
østre og søndre låge og 1817, at der i kirkegårdsdiget er »tvende mure med
bue over dobbeltporte og luge og en mur med bue over en enkelt luge, samme
mure er tækket med tagsten«; disse portaler er antagelig blevet nedrevet 1834,
fra hvilket år der foreligger en kontrakt med bygmester Berthelsen, Haderslev,
om opførelse af to køre- og tre gangporte (rgsk.).
Den usædvanlig store kirke er et gotisk langhus med samtidigt sakristi og
kapel opført o. 1500—25; et benhus i syd er en lidt yngre tilføjelse, hvorimod
tårnet i vest er ældre end den nu stående kirke; i dennes mure er der dog
også rester af en jævn stor, romansk, muligvis senere forlænget bygning, ved
hvis vestende tårnet blev rejst. Et våbenhus foran den nuværende kirkes syd
dør blev nedrevet 1832. Kirken har nogen afvigelse mod nord.
Den †romanske kirke. Hist og her i den nuværende kirke findes der større og
mindre stykker murværk, der kan henføres til en ældre kirke, som enten må
være blevet opført o. 1200—50 eller ved denne tid forsynet med en korfor
længelse; dette korpartis østgavl indgår (i en højde af ca. 4,5 m) i den gotiske
kirkes østgavl og er, så vidt det lader sig afgøre gennem hvidtelagene, opført
af hovedstore kampesten (enkelte frådsten) i ret jævne skifter. Midt i gavlen
er der en vinduesgruppe bestående af tre ret uregelmæssigt rundbuede vinduer,
af hvilke det midterste er højest; sidevinduernes sål sidder 270, midtvinduets
263 cm over terræn, og de måler henholdsvis 142 og 161 cm i højden. Begge
det romanske skibs østhjørner er bevaret og viser, at skibet har haft samme
bredde som det nuværende; det nordøstre hjørne er af råt tildannede kampe
sten, det sydøstre, som dels kan iagttages gennem et lille hul i benhuset (sml.
nedenfor), dels over dettes nordligste hvælving, er sat af små, råt kvaderdannede
kampe-, kridt- og frådsten. Forneden i den gotiske kirkes langmure ses indven
dig en del kamp, men det er nu ikke muligt at afgøre, om det er romansk mur
værk eller blot genanvendt byggemateriale; den sidste antagelse er nok den
mest rimelige.
Også længden af den ældre kirke har svaret til den nuværendes, og den
skævhed, der ses i det i øvrigt ret regelmæssige gotiske anlæg, skyldes den
endnu bevarede romanske (eller gotiske?) vestmur, der er muret af kampe
sten. Taggavlen viser, at den romanske kirkes tagryg har ligget ca. 6 m under
den nuværende kirkes tagryg eller ca. 1,75 m over dens murkrone; skibets
murhøjde i den ældre kirke må da have været ca. 5—5,5 m. Den nævnte
gavl kan stamme fra selve det romanske skib, men det er måske mere rime
ligt at søge dens plads i en vestlig forlængelse af dette skib, fordi lang-
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Fig. 2. Øsby. Plan. 1:300. Målt 1952 af El. M.

murene i det sengotiske skibs vestfag er 15—20 cm tykkere end murene i
faget østfor.
Tårnet. For enden af denne (eventuelt forlængede) romanske kirke opførtes
der o. 1400 eller i begyndelsen af 1400’rne et tårn; dette forblev urørt ved den
store, sengotiske ombygning og er således det ældste bygningsafsnit i den nu
værende kirke. Det er opført af munkesten i meget uregelmæssig skiftegang,
snart to—tre løbere eller bindere, snart munkeskifte og snart polsk skifte;
talrige istandsættelser og skalmuringer, der skyldes en uheldig byggegrund
eller slet fundering, hindrer en nærmere undersøgelse af murværket. Tårn
rummet står i forbindelse med skibet ved en stor, spidsbuet arkade brudt gen
nem den ujævne kampestensmur, som må stamme fra den ældre kirke; rum
met har i nord en slank, fladbuet lysåbning med indvendig fals. Hvælvingen,
der muligvis ikke er den oprindelige, har skjoldbue mod øst; til de andre sider
er fødselslinierne markeret af et udkraget løberskifte, og de kvartsten brede
ribber mødes omkring en lille, rund slutsten; kapperne er ret stærkt indskåret
på oversiden. Trappen ligger dels i sydmurens liv, dels i et lille, indvendigt
fremspring; den nuværende underdør er rundbuet og falset; overdøren er øde
lagt, — dens karme er tilsyneladende det eneste oprindelige murværk — og det
er nu umuligt at afgøre, om trappen er samtidig, eller om tårnet oprindelig
har haft fritrappe på samme sted. Tårnets andet stokværk er nu meget højt,
og det har omtrent i halv højde, hvor muren træder een sten tilbage til alle
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sider, et svært, dobbelt bjælkelag, på hvilket der måske tidligere har ligget et
loft. Rummets eneste lysåbning, i syd, er fra 1791 (sml. nedenfor). Det føl
gende stokværk, der indtil 1791 var tårnets øverste, har i syd en åbning sva
rende til andet stokværks; både her og til hver af de andre sider har der været
to rundbuede glamhuller med lige gennemløbende karme; den nordre i øst, der
har svagt overgribende stik, giver nu adgang til skibets tagrum. Om tårnets
øverste stokværk se p. 485.
Den sengotiske bygning. Det store byggearbejde, der i katolicismens sidste
år gennemførtes i Øsby, må ses på baggrund af kirkens tilknytning til kapitlet
i Haderslev (sml. p. 49). Gennem dette byggeforetagende, der såvel ved stil
former som ved den p.484 nævnte indskrift kan henføres til tiden o. 1500—25,
omskabtes den i forvejen store bygning til et anseligt gotisk langhus, der
med sine ca. 9 m høje mure og stejle tagrejsning ganske dominerer landsbyen.
Langhuset, der er opført af munkesten i munkeskifte iblandet materiale fra
den ældre kirke, består af fire hvælvede fag, som i det ydre adskilles af støtte
piller; østfaget er noget længere end de tre andre og i det indre udskilt fra disse
ved en triumfmur med en stor, spidsbuet arkade. Mens langhuset har døre
både i syd og nord i vestfaget, har det kun vinduer i syd, eet i hvert af de tre
vestlige fag samt eet i østgavlen. Når korfaget intet vindue har fået i syd,
skyldes det, at der her ligger et med faget samtidigt kapel, ligesom der på
korets nordside er et samtidigt sakristi.
Selv om den sengotiske bygning er en helhed, kan der inden for bygningen
udskilles tre byggeperioder. Arbejdet er efter sædvane påbegyndt fra øst med
korfag, kapel og sakristi; op mod kapellets vestmur og i forbandt med denne
rejstes på samme tid et nu forsvundet indgangsparti, hvorigennem der var
adgang både til det nye østafsnit og til tagrummet over dette. Herefter op
førtes langhusets andet fag fra øst, skibets østligste, og til slut de to vestfag;
mellem disse er der ganske vist også en stående fortanding i murværket, men
den er ikke så fremtrædende som andetsteds, og til gengæld udgør de to fag
et hele såvel med hensyn til dekoration som tagværk. Efterhånden som hvert
af disse tre bygningsafsnit opførtes, blev de bragt under tag, og i tagværkerne
(p. 485) finder man skel, der svarer nøje til murenes fortandinger. Efter fuldfø
relsen af langhuset stod der kun eet bygningsafsnit tilbage fra den ældre kirke,
og det var tårnet. Dets sammenspil med resten af kirken var helt ændret: tid
ligere havde det hævet sig et godt stykke over den gamle kirke, nu nåede dets
murkrone ikke engang tagryggen på langhuset; hvordan tårnspiret end har
været, så har tårnet været helt ude af proportion med langhuset, og således
forblev det indtil 1791 (sml. p. 485), da tårnets højde blev forøget med en
etage, hvorved murkronen bragtes op over skibets tagryg, men stadigvæk
føler man misforholdet mellem det ældre tårn og det yngre langhus.
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Hude fot.
Fig. 3. Øsby. Ydre, set fra sydøst.

Østafsnittet består som nævnt af langhusets østfag (dvs. koret), kapel (med
adgangsbygning) og sakristi. Inden for disse tre helt samtidige bygningsafsnit
er der ret store variationer i den dekorative udsmykning. Korets nordmur,
dets sydmur øst og vest for kapellets tagflade, kapellets østmur og sakristiets
vestmur har under en retkantet, svagt fremspringende gesims en frise bestå
ende af to savskifter adskilt af et glat skifte; sakristiets østmur derimod har
over et savskifte en buefrise, hvis nærmest fladrunde buer støttes af små, i
underkanten afrundede konsoller. Korets østgavl, hvori den ældre kirkes østgavl
indgår, har lige over dennes tre små, blændede vinduer eet stort, spidsbuet vin
due med dobbelte false ind- og udvendig og prydskifte af løbere omkring stik
ket (nu blændet i lysningen). I taggavlens fodlinie er der en båndblænding og
herover en række af 15 nedefter aftrappede trekantblændinger; resten af gavl
feltet optages af seks højblændinger, men kun de to nordre har bevaret deres
oprindelige, svagt tilspidsede buestik; pillen mellem de to lige høje midtblæn
dinger har affasede hjørner, og blændingerne er omtrent i halv højde underdelt
af en lille tvillingspidsbue med midtkonsol; højblændingerne er halvsten dybe,
de øvrige kun få centimeter. Gavlen afsluttes med ni kamtakker, hvoraf den

480

HADERSLEV HERRED

øverste er midtdelt, og bortset fra, at flere af takkerne er fornyet, er kamtakafslutningen oprindelig, hvorimod gavlene på sakristi og kapel vistnok altid
har været dækket af tagblyet. Sakristigavlen har fem spidsbuede højblændinger
med løberskifte omkring stikket (den ene med luge fra 1873)9; kapelgavlen har
lige over fodlinien fire savskifter adskilt af et blændingsbånd og derover tre
højblændinger flankeret af to cirkelblændinger (den vestre med indskriftsten,
sml. p. 483); midtblændingen er rundbuet, de to andre skråt afdækket.
Korets indre dækkes af en ottedelt hvælving med fremspringende skifte i
fødselslinierne og retkantede, kvartsten brede ribber. En rundbuet, falset dør
forbinder kor og sakristi; dette har en firdelt hvælving svarende til korets.
Mod sædvane er sakristiet fra første færd blevet forsynet med to fladbuede,
udvendig falsede, indvendig smigede vinduer, eet i hver flankemur; det vestre
er tilmuret i ydre murflugt, mens det østre endnu har blyindfattede ruder og
oprindeligt jerngitter; i nordvæggen er der to skabsnicher, der har flankeret
en †kamin, men kun skorstenen er i behold; vindue og dør er nyere.
En anselig, spidsbuet arkade forbinder koret og sydkapellet, der har en fir
delt hvælving med kvartstens ribber og diagonalstillet toprude; i den søndre
kappe er der et hul for et klokkereb, og taljen sidder endnu på plads ved den
gamle indgang, døren til benhuset (sml. nedenfor). I østvæggen er der et stort
fladbuet vindue, som først er blændet i nyere tid, og i syd et stort, spidsbuet
med ind- og udvendige false. Under vinduerne har begge vægge to rundbuede,
tilmurede (alter?)nicher. Nordligst i vestvæggen er der en rundbuet dør, som
nu fører til det nordre rum i benhuset (sml. p. 482), og denne dør har tidligere
været den eneste adgang fra kirkegården til det nyopførte østafsnit. Døren
førte dog ikke direkte ud til det fri, men gennem et tøndehvælvet vindfang i en
lille †»forbindelsesbygning«, der var opført samtidig med kapellet; til denne lille
bygning med døren til østafsnittet må den p. 483 omtalte indskrift have været
beregnet. Sydfaçaden var trukket godt 60 cm tilbage i forhold til kapellets,
og dens vestfaçade har sikkert flugtet med vestsiden af den svagt fremsprin
gende støttepille, som (lidt forskudt mod vest) markerer skellet mellem lang
husets to østre fag. Over benhusets nordre tøndehvælv ses rester af den hel
sten tykke, fladbuede tøndehvælving, der har dannet loftet i det lille vindfang;
dens underside er hævet ca. 1 m over dørens højeste punkt. Den såkaldte for
bindelsesbygning har tillige formidlet adgangen fra kapellet til tagrummet over
dette10 og koret, der først er blevet tilgængeligt via tårntrappen efter lang
husets fuldførelse. På dette tidspunkt har man også kunnet fjerne den gavl af
træ eller sten, som har lukket for korets tagrum mod vest, og som har hvilet
på triumfmuren, der er ført op i højde med langhusets murkrone og forsynet
med et savskifte lige under tagfoden. — Forløbet af den trappe, der har ført
fra kapellet til tagrummet, kan ikke fastslås fuldstændigt uden udhugninger.
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I kapellets vestvæg ses — foruden den allerede omtalte dør til benhuset — tre
fladbuede, nu tilmurede blændinger eller åbninger; sydligst i væggen er der
spor efter en åbning, hvis stik sidder 187 cm over gulvet, og mellem denne og
døren til benhuset er der to tilmuringer over hinanden, den nederste med sit
stik 87 cm over gulvet, den øverste med bunden 214 cm og stikket ca. 400 cm
over gulvet; at den sidstnævnte tilmuring skjuler en dør kan fastslås fra tag
rummet over benhuset, og her ses tillige, at der fra denne dør fører et (delvis
ødelagt) trappeløb op gennem murlivet i sydlig retning og udmundende gen
nem en fladbuet dør i kapellets sydvestre hvælvingslomme; herfra kunde man
ved hjælp af enkelte trinsten, der stikker frem på hvælvkappernes overside,
komme helt op på hvælvet og videre til tagrummet over koret ad en lille, nær
mest halvcirkulær trappe anbragt i den øverste del af muren mellem kapellet
og koret (ca. 125 cm over kapellets murkrone). Mens således trappens øvre for
løb og den videre forbindelse til korets tagrum ligger klart, er det et spørgsmål,
hvordan man er kommet op til den højtsiddende dør i kapellets vestvæg. Der
synes dog kun at være to muligheder, den første, at der inde i selve kapellet
har ført en trætrappe (muligvis i forbindelse med et pulpitur) op til den højtDanmarks Kirker, Haderslev amt
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siddende dør, den anden og mere sandsynlige, at den førnævnte tilmuring sydligst i kapellets vestvæg skjuler en dør, der har ført ind til en højresnoet spin
deltrappe, som dels har ligget i kapellets vestmur, dels i den sammenbyggede,
nedrevne del; fra denne trappe har der da kunnet være adgang gennem den
højtsiddende dør ind på et pulpitur i kapellet samt videre op ad det delvis
bevarede trappeløb til åbningen over hvælvet, som beskrevet ovenfor.
Langhusets vestafsnit omfatter de tre vestfag, der udgør kirkeskibet; som
nævnt repræsenterer dette afsnit to byggeperioder, idet der findes et klart lod
ret skel i mure og tagværk umiddelbart vest for støttepillerne mellem andet og
tredie fag fra øst, men det er kun i et par detailler, de tre fag adskiller sig fra
hinanden. Sydmuren er muligvis noget ændret ved skalmuring, thi den ender
med en simpel retkantgesims, uden gesimsfrise som nordmuren; her har faget
nærmest koret en række af ti nedefter aftrappede trekantblændinger og der
under tre cirkelblændinger, mens de to vestfag (ligesom langhusets østgavl)
har en båndblænding under rækken af trekantblændinger og derunder en enkelt
cirkelblænding; en sådan forekommer også øverst på nordsiden af den vest
ligste støttepille. — Nordmurens eneste åbning, den efter 1754 blændede nord
dør11, sidder i det vestligste fag; lysningen er fladbuet under spidsbuet spejl
med helstens stik omgivet af et binderskifte, og højden er meget større end i
syd, hvor døren har en tilsvarende anbringelse; syddørens spidsbuede stik er
ødelagt af et vindue 1832, da indgangen flyttedes til tårnet. Hvert af sydmurens
tre fag har et spidsbuet, falset vindue, i vestfaget forskudt mod vest på grund
af døren og betydelig mindre end vinduerne i de to andre fag; dette vindue,
der er blændet i ydre murflugt, antagelig i forbindelse med indsætning af det
nye vindue i samme fag, har spidsbuet helstens stik. Af de to store vinduer i
de andre fag har det vestre helstens stik med prydskifte af bindere, det østre
kun halvstens stik (hvorunder et nyere stik af små sten).
Det indre. Hvælvingerne i skibets to østfag har skjoldbuer i nord—syd, vest
faget kun i vest; gjordbuerne er to sten brede, ribberne halvstens; de tre hvælv
er ottedelte som korets, alle midtfagets ribber og vestfagets diagonalribber er
profilerede (trekvartrundstav med bred platteryg), de øvrige ribber er retkantede; de to vesthvælv har stor, rund, nedhængende slutsten; helstens over
ribber med trinkamme af bindere og topkvadrat.
Benhuset 12 (fig. 5—6) (1781 Knochenhaus, rgsk.), en halvtagsbygning, der
har afløst det p. 480 omtalte indgangsparti ved sydkapellets vestmur, kan
tidligst være opført efter fuldendelsen af det sengotiske langhus, thi hermed
var der skaffet adgang til kirkens tagrum fra tårnet, og det er muligt, at opførelsestiden først kan sættes til o. 1550; materialet, munkesten, hvoraf flere
med indskrift (sml. p. 484), er til dels taget fra den på stedet nedrevne byg
ning; forbandtet lader sig ikke fastslå, men fugerne synes at være »brændte«
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Fig. 5-6. Øsby. Benhuset bygget op mod sydkapellets vestmur, med indskrift under
blændingerne (p. 482 ff.).

(indtrykket med rundjern) som i renæssancetiden. Vestsiden har en fladbuefrise båret af konsoller med afrundet underkant, sydsiden tre tilsvarende buer
mellem endelisener og halvgavlen derover fire højblændinger afdækket paral
lelt med tagfladen. — Benhuset er fra første færd delt i to rum, begge dækket
af fladbuede tøndehvælv, det søndre med vederlag i øst—vest, det nordre med
vederlag i syd—nord; op mod kirkens mure er der skaffet vederlag for hvæl
vene på skalmure, som tillige skjuler de uregelmæssigheder, der er fremkom
met i murene, da den ældre tilbygning blev nedrevet; lige over vederlagene
har de to hvælv en række småhuller. Det søndre rum er det egentlige benhus,
og endnu 1754 var det fyldt med ben (præsteindb.); knoglerne har kunnet ind
lægges gennem fire fladbuede åbninger eller lemme, to i syd og to i vest, nu
tilmurede eller delvis ødelagte; i syd indgår den ene åbnings østkarm i en yngre
dør; på vestmurens yderside er der mellem de to åbningers stik indskudt en
lille blænding. Det nordre rum har været tilgængeligt fra kirkegården gennem
en nu tilmuret dør i vest, og man har således gentaget ordningen fra den ældre
tilbygning med et lille vindfang foran den oprindelig indgang til østafsnittet,
døren til kapellet; ifølge præsteindberetningen 1754 havde »en del kvinder« ad
gang til kirken gennem denne dør.
Indskriften (fig. 7). I benhuset sidder 10 munkesten med fordybede bogsta3*
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Fig. 7. Indskriftstenene på benhuset, nr. 4 i sydkapellets mur. 1:10. Tegnet efter aftryk, af El. M.

ver, og een har fundet plads i en cirkelblænding højt oppe i sydkapellets gavl.
Som nævnt må det antages, at denne indskrift har været bestemt til at sættes
til minde om hele østpartiets ombygning, og der er på forhånd ingen grund til
at tro, at den skulde tage sigte på netop benhuset. Seks skriftsten sidder i skif
tet umiddelbart under benhusets blændinger, først to sten (den første på ho
vedet), så — efter et mellemrum med to glatte sten — de øvrige fire; lige over
den næstsidste i rækken sidder en syvende sten, hvis indskrift står på hovedet,
og en ottende er anbragt under tagrenden på vestsiden, lige om hjørnet. Ende
lig er to sten indmuret på gavlens inderside, mens den ellevte og sidste som
nævnt sidder i nabobygningens cirkelblænding. Hvad enten indskriftstenene
tidligere har været indmuret i rigtig orden og rækkefølge, eller de aldrig nåede
dette, så er det imidlertid givet, at de nu er indsat uden hensyn til indhold
eller til, hvad der er op og ned; hertil kommer, at sikkert kun halv- eller trediedelen af indskriften er bevaret, således at man tør regne med, at resten er
indmuret med skriften indad eller ligefrem kastet bort. Nogen sammenhæn
gende mening kan man ikke få ud af de levnede sten; men det er sikkert, at
indskriften har været en af de netop o. 1500 så almindelige bygningsindskrifter, som med dato og år mindedes en ombygning og dem, der har bragt denne
i stand (se f.eks. Haraldsted kirke, DK. V. Sorø, p. 445 f., eller Bordesholm,
Haupt VI, 141).
Bogstaverne, der må karakteriseres som frakturprægede minuskler og der
for snarest må tilhøre 1500’rnes begyndelse, er hugget i teglstenene, efter at
de var brændt. I den nævnte orden kan de enkelte stens indskrifter gengives:
: et 4) piisop? 5)
1) xit : ?ci- : 2)
esth° 3)
6)
— det sidste m tvivlsomt — 7) o c t o b r i s 8) under tagren(eller
den, meget usikker læsning: obitv 9—10) i gavlens indervæg: c i o : n o s —
c o m p l e og endelig 11) i sydkapellets cirkelblænding: ? c u l o r .
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Af dette kan sammenstilles 10 — 2 — 7 — 4 til completu(m) est h(oc)
octobris ... piis op(ibus), d.e.?? oktober [år ????] blev dette fuldendt ...
ved fromme midler13.
Tårnets forhøjelse. 1579 var der et større murerarbejde på tårnet, 1640 skal
muredes syd- og vestsiden (rgsk.), og 1790—91 blev tårnet hovedistandsat af
murermester Jacob Høf(f)ner, Haderslev (rgsk.). Dette arbejde omfattede ikke
blot betydelige skalmuringer, men tillige en forhøjelse af tårnets mure med to
alen og en ny tårnafdækning med fire hjørner »ligesom den hidtidige«14. Det
er nævnt p. 478, at tårnet, der var bygget til den ældre og lave Øsby kirke,
var alt for lavt til det høje, sengotiske langhus, men først efter næsten 300 års
forløb lykkedes det at bedre forholdet noget. Tårnets forhøjelse blev omtrent
dobbelt så stor som beregnet i overslaget og indrettet som et klokkestokværk
med to falsede, fladrundbuede glamhuller til hvert verdenshjørne. Gesimsen
består af hulled under kvartrundstav, adskilt af platte; det firsidede pyramide
spir har opskalk og en lille, buet kvist til hver side. På tårnets vestside findes
jernankre med årstallet 1791 og initialerne: C. 7 (under krone), I C (J. Cretschmer, provst), I C v M (J. S. v. Møsting, amtmand), I I (Jens Ingwersen, præst),
I E og P A (Jeppe Erichsen og Peder Andersen, kirkeværger). Efter 1832 blev
tårnrummet indrettet til »vestibule«15 og en dør brudt gennem vestmuren.
†Våbenhus. Samtidig med at indgangen flyttedes til tårnet, blev våbenhuset
nedrevet15; det lå foran kirkens syddør, som 1754 kaldes »den rette kirkedør«
(præsteindb.), og var ifølge undersøgelseskommissionen af 1711 (rtk.) tækket
med tegl; 1817 blev mure og skorstenen over taget efterset (rgsk.), hvorfor
man må formode, at våbenhuset har haft en kamin.
Tagværkerne over den sengotiske bygning er oprindelige, materialet er eg,
og hvert spærfag har to lag hanebånd (og nyere krydsbånd); tagværkerne er
rejst, efterhånden som murene i hvert bygningsafsnit blev færdige og num
mereret for hvert afsnit, 1—10, 1—(5)—1 og 14—1 (alt regnet fra øst mod
vest); i nord er der benyttet øksehugne romertal og (i andet fag fra øst) en
kelte bomærker, i syd tværøksestreger og huljernsromertal.
Kirken står hvidtet, og det har langhuset været lige fra opførelsen, thi den
midlertidige gavl, der lukkede østafsnittet mod vest, bærer endnu rester af
hvidtekalk. Hele kirken er tækket med bly, og på tagene er der flere blytækkerårstal fra forrige århundrede. 1575 omtales et stort blytækkerarbejde (rgsk.);
fire murankre, med de løsrevne tal 5 1 (mod nord) og 9 3 (i syd) må referere
til en reparation i 1593 eller 1653 (se rgsk. for 1591 og 1653). I 1822, da man
påtænkte at genåbne østvinduet, havde kirkens øvrige vinduer blyindfattede
ruder16, som vistnok 1862 afløstes af de nuværende17. Kirken blev hovedrestaureret indvendig 183518. I hvælvkapperne er der små blikstjerner, an
skaffet 1884 og forgyldt tillige med hvælvingernes slutsten9’7.
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Fig. 8. Øsby. Indre, set mod øst, før 1910.

Hude fot.

En vindfløj på tårnspiret har form som et dragehoved med udstanset I H N
og 1853.
INVENTAR
Alterbordet, af glatte brædder, leveredes 1835 af bygmester Berthelsen, Ha
derslev19.
Alterklæde fra 18829, rødt, med guldfrynser og kors.
Altertavlen består af et stort maleri, ca. 250 × 190,5 cm, Kristus i Gethsemane,
signeret Adam Müller 183620, indfattet i en ramme, hvortil professor Hetch
1841 gav tegning21. Den enkle ramme (fig. 9), der hviler på et postament med
to forkrøppede sidefløje, har glatte fyldingsfelter med påsatte rosetter og akroterier; den lave volutgavl, flankeret af akroterier, krones af et kors, der skyder
op mellem to symmetriske volutter. 1890 forgyldtes rammen af maler Kidde,
Haderslev9, 1937 rensedes billedet, og rammen nymaledes og forsynedes med
indskrift forneden af P. Kr. Andersen.
Den tidligere *altertavle er nu i Jegerup (Gram hrd.).
Fra en katolsk †tavle stammer en *Maria med barnet (fig. 13), o. 1500, nu i
Nationalmuseet. Den 132 cm høje figur, der træder på måneseglen, bærer over
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N. E. 1954

Fig. 9. Øsby. Projekt 1841 af Hetsch (LA. Åbenrå) (p. 486).

det lange, lokkede hår en ret stor krone (nu uden takker eller korsblomster).
Hun er iført en folderig kappe trukket op over den højre arm, hvorpå barnet sid
der og med begge hænder griber efter det granatæble (næppe en vindrueklase),
som Maria rækker det. Under den yngre, brogede staffering (blå kjole, rød
kappe med blåt foer og gylden krone) skimtes ældre farver på kridtgrund.
Altersølv. Kalk, fra o. 1650, vistnok med bæger fra 1868, nu 24,2 cm høj.
Den er af normal barokform, sekstunget med sekskantet skaft, der har blad
krans forneden, fladtrykt knop (svarende til Grarup-kalkens fra 1653 p. 445)
med drevne blade inden for ophøjede rundbuer og rudebosser med versaler:
I E S U S N. På en af fodtungerne et lille, støbt, nok oprindeligt krucifiks
på graveret kors over kranie, på en anden et støbt relief af nadveren, fra 1868,
svarende til det på vinkanden, og herunder graverede versaler: Den 13. Marts
1868; reparationen udførtes af guldsmed Johan Wilh. Nissen22 (Bøje p. 230);
på fodpladen mestermærke, versalerne GSi oval.
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Disk, med graveret: Den 13. Marts 1868, ligeledes repareret af guldsmed
Nissen22; i inventariet 1826 nævnes den lille, sølvforgyldte disk, på hvis kant
der fandtes det samme stempel som på kalken7. Oblatæske 1772, cylindrisk,
10,5 cm i tvm., 5 cm høj; det hvælvede låg har en bred krave med graverede
skablonagtige ornamenter og midt på et, ligeledes graveret, krucifiks samt
skriveskrift: »Zu Öesbye Kirch Anno 1772«. Under bunden to ens mestermær
ker, C O, for Haderslevguldsmeden Claus Otzen (Bøje 1580). Vinkande 1868,
med seks påloddede, støbte relieffer: krucifiks, korsbæring, nadver (som på
kalk), dåb, opstandelse, gravlæggelse; på låget liggende lam. Graverede ver
saler: Til pastor Kraghs jubilæum den 13. Marts 1868. Under bunden stemplet:
Nissen 13 L. (Bøje 1624). 40 cm høj.
Sygekalk, o. 1800, med rund fod, skrå fodplade, knop med spidsovalt tvær
snit og herover tolvkantet skaft, udsvajende bæger. Under bunden mester
mærke, versalerne MHP, for Haderslevguldsmeden Martin Hinrich Petersen
(Bøje 1587), der fik borgerskab 1784, død 1824. Disk med graveret cirkelkors
og samme mestermærke, dog med store skønskriftsbogstaver (Bøje 1589).
Oblatæske, trind, flad og glat, med samme stempel som disken. Vinflaske af
slebent glas. Samtidige futteraler af skindbetrukket pap.
Alterstager, tre par. 1) Gotiske, kun 27 cm høje, med profileret fod- og lyse
skål og cylinderskaft med tre ringe; på lyseskålen spor efter tre lysepiber. 2)
Skænket 1748, svarende til bl.a. Vilstrups fra 1747 (p. 384), med karnisagtig
fodskål, hvælvet lyseskål og slankt skaft med henholdsvis to og tre kugleled
om en større midtkugle. På foden indprikket skriveskrift: »Eüsbü Kirch 1748«.
36 cm høje. 3) Ganske svarende til Fjelstrups fra 1767 (p. 308), med indslåede
versaler: »Øyesbye A° 1762«, antagelig de »Licht Kertzen«, der 1761 anskaffe
des for 57 mk. (rgsk.). 45,5 cm høje.
*
Røgelsekar (fig. 10), romansk, af malm, 14,5 cm højt. Det har lav, konisk fod
med fodring, rund, glat ildskål og rundt låg hvori tresidede samt runde, korsstillede røghuller; på toppen en lille lanterne. I de fire sæt bæreøskener (hvoraf
alle skålens er fornyede i gammel tid) sidder jernstænger fastgjort i en stor, rund
messingplade fra nyere tid; på dennes underside graveret et træ og indskriften
»Øysbøy Sogen«. Ophængt i en øsken. Nu i Nationalmuseet, nr. D. 11320.
†Brudesmykke. Under præstens accidentia opføres 18267: Betaling for brude
smykket »hvad enten dette kræves eller ikke« 1 dl. cour.23.
Døbefont, romansk, af granit, hørende til Haderslev-gruppen (sml. bl.a.
Bjerning p. 322 og Vilstrup p. 386). Den har den almindelige bølgeranke om
kummen, 86 cm i tvm., skarpe hjørneknopper og plantemotiver i fodfelterne
omtrent svarende til Grarups (p. 447), tre treblade, samt et lille træ. 86 cm
høj (Mackeprang: Døbefonte p. 328 ff.). 1754 stod fonten »under tårnet nederst
i kirken« (præsteindb.); en tid var den kasseret til fordel for en nyere †sand-
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stensfont. Pastor Kragh skriver mellem 1850
og 1881, at den gamle granitfont for omtrent
20 år siden er blevet ombyttet med en ny,
finere af sandsten24, der ifølge tilføjelser i
Haupts håndeksemplar p. 340 f. skal have
svaret til Åstrups fra 1818 (p. 532); den
maledes 186921. Endnu o. 1890 nævnes gra
nitfonten blandt ubrugelige sager7, men kort
tid efter blev den atter taget i brug.
Dåbsfad (fig. 11) af sølv, anskaffet 183818,
af form som en frugtskål. Selve skålen hviler
på en krans af symmetriske akantusblade,
der atter bæres af en karnisformet fodring
med tre kugleben. Under bunden fire stemp
ler: Haderslev bymærke (broen) samt tre
ens ovaler, hvori skriveskrift: »Petersen« for
guldsmed Wolfgang Petersen (Bøje p. 229).
17,2 cm høj, 16,3 cm i tvm. I inventariet
1826 omtales et †kobberdåbs fad med afslidt
fortinning7.
Korbuekrucifiks (fig. 12), sengotisk, sidste
halvdel af 1400’rne. Figuren, der hænger i
næsten vandret strakte arme, er især karak
teristisk ved den voldsomt hvælvede bryst
kasse med fremtrædende ribben. Hovedet,
der har turbanagtig tornekrone, hælder let
mod højre, øjnene er lukkede, mundvigene
nedadvendte; fuldskægget er kort. Det lille
lændeklæde har skarpe folder og hængeflig
midtfor og på højre side; skinnebenene er
skarpt skårne, fødderne, med kraftigt frem
hævet hudfold for naglen, krydslagte. Kru
cifikset nystafferedes 1937 af P. Kr. Ander
sen, da den middelalderlige staffering var
forsvundet og et farvelag svarende til prædikestolens fra 1706 vanskeligt at fremdrage.
Figuren har nu bleg hudfarve, tornekronen
er grøn, skægget brunt, lændeklædet hvidt
med
guldkanter,
evangelistmærkerne
med
forsølvede vinger, alt i smag med 1706-

N. E. 1955

Fig. 10. Øsby. *Røgelsekar (p. 488).

E. M. 1952

Fig. 11. Øsby. Dåbsfad 1838 (p. 489).
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E. M. 1952

N. K. 1955

Fig. 12—13. Øsby. Korbuekrucifiks (p. 489). *Mariafigur (p. 486).

stafferingen; korset er brunt med røde kanter. Da det nederste evangelistfelt
blev taget af, fandtes under det rester af middelalderlig staffering på den lod
rette korsarm: grønt med røde kanter.
Korstræets arme, der er ret smalle og med glat overflade, ender i kvadrati
ske felter med evangelisttegn, der for tværarmens vedkommende vender ryg
gen til Kristusfiguren. Den lodrette korsarm har været længere, og ved istand
sættelsen 1937 konstateredes, at pladen forneden var sømmet direkte på korsarmen; nu er den tappet i.
Prædikestol (fig. 14—15), fra 1559, et af landets tidligste og bedst skårne
renæssancearbejder. Den består af fem fag, med rundbuede arkader i stor
felterne. Bueslaget har glat bund mellem to kraftigt fremspringende profillister,
af hvilke den ydre på indersiden er dekoreret med en akantusbladrække, i fel
tet nærmest væggen dog med fordybede tværstreger. Pilastrene (hvis kapitæler
og baser er fornyede) fyldes i de to felter nærmest opgangen af helt italiensk
virkende montanter med vaseagtige led, og i feltet over baserne findes her skå
ret: Anno — 1 ix — 1559; i fjerde felt er der blade og frugtbundter på bag
grund af kartoucheflige og øverst med to dyre- eller troldemasker. I en af
kartouchefligene indskåret: 59. Midtfeltet, eller tredie felt, har fire småfigurer
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Fig. 14—15. Prædikestol 1559 og detail (p. 490 f.).

i pilasterfyldingerne, mod syd Adam og Eva adskilt af et hornet, gabende
hoved, hvorpå Adam står (under Eva skåret 1559), mod nord fanden og hans
»oldemor« (fig. 15); i alt fald er den øverste figur en kvinde, og efter ansigtet at
dømme, ikke af den gode slags; også disse figurer adskilles af et hornet hoved.
Det femte felt, der vender mod væggen og i det hele er det simpleste, nøjes
med ruder og tværstreger i pilastrene. De lire felter har englehoveder i de øvre
hjørner, vægfeltet akantus. Storfelterne adskilles af hjørnebøjede fyldinger, og
foran dem står kraftige, men slanke korintiske søjler med prydbælter, der vok
ser op af akantusblade. Postamentet er i forhold til gesimsen ret højt og har i
felterne pålagte lister om et lille rektangelfelt, mens fremspringene har dybe
fyldinger med smukke akantusmotiver, eet sted endende i dyre-, et andet i
barnehoved. Gesimsleddene er dekoreret med tandsnit, kugle-, perle- og ægge
stav. Kronlisten er ny. Stolen afsluttes forneden med en lav, svungen baldakin,
der er omgivet af flade bøjler, hvis sider har skårne tværstreger. Opgang fra
1937 delvis efter panelet i Halk (p. 470).
Himlen er fra 1621, hvilket årstal samt »C. 4« og »F. 4« ifølge præsteindberetningen 1747 fandtes »på overdelen«; den har svaret til Åstrups fra samme år
(p. 534), men topstykkerne er forsvundne og gesimsen fornyet. På undersiden
har den fire græske kors omkring en ottekantet polygon med dobbeltroset.
Stol og himmel står nu med en staffering hovedsagelig fra 1706, brun bund
med enkeltheder i guld, sølv og rødt, bladene grønt laserede. I storfelterne er
dog på blå bund to store blomster ophængt under hinanden i rocailleornament,
som opad går over i et englehoved; denne smukke, med grønt laserede sølv-
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dekoration fra o. 1750 fandtes kun i felt eet og fem under indsatte træplader og
er nu kopieret i de øvrige felter ved restaureringen 1937.
Fra den ældste, meget sparsomme staffering, hvoraf kun lidt smalteblåt og
muligvis lidt guld konstateredes, stammer også indskriften, med versaler, i fri
sen: »2. Tim. 4,2. Predike ordet, holt ved, hvad helder det er i ret tid elder i
wtid«; initialerne i postamentfelterne er fra 1706: »MISPP (magister Josua
Schwartz
præpositus
(provst,
generalsuperintendent))
HABP25
+
MMStPP
(magister Michael Stichelius præpositus) — IRP GR (Jens Ravn pastor, og
hustru Gertrud Ravn), (i opgangsfeltet) 1706«. Foruden disse tre stafferinger
havde stolen en maling fra 1800’rne: gråt, ægte forgyldning og marmorering i
storfelterne.
Stolestaderne stammer fra 1910, leveret af N. Jürgensen, Haderslev9. 1835
sluttedes kontrakt med tømrermester Berthelsen, Haderslev, om nye †stole
efter tegning af B.-I. Meyer19.
Øreklapstol, nyere, skindbetrukket, og to stole, alle fra 1700’rne, i kor og sa
kristi (sml. fig. 16).
»Et par gamle †munkestole« fandtes 1775 ifølge Abildgaard i koret26.
Skrivepult (fig. 16), 1700’rne, bestående af et skab under to skuffer, og her
over den egentlige pult, et svagt skrånende brædt flankeret af 15 cm høje
lister med gennembrudt barokbølgeranke og bagtil begrænset af et skråtstillet
brædt. De gamle skuffelåse og den tilhørende nøgle er bevaret, men intet ori
ginalt låseblik. Brunt og grøngråt malet. I sakristiet.
Et †pulpitur på fire fag tværs over kirken omtales 1711 (rtk.).
Orgel. 1822 foreligger et kontraktudkast med Marcussen i Åbenrå om et nyt
orgel16, men det leveres først 1827, da maler Häger i Haderslev maler det nye
orgels façade med bronze og guld (rgsk.). 1941 hovedrepareredes værket ved
Marcussen og son (Chronik). Façaden er i smuk, ren empire; over et højt posta
ment med fremspring står fire kannelerede, joniske pilastre omkring pibefel
terne. Over gesimsen krones orglet af et topstykke, flankeret af sidestykker
med svagt buet gesims, alle fyldt med de mindre piber. Topstykket afsluttes
af en trekantgavl med solstråler. Det enkle pulpitur, med gitterbrystværn,
hviler på firkantede jernstænger. Staffering fra 1937, delvis på gammelt grund
lag: grå postamentfremspring, blå marmorering i felterne, hvide pilastre med
guldkapitæler. Orgelpiberne, der konfiskeredes 19179, fornyedes 1923 (Chronik).
Pengeblok, med indskåret »Anno 1789 CF: I R« nederst på en af siderne,
der i øvrigt er tæt beslået med store, flettede jernbånd.
Klingpung med forsølvet messingring og -klokke, rød, skindforet filtpose
med guldagramaner og frynser, sort drejet skaft. På ringen indprikket: C (ell.
G?) MS Øesbye Kere CIS 1782«. Endnu i brug i mands minde. I sakristiet.
1868 ansøgte kirken om to tavler til series pastorum 22 . De to enkle, sort-
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malede tavler med hvid skriveskrift hæn
ger i koret på hver side af en mindre
tavle med en fortegnelse over »Diaconer
eller ordinerede Degne« i alt fire, idet
diaconatet gik ind 1724.
Tårnuret, med tre skiver, er fra 1923.
Dets †forgænger var lavet af urmager
Green i Åbenrå 1792 (rgsk.).
Klokke, 1791, støbt af H. C. Gamst,
København. »Jeg er støbt for Øesbye
kirkes regning i aaret 1791, da C. 7. var
konge, kammerherre V. Møsting amt
mand, I. Cretschmer provst, I. Engversen pastor, Peder Andersen og Jeppe
Erichsen jurator, af H. C. Gamst i Kiøb:
havn«. Frise mellem modvendte blade
og på slagringen enkelt række af opadvendende blade. Tvm. 125 cm. †Klokke.
1723 omstøbte Johann Asmussen, Hu
sum, en gammel klokke, der vejede 1101
Fig. 16. Øsby. Skrivepult (p. 492).
27
pd.; den nyes vægt var 1221 pd. . Den
bar en indskrift i to linier: »H. Arendt Fischer. Præpositus. H. Jens Raben.
Pastor. Jurati. Hans28 Gregersen. Andres Hansen. Johan Asmussen me fecit.
Husum. Anno 1723« (»J. A. gjorde mig«) (præsteindb. 1747).
Ældre klokkestol af eg (muligvis ændret 1791), suppleret med fyr 18789.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 17) 1729. Simon Bertelsen til Sparrelund og hustru. »Kirken
til Prydelse og den sal. Mand Simon Bertelsen fordum frie besidder paa Sparre
lund, fød om Sct. Martini A° 1637 og død den 19. Oct. A° 1727, med sin sal.
hustrue Kirstine Simonsens, fød den 14. Jun. A° 1650 og død den 15. Oct. A°
1727, hvilcke hve(!) levet et kierligt ægteskab i 62 aar og efterlatt sig fire
børn, neml. Sara Holstes, som er: hr. Paul Matthiæ Holstes vel. merit. Past,
til Widsted Meenighed hans hustrue, Bertel Simonsen, kongl. Maj. Skovrider i
hvidding og Rangstrup herreder, Andreas Simonsen, kongl. Maj. Kriegs- og
Land-Commis. saa og huusfoged i Hadersleb Ambt og Hans Simonsen, kongl.
Maj. Justitz Raad og Ambtmand over Assens og Hindsgauls ambter saa og
over Rytter Districtet i Fyhn til Efterminde opretted af bemeldte Hans Si-
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Hude fot.

Fig. 17. Øsby. Epitaf 1729, udført af C. E. Brenno, over Simon Bertelsen, død 1727, og hustru Kirstine
Simonsens, død 1727 (p. 493).

monsen A° 1729«. Det veludførte epitaf, nu hist og her revnet og med løse en
keltheder, er af stuk, og dets mester er den indvandrede italiener Carlo Enrico
Brenno29, fra hvis hånd også andre epitafier er kendt; således lindes et fra
1727 i S. Hans kirke i Odense over admiral Frederik Gedde, der i mange de
tailler svarer til Øsby-epitafiet. Storstykket, hvis gesims udvider sig i en mus
lingformet gavl, flankeres af koblede korintiske pilastre; den kvadratiske, sorte
indskrifttavle med gylden kursiv danner midtpunktet i en gruppe af frie figu
rer: over tavlen Kristus med sejrsfanen (øverste del af fanestangen og det
meste af figurens højre hånd mangler), til siderne to figurer som holder tavlen,
en nøgen, fuldskægget mand med timeglas (tiden) og en ligeledes nøgen kvinde,
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Fig. 18. Øsby. Epitaf 1755, over Christen Engel, død 1763, og hustru Catharina Lemvig, død 1773
(p. 496).

som i sin fremstrakte højre har holdt et nu forsvundet attribut, en slange der
bider sig selv i halen. Under indskrifttavlen er et maleri på laured, brystbilleder
af de afdøde, i cirkulær ramme, der dels holdes af to putti, dels støttes af postamentgesimsen, der også danner sæde for de to putti. Hængestykket indeholder
i et spidsovalt felt Simon Bertelsens kronede våben på baggrund af draperi,
og herunder afsluttes epitafiet af en stor volut over en skyformation, hvorfra
to småbørn med et klæde i de oprakte hænder svæver hver til sin side. På pilastrenes gesimser, der springer frem for storstykkets, er der store kugler og
putti, medens småengle holder en brændende vase på topstykket. 1835 rensede
og marmorerede maler Häger epitafiet18. Materialet står nu hvidt, svagt mar-
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moreret; kun pilastrenes »spejle« og kug
lerne er stafferet som blåflammet marmor.
(Sml. gravsten nr. 3 og †begravelse). På
skibets nordvæg.
2) (Fig. 18). Sat 1755 »Kirken til zierde«
af Christen Engel, født i Ringsted 22. okt.
1688, frekventerede Roskilde skole til 1711,
blev »Collega i Ringsted Skole og tillige
Præd. Aftensang« 1716, derfra kaldet til
Øesbye 1727, ordineret i Haderslev 23. juli
og præsenteret d. 27. »som var Dom(inica)
7 P(ost) Trini(tatis)«. <Død 19. febr. 1763>.
Og hustru, Catharina Lemvig, født i Moltrup 20. maj 1708, kom til Ringsted, da
hendes fader, mag. Eric Christian Lemvig
blev forflyttet hertil 1717 som pastor pri
marius, »udi hvis Huus de bleve copulerede
den 29. July 1728«. <Død 7. april 1773> —
K. Uldall 1916
Fig. 19. Øsby. Tegning o. 1766 til gravsten
med to børn, Karen, født 17. aug. 1731,
nr. 3 (p. 497). 1 Erholm arkiv.
død 8. febr. 1734, og Frans von Flagen, født
10. jan. 1734, død 13. sept. 1735. »Deris Levninger findis i Sacrestiet«. I præsteindberetningen 1754 skrev pastor Engel om sit eget epitaf: »Med første bliver
et epitafium af bildhuggerarbejd opsat over sakristidøren lige for alteret ..,«30.
Det lille, snedkrede rokokoepitaf med uregelmæssigt storfelt (hvori gravskriften
med fraktur, navnene med versaler), øverst og nederst begrænset af rocailleornamenter, har svajknækket over- og undergesims brudt af ornamentikken; top
og hængestykke omgives helt af rocailler. På den øvre gesims står to engle med
krans og overflødighedshorn, mens storfeltet flankeres af putti med forkrænkelighedssymboler (timeglas samt kridtpibe hvormed blæses sæbebobler). I top
og hængestykkets felter gylden fraktur: Rom. 14,8: Dersom vi leve etc. og
Luc. 10,20: Dog glæder eder icke derudi etc. Epitafiet, hvis oprindelige staffe
ring blev fremdraget 1937 under to lag grå farve med marmorering, står nu i
blå og hvidgrå toner med marmorering på profilerne, gesimser og skrifter sorte.
(Sml. gravsten nr. 4). På skibets nordvæg.
Malerier. 1) (Fig. 20) 1710, af »Jens Ravn, Præst i Øsby 1688 til 1724« (som
en senere tilføjelse nederst på maleriet lyder) og hans hustru Gertrud Ravn.
Den oprindelige indskrift på rammen var ifølge præsteindberetningen 1747
kun: »Gud og Kirken til ære opsat 1710«. De udmærkede portrætter viser præ
sten i embedsdragt med to-snippet krave og kalot og hans hustru i sort kjole
med halsblonde og kappe på hovedet. Ved hans hoved står oprindelig skrift:
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Ætat(is) 54, mellem dem Anno 1710,
ved hendes Ætat(is) 56. Brystbilleder,
olie på træ, oval, ca. 68 × 53 cm, tid
ligere i bombastisk ramme, nu i pro
fileret guldramme. 1747 hang det »paa
den nørre side, lidet fra alteret« (præsteindb.), nu på skibets nordvæg.
2) O. 1881, af Peter Kragh, præst
ved Øsby kirke 1850—81. Olie på lær
red, ca. 70 × 58 cm; tidligere i nygo
tisk ramme, nu i profileret guldram
me. På skibets nordvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 21), romansk, af
granit, 173 × 55—51 cm, stumpvinklet
foroven. Den ejendommelige fordeling
af ornamenterne kunne tyde på, at
der er tale om en dobbeltgravsten,
thi fladens to par modvendte arkader
E. M. 1952
Fig. 20. Maleri 1710 af sognepræst Jens Ravn og
skilles af et kors (latinsk, men med trahustru, Gretrud (p. 496).
pezformede arme), der mod al sædvane
går på tværs af stenen. I tårnets nordre fundament og tykt oversmurt med tjære.
2) (Fig. 22), romansk, af grovkornet, sortblå granit, 188 × 63—40 cm,
foroven skævt stumpvinklet. Fladen optages af et latinsk kors hvorunder
liljeagtig plante, hvis stængel og rod danner et tilsvarende kors plantet i en
lille, pyramideformet golgathahøj. Langs stenens lodrette sider løber en bølge
ranke, hvis udformning svarer til dem, der findes på Haderslev-værkstedets
fonte som f.eks. Fjelstrup (p. 308) (Mackeprang: Døbefonte p. 332). Langs
hovedkorsets korsstav og delt af den vandrette korsarm står indhuggede
majuskler, en indskrift som antagelig skal læses: »Thora«; a’et er dog usikkert,
da der ikke er nogen tværstreg, eller linierne ikke synes at løbe sammen for
oven. Det er tvivlsomt, om afskalningen i fortsættelse af det omtalte ord har
fjernet nogle bogstaver. Indmuret i tårnrummet.
3) (Fig. 19) 1766. »Her Simon Bertelsen Kiestina Simons lig(g)e | og Bertel
Simonsen hos sin for ælde bigge (ɔ: begge) | de hviler da nu saa at deres støv
og been | ey røres mere maa herunder denne ste(e)n | nu har Hans Simonsen den
samme lagt til ære | og Andres Simonsen for sine fædre kiære | som du o læser
seer, naar du dig vender om. 1766«. Brunrød kalksten, ca. 190 × 137—131 cm.
Et buetunget felt med versalindskriften: »En anden krone himmelen har der
henlagt familien«, afsluttet af en krone, der holdes af to kjortelklædte engle,
smykker den øverste del af stenen; herunder gravskriften, ligeledes med verDanmarks Kirker, Haderslev amt
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Fig. 21. Øsby. Romansk Gravsten (p. 497).

K. M. 1937

saler, omgivet af en akantusramme, der foroven flankerer en siddende engel,
forneden familien Simonsens våben. (Sml. epitaf nr. 1 samt †begravelse). Ind
muret i tårnrummet, men må oprindelig, som det fremgår af indskriften, have
ligget neden for epitafiet.
4) O. 1773. Christen Engel, født i Ringsted 22. okt. 1688, kaldet til sogne
præst for Øesbye menighed 1727, død 19. febr. 1763, og hustru Catharina Lem
vig, født i Moltrup 20. maj 1708, kom til Ringsted 1717, da hendes far, mag.
Lemvig blev forflyttet derhen som sognepræst; hun døde 7. april 1773. Des
uden deres to børn, Karen Engel, født 17. aug. 1731, død 8. febr. 1734, og
Frantz von Hagen Engel, født 10. jan. 1734, død 13. sept. 1735. Kalksten,
med tværriflet kant, ca. 208 × 125 cm. Skriftfeltet, med fordybet kursiv, er i
hjørnerne aftunget for at give plads for cirkler med gudslam og englebarn
med dødssymboler; mellem cirklerne foroven akantusranke, forneden bånd
slyng. (Sml. epitaf nr. 2). Stenen er indfattet i en kanneleret træramme og
indmuret i sakristiet.
5) O. 1814. Konsistorialråd Jens Ingversen, valgt 1755 til Neukirchen, kal
det 1765 til Øesby, blev i sit embede »jubellærer«, var præst over 56 år, døde
1814 i sin alders 88 år, og hustru Birgitta Christina, født Eichel, død 1811 i
sin alders 78 år. Kalksten, ca. 205 × 123 cm, hvis indskrift, med reliefkursiv,
navnene med store skønskriftsbogstaver, dækker næsten hele fladen; i hjør
nerne cirkler med evangelistsymboler. Indfattet i ramme som nr. 4 og ind
muret i sakristiet.
†Gravsten. Ifølge Pontoppidans Danske Atlas (VII, 140) fandtes på kirke
gulvet en del ligsten, hvoriblandt: 1) over Lorentz Hansen til Vestergaard, død
1611, og hustru Ellen, død 1619. 2) »Præsten Hans Gerdes [Hans Gertsen],
død 1688« [han døde i virkeligheden 1714] 31 , og hustru.
†Begravelse. 1783 søgte kammerjunker de Cederfeld Simonsen om tilladelse
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Fig. 22. Øsby. Romansk gravsten (p. 497).

E. M. 1952

til at lade sin begravelse i kirken indhegne med et stakitværk 14 . (Sml. epitaf
nr. 1 og gravsten nr. 3 samt p. 185).
En mindesten, fra 1920, over verdenskrigens faldne, lindes på kirkegården.
KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Øsby 1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne, Øsby 1613—1920. — Acta betr. Prediger u. Ge
meinde, Øsby 1889- 1919. — Haderslev provstis fælles kirkekasse: regnskaber med
bilag 1800—47. — Øsby præstearkiv: Bcl. Protokol over ind- og udgåede skrivelser
1819—76. — Sager til aktfortegnelsen II 10. Kirkelige bygningssager 1737—1921. —
Visitatorialsager, slesvigske registratur nr. 49. Kirche zu Oesby 1779—1834. — Se i øvrigt
arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p.28. Chronik o. 1890 ff. (ved embedet).
Præsteindberetning til Thurah 1747 og 1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM).
— Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910 (bygning) og P. Kr. Andersen
1937 (inventar og epitafier). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller, Erik Moltke
og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 369 ff. — Fr. Rudbeck: Øsby Kirke, i Sønderjydsk Maanedsskrift, 1930—31,
p. 129 ff.
1 Acta pontificum danica V, 204, 2. marts 1498. 2 Repertorium II nr. 2884, 25.
febr. 1370. 3 Matthiessen nr. 6. 4 Smst. nr. 9. 5 Smst. nr. 34 og 36. 6 Dansk
Folkemindesamling. 23 Rudbeck, 29/6 22. 7 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne
1613—1920. 8 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 9 Fælles kirke
kasse: rgsk. med bilag 1870—1924. 10 De noget uklare trappeforhold har været årsag
til den forkerte antagelse, at kapellet tidligere skulle have haft to etager ligesom kapellet
på sydsiden af koret ved Haderslev Vor Frue p. 91 f. (sml. Trap IX, 120). Alene den
uregelmæssige måde, hvorpå sydsiden af muren mellem kor og kapel fremtræder over
kapelhvælvingen, viser, at alt, hvad der ligger over hvælvingen, altid har været tagrum.
Over kapelarkaden er den nævnte mur af kampesten, men lidt under kapellets murkrone skifter materialet til munkesten, og samtidig forøges murtykkelsen på den østre
halvdel (formidlet gennem halvandet udkraget fladbuestik); dette mærkelige arrange
ment skyldes, at korets sydøsthjørne ikke er blevet afsat helt rigtigt i forhold til det
romanske skibs sydøsthjorne, og fejlen måtte derefter udlignes ved, at man lod korets
32*
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sydmur spidse til mod vest. 11 I præsteindberetningen 1754 siges, at døren er ubruge
lig nu, og ingen kan huske, at den har været i brug. 12 Kai Uldall: Henhus og Ben
kiste, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, p. 169 ff. 13 Ordene på nr. 5 må,
når forkortelsesstregerne i overensstemmelse med deres sædvanlige brug regnes for n.
læses hinc funis, men da dette ikke synes at give mening, kan man måske, som foreslået
af kolleger, Tage E. Christiansen og Johan Jørgensen, læse funeris eller funeralis,
14
Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 15 Generalsuperintendentens ar
kiv. Visitatsberetninger etc. 1796—1883. 16 Visitatorialsager, nr. 49, 1779—1834.
17 Fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71. 18 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47.
— Regnskaberne for 1827 omtaler en kontrakt med tømrermester Bertelsen og snedker
Henningsen angående »Erbauung eines neuen Chors« for 437 dlr.; det må være dette
arbejde, Haupt (p. 369) og Trap (IX, 120) hentyder til som uheldige, men nu findes
ingen spor heraf. 19 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47 . 20 Indberetning
efter en rensning af maleriet 1937 ved P. Kr. Andersen. 21 LA. Åbenrå. Uordnede
kirkeregnskabssager. 22 Præstearkiv: Bcl. Protokol over ind- og udgåede skrivelser
1819—76. 23 I sognepræstens indberetning af 27. aug. 1868 til generalsuperintendenten
hedder det: »Besvangrede bruge det sædvanlige brudesmykke« (note 15 ovfr.). 24 Se
note 22. Indføjelser med pastor Kraghs hånd bag i protokollen. 25 Muligvis hr. An
dreas Bramsen, sognepræst 1608—56; denne kan have foranlediget en staffering, evt.
ved himlens ophængning 1621, og man har da 1706 måske villet bibeholde navnet fra
den tidligere opmaling. 26 Dagbogen p. 119. 27 Notits uden kildeangivelse i Carsten
Petersens arkiv. 28 I Chr. Engels indberetn. 1747 står som note hertil: »I steden for
Hans skulle der stået Claus«. 29 Sml. Victor P. Christensen, i Kunstmuseets Aarsskrift
II, 1915, p. 127. 30 Sml. Carsten Petersen, i Sønderjydske Aarbøger, 1931, p. 261.
31 O. F. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten, 1932, I, 277.

Fig. 23. Øsby. 1789.

Fig. 1. Vonsbæk. Ydre, set fra nordøst.

V. A. 1951

VONSBÆK KIRKE
HADERSLEV HERRED
irken, der var viet S. Andreas (sml. † sidealtertavle nr. 3), var i middelalderen et
biskoppeligt patronat; den betalte kun 6 sk. i cathedraticum og må være blevet be
tragtet som et capella. Dette fremgår bl.a. af et pavebrev fra 14681, hvor Vonsbæk kal
des »S. Andreas kirke eller kapel« (»ecelesia sive capella S. Andree«) samt af et sognevidne fra 1514, hvori den daværende præst Jens Sørensen benævnes »sognd prest oc
capellan«2. Allerede for reformationen var blevet officielt gennemført i provstiet, fik han
for øvrigt 1525 et nyt kaldsbrev af hertug Christian (III.)3, og som et godt eksempel på
kontinuationen i besættelsen af de nordslesvigske sognekald kan nævnes, at hans slægt
sad i embedet i ikke mindre end 215 år. Ved reformationen blev kirken hertugelig (jfr.
Aller p. 258) og gik 1580 over til kongen, der senere besatte kaldet direkte gennem tyske
kancelli.
Ifølge et vandresagn skulle kirken have været rejst midt i Vonsbæk by, men da alt
det, der byggedes om dagen, om natten blev flyttet til kirkens nuværende beliggenhed,
lod man den opføre dèr4.

K

Kirken ligger ensomt i skovbrynet nær Haderslev fjord, godt en kilometer
syd for byen og i sognets sydvestligste del. Fra byen skråner terrænet jævnt
ned mod kirken, der ligger yderst på et lille plateau, hvorfra bratte, bugtede
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Fig. 2. Vonsbæk. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1951.

skrænter falder mod Odins-bækken og fjorden 5 . Kirkegården, der har stærkt
fald mod vest og syd, synes kun udvidet mod øst og nordøst; den gamle del
hegnes af kampestensdiger med uregelmæssigt rundede hjørner, mens udvidel
sen, som stammer fra 1908 6 , er omgivet af tjørnehække. Reparationer på diget
nævnes 1655 og 1661, i hvilket år to karle lagde »stenen i ler« (rgsk.), samt
1858 7 og 1904 6 . I vestdiget er der en kalket og teglhængt portal af munkesten,
hvis lille, uregelmæssigt fladbuede åbning har indvendig fals; en lignende por
tal førte til den daværende præstegård, Caspergård, øst for kirken. Såvel vest
portalen som den nedennævnte, der er helt ommuret 1913 6 , stammer sand
synligvis fra 1583 (rgsk.). Den nymurede portal i nordøst, der ifølge regnska
berne svarer nøjagtigt til den nedrevne (jfr. Haupt p. 386 fig. 588), har flad
buet port og låge; i syd fører en lille trælåge ind til skoven.
†Kirkestald (?). 1662 byggedes et vognskur til provsten, antagelig det der
blev repareret 1730 (rgsk.).
Kirken består af romansk kor og skib samt fire sengotiske tilbygninger:
tårn i vest med yngre trappehus, våbenhus foran skibets norddør og sakristi
på korets sydside. Orienteringen har stærk sydlig afvigelse.
Den romanske bygning er opført af rå kampesten, iblandet flintflækker og
en del kløvede sten, og med hjørner og hulkantsokkel af granitkvadre; murene
er temmelig tykke, ca. 125 cm, og skibets nuværende murhøjde over sokkelen
er ca. 440 cm. Både skibets og korets mure er stærkt omsatte og skalmurede
i vid udstrækning; oprindeligt murværk kan iagttages et par steder, dels bag
våbenhuset, dels i skibets vestgavl, hvor en finkornet, sejg, hvid mørtel er
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Fig. 3. Vonsbæk. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1951

glattet ud over stenene uden at dække dem helt, og hvor der ses rester af
kalklag. Et romansk vindue midt i skibets sydmur blev ødelagt 1941 8 , og der
ses ikke i murværket spor efter andre oprindelige vinduer. Syddøren, der måske
allerede er blevet tilmuret ved tårnets opførelse 9 (sml. nedenfor), kan ikke
spores; norddøren er i brug, men udvidet efter 1910, da den endnu havde sin
lige overligger i behold 10 . Umiddelbart vest for syddørens plads er der i den ud
vendige mur indsat en attisk profileret kragsten; denne sten kan næppe have
fundet anvendelse i døren og må snarest henføres til den romanske triumfbue,
som er nedrevet endnu i gotisk tid, og fra hvilken en del krumhugne, i våben
huset genanvendte kvadre må stamme. Af taggavlene er kun skibets vestre
bevaret og blot til en højde af ca. 220 cm over bjælkelaget.
Tilføjelser og ændringer. Kirkens sengotiske tilbygninger er alle af munke
sten i munkeskifte og tårnet uden tvivl ældst. Det har en temmelig bred skrå
kantsokkel undtagen i nord, hvor sylden træder frem. Tårnrummet har fra op
førelsen været tilgængeligt fra syd gennem en ret anselig, rundbuet dør med fals
til begge sider og udvendigt, spidsbuet spejl. I sydmuren vest for døren er der et
lille, oprindeligt vindue med smige karme indvendig; det er fladbuet i lysningen
og retkantet indvendig. Både dør og vindue er blændet. Rummet, som står i
forbindelse med skibet ved en spidsbuet arkade, var tilsyneladende planlagt
med fladt loft; det er i alt fald givet, at vederlaget for krydshvælvet med stort
besvær er fremskaffet ved afhugning af en halvstensskal på tårnets tre mure,
hvilket tydeligt viser sig i mellemstokværkets nederste trediedel. Hvælvet har
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kvartstensribber og svagt fremspringende løberskifte langs fødselslinierne; det
er kun let indskåret og uden overribber. Til det lave mellemstokværk, der i
syd er forsynet med en rektangulær lysåbning, har der muligvis oprindelig
været eller skullet være adgang gennem en lem i det flade loft. Klokkestokværket derimod har fra første færd været tilgængeligt fra skibets loft gennem
en fladbuet åbning anbragt over skibets hanebåndshøjde; døråbningen har
falset stik og lige gennemløbende karme. Dette tredie stokværk har til hver
side to falsede, fladbuede glamhuller, hvoraf de østre på grund af skibets tag
er små og højtsiddende og med lige gennemløbende karme; glamhullerne i syd
og vest er blændet med små, gule sten. Tårnet har dobbelt retkantgesims og
mange åbne bomhuller.
Trappehuset i nord er en tilføjelse, vistnok fra sengotisk tid; det er af munke
sten, og skakten er meget uregelmæssigt muret, snart af bindere, snart af lø
bere; spindelen er retkantet (14,5 cm), og loftet består af fladbuede, udkragede
binderstik. Overdøren er en råt brudt åbning, og den gamle underdør, der for
mentlig har siddet i nordmuren, er ødelagt ved en nyere, tøndehvælvet udbyg
ning af trappehusets nedre del, således at det nu er tilgængeligt fra våbenhuset.
Endnu i gotisk tid, før eller samtidig med våbenhusets opførelse, har der
været store ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder på den romanske bygning,
hvilket sikkert i høj grad er forårsaget af kirkens udsatte beliggenhed. Murene
synes i vid udstrækning omsat, og den øvre halvdel af skibets vestende er
skalmuret med munkesten, der i alt fald på nordsiden har samme mål og fuge
behandling som stenene i våbenhuset. I dette murværk ses i nord, over våben
husets østre flankemur, en cirkelblænding, og i syd, mellem de to nuværende
vestre vinduer, skimtes et højt, rundbuet vindue (ca. 200 × 125 cm) med pryd
skifte, men for vinduets vedkommende er det dog ikke muligt at afgøre, om
det er samtidigt med skalmuringen eller først indsat i renæssancetiden. Skibet
fik en retkantgesims, og i det indre blev den romanske triumfbue erstattet af
en spidsbuet. Det er endvidere muligt, at koret på samme tid blev hvæl
vet, dels fordi der indtil sidste restaurering fandtes spor i korets vægge, som
kunne tyde derpå, dels fordi undersøgelseskommissionens beretning fra 1711
nævner »Alteret, som er med Hvællinger« (rtk.); denne beskrivelse kan dog
også gælde den nuværende højaltertavles baldakin.
Til våbenhusets 11 mure er der som nævnt foruden tegl anvendt adskillige
triumfbuekvadre udvendig og en del rå kamp indvendig; blandt kvadrene er
der endvidere en hulkantet sokkelkvader og en vistnok attisk profileret kvader,
der måske kan have siddet som kragbånd i korbuen. Over den udvidede dør
ses rester af det ældre, fladbuede stik. Taggavlen har i fodlinien et blændingsbånd, hvorover der findes en blænding af form som et korset kors; den nederste arm flankeres af to cirkelblændinger, og over den østre er der en retkantet
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Fig. 4. Vonsbæk. Indre, set mod øst.
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glug. På gavlens inderside ses, at taghældningen har været lidt mindre stejl,
og at gavlen har haft kamtakker eller glat kam. Det fladloftede indre har i
vest et vindue fra 1941 og den tidligere omtalte dør til trappehuset, i øst en
gemmeniche og et falset vindue, begge fladbuede og tilmurede; vinduet dæk
kes delvis af en yngre kamin (sml. nedenfor).
Sakristiet, der mod sædvane ligger på korets sydside, er sikkert kirkens yng
ste tilbygning. Gavlen, hvis inderside viser forhold, som ganske svarer til vå
benhusets, har en halv meter over sylden et enkelt kvaderskifte og i højde
med flankemurenes overkant to savskifter, som på grund af en kaminskorsten
ikke er ført igennem på gavlens midterste del. I den søndre ende af vestre
flankemur er der en lille, fladbuet blænding og i østre flankemur et vindue og
en dør fra nyere tid 12 . Det indre har midt på sydvæggen rester af en kamin,
som flankeres af to små, fladbuede nicher, der nu anvendes som skabe, men i
bunden af hver niche er der en lille, tilmuret, 20 cm bred og fem skifter høj,
oprindelig lysglug, som også skimtes i den udvendige mur 13 . I vestvæggen er
der godt 30 cm over gulvet en spidsbuet spareblænding (højde 201 cm) og syd
for denne en dybere, 70 cm høj, fladbuet gemmeniche. Rummet, som står i
forbindelse med koret ved en fladbuet, mod sakristiet falset dør, dækkes af en
samtidig krydshvælving, hvis kvartstensribber begynder 40 cm over nuvæ-
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rende gulvhøjde. — Kaminen, der sikkert har været af den for egnen alminde
lige type, blev 1872 6 erstattet med en »russisk skorsten« 14 .
I renæssancetiden har der været store reparationsarbejder på koret, hvis
nord- og østmur til noget over halv højde er skalmuret med munkesten i kryds
skifte; en lille, kurvehanksformet glug under korets sydvindue fører til en 1870
tilkastet gravkrypt (sml. p. 517). Fra samme periode hidrører en stor kamin
(fig. 5) rejst mod våbenhusets østvæg og sikkert beregnet til blystøbning; den
store kappes forside hviler på en træbjælke med kraftig hulkel. — Regnskaberne
fra 1775 nævner en hovedreparation af kirken (rgsk.), og det er tydeligt, at i
alt fald koret har været genstand for en sådan. Langmurenes øvre del blev
skalmuret og forsynet med en gesims bestående af kvartrundt rulskifte mellem
to retkantede skifter. En stor del af gavlen fornyedes helt og fik cirkelvinduer,
strømskifter langs taglinierne og adskillige jernankre, hvoraf nogle danner års
tallet 1774, mens andre er forsynet med initialer: øverst C.7.s kronede mono
gram, derunder F K (Friedrich v. Klingenberg), I C (Joachim Chretschmer,
provst), U S (Ulrich Selmer, sognepræst fra 1775) og K H B (Knud Hansen
Bonde, kirkeværge) 15 ; en blyplade på korets nordside har de samme fire mo
nogrammer med tilføjelsen K W (kirkeværge) efter det sidste. Det eventuelle
korhvælv kan være nedtaget ved denne istandsættelse. — Fra 1806 foreligger
en pudsigt motiveret ansøgning fra sognepræsten om nye vinduer 16 , men det
fremgår ikke, om hans ønske blev efterkommet før omkring århundredets
midte, da der indsattes store støbejernsvinduer af den vanlige type med klart
og farvet glas; de tilhørende rundbuede vinduesstik ses over flere af de nu
værende vinduer. 1875 foretoges atter en istandsættelse, som bl.a. omfattede
en opretning af væggene til gesimshøjde 6 . — Ved en restaurering 1941 (arki
tekt J. K. Jepsen) blev koret overhvælvet og dets nord- og østvæg skalmuret;
skibets gipsloft blev fjernet og nye brædder lagt på oversiden af egebjælkerne,
hvor de også lå før 1767 17 ; jernvinduerne afløstes af trækarme med blysprosser
i fladbuede, falsede åbninger, korets to østre cirkelvinduer samt en fladbuet
niche af ukendt alder tilmuredes, og hele kirken fik nyt munkestensgulv.
Taguærkerne er alle af eg, over kor, skib og tårn middelalderlige, men en del
omsat og suppleret. Tårnkvisten er en senere tilføjelse. Kor og skib har to lag
hanebånd, og spærene over koret har udskæringer for spærstivere, der er bort
taget sammen med bjælkerne ved hvælvslagningen; skibets tagværk har i nord
øksehugne stregnumre og i syd fortrinsvis tværøksenumre; dragerstol fra 1875 6 .
— Sakristiets tagværk har spærstivere og som våbenhusets eet lag hanebånd;
det sidste har huljernsnumre. Fælles for disse to tagværker, som næppe kan
være oprindelige (sml. foran om ændret taghældning), er et lille træk, der viser,
at tilbygningerne har stået med en lille spidsgavl over tagskægget på henholds
vis kor og skib. Spærene i våbenhusets sydligste spærfag, der står ca. 30 cm
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E. M. 1951

Fig. 5. Vonsbæk. Kamin i våbenhuset (p. 506).
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E. Lind 1951

Fig. 6. Vonsbæk. Kalkmaleri på skibets vestvæg.
S. Thomas (p. 508).

fra skibets mur, har over hanebåndshøjde en not i undersiden, og i selve hane
båndet er der med ca. 20 cm.s afstand naglehuller med rester af trænagler 18 ;
disse spor viser, at der har siddet en beklædning af lodrette eller skrå planker
på spærfagets sydside 19 , og en sådan beklædning har kun mening, hvis gavl
spidsen har hævet sig frit over skibets tag. Lignende forhold ses i sakristiets
nordligste spærfag, blot er der her tale om en bindingsværksagtig udmuring; i
oversiden af hanebåndet er der indtappet to skråstivere, som er sømmet til
spærene, og i det østligste af de tre fremkomne felter er der bevaret en ud
muring med sten, som står pudset på nordsiden. Hertil kommer, at der på syd
siden af våbenhusets føromtalte spærfag, i hanebåndshøjde, ses to taphuller,
og i det østre af disse sidder endnu en bjælkestump, der støder mod skibets
mur; i oversiden af dette stykke tømmer er der en konkav udhugning, hvori
der må have ligget en skotrende til at lede regnvandet fra skibets tag ud til siden.
Kirken står hvidtet, med tjæret sokkel og præget af den føromtalte restau
rering 1941. Kor, skib og tårnkvist har blytag, tilbygningerne tegl; på tagene
flere årstal fra forrige århundrede og en plade fra 1774 (se p. 506). Det indre
er hvidtet og har malet loft; korets gulv er hævet tre trin over skibets.
Vindfløjen på tårnkvisten med fane af form som et dragehoved og (udskif
tet?) årstal 1873 er måske identisk med den, der anskaffedes 1735 (rgsk.).
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Et solur på nordre kirkegårdsportal er af zink og fra 1838.
†Glasmalerier, i korets cirkelvinduer, fra forrige århundrede, erstattedes
1908 af vinduer »med malet frise og malet indlæg: Paulus og Andreas« 20 ; de
tilmuredes 1941.
(†) KALKMALERIER
Ved restaureringen 1941 afdækkedes på skibets og korets mure rester af
store apostelfigurer, der antagelig er malet 1653 for 65 mark (rgsk.) 21 , og som
må have svaret til de †kalkmalerier fra 1652 i Åstrup (p. 525) og Magstrup
(Gram hrd.). Af udsmykningen, der synes at have bestået af en Kristusfigur
og 12 apostle, på hvis fodstykker de enkelte afsnit af trosbekendelsen har været
fordelt, var der kun sparsomme rester tilbage. Østligt på korets sydvæg fand
tes rester af en (Kristus?)figur over hvis hoved en versalindskrift: SALVATOR
MUNDUS (!). På skibets sydvæg rester af to frakturindskrifter fra fodstyk
kerne: »... Jesum Christum Guds enbaarne Søn ...« (hører til apostelen An
dreas), og »som er undfangen af den hellig Aand, født af Jomfru Maria« (over
den tilhørende figurs plads læstes apostelen Johannes’ navn). Bedst bevaret
var apostelen Thomas (fig. 6) på skibets vestvæg, syd for tårnbuen; den til
hørende indskrift lyder: »Opfoer til Him(m)els Sidder hos Gud Faders Almæg
tiges høyre Haand«. Apostelen, der er udført efter samme forlæg som pulpitur
maleriet fra 1747 af den tilsvarende apostel i Ubjerg (Tønder-Højer-Lø), har
knælange strømper, bare knæ, kort, okkergul kjortel under flagrende blålig
kappe, stok i hånden og rødbrun glorie. Maleriet blev 1947 aftrukket på lærred
af konservator E. Lind og overfort til Nationalmuseet. Ved aftrækningen viste
der sig rester af en sengotisk figur bag S. Thomas.
INVENTAR
Alterbordet er muret af munkesten, 25—38 cm fra korets østvæg, og dækket
af moderne, egetræsådret panel med et stort kors i forsidens midterste fylding.
†Alterklæder. 1) Af blåt »laken« med guldfrynser; 2) et gammelt af rødt klæde,
begge nævnt i inventariet 1776 22 .
Altertavle (fig. 7) i højrenæssance, ifølge Abildgaard 23 med årstallet 1625,
men snarest noget ældre, af søjletype med baldakin og nu kun på eet fag. Stor
stykket flankeres af riflede joniske pilastre, hvis prydbælter har beslagværk og
juvelbosser; foran dem står frie, glatte, korintiske søjler med tilsvarende bæl
ter bærende en kvartrund, stjernebesat baldakin. Det høje, glatte postamentfelt flankeres af søjlernes svungne postamenter med beslagværk og et stort
kerubhoved på forsiden. De smalle storvinger og den store trekantgavl, hvis
skråsider kantes af kløverblade, er tilsat i begyndelsen af 1800’rne. Ifølge P. Kr.
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P. Kr. Andersen 1949

Fig. 7. Vonsbæk. Altertavle (p. 508).
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P. Kr. Andersen 1949

Fig. 8. Vonsbæk. Prædikestol 1623 (p. 514).

Andersen, der restaurerede tavlen 1949, har den oprindelig haft sidefelter, da
der i postamentets og gesimsens bagkanter findes afsavninger, der naturligst
forklares som spor efter sådanne. Muligvis gælder udtrykket »Alteret som er
med Hvællinger« altertavlens baldakin (sml. p. 504).
Storfeltets oprindelige maleri, olie på træ, forestiller Kristus på korset med
uvejrsskyer og lyn over Jerusalem som baggrund; den muskuløse, stærkt li
dende Kristus hænger på et T-kors, der er støttet af svære, blodbestænkte
trækiler. Farverne er mørke, men rene. Maleriet restaureredes 1949 sammen
med rammeværket. Ved denne lejlighed fremdroges træets oprindelige, bro
gede renæssancestaffering med marmorering, sølv og guld etc. under to andre
farvelag, øverst en egetræsådring fra 1881 6 og herunder et hvidt lag med nogen
guldstaffering, der var samtidigt med tilsætningen af gavl og storvinger; til
denne staffering hører også trekantgavlens bemaling, øje omgivet af stråler.
På gesimsens kortsider fremkaldtes smukke maureskeornamenter, røde på sort
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Gottorp museum fot.

Gottorp museum fot.

Fig. 9—10. Vonsbæk. *Relieffer fra sengotisk †altertavle, nu i museet på Gottorp (p. 511).

bund, frisens gyldne frakturindskrift: »Huert Menniske skal prøfue sig selff, og
æde saa aff dette Brød, oc dricke aff denne Kalck«, endvidere en stor kartoucheramme i postamentfeltet, grøn og rødbleg med blå ombøjninger. Skriften var
derimod afskallet og er nu erstattet af nadverordene.
†Altertavler. Abildgaard fandt ved sit besøg i kirken 1775 ikke mindre end
tre katolske altertavler, af hvilke de to sidealtertavler nu er gået til, mens der
er bevaret betydelige rester af højaltertavlen, der har været et fint arbejde fra
1500årenes begyndelse, med skulptur, der hæver sig over gennemsnittet.
1) †Højaltertavle, sikkert den, der af Abildgaard beskrives som »forestillende
Christi Korsfæstelse og disse Helgener: St. Andreas, Sta Maria, Ihs. Xps, Sta.
Maria Mardalena(!), Sta. Anna, Sta. Catharina«. Heraf findes nu to nederlandsk
påvirkede Golgatha-relieffer i Gottorp museum og en Anna selvtredie i Natio
nalmuseet, fra tiden henimod 1500. Golgatha-reliefferne fra den »gode« og den
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»onde« side (fig.9—10) omfatter henholdsvis seks
og syv personer, anbragt i to planer; forrest i
det første den segnende Maria støttet af Johan
nes og en kvinde med en stor hue med plisseret
kant, bagest en hændervridende kvinde, den
blinde Longinus og en knægt; i det andet relief
står den pegende høvedsmand forrest mellem
to svende, mens det bageste plan optages af
fire hætte- eller turbanklædte personer af et
alt andet end behageligt udseende. Reliefferne
måler 93 og 84,5 cm i højden. Anna-figuren
(fig. 11), 52 cm høj, er iført en lang, fodsid
kjole under et løsthængende, ligeså langt slag,
hoved- og hagelin. Hun er skildret ret ungdom
melig og holder på venstre arm den langlokkede, ganske lille Maria, der sikkert har båret
krone, og på højre det nøgne Jesusbarn, der
griber om den bog, hans moder rækker ham.
Man har henført de dygtige billedskærerar
bejder, hvor den segnende Marias raceansigt og
de fine, lidt degenererede ansigter med de svage
hager er særlig karakteristiske, til Henning von
der Heide 24 ; denne tilskrivelse kan dog næppe
opretholdes (jfr. Kunsthistorisk oversigt), hvor
imod man med positivt udbytte kan sammen
stille Vonsbækreliefferne med Halk altertavle
(p.454). Både den udtryksfulde Johannes, den
hændervridende kvinde og den hætteklædte
mand genfindes her og således, at der ikke blot
synes at være tale om et fælles forlæg, men
Fig. 11. Vonsbæk. *Anna selvtredie
også om værkstedsfællesskab.
fra faltertavle, nu i NM (p. 511).
Hvad de seks af Abildgaard omtalte figurer
angår, hvor Ihs Xps måske er Kristus som smertensmand(?), kan de fire tænkes
anbragt i fire etagestillede nicher, som har flankeret hovedfeltet med Golgatha,
de to, som da må have været af mindre format, på skillevæggenes konsoller.
For en sjælden gangs skyld er de middelalderlige farver ret velbevarede 25
med guld som det alt dominerende; både Anna-gruppen og de to relieffers figu
rer har næsten alle gyldne kapper eller kjoler med blåt foer; ansigtsfarven er
lys med en rød, af og til brunlig tone. 1775 stod tavlen »paa sydlig Sidemuur af
Chor Aabningen ... nedad til Stolene«.
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2) †Sidealtertavle, som 1775 stod »til nordre Side af Chor Aabningen« og var
viet Maria, beskrives af Abildgaard som »en meget kostbart og overalt forgyldt
Alter Tavle forestillende Jomfrue Maria staaende i en Glorie med Barnet paa
Armen og en halv Maane under Fødderne. Neden under denne Glorie forestilles
en catolsk Geistlig skalled oven i Hovedet og staaende i en Prædikestoel, og
ved Siderne deels staaer deels knæler Tilhørerne, foran til højre en Pave med
3dobbelt Krone, til venstre tvende Konger eller Førster med Krone paa Ho
vederne samt Bisper, Cardinaler og nogle i Harnisk. I Fløidørrene Christi Fød
sel, Omskærelse og Joseph samt Mariæ Flugt med Barnet etc.«.
3) †Sidealtertavle for kirkens værnehelgen, S. Andreas. Abildgaard skriver i
sin dagbog om den: »Nede i Kirken et stort catolsk Altere med malede Fløidørre, i Midten af Alteret staaer St. Andreas holdende en udslagen Bog i begge
Hænder; neden under staaer: Sanctus Andreas; ora pro nobis« (»S.A. bed for os«).
En * diakonfigur, muligvis S. Laurentius, fra o. 1450, nu i Gottorp museum,
opgives at stamme fra Vonsbæk, men proveniensen er usikker 26 ; den kan ikke
hidrøre fra de ovennævnte tavler, og noget nøjere slægtskab med det øvrige
nordslesvigske materiale kan heller ikke påvises. Den 49,5 cm høje, stående
figur holder en opslået bog i højre hånd, mens venstre hånd (med risten?) er
afbrudt. Af stafferingen er kun sparsomme rester, guld og rødt på dragten
samt ansigtsfarven, bevaret.
Altersølv. Kalk (fig. 12), fra begyndelsen af 1500’rne, 20 cm høj, ret nøje sva
rende til Vilstrups (p. 383), men med korsgennembrydninger i standkanten,og
knoppen har foruden tungerne seks rudebosser med graveret IHS under forkortelsesstreg. Et lille krucifiks er fastnittet på foden, der smykkes af ramme
streger, hvorimellem minustegn og derover graveret kursiv: »Reparatum P.
Antonio Boldowino Kling 1729 Wonsbech« (»repareret da Anton Balduin Kling
var præst i V. 1729«). Stort, glat bæger. Glat disk med graveret cirkelkors.
1874 repareredes og forgyldtes kalken og disken 6 .
Sygekalk, fra begyndelsen af 1800’rne, 12 cm høj, med rund fodplade og fod,
trindt, indknebet skaft. Knoppen, af ovalt tværsnit, har skruegang og fungerer
som oblatgemme; bægeret er bredt, ægformet. På fodpladen to utydelige me
stermærker L D i oval, muligvis for Københavnerguldsmeden Levin Dyrkopf
(Bøje 942?). 1670 købtes en sygekalk og -disk for 8 mk. 12 sk.; 1731 anskaffedes
et nyt berettelsessæt, af sølv, for 36 mk. (rgsk.).
Alterstager i senempire, fra 1835, fire stykker, parvis 55 og 61 cm høje, af
type som Grarups fra 1837 (p. 446), men med højere og slankere akantusblade
forneden omkring skaftet. Midt på dette en platte med indprikkede indskrifter:
»Erich lessen, Iørgen lensen, Wonsbeck Kierke 1835«. To †alterstager af mes
sing købtes 1728 (rgsk.).
* Røgelsekar, middelalderligt, snarest romansk, af bronze, med rund fod og
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halvkugleformet ildskål; den øverste noget
beskadigede del har form som en kegle,
hvori et gennembrudt latinsk kors flanke
ret af fire huller. Tre bærestænger samlet
foroven i en ring med bøjle til ophæng. Nu
i Flensborg museum, nr. 4098 og afbildet
Haupt p. 386 fig. 587.
†Messehagel. 1763 købtes tøj til »Mesgewandt«, ca. 4 alen rødt glanslærred og 3¼
lod gyldne »Litzen« (rgsk.); 1768 blev præ
dikestolen betrukket med rødt fløjl af den
†messehagel, der fandtes i kirken 17 .
†Brudesmykke. I inventariet 1776 næv
nes mellem præstens accidentia 3 à 4 mk.
for brudesmykket 22 .
Alterskranke, fra 1881 6 , med egnens van
lige akantusbalustre af støbejern.
Font (fig. 13), romansk, af granit, 67 cm
i tvm., 85 cm høj, uden afløb. Mellem et
par ganske smalle rundstave foroven og
forneden er den let koniske kumme prydet
E. M. 1951
med otte arkader, af hvilke de tre optages
Fig. 12. Vonsbæk. Alterkalk (p. 512).
af siddende menneskefigurer (knæstykker)
med stærkt fremspringende hoveder, den fjerde af en vinget løve med
glorie (Markus’ tegn). Hovedernes lange hår er rullet op i nakkehøjde,
og på de to er frisuren angivet med fine, skrå streger på hver side af en
midtskilning. I hver af de øvrige arkader er der en kvindeskikkelse i fodsid
kjole, frontal i de to, i profil og let foroverbøjet i de andre to, men alle hol
dende den samme genstand i hænderne, en stor kerte eller stav. Den ene fron
tale figur er ikke hugget færdig, da den formodentlig har skullet vende ind mod
væggen. Skaftet, der er hugget i eet med foden, har en svær rundstav foroven,
foden er firkantet med arkader på de to sider, glat på de to andre; i arka
derne er der dels en løvemaske, dels et ubestemmeligt, sikkert aldrig færdig
hugget motiv. De to hjørneknopper er formet som henholdsvis et mandshoved
med omhyggelig hårbehandling (som de ovennævnte figurer), dels et vædder
hoved; de andre knopper er glatte. Arbejdet er i det hele ret groft, og det er
tydeligt, at stenhuggeren ikke har gjort mere ud af det end højst nødvendigt.
I korets nordvesthjørne (Mackeprang: Døbefonte p. 317).
1671 købtes egetræ til fonten, formodentlig til en †fontehimmel, og der
betaltes for en vogn, der hentede billedskærerens værktøj (rgsk.). I invenDanmarks Kirker, Haderslev amt
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tariet 1776 nævnes: en stenfont med trælåg 22 . 1842 ønskede man en ny
font 27 .
Dåbsfad, moderne, af messing; i bunden tre fisk lagt over hinanden i tre
kant, på randen: »Døb dem ind i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn«.
Korbuekrucifiks (fig. 14—15), gotisk, fra o. 1400, muligvis fra samme værksted
som krucifikset i Branderup (Nr.-Rangstrup), der har bevaret både kors og
sidefigurer. Figuren, 165 cm høj, har tornekrone på det svagt hældede hoved
(fig. 14); øjnene er lukkede, håret falder i fire lokker ned på skuldrene. Ar
mene er vandrette, fingrene kun svagt bøjede. Kroppen er spinkel med svagt
markeret, meget langstrakt brystkasse, lændeklædet kun med snip i højre side;
de magre ben har helt skarpe skinneben, fødderne er krydslagte. Krucifikset
istandsattes samtidig med altertavlen, ved hvilken lejlighed korset fornyedes;
det tidligere kors havde skråkanter, men alle ender var afsavede, ligesom der
langs siderne var spor efter afsavede blade eller knopper (sml. Branderup).
Ældre, men ikke oprindelige farver på figuren fremkaldtes og repareredes 1949
af P. Kr. Andersen: grøn tornekrone, brunt hår og skæg, lys karnation, lys
blåt lændeklæde og en del bloddråber fra vunderne. Under restaureringen
fandtes i figurens ryghuling et træstykke med forskellige håndværkernavne,
sikkert stammende fra en reparation: »M Jurgen Rauert snidker von Hadersleff. Christen Clavesen smidt(?) von Haderslev. Andreas Maler von Hadersleff. Anno 1647«. På skibets nordvæg mellem vinduerne.
Prædikestol (fig. 8) i renæssance, ifølge Abildgaard 23 oprindelig med årstallet
1623, svarende til og fra samme værksted som den i nabokirken Åstrup, fra
1621. I storfelterne, som flankeres af korintiske hjørnesøjler med beslagværksprydbælter, er der arkader med riflede pilastre og hvirvelrosetter over bue
slaget. På frise- og postamentfelternes hjørner sidder volutknægte, de øvre
riflede, de nedre med fladsnit og udsavede hængestykker; svungen underbalda
kin med hjørneribber, hvilende på foroven profileret træsøjle. Opgangen, der
tidligere havde skåret et stykke af korbuevangen, er ny; den forrige var fra
1881 6 . Himmelen (sml. Åstrup p. 534), der hverken har top- eller hængestyk
ker, er på undersiden smykket med profillister, der danner fire kors omkring
en midtpolygon med en stor blomsterroset. — Prædikestolen, der havde de
samme to farvelag over den oprindelige staffering som altertavlen, restaureredes
sammen med denne, og de oprindelige, sparsomme farver fremdroges, lidt guld,
laseret rødt og grønt på ornamentale dele og fremspringende led, stiliserede,
symmetriske bladornamenter i guld direkte på træet i storfelterne, fraktur, 2.
Tim. 4, og Ebr. 13 i frise og postamentfelter. På himlen sparsom staffering
med rødt, på rosetten også guld; versaler i frisen: Jerem. 1 »See jeg legger mine
ord i din mund« etc.
Stoleværket er fra 1881, udført af snedker L. Bahnsen, Haderslev, og egetræs
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P. N. 1923
Fig. 13. Vonsbæk. Døbefont (p. 513).

malet af maler Kier 6 ; gavlene er fornyet 1941, hvilket årstal samt Christian X.s
og dronning Alexandrines navnetræk findes på de øverste stole. Ifølge Abild
gaard 23 stod der på præstekonens stol fire linier ulæselig skrift og årstallet 1571.
I inventariet 1776 22 nævnes »to bænke hvorpå skolebørnene sidder«, hvilket
muligvis kan betyde, at der har været holdt skole i kirken.
†Skriftestol. Abildgaard meddeler i sin dagbog 23 , at der på skriftestolen var
udskåret: »1647 M. Johannes Rotloben præpositus. Claudius Johann. Casbergaard pastor« (»Johann Rotløben provst, Claus Jensen C. præst«). Inventariet
1776 omtaler en skriftestol i sakristiet 22 , muligvis denne; der købtes 1665
fyrredeller til en skriftestol (rgsk.).
†Brudestol repareredes 1752 (rgsk); i inventariet 1776 omtales brudeskamlen 22 ,
†Pulpitur. 1845 ændredes pulpituret og forsynedes med to fløje af snedker
mester Nordstrøm 28 .
33 *
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Fig. 14—15. Vonsbæk. Korbuekrucifiks (p. 514).

Orgel, fra 1899, med ni stemmer og pedal, leveret af Marcussen og søn for
3450 mk. Orgel»emporet« er fremstillet af N. Jürgensens Baugeschäft, Haderslev 6 .
Det tidligere †orgel var fra 1846 og leveret af orgelbygger Jacobsen for 333
dlr. cour. 16 sk. 28 .
1792 købtes et †jernskrin til opbevaring af fattigpengene (rgsk.). Inventariet
1776 nævner, at en jernbeslået †sparebøsse til klingpungspengene stod i præ
stegården 22 .
Klingpung, købt i Berlin 1881 6 , på glat messingring; langt, høvlet skaft.
To præsterækketavler, omtrent ens, med profileret ramme, opad aftrappet og
endende i en lille rundbue, den ældste fra 1700’rne (nævnt i inventariet 1776 22 ),
den yngste fra 1800’rne; de indeholder med hvid kursivskrift navnene på præ
sterne fra reformationen, begyndende med »Jens Sørensen voceret 1525«. På
den ældre tavle skimtes ældre og større skrift under den nuværende. Ram
merne er marmoreret med rødt og hvidt. På skibets vestvæg.
Klokke, 1873, af støbestål, leveret fra Bochum. Den tidligere malmklokke
var anskaffet 1578 (rgsk.).
Klokkestol, nyere, repareret 1891 22 .
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GRAVMINDER
Gravsten, tidlig barok, o. 1635, af ølandsk kalksten, 177 × 121 cm, med ud
slidt indskrift, hvoraf enkelte fordybede versaler skimtes. Inden for en pro
fileret ramme ses en skrifttavle med indsvejfede hjørner, der forneden giver
plads til kerubhoveder, foroven til et korsfæstelsesrelief mellem vaser stående
på skriftfeltet; i hjørnerne englehoveder. På kirkegården, ved lågen.
Mindesten på kirkegården over sognets faldne i første verdenskrig.
En †begravelse med 11 kister fandtes ifølge Trap: Slesvig p. 51 under kor
gulvet; en glug i korets sydmur ses endnu. 1870 tilkastedes begravelsen 6 , og
kisterne nedsattes på kirkegården (Chronik).
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Vonsbæk 1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne. Vonsbæk 1730—1920. — Acta betr. Prediger
und Gemeinde. Vonsbæk 1889—1920. — Haderslev provstis fælles kirkekasse: regn
skaber med bilag 1800—47. — Vonsbæk præstearkiv: sager vedr. kirken og præstegår
den, udtaget af pakken Bd 3 1647—1870. Diverse korrespondencesager. — Kirkeinven
tarier og sager desangående. Cc 1738—1886. — Haderslev amtsarkiv: visitatorialsager,
slesvigske registratur nr. 116. Kirche zu Vonsbæk 1820—31. — Se i øvrigt arkivalier for
Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Chronik o. 1883 ff. (ved embedet). — Præsteindberetning til Thurah 1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Chr. Axel Jensen 1910 (bygning og inventar), P. Kr. Andersen 1939 og
1949 (forundersøgelse og restaurering af inventar) og E. Lind 1941 (kalkmalerier). —
Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke, Erik Hansen og Vibeke Mi
chelsen 1951.
Haupt I, 385 ff.
1 Acta pontificum danica nr. 2427, hvori stednavnet, Brodersby (Boderbok), i bd. VI,
610 er rettet til Vonsbæk. 2 T. O. Achelis: Det ældste Kaldsbrev i Norden, i SJyAarb.,
1925, p. 151. 3 Smst. p. 149—151. 4 Danske Sagn III, 1931, p. 126, nr. 511; ifølge
en variant (nr. 512) var opførelsesstedet byen Bæk. 5 Den isolerede beliggenhed nær
fjorden er blevet forklaret ved, at også beboere syd for fjorden har sognet til kirken
(Trap 4. udg. IX, 124). 6 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. Udvidelsen
blev dog først i året 1910 sat i forbindelse med den gamle del ved nedrivning af
diget. 7 Fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71. 8 J. nr. 151/41 i NM. 9 Ifølge en ind
beretning i NM fra 1910 kunne syddøren dengang skimtes. 10 Se note 9 og bygnings
inspektørens udtalelse i forbindelse med restaureringen 1941 (J. nr. 405/40 i NM).
11 Våbenhuset kaldes 1872 »forhuset (se note 6). 12 Døren antagelig fra 1870 (note 6).
13 Tilsvarende findes i den syd for fjorden liggende Starup kirkes sakristi; endvidere kan
nævnes, at sakristiet ved den store, sengotiske Øsby kirke på Haderslev Næs har små,
samtidige vinduer. Slige oprindelige lysåbninger i sakristier forekommer kun sjældent.
14 Faglig betegnelse for et skorstensrør, der er så snævert, at det ikke kan bestiges af
skorstensfejeren, men må renses med reb og kost. 15 Den nordslesvigske Kirke. Under
redaktion af H. Hejselbjerg Paulsen, 1945, p. 182. 16 Præsten skriver, at da kirken
er meget mørk på grund af den omgivende skov, hvilket yderligere forøges ved »de små
altmodische, blinde og fåtallige vinduer«, kan menigheden ikke se; det samme gælder
præsten, hvis han ikke har »ørneøjne ... hvilket fortrin desværre fattes ham« (Præste-
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arkiv: af pakken Bd 3, 1(547—1870 etc.). 17 Ulrik Selmer: En præste »dagbog« fra
sidste halvdel af 18. aarh., i Sønderjydsk Maanedsskrift, 1945, p. 168. 18 Sml. våben
huset i Nustrup (Gram). 19 Mogens Clemmensen: Bulhuse, 1937, I, 25; sml. også præ
stegården. 20 Note 6 og Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein: tegn. og
indberetn. fra R. Haupt. Forhandlinger 1907—13. 21 Sml. Carsten Petersen i SJyAarb.,
1931, p. 241 f. 22 Provstearkiv: Sager ang. de enkelte sogne etc. 1730—1920. 23 Dag
bogen p. 123 f. 24 R. Struck: Materialien zur lübeckischen Kunstgeschichte, i Zeit
schrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde. XXIII, 265 f. —
V. Thorlacius Ussing i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 108. — Fr. Beckett (Dan
marks Kunst, 1926, II, 170) antager dog, at reliefferne ifølge dragt og typer er neder
landske, og det nederlandske præg fremhæves også af Horst Appuhn (Gotische Plastik
in Schleswig-Holstein. Heide in Holstein. 1955, p. 13), der ikke tør henføre dem til Hen
ning von der Heide. 25 Oplyst af museumsdirektør, dr. E. Schlee, Gottorp. Reliefferne
har inv. nr. 1935/2535. 26 Ifølge oplysninger fra dr. Schlee i brev af 2. febr. 1955 er
figuren (inv. nr. 1935/803) og reliefferne 1935 overdraget Gottorp museum fra SchleswigHolsteinisches Museum Vaterländischer Altertümer, Kiel. I den sjette beretning fra
»Königl. Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft f. die Sammlung und Erhal
tung vaterländischer Altertümer«, 1841 p. 15 ff. omtales »zwei Bildergruppen und einer
einzelnen Figur« fra Vonsbæk, der skulle overgives museet. 27 Fælles kirkekasse: Sager
vedr. ombygn. etc. 1800—96 . 28 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47.

Fig. 16. Vonsbæk. 1788.

Fig. 1. Åstrup. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1951

ÅSTRUP KIRKE
HADERSLEV HERRED
var viet1 S. Peder, betalte 12 sk. i cathedraticum. 1406 skænkede biskop
Skondelev Haderslevkapitlet kapellerne i Åstrup, Bjerning, Grarup og
Moltrup2, en gave der bekræftedes 1473 af bisp Niels, der ved samme lejlighed eftergav
kapitlet det cathedraticumsbeløb, det på grund af fattigdom ikke havde betalt i mange
år3; oprindelig har kirken, der i begge de nævnte breve, af hvilke det første kun kendes
fra en regest i Danske Atlas (jfr. ovenfor), kaldes et kapel, vel været et biskoppeligt
patronat, og efter donationen 1406 er de gudstjenestelige forretninger blevet bestridt
af Haderslev kapitlet; i præsteindberetningen 1754 hedder det, at ærkedegnen selv holdt
gudstjeneste der, indtil kirken under Frederik II. fik egen præst. Ved reformationen
overgik kirken til hertugen (jfr. Aller p. 258) og blev efter hertug Hans den ældres død
kongelig; i hvert fald senere besattes kaldet gennem tyske kancelli. — Også mod denne
kirke for polakkerne hårdt frem i krigen 1661—62; de stjal bl.a. kalk, disk og alter
klæde, som kirken atter måtte indløse, og stolene synes ligeledes at have lidt molest
ved soldaterbesøg i disse år. I kirkebogen findes under 1718 en notits, der meddeler, at
kirken er gjort til et »Magazin-huus«, og at der oplægges havre på loftet4.
I regnskaberne 1789 omtales kirkens yngste tilbygning, nordre korsarm — kontrakt
med håndværkerne 28. april 1789 afskrevet i kaldsbogen5 — som »Behuf der Ladegaarder
Parcelisten«, og det fremgår også af andre poster, at denne udvidelse af kirken er en

der
Kirken,
Johannes
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Fig. 2. Åstrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

direkte følge af bondereformerne, der 1781 havde ført til udparcellering af
ladegård i sognet6 (sml. også † pulpitur p. 534).
I engdraget »Helligmai«, i præsteindberetningen 1754 skrevet »hellig May«, var der
fordum en berømt helligkilde 7.

Haderslev

Kirken og præstegården ligger i sognets sydøstre del, omtrent midtvejs mel
lem landsbyerne Nederby-Åstrup og Overby-Åstrup. Den uregelmæssigt poly
gonale kirkegård hegnes af kampestensdiger med enkelte kløvede sten; flere
steder, men især i norddiget træffes adskillige vældige sten. Omsætninger af
diget nævnes 1664 og 1669 (rgsk.), og 1858 flyttedes 44 favne i forbindelse med
en udvidelse 8 . Et stykke af vestmuren (mod præstegårdshaven) er, før 1875 9 ,
omsat af små, gule sten, og muren har indvendige lisener og vingetegl. Der er
køreport med to ganglåger i syd og en låge i øst, begge med gotiserende jern
fløje mellem glatte granitpiller fra 1838 10 .
En †kirkerist nævnes 1654 (rgsk.).
Reparation af et †vognhus nævnes 1796 (rgsk.).
Kirken består af romansk kor og skib samt våbenhus i syd, sakristi i nord og
tårn i vest fra sengotisk tid og på skibets nordside en korsarm fra 1789. Kir
ken har afvigelse til syd.
Den romanske bygning er opført af rå kamp og flint med hjørner og enkelt
heder af granitkvadre over en kraftig skråkantet sokkel; bag våbenhuset står
murværket med bredt udstrøgne fuger. En stor del af skibets nord- og vestmur
er omsat, men sokkelskiftet og de underste hjørnekvadre er bevaret ved vest
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hjørnerne. Af vinduer er korets østre i
behold, men tilmuret i ydre murflugt,
hvor bredden er 44 cm; indvendig må
ler det stærkt smigede vindue 158 × 92
cm, og i den dybtliggende lysning er der
spor efter en træramme. Indvendig i
korets nordmur, langt mod øst, skimtes
et ca. 150 cm højt vindue, som dog
næppe er oprindeligt. En monolitsål
bænk (fra et 50 cm bredt vindue), der lig
ger i trappen ind til præstegården, stam
mer antagelig fra et af skibets romanske
vinduer. Den indvendig rundbuede nord
dør er tilmuret og delvis ødelagt af et
moderne vindue; døren bryder ikke sok
len. De romanske taggavle er kun del
vis bevarede. — 1941 blev der 20 cm un
der det nuværende gulv fundet et pikstensgulv dækket af stampet ler.
E. M. 1951
Ændringer og tilføjelser. Ældst af de
Fig. 3. Åstrup. Kamin i sakristiet (p. 522).
gotiske byggearbejder og måske fra o.
1400 er korets krydshuælving og den spidse triumfbue; hvælvingen har vederlag
i murene og halvsten brede, pærestavprofilerede ribber; skifterne falder mod
de flade kappers isselinie, og hvælvet har helsten brede overribber af løbere
og bindere. I triumfgavlen og skibets vestre taggavl er der formentlig i gotisk
tid indsat 115—120 cm høje og 70—80 cm brede døre i svære, falsede karme,
som er tappet og fornaglet sammen; i overkarmen på den vestre er der skåret
et græsk kors.
Det med skibet jævnbrede tårn er af munkesten i munkeskifte med glat ind
trykkede, delvis midtridsede fuger over en svagt fremspringende syld. Tårn
rummet, der åbner sig mod skibet med en bred, spidsbuet arkade, har samtidigt
krydshvælv med kvartstensribber; i syd, vest og nord markeres kappernes
fødselslinie af et let udkraget løberskifte; oversiden er utilgængelig. Til tårn
rummet har der tidligere været adgang fra vest gennem en fladbuet, indvendig
falset dør, som nu ikke spores i ydre murflugt, men som synes at have været
i brug endnu 1670 (rgsk.); døren har kunnet stænges indvendig med en skydebom, hvis huller endnu ses. Trappehuset i tårnets sydvesthjørne er vistnok
samtidigt med tårnet, men så stærkt ombygget, at kun den runde spindel og
den ene karm af overdøren med et par stiksten er af munkesten; før ombyg
ningen, der muligvis fandt sted 1751 4 (sml. nedenfor), har trappehuset sikkert
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svaret til Aller (p. 261). Tårnets andet stokværk, der nu omfatter både mellemog klokkestokværk, har forneden en høj, fladbuet åbning til hver af de frie
sider, men kun den nordre er nu åben; i stokværkets øvre del er der til hvert
verdenshjørne to fladbuede glamhuller med lige gennemløbende karme; de
søndre og vestre, der allerede synes formindskede i gotisk tid, er siden blevet
helt tilmurede, antagelig ved skalmuringen 1751. Udvendig på nord- og øst
muren er der over åbningerne to savskifter adskilt af et glat skifte. I syd og
vest findes talrige jernankre; eet i syd bærer årstallet 1725 11 , eet i vest 1751.
Våbenhuset foran den udvidede syddør har svære mure af munkesten; flanke
murene har retkantgesims, og taggavlen, der 1841 var af bindingsværk 12 , er
ny — vistnok fra 1908 13 — ligesom dør og vindue. Det indre har træloft med
indklædte bjælker; ifølge undersøgelseskommissionens beretning fra 1711 havde
våbenhuset en lille, muret skorsten (rtk.), og det er derfor muligt, at det har
været benyttet som skole.
Sakristiet er af munkesten iblandet enkelte kvadre forneden i østmuren.
Gavlen har over fodlinien to savskifter og et to skifter højt blændingsbånd og
derover en spidsbuet blænding med prydskifte af bindere, flankeret af to cir
kelblændinger; blændingerne er kun få cm dybe. Det indre står i forbindelse
med koret gennem en fladbuet dør og er dækket af en lavtspændt krydshvæl
ving svarende til tårnets. I nordmuren er der en kamin (fig. 3), hvis ret stærkt
fremspringende kappe bæres af halvsten brede, aftrappede konsoller; dør og
vindue er nye.
Om kirkens yngste tilbygning, korsarmen i nord, oplyser en sortmalet kur
sivindskrift på drageren ind mod kirken, at »1789 Blev denne Ud Bygning op
ført, von Stemann [amtmand], I. Cretschmer [provst], F. C. Claudi [præst],
Chresten Iespersen og Hans Gymoës Kirke Wærgere. 1790 Blewe dens ind
komster regulerede af Camerherre og Amtmand v. Mösting« (sml. i øvrigt p.
519). Tilbygningen er over en bindig sokkel af kamp og kvadre opført af små,
gule mursten, og den har en enkel rundstavgesims med fals forneden. I den
glatte gavlmur er der kun to små, retkantede glugger over gesimshøjde; det
indre, som står i forbindelse med skibet ved en stor, retkantet åbning dækket
af den førnævnte drager, får lys gennem to retkantede vestvinduer, men over
disse ses fladbuede stik fra ældre og større vinduer. 1941 udskiltes den nordre
del af korsarmen som ligkapel, og der blev brudt en stor, falset dør gennem
nordmuren; hele korsarmen har bræddeloft.
Skibets kassetteloft (fig. 4 og 5), et af de rigeste kirkelofter i landet, stammer
for den østlige dels vedkommende (11 × 6 kassetter) fra 1675 14 , mens den min
dre, vestlige del (4 × 6 kassetter) er tilføjet 1855 efter fjernelsen af et vest
pulpitur (sml. p. 534; fra dette pulpitur stammer det højtsiddende, tilmurede
vindue helt mod vest i skibets nordmur). Loftet midtdeles på langs af en planke
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Fig. 4. Åstrup. Indre, set mod vest.
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med reliefskåret versalindskrift: »Anno 1675 den 3. May Her mag. Christofer
Krahe probst hafver ladet dette loft opsette paa kirkens bekostning, der Her.
Iørren Lavssen [»Monrad«] var sogne prest och Gotfred Kelsen i Gymos var
kirke verger. — — <Kirken restaureret 1855>«. På begge sider af indskriften
er der skåret en bølgeranke, og loftets søndre og nordre del har hver tre rækker
kassetter i bredden; hver kassette er inden for en æggestav korsdelt af profil
lister med drejede spirnedhæng, og i hvert af de fire småfelter er der en sym
metrisk, fliget plante i fladsnit. Kassetterne adskilles i øst—vest af smalfyl
dinger med en buetunge i hver ende, i nord—syd af smalle profilfyldninger; i
hjørnesammenstødene er der reliefblomster og langs væggene halvrosetter,
der tidligere sad op mod væggen, men som ved den nedennævnte restaurering
blev anbragt op mod en kantplanke. Mellem anden og tredie kassette fra øst
i nordre række er der en reliefskåret versalindskrift: »Iørgen Biønssen BH«.
Loftdækket, der var fastgjort til det ældre bjælkeloft med store jernsøm,
blev nedtaget, adskilt og istandsat 1937 under ledelse af konservator P. Kr.
Andersen (indberetn.). Under to farvelag, yderst to gråbrune toner og her
under en ensartet blågrå (muligvis samtidig med korsarmens opførelse 1789),
lå den oprindelige snedkerstaffering med sort som bundfarve og rødt, blåt og
grønt på blomster og i halvrosetterne; farverne var lagt vilkårligt og uden
forsøg på symmetri, et forhold som blev ændret ved istandsættelsen; alle flad
snit og lister står nu i blank fyrretræ strøget med mastiklak og tynd matlak.
»Paa Choret«, altså formodentlig på korets østgavl, stod ifølge præsteindberetningen 1754, vel med jernbogstaver: »V[erbum] D[omini] M[anet] I[n]
Æ[ternum] (»Guds ord bliver i evighed«) F 4 R. et C D R [Christian Detlef
Reventlow, amtmand] 1694. M. Mich. Sticheli(us) [provst], Dn. Ioh. Monradus
[præst]«.
Tagværkerne over kor og skib indeholder middelalderligt egetømmer, men
de er stærkt omsatte ligesom våbenhusets. Pyramidespirets tagværk er lige
ledes af eg, muligvis fra 1700’rne, og korsarmens er af fyr. Spiret har i øst og
syd ret store, tvedelte kviste, der sikkert er jævngammelt med tagværket;
lignende i vest og nord er forsvundne.
Kirken står med hvidtede mure over en sorttjæret sokkel; de røde munkestensgulve og de fladbuede, falsede vinduer med trækarme og blysprosser
stammer fra restaureringen 1940—41 (J. K. Jepsen); kor, skib og tårn har bly
tag, mens de øvrige afsnit har skifertag.
Vindfløjen på spiret med kugle, volutter og kors skal stamme fra 1781 (rgsk.),
men det kan sikkert kun gælde fløjstangen, thi i selve den dragehovedformede
fløjs plade er F. 5.s kronede spejlmonogram og årstallet 1754 udstanset.
Et solur over våbenhusdøren er fra 1838; herom skrev præsten på tysk i
kaldsbogen, at det altid viser rigtigt, »nemlig den af Gud frembragte sande
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Fig. 5. Åstrup. Detail af skibets loft 1675 (p. 522).
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soltid, ikke den fra Tyskland 1893 indførte mellemeuropæiske enhedstid«. En
ældre †solskive omtales 1824 (rgsk.).

†KALKMALERIER
I et overslag fra 1767 til reparation af kirkens indre siges, at »billederne på
væggen og de andre ornamenter« skal stryges med limfarve 9 ; disse billeder er
sikkert identiske med de apostle i legemsstørrelse (sml. Vonsbæk p. 508 og
Magstrup, Gram hrd.), som omtales 1809 i forbindelse med en forestående repa
ration, og om hvilke der siges, at de bør overkalkes, eftersom de kun vil volde
kirken udgifter 15 .
I kor og skib blev der 1897 fundet rester af en bemaling i gult og rødt, i
koret tillige af en ældre bemaling i sort og gråt, som mentes at stamme fra et
draperi omkring et våben, en indskrift eller lignende 16 ; det skal i denne for
bindelse nævnes, at ældre fotografier i Nationalmuseet viser spor efter et stort,
kalkmalet draperi omkring altertavlen. På den nordre hvælvingskappe i koret
blev der 1937 ved P. Kr. Andersen afdækket en kalkmalet fortegnelse over
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kirkens præster fra reformationen med opgivelse af embeds- og leveår; efter
skrifttypen kan indskriften være malet o. 1700, og den er omtalt i præsteindberetningen til Thurah 1754. Her siges også, at der på væggen ved siden af
alteret var figurer (malede?) af Moses og Aaron med teksten: Moses, født
anno mundi 2373, død 2493; Aaron, født anno mundi 2369, død 2493.

INVENTAR
Alterbord, muret af kamp og tegl op mod korets østvæg, 156 × 133 cm, dæk
ket af moderne panel.
*Alterklæde, rødt med sølv- og guldagramaner, med to hjelmede våben i
reliefbroderi, kun det ene, Monrads, bevaret; af det andet ses kun aftrykket
ligesom af de til våbnene hørende initialer: DIM [hr. Jørgen (Lauritsen)
Monrad] og A D M [Anna Davidsdatter Monrad]. I Haderslev mus. (nr. 1122).
†Alterklæder. 1661 betalte kirken 3 mk. for at indløse fløjlsalterklædet, som
polakkerne havde solgt (rgsk.); inventariet 1777 nævner et gammelt, rødt
fløjlsklæde 17 . 1803 købtes sort Manchester til et nyt alterklæde (rgsk.), og
1881 anskaffedes et rødt 18,9 .
Altertavle (fig. 6) i senrenæssance, fra 1638, sikkert fra samme værksted som
tavlerne i Halk (p.454) og Oksenvad (Gram hrd.). 1636 krævede den velhavende
kirke, der lånte store beløb ud til andre kirker, sine debitorer for 394 mk.
til »et nyt alters bygning«; i 1637 var udgifterne godt 353 mk. til det nye
alter »og andet, som behov gjordes«, og 1638 fik maleren 28 mk. 8 sk. (der dog
kun kan opfattes som et ubetydeligt restbeløb); samme år udbetaltes atter
353 mk. 3 sk. til alterbygningen og anden kirkens nødtørft (rgsk.). Tavlen, der
med sin rige, naivt skårne ornamentik virker noget overlæsset, er en af de yng
ste af den i Sønderjylland almindelige type, søjletavle med løse sidestykker,
der har selvstændige, mindre søjlestillinger. Det kvadratiske storfelt flankeres
af riflede pilastre med æggestavkapitæl, små rundstave nederst i kannelurerne
og beslagværksprydbælte med stor ædelstensbosse; foran dem står frie, glatte,
korintiske søjler med prydbælte og svungne postamenter. Postamentfeltet er
glat, frisefeltet midtdelt af en bøjle med englehoved, mens to lignende hoveder
er anbragt på bøjler over kapitælerne, og på konsoller herover står to putti,
hver med et usymmetrisk skjold. Topstykket har to arkadefelter med tunget,
skællagt bue, barnehoved som »slutsten« og englehoved i hjørnerne; pilastrene,
med profilkapitæler, har en mærkelig dekoration af vekslende bosser og små
tvillingrundstave. Mellem felterne står den opstandne frelser (fig. 7) på en
ræddelig drage (fig. 18) ganske svarende til fremstillingen i Halk (p. 460), og
til hver side er der en herme, mod nord en mand, mod syd en kvinde (fig. 9),
med hænderne i bedestilling. Den kvartrunde topgesims bærer en midtmedail-
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Fig. 6. Åstrup. Altertavle 1638 med nadvermaleri 1767, sikkert af Joh. Stentzler (p. 526).

Ion med englehoved mellem frngtfestons atter flankeret af to fabeldyr med
hestehove og bagkrop, der løber ud i bladværk. I den store, halvrunde topgavl
ses en halvfigur af den velsignende Gudfader (fig. (S) mellem usymmetriske
skjolde, hvori reliefskårne versaler: »Ieho — vah« og nedenunder en lang, smal
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Fig. 7—9. Åstrup. Detailler fra altertavlen (p. 526 ff.).

kartouche med tilsvarende skrift: »Herrn vor Gud er alene herre«, stærkt sam
menskrevet, og i to kartoucheflige: »Deu — ter 6«. Gavlen flankeres af to sid
dende putti, nu uden tegn. Sidestykkerne har hver en arkade med beslagværksbueslag, der hviler på pilastre, hvor små, lodrette rundstave afbrydes af store
ædelstensbosser. Feltet flankeres af pilastre svarende til storstykkets, men
sidestykkernes frie søjler er enklere; under søjlerne er der svungne konsoller,
hvis mellemliggende felt er udskåret som hængestykke. I frisen står med relief
versaler, mod nord: »M. Henrich Michelson provst«, mod syd: »An 1638 no«.
Topstykkernes arkader flankeres af kvindehermer med volut-arme, og store
bøjler med kvindehoveder støtter den kvartrunde gesims, der er dekoreret
med beslagværksornamentik. Det kartoucheagtige topstykke er komponeret
af to slangeagtige fabeldyr med rovfuglehoveder, som støtter et felt med den
oliegrenbærende due. Vingerne er af almindelig renæssancetype.
Til grund for tavlens nuværende staffering, der gik hånd i hånd med en
istandsættelse af træværket, er lagt bevarede rester af en farvegivning, antage
lig fra 1767, udført af malerne Siewert Jacobsen og Adde Hintz, den sidste
fra Haderslev. Den lå under et farvelag fra 1913 18 , som skyldtes malermester
C. Hartwig, Haderslev, og ved hvis påstrygning træværket repareredes af N.
Jürgensen, der bl.a. fornyede to englehoveder (i sidetopstykkernes buer).
Hvorledes tavlen så ud, da Hartwig tog fat på den, fremgår ikke af arkiv
materialet, men hans mening var at genfremstille de oprindelige renæssance
farver, som han skildrer således: I rammeværket er den blå tone fremherskende,
afsat med rødt, figurerne i naturfarve med ægte forgyldning, søjlerne hvide,
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ornamenterne grønne og med guld, nogle
af søjlerne marmorerede 17 . Af denne
oprindelige, brogede staffering, der lå på
tyk kridtgrund, var der kun lidt til
bage ved undersøgelsen 1941, da det
meste var afskrabet. Den nuværende
staffering, der komponeredes 1941 af
P. Kr. Andersen med hensyntagen til
prædikestolens farver, har hvidt som
fremherskende, sekunderet af blåt og
guld samt sparsomt med rødt; skriftfel
terne er sorte med gylden fraktur, der
hidrører fra den oprindelige renæssance
staffering; den lå under to malerlag,
der gentog den oprindelige ordlyd, i
topfelterne 1. Joh. 2,1, »Dersom nogen
synder« etc. og 1. Tim. 2,5 »Der er een
Gud« etc., i storfrisen 1. Pet. 2,17 »Fryg
ter Gud, ærer Kongen«, i nordre side
stykkes topfelt 1. Joh. 1,7, i søndre Phi.
E. M. 1951
2,11, i sidefelterne nadverordene og i
Fig. 10. Åstrup. »Nådestol« fra † sidealter
(p. 529).
postamentfeltet nu 1. Cor. 2,28 (skal
være 11,28) »Men hvert Menniske prøve
sig Selv« etc. Præsteindberetningen 1754 har her 1. Cor. 1,30 19 . Maleriet i stor
feltet, nadveren, stammer fra restaureringen 1767 og skyldes sikkert Johan
Stentzler, der har malet nøjagtig samme billede i Hoptrup 1773 (p. 367) og i
Magstrup (sml. Gl. Haderslev p. 226).
Den tidligere †altertavle har formodentlig været en gotisk fløjtavle med apost
lene i sidefløjene; ifølge kaldsbogen fandtes der indtil 1855 12 i træ udskårne
apostelfigurer, som opbevaredes på pulpituret; børnene legede med dem, skri
ver præsten. En notits i kirkebogen 1606 4 meddeler: parabatur ornamentum
altaris nostri, hvormed formentlig menes, at alteret stafferedes.
Sidealtertavle (fig. 10). »Naadestol« (treenighed), sengotisk, o. 1475, i barok
ramme, 90 × 46 cm. Gud fader sidder på en bænk, hvis gotiske vangeprofiler ses
til siderne; håret og det vældige fuldskæg er ordnet i regelmæssige spiraler,
dragten et pluvialelignende slag, kronen mangler nu takker. I overensstem
melse med det ældre skema for treenighedsfremstillingen holder Gud fader sin
døde søn foran sig mellem knæene, og duen har enten haft plads på det T-formede kors eller har svævet over faderens hoved. Der er stærk kontrast mellem
den rolige, værdige fader og sønnen, hvis overståede pinsler giver sig til kende
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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i de strittende (nu vistnok noget afkortede) fingre og armenes spændte sener.
Gruppen, der er skåret i eet stykke træ, er nu anbragt på en tresidet konsol, hvis
forside er prydet med et englehoved i en renæssancekartouche og det hele fæstet
til en bagklædning med kraftigt profileret ramme; nederste parti er afskilret
til skriftfelt. Både bagklædning og ramme er pyntet op med brudstykker, dels
gotisk slyngværk som over- og underdel for højre vinge og som hængestykke,
måske fra den oprindelige tavle, dels enkeltheder fra et renæssancesnedker
arbejde: det nævnte englehoved på konsollen, englehovedtopstykket, roset
terne på rammens hjørner og kvartrosetterne i inderhjørnerne samt endelig
barokt snitværk: slyngornamenter med englehoved, opsat som smalle vinger
og de resterende englehoveder. I skriftfeltet står med malet kursiv: »Hans Nis
sen, fød her i Aastrup 1723, hvor Hand endnu Boer og hans yngste halve Bro
der Nis Lassen, nu Kiøbmand i Riibe, fød i Aastrup 1730, begge Fød her af
en Moder Dorothea Pedersdatter, den ældste ved hendes første Mand Nis Han
sen, den yngste ved hendes sidste Mand Las Jensen. Disse To Halve Brødre,
der efter deres Foreldre og Sødskende allene nu er i Live tilbage har foræret
dette Skilderi til denne Kirkes prydelse 1774«. »Skilderiet« står nu med brogede
lasurfarver, hvor rødt og en stærk grøn er særlig fremtrædende. Før en istand
sættelse 1941, der bl.a. også fornyede »2 Stykker af det gotiske Rankeværk«
ved siderne, stod træet med en mørkegrå farve, som ved undersøgelsen viste
sig at være farvet sølv, der var oxyderet således, at farverne var forsvundne.
1897 bestemtes det, at stykket skulle ophænges på en mindre iøjnefaldende
plads 17 ; det blev nordvæggen i nordre korsarm, nu skibets nordvæg.
Altersølv. Kalk (fig. 11) 1711, 20,5 cm høj, svarende til Aller (p. 267) og
ifølge mestermærket fra samme værksted og udført af Mathias Mogensen;
på knoppens seks rudebosser versaler: »Iessus«. Stort bæger. På fodens over
side graveret kursiv: »Reparatum A° 1711 Pastore D(omi)no Ioh. Monrado.
Me bibe devote sum passus vulnera pro te« (»drik mig i hengivenhed, jeg har
lidt sår for dig«). Trods indskriftens »reparatum« må kalken være helt fornyet
1711; om dens forgænger vides kun, at den havde samme indskrift med gotiske
bogstaver (præsteindb.). 1661 betalte kirken 12 mk. for at indløse denne †kalk,
som polakkerne havde solgt. 1762 betaltes 1 mk. og 4 sk. for en †tinkalk og
-disk (rgsk.). Nyere disk med cirkelkors på randen og en med passer ridset
seksbladet roset i bunden. Oblatæske 1886 (kaldsbog), 10 cm i tvm., trind, glat
og med oprejst kors på låget og stemplet: WMEN5. 1777 brugte man »en
gammel lakeret dåse og en aflang Læder Fuderal« til brødet (inventarium) 17 .
Vinkande, skænket 1832. I regnskaberne for 1861 hedder det 17,18 : Den
sølvkande, som af Jesper Petersen i Overåstrup i året 1832 blev skænket til
Åstrup kirke, er nu givet en passende form og blevet indvendig forgyldt af
guldsmed Nissen. Den smukke kande er 31 cm høj, og den »passende form«
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Fig. 11—12. Åstrup. Alterkalk 1711 (p. 530) og alterstage 1614 (p. 532).

hentyder sikkert kun til en ændring af låget, der nu er karnisformet med en
lille, rund knop og uden gæk. Ved overgangen fra den aftrappede fod til det
vaseformede korpus er der en lille, riflet krave, ligesom der er riflinger på han
kens bøjler. På korpus et fastloddet, støbt krucifiks. På fodens konvekse led:
Haderslevs bymærke (broen), flankeret af to mestermærker, og på modsat
side de samme to mestermærker (WP) på hver side af mesternavnet: Petersen,
hentydende til Wolfgang Petersen, Haderslev (Bøje 1616 og 1618). På korpus
graveret skriveskrift og versaler: »Til Aastrup Kirke givet af Iesper Petersen
Overaastrup d. 18de Ian. 1832, som ydmig(!) erkiender Guds Naade og Godhed«.
Sygekalk fra 1766 (rgsk.), 10,5 cm høj, med sekstunget fod af almindelig
barokform, sekskantet skaft, spidsoval, midtdelt, riflet knop og halvkugleformet, let udsvajende bæger; samme populære kalkform udførtes bl.a. også
af Peter Petersen i Tønder, se f.eks. Vilstrup p. 384. Under bunden to ens
34*
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mestermærker: CO, for Claus Otzen, Haderslev (Bøje 1580). Glat disk med
cirkelkors og samme mestermærke. I oprindeligt, cylindrisk læderfutteral med
indpressede stregornamenter. 1780 købtes en lille †vinflaske til berettelsessættet (rgsk.).
Alterstager 1614 (fig. 12), 39—40 cm høje, svære og rigt profilerede, med tre
rundstave på fod og lyseskål samt midtdelt knop. På lyseskålen indslåede ver
saler: »Christen Nygaard forærit Aastrup Kiercke anno 1614« og »Marren Nygaards forærit« etc. Stagerne blev stjålet 1905 17 , men fandtes o. 1920 i jorden
ved udgravning til en byggegrund i Haderslev 20 . 1906 købtes hos F. W. Jul.
Assmann’s königl. Hof-Kunstanstalt für Kirchen-Ausstattungen i Berlin seks
alterstager nr. 428 i forskellige størrelser 18 . Disse stager, der er af messingblik
og efterligner gotiske alterstager, findes endnu og bruges ved begravelser.
†Messehageler. 1655 købtes »ein quarter schwart Sammit zu Messhack« (rgsk.).
1680 anskaffedes een af rødt fløjl med guldgaloner 21 , en lignende 1728 (rgsk.) 17 .
Alterskranke, nyere, af smedejern. I inventariet 1777 omtales en stor skam
mel betrukket med læder, hvorpå konfitenterne knælede 17 .
Døbefont af kunstsandsten, ifølge en tilføjelse i Haupts håndeksemplar af
Bau- u. Kunstdenkmäler fra 1818 og svarende til Øsby (p. 488 f.), 70 cm i tvm.,
90 cm høj, med cylindrisk skaft på platte og med flad, vaseagtig kumme. I
inventariet 1777 17 omtales døbestedet af træ med trædækkel. Kaldsbogen næv
ner, at fonten indtil 1855 stod under pulpituret.
Dåbsfad o. 1750, af messing, glat, med koncentriske ringe i bunden.
Dåbskande 1927, af sølv, 23 cm høj.
I inventariet 1777 17 hedder det: »Christen-Tøyet holder Præsten her i Sog
net allene og bekommer deraf for hver Gang 8, 12 til 16 sk.; ligeledes for BrudeSmykket 2, 3 til 4 mk.«.
Korbuekrucifiksgruppe (fig. 13—16) o. 1525. Den smukt proportionerede
Kristusfigur hænger roligt i skråt strakte arme; tornekronen er flettet, håret
hænger i en lok til højre, øjnene er lukkede, munden halvåben. Brystkassens
konturer og bugmuskulaturen er markeret, lændeklædet smalt med lang flagresnip til højre, fødderne krydslagte. Af korstræet er kun armene og det nederste
evangelistfelt med Markusløven (fig. 13) oprindeligt, mens de andre felter er
sat til af billedskærer Walter Nielsen, Haderslev ved restaureringen 1941; det
konstateredes da, at korset oprindelig havde haft blade langs kanterne.
Også de to sidefigurer (fig. 15—16), der står på små konsoller over en stump
af den oprindelige korbuebjælke, er meget rutineret og følelsesfuldt skåret;
især Marias klædebon viser det tidlige 1500tals karakteristiske viltre, umoti
verede foldekast. Bjælken er forneden profileret med buetunger og flige.
Den nuværende staffering, der ikke står på højde med det fine billedskærer
arbejde og står middelalderlig opfattelse meget fjernt, stammer vistnok fra
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1637 med udbedringer fra 1768, et årstal der fremdroges i Markus-feltet under
et farvelag fra 1897 ved maler Hans Magnusen, Haderslev 18 ; af middelalderlige
farver fandtes kun svage, ikke nærmere betegnede rester; farver, der kunde
skyldes en renovering foranstaltet 1608 af Gerh. Rantzau 4 , er ikke omtalt.
Ifølge præsteindberetningen 1754 stod under krucifikset: »Gud til ære og kir
kens Zierath haver Jørgen Petersen in Nygaard, Herritzfoget udi Hadersschief
herret, samt sin kære Hustru Anna Jørgens ladet paa deris egen bekostning
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dette nærværende Arbeed renovere og forferdige, af christelig Hiertelag Anno
1637«. Kristus har nu brunt hår og skæg, naturlig karnation, blåt og gyldent
lændeklæde, Maria lys underklædning, blå kappe med rødt foer, stjernestrøet,
Johannes har grøn underkjortel og rød overklædning med gylden krave og blåt
foer. Korset er gråbrunt. Istandsættelsen foretoges 1941 under ledelse af P. Kr.
Andersen. Nu vestligt på skibets sydvæg.
Prædikestol i renæssance, med reliefskåret årstal på himmelen: 1621, der
utvivlsomt også gælder stolen. Denne, der er på fire fag og et opgangsfag, sva
rer temmelig nøje til Vonsbæk (p. 514) og er sikkert fra samme værksted; men
arkaderne har her omløbende rammeværk som på den beslægtede Fjelstrupstol (p. 310). I modsætning til Vonsbæk (og den samtidige Øsby p. 491) har
Åstrup-himmelen bevaret sine smukke topstykker, der ganske svarer til †Frørups (p. 357) og Steppings (p. 341); i de to kartouchefelter er der rosetter, i de
andre reliefskåret: »C 4 anno 1621«. Nyere opgang. 1931 fremdroges de oprinde
lige, brogede farver af J. Termansen; i storfelterne er der gyldne skablonornamenter på sort bund, i smalfelterne indskrifter med fraktur 2. Tim. 4,2: Præ
dike ordet etc. og Ebr. 13,17: Lyder icke Lærere etc., i himmelens frise med
versaler: Jer. 1,9: See, jeg legger mine ord i din mund etc.
Stoleværket er fra 1941, de øverste stole med Christian X.s og dronningens
initialer, anbragt fordi kongen og dronningen flere gange efter genforeningen
overværede gudstjenesten her; den lille pige, som kongen tog op på hesten, da
han overskred grænsen, og som han senere ofte besøgte, var nemlig plejedatter
i præstegården. — Det forrige enkle †stoleværk var fra 1855 22 , blåt og gråt,
med røde kanter, og på dørene var der et malet skjold med nummer og navn
(kaldsbog). 1883 fik stolene nye gavle 18 .
Fra en †præstestol stammer måske et par *fyldinger med reliefversaler:
»H. Johannes Monradus — pastor anno 1694«. Nu i Haderslev museum.
Dørfløj til sakristiet, fra 1700’rne, med klinkelås. Glat, med blå farve og
hvid frakturindskrift: »Gud vær mig Synder naadig. Luc. 18 vers 13«.
†Pulpiturer. 1) Vestpulpitur. Ifølge præsteindberetningen 1754 stod der på
»loftet (dvs. pulpituret) neden over kirken«: »Anno 1651 haver M. Bonavent.
Rehefeld Probst, og hr. Lorentz Pors Pastor ladet dette forferdige«. 1695 hed
der det, at her skal bl.a. ladegården have stader 9 . 1852 ansøgte værgerne
visitatoriet om at måtte nedtage det, da det var bygfældigt og sjældent brug
tes 12 ; ifølge kaldsbogen fjernedes det 1855. »Her havde børnene plads«, skriver
præsten, »i folkemunde og af børnene kaldtes det tumleturet eller trampelturet«.
2) 1789, altså samtidig med nordre korsarms opførelse, fik kammerherre og
hofjægermester von Krogh [Åstrupgård] tilladelse til at indrette et pulpitur
med indgang på egen bekostning 9 . 1883 blev der givet bevilling til »im nörd
lichen Flügel des unten versäulte Gestühl abzubrechen« 9 .
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Orgel, anskaffet 1882 hos Marcussen,
Åbenrå 18 ; det fik plads i tårnrummet,
men flyttedes ved den store restaure
ring af kirken 1941 til nordre korsarm.
Allerede 1841 havde sognet udtalt håb
om et orgel 23 .
Pengeblok 1941, jernbundet, efterlig
ning af en 1600tals blok foran en glat
liste (fig. 17) er anbragt en ornamente
ret træskål (der kan have været hue til
en †Aronfigur?), og derover er fastgjort
et maleri på træplade af en spedalsk
med krykker og madskål; i baggrun
den en kirkebygning med afvalmet tag
mod øst og pyramidespir på tårnet.
Under den spedalske læses med fraktur:
»Giver, saa skal Eder gives«. Tidligere i
skibet, øst for døren, hvorfra den fjer
nedes 1855 (kaldsbog), nu i våbenhuset.
Kling pung fra 1905, ude af brug.
Inventariet 1777 17 omtaler både en
E. M. 1951
klingpung og en skammel til et †kollektFig. 17. Åstrup. Pengeblok (p. 535).
bækken.
Præsterækket avle (sml. kalkmalerier), nyere.
Klokker. 1) 1647, støbt af Balthasar Melchior, Flensborg. Indskrift med ver
saler: »Gloria in excelsis deo transfusa sum præposito m. Rotlevio et pastore d.
Porsio et jurato Petro Bundo — Balthasar Melchior me fecit anno 1647« (»ære
være Gud i det højeste; jeg blev omstøbt, da magister Rotlev var provst, hr.
Pors præst og Peder Bunde kirkeværge. B.M. gjorde mig år 1647«). Om hal
sen værkstedets vanlige bort af stiliserede plantemotiver og på hankene store
skæggemasker.
2) Genforeningsklokke, støbt 1920 i de Smithske støberier i Aalborg 24 .
Klokkerne er ophængt i spiret i den østlige kvist i en stol af gamle egeplanker.
†Klokker. 1) 1601 opfører regnskaberne en udgift »tho einer nien klocken
tho Lebeck gegeten«; ifølge præsteindberetningen 1754 bar den indskriften:
»In templum voco te ut discas mori. Reinholdus Benninck me fecit Lubecæ
anno 1601« (»jeg kalder dig til kirken, for at du kan lære at dø. R.B. gjorde
mig i Lybæk 1601«). Klokken omstøbtes 1840 23 .
2) 1840. Støbt af V. Gamel i Frederiksværk. Herpå stod: »Aar 1840, da H.W.
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Hertel var præst, E. Schøtte og I. C. Wildfang kirkeværger, blev denne kirke
klokke omstøbt. Frederiksværk. V. Gamel«. Herefter vers (kaldsbog). Om
støbt til krigsbrug 1918.

GRAVMINDER
På loftet ligger syv par gravskjolde 25 af blik over Hans Bøllemose, præst, død
1877, Jes Nissen Lehrskov, død 1892, S. Christensen, præst, død 1892, T. P.
Christiansen, præst, død 1895, Peter Petersen, død 1908, Joh. Heinr. Schlichting, præst, død 1911, og Charlotte v. Krogh, konventualinde, død 1913.
†Epitaf. 1607. Opsat af Christen Nygaard, »Hardesvoigt in Hadersief Harde,
neben seine lewe Hustruw Mari Christens 1607«, da begge var 66 år. Han døde
<16. aug. 1614>, hun <21. jan. 1616>, »mit Ihrer leven dochter Anna«, død i
sin alders 31. år. Indskriften er gengivet efter præsteindberetningen 1754, og
præsten meddeler, at »paa en tafl (dvs. storfeltet) staar afconterfaiet Herritzfogden self, hans Frue og daater i deres sædvanlige gamle habit, og ved siden
9 børn udi svøb, som dem ved døden er afgangne«; foroven til venstre var af
bildet den fugl Fønix, som sigselv opbrænder, til højre pelikanen, som udhakker
sit blod til sine unger, begge med latinske sentenser under. Øverst stod Es.
53,7: Hand bar vor Sygdom etc. Epitafiet er opsat ved datterens død 26 .
†Begravelser. Foran alteret var der ifølge kaldsbogen flere begravelser, bl.a.
for Jørgen Monrad, død 1762, og hustru Hilleburg, død 1764; begravelserne
ophørte 1809, da gulvet blev forhøjet og nye sten lagt.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsboger for Åstrup 1564—1847
(rgsk.) — Sager ang. de enkelte sogne. Åstrup 1643—1919. — Acta betr. Prediger u.
Gemeinde. Åstrup 1889—1919. — Haderslev provstis fælles kirkekasse: regnskaber med
bilag. Åstrup 1800—47. — Åstrup præstearkiv: sager til aktfortegnelsen II 9. 1643 ff.
Sager vedr. kirkebygningen, udtaget af Bb 8. — Visitatorialsager, slesvigske registratur
nr. 112. Kirche zu Åstrup 1819—22. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i
almindelighed p. 28. — Chronik 1886 ff. (ved embedet). — Præsteindberetning til Thurah 1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Chr.
Axel Jensen 1910 (bygning og inventar), Niels Termansen 1929 (forundersøgelse af in
ventar) og P. Kr. Andersen 1937 (kalkmalerier), 1933 og 1938 (forundersøgelse og re
staurering af loftet) samt 1942 (inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møl
ler, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1951.
Haupt I, 340 f.
1 Det er uvist, hvorfra præsteindberetningen 1754 og efter den Rhode, Haupt og
Trap har også S. Jørgen som værnehelgen. 2 Danske Atlas VII, 127. 3 Reperto
rium nr. 3376. 4 Notits uden nærmere kildeangivelse i Carsten Petersens arkiv.
5 Murer- og tømrerarbejde får Jacob Jacobsen, snedkerarbejde Jacob Høffner, vinduer
Andreas Schmidt, smedearbejde Jes Schmidt og malerarbejde Jes Stensler. 6 1790
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nævnes, at der er bygget et »Anbau« til kirken, fordi der måtte fremskaffes 24 pladser til
de 6 parcellister, der havde delt det nedlagte gods Ladegård (Amtsvisitatorialsager: div.
udtagne sager etc.); sml. også rgsk. for 1789. 7 Aug. F. Schmidt: Danmarks Hellig
kilder, 1926, p. 155. — Ved kilden har antagelig stået en kildeblok, jfr. Carsten Petersen
i Sønderjydske Aarbøger, 1931, p. 238 f., der nævner en regnskabsnotits fra 1683: »Bey
gesundtbrunnen zur Kirche colligieret 100 mk. 15 sk. 6 p.«. 8 Fælles kirkekasse: rgsk.
med bilag 1833—71. 9 Præstearkiv: sager til aktfortegnelsen II, 9 etc. 1643 ff. 10 Fæl
les kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47. 11 Ifølge regnskaberne for dette år betaltes
for reparationer på tårnet, incl. materialer, kostpenge og arbejdsløn 503 mk. 7 sk.
12
Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 13 Dette år nævnes: »Abbruch
des rissigen Giebels am Vorbau«, rensning af stenene og genopmuring. 14 1674 og 1676
var kirkeværgernes uspecificerede regninger store i sammenligning med andre år (rgsk.).
15
Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 16 Provstearkiv: sager ang. de
enkelte sogne etc. 1643—1919, under året 1898; sml. Haupt: Jahresbericht über die
Thätigkeit des Konservators der Kunstdenkmäler vom 1. April 1897 bis dahin 1898,
nr. 2871, der nævner, at det ved undersøgelsen viste sig at være en enkelt renæssance
bemaling, hvis restaurering dog ikke kunde lønne sig. 17 Provstearkiv: sager ang. de
enkelte sogne etc. 1643—1919. 18 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924.
19
I restaurators indberetning hedder det, at der i postamentfeltet undtagelsesvis kun
var eet lag maling. Det ældre har da enten været helt forsvundet eller er ikke bemærket.
20 Jfr. J. H. Wulff, i Den nordslesvigske Kirke, 1945, p. 79. 21 Se note 4 ovfr. og Th.
O. Achelis: De rette Messeklæders Brug i Hertugdømmet Slesvig, i Sønderjydske Aar
bøger, 1927, p. 265. 22 Overslag leveredes 1844 af R. Müller, Haderslev. 23 RA.
T. K. I. A. D. 86. Akter vedr. generalsuperintendentens visitatser 1736—1847. 1844.
24 De sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 28 f. 25 I kaldsbogen skriver præsten: Det
forekommer af og til ved store begravelser, at lys er skænket kirken. Disse er forsynet
med et lakeret blikskjold hvorpå står navn og nødvendige data på afdøde. Skjoldene
blev siddende, indtil lyset var brændt ned, og det måtte tages af. Så blev de ophængt
på korvæggen, så længe pladsen tillod det. 26 1607. »Die lunae erigebatur monumentum Christierni Nigardii in templo nostro«. Gravstenen anbragtes først 1615 og lå endnu
1918, ifølge udgiveren, i temmelig defekt stand foran kirkedøren. (Th. Matthiesen: Das
älteste Aastruper Kirchenbuch, i Schriften des Vereins f. schles.-holst. Kirchengeschichte,
2. rk. VII, 1918, p. 455 og 458).

Fig. 18. Åstrup. Dragen på altertavlen (p. 526).

Fig. 1. Moltrup. Ydre, set fra nordvest.

E. M. 1951
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irken, der var viet den herhjemme lidet kendte helgen S. Chrysogonus (sml. Chrysogonusfiguren fig. 7) har, så vidt det kan ses, samme historiske forhold som sit
anneks, Bjerning; i cathedraticum betalte den 12 sk. og betegnedes (ligesom Bjerning,
Åstrup og Grarup) som et kapel 1406, da Slesvigbispen Johannes Skondelev skænkede
den til kapitlet i Haderslev1. Denne gave bekræftedes 1473 af bisp Niels, der samtidig
eftergav den fattige kirke, hvad den skyldte i cathedraticum2. Ved reformationen blev
også den et hertugeligt patronat, men overgik efter hertug Hans’ død 1580 til kongen,
der senere besatte kaldet direkte gennem tyske kancelli.
Om et sagn knyttet til Chrysogonusfiguren, se p. 546.

K

Kirken ligger på en lille højning i sognets sydøstlige del. Kirkegården, der
1870—71 udvidedes mod nord 3 , hegnes for den gamle dels vedkommende af
svære, indvendig delvis jorddækkede stendiger, sat af store og små kampesten
uden bindemiddel, men ifølge regnskaberne omsat på store strækninger; om-
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Fig. 2. Moltrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1951.

kring udvidelsen er diget af kløvede sten fra det gamle, nedrevne norddige.
Kirkegården planeredes 1839 4 , og 1862 plantedes der langs digerne en række
linde 5 , af hvilke de fleste står endnu. I østdiget, nær det gamle nordhjørne,
er der en køreport flankeret af to fodgængerlåger og i nordmuren ud for tårnet
en låge, alle med glatte granitstolper og nygotiske støbejernsdøre fra 1842(rgsk.).
†Kirkerist leveredes 1666 til kirken (rgsk.).
Kirken består af romansk kor og skib, gotisk tårn, sakristi ved korets øst
ende fra 1728, våbenhus vest for tårnet fra 1844—45 samt trappehus, delvis
indbygget i skibets sydvesthjørne, fra samme år. Et våbenhus foran syddøren
blev nedrevet efter 1844, og et sakristi på korets nordside er ligeledes borte.
Kirken har ganske lille afvigelse til nord.
Den romanske del, af hvilken koret udmærker sig ved sin længde og skibets
nordmur ved sin skævhed (murens indvendige flugt rammer i vest det punkt,
den udvendige murflugt burde have truffet), er udvendig sat af ret store (ind
til 140 cm lange) velhugne granitkvadre i 30—45 cm høje skifter, indvendig af
rå kamp; koret har sokkel med hulet kantprofil, skibet en dobbeltsokkel, et
skifte med rundstav over et med skråkant (p. 257, fig. 17); det nederste skifte
er nu næsten jorddækket. Den romanske murhøjde, der synes at have været
ens for kor og skib, er knap 4 meter. Af oprindelige enkeltheder ses udvendig
to tilmurede vinduer, eet midt i korets nordmur og eet i skibets sydmur,
øst for døren, begge med monolit overligger og sålbænk; korets vindue må
ler ca. 100 × 50 cm, skibets knap. 120 × 70, og deres underkant sidder hen
holdsvis 2,3 og 2,57 m over de respektive sokler. Fra andre romanske vinduer
stammer flere kvadre: en overligger findes i præstegårdshaven, en sålbænk
(vinduesbredde 72) er anbragt i trappen til (den nuværende) præstedør, en
stump ligger foran våbenhusdøren, en smigsten sidder i tårnets østvæg i mellemstokværket, og her, i nordvæggen, ses også en påbegyndt sålbænksten; de
fleste vinduer blev sikkert ødelagt ved den store modernisering af kirken
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1844—45 (jfr. nedenfor). Af døre synes kirken fra første færd at have haft tre,
idet en lige overdækket, tilmuret dør (105 cm bred, 170 høj over sokkel) på
korets nordside må være en oprindelig præstedør, da de velbevarede karm
sten og overliggeren er af granit. Også mands- og kvindedørene i skibet, 115—
117 cm brede, er bevarede, den første med halvcirkulært tympanon, hvis let
forsænkede felt af samme form indrammes af en flad rundstav, den sidste med
rundbuet kilestensstik; begge døre er tilmurede, kvindedøren allerede i gotisk
tid, og deres indre udformning kan ikke ses.
I det indre står kor og skib med delvis afrettede vægge; korets østmur er
helt nedrevet, og det samme gælder største delen af triumfmuren, der dels
synes at have været sat af kvadre, dels af rå kamp. Af de tre taggavle er kun
skibets vestre, af rå kamp, bevaret til knap et par meters højde. Skibet har
altid stået med fladt loft, og det i regnskaberne 1711 nævnte »gamle, brækfældige, formollede egeloft på 12 fag« (rtk.) har måske været det oprindelige.
Ændringer og tilføjelser. Muligvis allerede før 1400 blev skibets vestre tag
gavl — og hermed vel også den østre og korets gavl — delvis ommuret med
store, meget hårdtbrændte tegl, som dels er lagt i polsk skifte, dels meget
uordentligt formuret med brug af enkelte munketagsten; hvor fugerne kan
bestemmes, er de glat skårne, nærmest ryggede, men de fleste er ret forvitrede.
Samtidig hermed fik skibet nyt tagværk, hvis kip har ligget ca. een meter over
det nuværende tags rygning. Korets tag er sikkert blevet forhøjet ved samme
lejlighed, og årsagen har formodentlig været, at rummet på dette tidspunkt
blev dækket med den hvælving, som blev nedtaget 1944, og som første gang
er omtalt i regnskaberne under året 1711 (rtk.).
Det sikkert sengotiske tårn, hvis nøjagtige alder og udseende nu ikke mere
kan fastslås på grund af de idelige om- og skalmuringer — det må dog være
yngre end den just nævnte ommuring af vestgavlen — er over en kampestenssyld bygget dels af kvadre fra den nedbrudte vestgavl, dels af rå kamp og
munkesten. Om de romanske vinduessten i mellemstokværket, se foran p. 539;
sammesteds findes også en dørstolpesten med kegleagtigt udboret hul.
Allerede i de tidligste regnskaber, 1567, hører vi, at »de Thorn wurde ...
vp datth nye gekledeth«, og få år senere, i 1581, udbetaltes et relativt stort
beløb til kirkens nødtørft og »am nien torn vorbuwet« (rgsk.); alt tyder på, at
et stærkt forfaldent tårn er blevet så gennemrestaureret, måske endda for
højet, at det derefter omtales som det nye tårn. I denne forbindelse kan også
nævnes, at der 1583 anskaffedes en ny klokke (sml. p. 548). Tårnrummet står
nu med fladt loft, men en ottedelt hvælving blev nedtaget 1882 6 . Adgangen
til mellemstokværket, der synes at have været betydelig lavere, foregik til
1844—45 ad en stige, »hvor intet menneske næsten kunde komme op« 4 ; væg
gene i mellemstokværket, der til hver af de frie sider har en fladbuet, lige gen-
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Fig. 3. Moltrup. Ydre, set fra sydøst.
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nemløbende, nu tilmuret åbning, er udført af munkesten og kampesten, de
sidste med bredt udstrøgne fuger, hvori der er indtrykket mange små sten og
teglstensstumper; kampestensmurværket er anvendt på ret store flader om
kring skibets tynde taggavl, der, som nævnt, er af tegl, således at tårnets øst
mur er kraget ud over denne på den vestre side. I murene ses flere bjælke- og
bomhuller, og lidt over det nuværende gulv ligger et nord—sydgående, sikkert
oprindeligt ankerbjælkelag af eg; til skibets loft er der adgang gennem en råt
brudt åbning, som er gjort lavere i ny tid, formentlig ved hvælvets fjernelse.
Klokkestokværket, hvis gulv nu ligger lidt over underkanten af de små, lige
gennemløbende, fladbuede glamhuller, hvoraf kun de søndre er falsede ud
vendig, har i øst, lidt under bjælkelaget, en række bomhuller, hvoraf de nær
mest hjørnet er diagonalstillede; til de andre sider er bomhullerne tilmuret.
Udvendig, over glamhullerne i øst og nord, er der en frise af små, kun et par
centimeter dybe, aftrappede blændinger og i nord, delvis under det vestre
glamhul, en patriarkalkors-blænding, en lodret stav med to lige lange, vand
rette tværstave.
Sakristiet, der ifølge regnskaberne er opført 1728 (rgsk.), er rejst i forlæn
gelse af det i forvejen lange kor; ved denne lejlighed er hele østmuren nedbrudt
og sikkert også det gamle sakristi på nordsiden (sml. nedenfor). Det er opført
af Flensborgsten over en hulkantet granitsokkel svarende til korets og med
strømskifter langs gavltrekanten, der ommuredes 1844—45 7 ; rummet får lys
gennem et senere ændret sydvindue og har en enkel, retkantet dør i nord; det
indre har fladt loft.
Våbenhuset ved tårnets vestside må efter regnskaberne at dømme være op
ført 1844—45 7 ; materialet er munkesten i krydsskifte, formodentlig fra et
†våbenhus (sml. ndf.). Det har et halvcirkulært vindue i vest og døre i syd og
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nord; der er adgang til tårnrummet gennem en samtidig dør (udvidet 1894) 3 .
Gavlen ommuredes allerede 1870 3 .
Trappehuset 4 , som er samtidigt med våbenhuset, er opført i hjørnet mellem
skib og tårn, og trappen er råt indhugget i skibets sydvesthjørne, uden at der
er gjort noget større forsøg på at skalmure den afdækkede pakmur. Til trappen
er der adgang gennem en rundbuet, udvendig falset underdør i vest, og i syd
muren er der indsat et »flaskebundsvindue«, der giver lys til trappen, som ud
munder gennem en råt brudt åbning i mellemstokværkets sydøsthjørne.
Det tidligere †sakristi, der sikkert har været en sengotisk bygning, har efter
ladt sig spor af mure og taggavl på korets nordside; det har været ca. 4 m
bredt, ca. 1,9 m højt (over korets sokkel), og tagets rygning har nået korets
gesims. Adgang har der været gennem den p. 540 omtalte romanske præstedør.
Det †våbenhus, der har ligget foran kirkens syddør, og som blev nedrevet
1844—45 7 , var sengotisk eller muligvis noget yngre, eftersom murene kun
synes at have haft en tykkelse på ca. 50 cm; af sporene på skibet fremgår, at
bredden var 4—4,5 m, og at taget, der ifølge regnskaberne (1711 (rtk.), 1816)
var teglhængt, nåede op til skibets gesims.
Hele kirken har ifølge regnskaberne gennemgået flere store istandsættelser,
dels, som allerede nævnt, i 1567 og 1581, dels 1653, 1752, 1788 (dette årstal
findes på tårnets vestside mellem mange jernankre), 1816, hvor der var store
reparationer på tårnets syd- og vestside (vel skalmuring), 1829, da skibet fik
gesims og nyt tagværk i »passende« højde, ligesom den østre gavl aldeles måtte
nedbrækkes og på ny igen opmures 4 ; hermed må menes skibets østgavl, der
ved denne lejlighed må have fået sine strømskifter. 1844—45 7 gennemgik kir
ken en meget stor restaurering. Foruden nedrivning af det gamle våbenhus,
opførelsen af det nye og trappehuset, nedtog man korets østgavl og genopmurede den med strømskifter; korets hvælv, der var så svagt, at det var ved
at falde ned, blev fjernet og erstattet af et gipsloft; samtidig har man sikkert
nedtaget korbuens bueslag og gjort åbningen retkantet. Desuden ændredes
alle vinduer, idet de tidligere afløstes af de nuværende nygotiske støbejernsvinduer; endelig blev tagene belagt med blå tagpander, da bly på een del og
tagspån på en anden ikke så godt ud. Menigheden, der under byggearbejderne
havde holdt gudstjeneste i skolen 7 , kunne nu flytte ind i en helt moderniseret
kirke; tilbage stod egentlig kun, at det middelalderlige tårnhvælv udskiftedes
for et gipsloft, og dette skete, som omtalt 1882 for at skaffe plads til orglet, og
formodentlig er tårnbuen på dette tidspunkt blevet ommuret. 1909—10 blev
kirken igen hovedrestaureret (N. Jürgensen, Haderslev). Man genopførte kor
buen i dens oprindelige form; gipslofterne i skib og kor, som det havde kostet
så meget besvær at holde, måtte nu vige 3 , i skibet for det gamle, i koret for et
nyt bjælkeloft, begge med bjælkerne indklædt i profilerede brædder og loftet
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inddelt i kassetter. Samtidig blev korgulvet, der 1898 var hævet to trin — ski
bet fik da cementgulv 3 — lagt med ottekantede gule og firkantede sorte fliser.
Korets og skibets tagværker, der 1829 blev gjort en del lavere (jfr. foran),
er hovedsagelig af fyr, tårnets af gammelt eg, omsat og suppleret med fyr i
nyere tid.
Kirken står nu med hvidkalkede mure og — siden 1870 3 — med sorttjæret
sokkel; tegltagene stammer fra 1844 7 , mens tårnet har blytag (fornyet 1875 3 ,
blytækkerårstal), ligesom også de fire små kviste forneden er blytækte. 1711
(rtk.) stod koret helt og skibet delvis tækket med bly (fem fag på sydsiden
var af tegl); 1829 udskiftedes skibets bly med tegl 8 , men det fremgår dog af
ovenanførte, at der endnu 1844 fandtes rester af spåntag 7 (1661 omtales spåntækkerarbejde (rgsk.)). Gulvene er de samme som i 1844, loftbjælkerne er stafferet med en bølgeranke.
Vindfløjen, med dragehoved, bærer årstallet 1875.
Et solur af kalksten over våbenhusets søndre dør er fra 1846 (rgsk.).
†Kalkmalerier. 1946 fremkom der spredte rester af kalkmalerier i rødbrun
farve på triumfvæggen og på korets sydmur, antagelig fra gotisk tid og mulig-
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Fig. 5. Moltrup. Indre, set mod vest.
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vis rester af en billedlig fremstilling; men alt var så sparsomt, at der ikke
kunde komme en helhed ud af det, og væggene overhvidtedes derfor. Også
1909 omtaltes spor af ældre malerier, af hvilke der indsendtes en (nu ukendt)
skitse til Landeskonservators Archiv 9 . 1910 blev væggene i kor og skib strøget
med kaseinfarve og dekoreret af malermester C. Hartwig i Haderslev 3 , bl.a.
kvadrering under en bølgeranke forneden på skibets vægge og under lofterne
en frise i romansk smag; alt dette er nu fjernet.
INVENTAR
Alterbordet består af glatte brædder og dækkes af et rødt klæde med guld
kors (de i regnskaberne tidligere nævnte †alterklæder, 1771 10 etc. var også røde).
Altertavle fra 1610—20, ganske svarende til Bjernings tidligere †tavle (p.
318) og meget beslægtet med Jegerup (Gram hrd.) fra 1620. Den tilhører lands
delens almindelige type med storstykke og frie sidestykker. Storfeltet, hvis
ramme har profiltandsnit, flankeres af smalle fyldinger, og foran disse står
glatte, korintiske søjler, hvis prydbælter har bosseret beslagværk; postamentfremspringene er svungne og har beslagværk med volutter, postamentfeltet er
glat og frisen gennemløbende. Storstykket krones af en stor trekantgavl med
nedhængende tungebort og skæve tandsnit inden for skråsiderne omkring et
stort englehoved. Sidestykkerne hviler som ved andre tavler af denne type på
storstykkets forlængede postamentbjælke, og herunder tjener en volut som
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hængestykke; i øvrigt optages de helt af en arkade med omløbende, kanneleret
rammeværk afbrudt af store ædelstensbosser; bueslaget er kun markeret ved
en smal liste med en ædelstensbosse som »slutsten«, og i hjørnerne er der stili
serede planter omkring en bosse. De smalle, kartoucheagtige vinger med
(nyere) drejede spir er skåret i eet med rammen; de ligeledes kartoucheagtige
topstykker har midtroset og (nyere) topspir. Tavlen står nu med en egetræs
ådring, der sikkert er udført af Hans Magnussen, Haderslev 1890 3 , og repa
reret efter 1919 11 , og ham skyldes også restaureringen af de tre malerier (olie
på træ) efter nederlandske forbilleder, i storfeltet nadveren, i nordre sidefelt
Isaks ofring og i søndre Moses og kobberslangen, en restaurering der har be
røvet malerierne det meste af deres tidspræg. Under de nuværende indskrifter
i postament- og frisefelter skimtes ældre fraktur, nadverordene i postament
feltet.
En †sidealtertavle for kirkens værnehelgen S. Chrysogonus 12 beskriver S. AbildDanmarks Kirker, Haderslev amt
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gaard 1775 således: Et lidet katolsk alter med fløjdøre, hvori står et harnisket
billede med kappe hængende over højre skulder; med højre hånd løftes
kappen op ved højre knæ, og i venstre holdes et sværd. Håret er temmelig
langt, ansigtet ungt og en hue lignende en hat på hovedet. Af dette sidealter
er nu kun Chrysogonusfiguren (fig. 7), ca. 160 cm høj, bevaret i en uheldigt
restaureret tilstand, idet ansigtspartiet synes fornyet ligesom skoenes forparti,
og i stedet for sværdet, der var i behold 1881 13 , har han nu en snoet stok, så han
mest af alt ligner en herremand, der er ude at gå tur. Helgenen, som bærer en
i siderne opkrammet baret over det lange, lokkede hår, der falder ned over
ryggen, er iført rustning med langt skød og knæbeskyttere, korte jernhandsker,
men rustningen skjules til dels af en lang kappe, der holdes sammen om hal
sen ved en dobbeltsnor. Den nuværende staffering, rød kappe med gult foer,
grålig rustning, brun baret, gyldent hår og hvidlig karnation samt gloøjne,
skyldes maler E. Dahl fra Haderslev, som 1885 restaurerede »der Krechelmand« og leverede den konsol 3 — i renæssancestil — på hvilken den nu er
opsat i skibets nordvestre hjørne. Er istandsættelsen end uheldig, har den dog
reddet figuren, der i mange år havde ligget henslængt på kirkens loft. Af be
boerne i sognet kaldtes figuren for »Creysel-Mand for han haver været Eyere
af Creyssel« (inventarium 1771) 10 . Borgen Kressel, nu kun bevaret som et
voldsted, Kresselvold, i nordre udkant af Bramdrup præsteskov, stammer
sikkert fra den tidlige middelalder. Muligvis har denne folketradition givet
anledning til figurens nuværende udseende og er grunden til, at den er forsynet
med stok i stedet for sværd.
Altersoll). Kalk 1720, svarende til Aller 1712 (p. 267) o.a., 19 cm høj, med
pånittet krucifiks. På fodens overside graveret kursiv: »A. Fischer Præpositus,
A. Brun Past. Anno 1720 den 16. Decemb.« Under foden: »W. 75 lod«; under
fodpladen mestermærke, to sammenskrevne M’er, for Mathias Mogensen,
Haderslev (Bøje 1573). Disk fra o. 1775, med graveret cirkelkors og mester
mærke CO, for Claus Otzen, Haderslev (Bøje 1580). 1911 købtes i dr. Ernsts
Kunstanstalt für Kirchenschmuck i Berlin en vinkande af sølv nr. 117 A og
en oblatæske nr. 184 »für 150—200 Hostien« 3 , på begge graveret: »Sumptibus
fabricae ecclesiarum praepositurae Haderslebiensis 1912« (»på bekostning af
Haderslev provstis kirkekasse«). En vinkande og en oblatæske af porcelæn,
sorte, fra Bing og Grøndal, o. 1840, er ude af brug.
Sygekalk fra 1773, 11 cm høj, temmelig nøje svarende til Åstrup (p. 531)
o.a., med sekstunget fodplade, sekstunget fod opdrevet i to afsæt, sekskantet
skaft, midtdelt, riflet knop og halvkugleformet, let udsvajende bæger, nu for
stærket forneden. På bægeret er indprikket kursiv: »In usum Pastorum Eccle
siarum Moltr. et Bierning 1773« (»til brug for præsterne ved Moltrup og Bjer
ning kirker«). Under fodpladen to gange gentaget mestermærke for Otzen,
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som ovenfor. Disk med graveret cirkelkors
og samme stempel. Til sættet har hørt en
vinflaske med oblatskruegemme, men mens
det sidste vistnok er bevaret, er vinflasken
fornyet 1806 4 , så den nu ikke passer til
bægerets størrelse. Samtidigt læderfutteral,
formet efter indholdet.
Alterstager i barok fra 1662, noget be
slægtet med Abild (Tønder amt), 28 cm høje,
med hvælvet fod- og lyseskål, den sidste
med firpasformede gennembrydninger og
fire runde huller, muligvis til lysepiber;
midtdelt, ægformet skaftknop. På foden
indslåede versaler: »Hans Giseman-Sitzel
H. Niels Kundichs [sognepræsten Nicolaus
Køndig] Dochter 1662«. — Desuden ejer
kirken fire messingstager af gotisk form,
hvilende på løver, købt i Berlin, de to 1870 3
(se fig. 8). I inventariet 1771 omtales en
flysestage af jern 10 .
*Røgelsekar, middelalderligt, indsend tes
1834 til Nationalmuseet, hvor det nu be
finder sig blandt de uidentificerede kar.
Det beskrives i protokollen (nr. 3357) som
et udmærket stort kar fra det 14. ell. 15.
årh., uden fod, overdelen af form som en
kirke, der ender i et kors.
†Messeklokke. 1668 omtales bedeklokken
El. M. 1951
og igen 1742 (rgsk.); da inventariet 1771 10
Fig. 7. Moltrup. S. Chrysogonus (p. 546).
kun nævner een klokke i tårnet, må der
være tale om en messeklokke, som sikkert har været anbragt under korhvælvet.
For udlån af †brudesmykket modtog præsten ifølge inventariet 1771 1 rdl. 10 .
Alterskranke, vistnok fra 1878 3 , med støbejernsbalustre formede som træer.
Døbefont, romansk, af granit. Den ganske enkle, udbugende kumme, tvm.
58 cm foroven, har ingen mundingsprofil og kun en smal rundstav ved over
gangen til skaftet. Foden er firkantet med affasede hjørner og en svag rundstav
foroven. Intet afløb. Højde 81 cm. Font og fod er gråmarmorerede med olie
farve. Dåbsfad, o. 1575, af sydtysk arbejde, 39,5 cm i tvm., med ganske smal
rand. I bunden ses fremstillingen af syndefaldet inden for en ring med minuskler og her udenfor en ring med majuskler, alle prydbogstaver uden mening.
35 *

548

HADERSLEV HERRED

Fadet hviler nu i en moderne bladsmykket ring af eg. På et ældre fotografi i
Nationalmuseet (før 1909) ses et fladt, hvælvet †fontelåg af metal på fonten.
†Korbuekrucifiks. I inventariet 1771 nævnes to trækrucifikser 10 . Nu findes
kun et lille krucifiks med en fladbrystet, tykmavet figur, ca. 80 cm høj (sam
tidigt med og fra samme værksted som Bjerning p. 328), ophængt på skibets
nordvæg. Claudi-Hansens indberetning 1910 nævner et »godt, gotisk processionskors«.
Prædikestol i barokstil, men fra o. 1880 14 og af samme snedker som †Bjerning (p. 328), til hvilken den ret nøje svarer. Samtidig trappe og himmel. Sto
len flyttedes 1888 11 . Stol og himmel står nu med egetræsmaling og lidt guld, en
staffering, den har fået efter 1919 11 . Den har afløst en staffering ved maler
Magnussen i Haderslev fra 1889 3 med stående evangelister i storfelterne og
indskriftskartoucher i postamentfelterne.
Stolestaderne er fra 1898, fra N. Jürgensens Baugeschäft, Haderslev 3 .
En enkel skammel med indskåret: KES 1694 benyttes af organisten.
I præsteværelset, bag koret, står et lille egetræsbord fra 1700’rne, med stor
skuffe, hvis oprindelige nøgleblik er bevaret; egetræsådret.
Præsterækketavle med præsternes navne og data efter reformationen, anskaffedes 1864 7 .
Et arkivskab, som købtes 1765 (rgsk.) har plads i præstegården.
Orgel fra 1882, leveret af Marcussen, Åbenrå 3 ; det står på et pulpitur, der
udvidedes 1892 til brug for sangerkoret 3 . Pulpituret hviler på 11 glatte søjler
med korintiske kapitæler af støbejern.
Klingpung, nu uden pose, med ring og skaftholder af messing; købt i Berlin
i slutningen af 1880’erne. En klingpung omtales første gang i regnskaberne
1654, da der anskaffedes en for 12 sk. samt en lille klokke for 6 (rgsk.).
Klokke, støbt 1698 af Claus Asmussen 15 i Husum, med hvem der dette år
sluttedes kontrakt 11 (324 mk. 10 sk.) om omstøbningen af den gamle klokke
(fra 1583 16 ), der var revnet. Indskriften, til dels defekt, er med versaler: »AOR
MDCXCVIII imperante Daniæ rege Christiano V præfecto Conrado comite de
Reventlov, præposito M. M ... pastore Andre ... campanam h .. Husum f.
Nicolaus Eras . . . « , og på den modsatte side: »Verbum Domini manet in æternum« (»i året 1698, da Christian 5. var Danmarks konge, Conrad greve af
Reventlow forstander, M. M. [magister Michael Stichelius] provst og Andreas
[Petersen Arnkiel] præst, støbte C.A. denne klokke i Husum. — Herrens ord
bliver i evighed«). Om klokkehalsen tre ornamentborter, øverst en rad af
stærkt fligede, store akantusblade i trekantfelter, herunder en bort, hvor mod
stillede pelikaner, der hakker brystet til blods for at fodre deres unger, veksler
med laurbærkranse, hvori englehoveder, og nederst en rig bort af symmetrisk
bladværk med frugtbundter, hvor vindruesklaser er overvejende. Hovedind
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skriften står i en kuglestavramme, mens
den korte indskrift står på legemets
modsatte side over en krucifiksgruppe,
hvis Johannesfigur nu er faldet af; på
hver side af korset er der desuden to
medailloner med englehoveder som de
ovenfor
nævnte.
Hankene
har
store
skæggemasker. Klokken er nu sølvbron
zeret. Tvm. 93 cm.
Gammel klokkestol af eg, fritstående;
ny ophængning 1946.

GRAVMINDER
På skibets loft ligger talrige begravelsesskjolde af blik.
Gravsten. 1) O. 1823. Peter Petersen,
E. M. 1951
Fig.8. Moltrup. Alterstager 1870,1662 (p.547).
fordum sognepræst her i Moltrup og
Bierning i 41 år, født på Føhr 7. okt.
[præsterækketavlen har 21. sept.] 1749, død 29. juni 1823; herefter opbygge
lige ord. Ølandsk kalksten, 147,5 × 72,5 cm, med fordybet kursiv. På kirke
gården nord for koret.
2)
O. 1859. Anna Eleonora Petersen, født i Hørup på Als 2. okt. 1750, død
i Moltrup 2. aug. 1800, 49 år og 10 mdr. gammel, samt Kierstina Iacobina Pe
tersen, født Bondesen, født i Moltrup 28. nov. 1773, død 17. april 1859. Her
efter opbyggelige ord. Udstyr, mål og plads som foregående.
Kirkegårdsmonumenter. O. 1846. Gravsten med marmorkors. Sandemand
Las Iwersen, født i Mastrup 28. maj 1792, død i Bramdrup 13. juni 1846. —
<Kathr. Dorte Iwersen, født Peders(en), født i Bramdrup 23. juni 1792, død
sammesteds 19. dec. 1856>. Skriveskrift. Firkantet sandstensblok, over plint,
med indfældede marmorplader i for- og bagside, kronet af nu afbrudt mar
morkors. Syd for skibet.
Støbejernskors. 1) 1842. Fru conferentsrådinde H. de Brink Seidelin, født
Lædrer, død 9. april 1842. Gravskriften, med reliefbogstaver, versaler og skrive
skrift, står på en støbejernsplade med symmetrisk bladværk i hjørnerne, foran
korset, hvis tre arme ender i trepas; i korsskæringen er der stråler. På de vand
rette korsarme står på forsiden: »Helligt være dit Minde elskte Moder«, på bag
siden: »Ei tabt kun gangen forud«. Nord for koret.
2—3) 1844 og 1857. Louise Cathinka Hertel, død 2. april 1844, 44 år gam
mel. Som foregående, men med stjerner i trepassene og kvinde med kors og
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palmegren på den øvre arms for- og bagside og uden stråler. Sammen med dette
står et kors over Theodor Christian Hertel, død 1857. Nord for koret.
1919. Mindesten for 12 i første verdenskrig faldne sognemænd.
KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsboger for Moltrup 1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne. Moltrup og Bjerning 1650—1920. — Acta betr.
Prediger u. Gemeinde. Moltrup og Bjerning 1889—1919. — Haderslev provstis fælles
kirkekasse: regnskaber med bilag. Moltrup 1800—47. — Moltrup-Bjerning præstearkiv:
af pakken Bb 5. 1738—1921. Sager ordnede i henhold til bekendtgørelse af 31. oktbr. 1892,
lægget II 13. 1738—77 (Akten betr. das kirchl. Rechnungswesen und das Kircheninven
tar). — Sager til aktfortegnelsen II 9. 1805—64. Byggesager udtaget af Bb 5. — Ca. 1
Moltrup Kirchenbuch 1737—1819. — Visitatorialsager, slesvigske registratur nr. 125.
Kirche zu Moltrup 1821—22. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i alminde
lighed p. 28. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A.
Claudi-Hansen 1910 og Harald Borre 1946 (kalkmalerier). Undersøgelse og beskrivelse
ved Elna Moller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1951.
Haupt I, 369.
Danske Atlas V I I , 127. 2 Repertorium nr. 3376. 3 Fælles kirkekasse: rgsk. med
bilag 1870—1924. 4 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47. 5 Præstearkiv:
sager til aktfortegnelsen II 9 etc. 1805—64. 6 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag
1870—1924. 7 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 8 General
superintendentens arkiv. Visitatsberetninger etc. 1796—1883. 9 Landesamt für Denk
malpflege, Schleswig-Holstein. Tegninger og indberetninger fra R. Haupt. Her indberetn.
fra sognepræsten 9. septbr. 1909. 10 Moltrup-Bjerning præstearkiv: af pakken Bb 5
etc. 11 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1650—1920. 12 En Chrysogonusfigur findes også i Skrydstrup (Gram hrd.). 13 Moltrup-Bjerning præstearkiv:
sager til aktfortegnelsen II 9 etc. 14 Måske fra 1877, da sadelmageren fik 48 mk. for
»Polstern und Beschlagen der Kanzel« (note 3 ovfr.). 15 Skønt efternavnet i indskrif
ten er latiniseret til Erasmi, er det dog Claus Asmussen, der er tale om, hvad der også
fremgår af den endnu bevarede kontrakt (note 11 ovfr.). 16 Klokken kostede 300 mk.;
den gamle solgtes for 36 mk. (rgsk.).
1

Fig. 9. Moltrup. 1783.

Fig. 1. Oksenvad. Ydre, set fra syd.

E. M. 1952

OKSENVAD KIRKE
GRAM HERRED
irken var i middelalderen et biskoppeligt patronat, og at denne statelige kirke op
K
rindelig var et kapel, således som det opgives i Jensens Statistik (1,221), bekræftes
utvivlsomt af dens lave cathedratikumsafgift: 6 skilling lybsk (jfr. foran p. 42 f., 44).
Måske kan betegnelsen kapel sættes i forbindelse med det nedenfor omtalte skel mel
lem kor og skib, således at kirken i en kortere årrække kun har bestået af det nuvæ
rende østafsnit, kor med apsis. Efter reformationen fulgte den samme linie som de
fleste andre af de nordslesvigske kirker (jfr. Aller p. 258). Om kirkens store fattigdom,
især o. 1650, se p. 555 f.
Til kirken er knyttet et navneforklarende sagn (jfr. Danske Atlas VII, 156): Kirken
»skal forhen have været bygget paa den anden Side af Strømmen [Nørre å], men hvad
der blev bygget om Dagen, blev nedrevet om Natten, hvorfor man besluttede at spænde
to Øxne for en Bielke og bygge Kirken, hvor de bleve staaende; hvorpaa de gik igiennem Strømmen og stod stille, hvor nu Kirken staaer, som heraf har faaet sit Navn.«

Kirken, der er synlig viden om, ligger frit oven for den engflade, som hæver
sig jævnt op fra Nørre å, i sognets sydøstligste del, ikke langt fra den gamle
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Fig. 2. Oksenvad. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

hærvej. Kirkegården hegnes af en lav jordvold med stensætning af rå og kløvet
kamp på begge sider, sikkert hidrørende fra omsætninger 18511 og 1877; sidst
nævnte år opstilledes der 165 »dobbelt meter« stenvold2. Der er køreport og
fodgængerlåger i nordvest og låge i vest, alle med nygotiske støbejernsfløje
mellem afbanede granitstolper fra 18511; årstallet er indhugget i en sten ved
vestindgangen, og i vestlågens nordre stolpe er der indhugget nogle bogstaver:
NEL? . 1779 omtales de nylavede kirkeporte (rgsk.).
En †kirkestald nævnes 19202.
Angående en eventuel fritstående klokkestabel, se p. 555.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt to gotiske tilbyg
ninger, våbenhus i syd og tårn i vest. Orienteringen har afvigelse til nord.
I den som helhed velbevarede og smukke, romanske granitkuaderbygning
findes et tydeligt skel i sokkelprofil og tagværk, som viser, at apsis og kor er
opført og fuldendt noget før resten af bygningen. Hele bygningen har dobbelt
sokkel, hvis nederste skifte er ensartet, med en skrå eller svagt hulet kant;
det øverste skifte derimod er under apsis, kor og det østligste stykke af skibet
forsynet med rundstav-platte eller en stor karnis (p. 257, fig. 18), mens det
på resten af skibet har en stor skråkant. Den romanske murhøjde, 4,45 m
(over soklen), er ens for kor og skib; apsidens er 3,75. Kvaderbeklædningen,
som i stor udstrækning er omsat, består af meget varierende kvaderstør
relser; et par i syd er over to meter lange.
I kvaderkanterne er der mange mærker efter stenkiler, og på skibets syd
side ses to stenhuggerfelter, et rektangulært og et af form som en økse. Der
er enkelte overfalsninger, men mest i forbindelse med vindues- og dørkvadre.
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Ældre fot. i NM.

Fig. 3. Oksenvad. Ydre, set fra nordøst.

Af oprindelige vinduer er der bevaret eet i apsiden, eet i korets og to i ski
bets nordmur, alle åbne, samt eet tilmuret i skibets sydmur umiddelbart øst
for døren; efter placeringen må der have været tre vinduer i hver af skibets
mure. Vindueshøjden er 115—120 cm, og afstanden fra sokkel til vinduessål
er ca. 170 i apsis, 205 i koret og 270 i skibet. De to førstnævnte steder har
vinduerne monolitoverligger og -sålbænk, i skibet kun monolitoverligger, og
sålen her har kun en ubetydelig hældning. I tårnets nordmur i højde med
skibets tagskæg er der indmuret en romansk vinduesoverligger. I Haderslev
museum (nr. 1711) opbevares rester af to*vinduesrammer; den bedst beva
rede har været samlet af fire egeplanker, der var bladet og naglet sammen; i
overrammestykket er der udskåret en rundbue, underrammestykket er for
svundet; der ses spor af vindjern, og i den ene planke er der indskåret et V.
Syddøren er i brug, den nordre tilmuret og delvis ødelagt af et vindue; de
bryder begge det øverste sokkelskifte og er rundbuede med stik af krumhugne
kilesten; den vandrette afdækning over syddørens svagt smigede inderkarme
består af een enkelt sten.
Indre. Apsiden dækkes af en kvartkuglehvælving, hvori en art stikkappe til
vinduet. Såvel den falsede apsisbue som triumfbuen har stik af krumhugne
kilesten, den sidste med højtsiddende, forneden skråkantede kragbånd. Korets
oprindelige træloft er erstattet af en gotisk hvælving, men skibet har endnu
sit (sml. tagværker p. 556). De østre taggavle er velbevarede, korets udvendig
kvadersat, skibets af rå kamp, men skibets vestre har mistet sin udvendige
kvaderbeklædning, formentlig ved tårnets opførelse.
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Ændringer og tilføjelser. Koret er i gotisk tid blevet overhvælvet med et
otteribbet, ret fladt hvælvingsfag, der har helsten dybe, spidse skjoldbuer,
dobbelte i øst og vest, og kvartstens ribber, der udgår fra halvstens piller og
samles i en rund slutsten på ca. 25 cm diameter; ingen overribber, skifterne
falder mod isselinien.
Våbenhuset, der blev så stærkt ombygget 18323 og 19212, at ethvert mid
delalderligt præg er forsvundet, i alt fald i det ydre, kaldtes 1579, da det første
gang nævnes (og også 1874)2, forhuset (rgsk.), men 1832 »Karrenshaus«3; det
er opført af munkesten med ryggede fuger. Indvendig i østvæggen er der en
lille, falset niche, antagelig en lysåbning.
Tårnet har skråkantsokkel af granitkvadre, der til dels stammer fra skibets
vestmur; der forekommer både en lille og en stor skråkant svarende til de to
skifter i skibets dobbeltsokkel. Murene er af flammede munkesten (28—29 ×
14—14,5 × 8—9 cm; 10 skifter 101,5 cm, fugen indtrykket foroven); forneden
er der genanvendte kvadre fra skibets vestgavl, og indvendig er store dele af
murene sat af kløvet kamp; de brede fuger er spækket ud med småsten.
Tårnrummet har skjoldbuelignende spareblændinger (sml. Vilstrup p. 380),
af hvilke den sydlige af hensyn til trappen er gjort ret smal. Rummet åbner
sig mod skibet med en spidsbuet arkade, og det er dækket af et med murene
samtidigt otteribbet hvælv. Ribberne løber sammen omkring en stor, rund
slutsten; ingen overribber, skifterne stiger mod kappernes ryggede isselinie.
Trappehuset i syd har skakt af bindere, 14,5 cm rund spindel og loft af ud
kragede, fladbuede løberstik. Trappen, der giver adgang til det højtliggende
mellemstokværk, har fladbuet overdør.
Mellem tårnhvælvingen og mellemstokværket er der en lav etage uden
vinduesåbninger, hvorfra der nu er adgang til skibet gennem en senere åbning.
Mellemstokværket har mod nord et falset, fladbuet vindue, udvendig i spids
buet spejl. Et lignende ses mod syd, tilmuret ved en af denne sides hyppige
skalmuringer. Klokkestokværket har til hver side haft et spidsbuet, falset
glamhul, indvendig i fladbuet spejl. De er bevaret mod øst og nord, det sidste,
ud for hvilket klokken hænger i en udvendig stol (jfr. ndf.) er noget ødelagt;
glamhullet mod vest er tilmuret, medens det søndre ved en skalmuring er
delvis ommuret og forsynet med kurvehanksbue. På tårnets østside, lige over
glamhullet og afbrudt af dettes stik, ses et savskifte. Tårnet krones af et højt,
blytækt løgspir (jfr. Vilstrup p. 377), der er helt fornyet efter en brand 1802
(jfr. ndf.); men da det under omtalen af denne katastrofe hedder, at det blev
gjort 8,60 m lavere, er det muligt, at spiret også før branden har haft samme
form og da formentlig været opført i slutningen af 1600’rne eller i begyndelsen
af 1700’rne.
På tårnets nordmur, ud for glamhullet, hænger som nævnt en lille, blytækket
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Fig. 4. Oksenvad. Kalkmalerier i korhvælvingen (p. 556).

P. N. 192:!

klokkekvist, der ifølge regnskaberne er fornyet 19134; den omtales tidligst i
inventariet 17764, men er måske små 100 år ældre. Under 1681 (rgsk.) opføres
som indtægt 10 mark for »alt baw Zimmer von glocke heuse«; det er klart, at
dette »byggetømmer« må have været af format, siden det kunde sælges for en
så forholdsvis høj pris, men det er næppe muligt at afgøre, hvorvidt det drejer
sig om en klokkestol i tårnet (der da kan være solgt i forbindelse med opførel
sen af løgspiret?), eller om kirken har haft et veritabelt, fritstående klokketårn.
Som vanligt har tårnet som kirkens mest udsatte del gennemgået talrige
reparationer og har, så langt regnskaberne kan følges, voldt store kvaler og
udgifter, men når det 1803 hedder, at det efter et lynnedslag nedbrændte og
genopbyggedes 8,60 m lavere (Chronik), kan dette kun gælde spiret. 1597 er
der store reparationsudgifter (rgsk.), og 1655—56 må en lang række sønder
jyske kirker efter kongelig ordre træde hjælpende til, da kirken synes at have
været meget fattig og næsten bestandig været tynget af gæld. Der indkom ca.
300 mark til tårnets vedligeholdelse (Magstrup gav 20 mk., Tyrstrup 70,
Hammelev 20 etc.), og 1657 blev der indkøbt egetømmer og brædder til tår
net (rgsk.), men 1669 er det stadig bygfældigt5, og 1689 siger en visitationsberetning (Chronik), at det trues af ruin. 1719—20 må nabokirkerne igen skyde
til for at hjælpe tårnet (rgsk.), der blev helt skalmuret på syd- og vestsiden,
og 1752 udbetales der 1028 mk. til slotsbygmesteren i Kolding, Jürgen Chri
stian, der minder om sit arbejde ved indsættelsen af årstallet i jernbogstaver
på vestsiden; men tre år efter klager man over, at hans reparation har været
slet udført, da det nye murværk skiller sig i en stor revne fra øverst til nederst
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på begge sider6. Så slog lynet ned i spiret 5. oktober 1802 og forårsagede en
stor brand; spiret fornyedes efter bygmesteren i Christiansfeldt, Christian
Heinrich Hertzens overslag, og opførelsen 1803 blev foreviget ved jernårstal
på sydmuren. Omkostningerne var ca. 1000 rigsdaler, hvoraf de 500 låntes af
Øsby kirke (rgsk.). Først 1882—83 træder tårnet atter frem i regnskaber og
synsforretninger, syd- og vestmurene betegnes som meget forfaldne og med
indtil 7 cm brede sprækker, »hvorfor murværket væsentlig holdes oppe af
murankrene«; der bevilges 1300 mark til skalmuring4; kvadermurværket ud
hugges til soklen og opmures dels med gamle, brugelige kvadre, dels med
munkesten2. 1908 omsattes skalmuringen af sydvesthjørnet, og de to sider
»bragtes i forbandt«2. 1814 omtales »der Mundirungskammer« i tårnet (rgsk.).
Tagværker. Apsistagværket er fornyet, men murremmen er romansk og
forsynet med fals for sugfjælen. Korets murremme, der i tværsnit er en lige
benet trekant, er sikkert også oprindelige ligesom et par bjælkeender. Skibet
har bevaret sit oprindelige tagværk, men alle sydender af bjælker og spær er
fornyet. De to østligste fag hører til den ældste byggeperiode, d.v.s. at de er
samtidige med kor og apsis; disse to fag har haft to skrå spærstivere til hvert
spær (sml. Arrild kirke, Tønder amt). Murremmene under disse fag har om
trent samme mål som den nedennævnte murrem. De følgende 14 fag, der kun
har eet hanebånd, hviler i nord på en 35 cm bred og godt 7 cm høj murrem,
der på oversiden har en 8 cm bred og 7 cm høj kam. Bjælke og spær er samlet
ved bladning (med skjult hæl) og sikret med to trænagler. Tømmeret har i
nord øksehugne numre, der minder om bomærker.
Den romanske bygning og tårnet står i blank mur med blytage, våbenhuset
er pudset, kvaderfuget og teglhængt. 1662 blev der indkøbt ni traver langhalm
til tag (muligvis til erstatning for stjålet bly) (rgsk.), og 1711 var en del af
skibets nordside, de to fag nærmest tårnet, spåntækte (rtk.). Apsis- og kor
bue er befriet for puds, resten står hvidkalket ligesom skibets gipsloft. Korets
fladrunde sydvindue stammer antagelig fra 1661 (rgsk.), og det er ligesom
skibets nyere vinduer forsynet med støbejernsrammer, der o. 1872 afløste
rektangulære trækarme.
Vindfløjen på spiret blev næsten helt fornyet 19092.
Kalkmalerier (fig. 4). På korets hvælv er der en enkel, kraftig, sengotisk
dekoration fra o. 1500, sparremønstre på ribberne, ledsagede af små, stili
serede bladvolutter, og i de øvre kappespidser et karakteristisk, liljeagtigt
ornament, hvis lange stængel både foroven og forneden ender i et kvadrat
med »følehorn«. Farverne opmaledes 1909—10 af malermester Magnusen,
Haderslev. Ifølge Haupt drejer det sig ikke om »Restauration oder Wieder
herstellung, sondern Neubemalung«, hvor maleren har holdt sig så nøje til det
gamle, som det var ham muligt4. Farverne er røde og gråblå.
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Fig. 5. Oksenvad. Indre, set mod øst.
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INVENTAR
Alterbordet, foran apsidens munding, er et simpelt, moderne fyrretræsbord
dækket af et nyt, rødt fløjlsalterklæde med guldkors og -frynser. 1776 var
†alterklæde rødt med hvide silkesnore (inventarium)4.
Altertavle (fig. 7) i renæssance, muligvis fra samme værksted som Åstrup
(p. 526), anskaffet 1638 (rgsk.), men stærkt fornyet 1879 f. af Magnussens bil
ledskærerskole i Slesvig2. I sin oprindelige skikkelse kendes tavlen fra en ældre
opmåling (fig. 8); denne viser alterbordet flankeret af lavt panel med låger
og over bordet tavlen, hvis storstykke flankeredes af søjler eller pilastre med
prydbælter, smalt postamentfelt, frisefelt med englehoveder over søjlerne,
»løse« sidestykker med arkader, hvis pilastre synes at have været tværdelt af
felter med store bosser, samt gesims der lå lige under storstykkets. På side
stykkerne er angivet ret lave, kartoucheagtige vinger med et stort englehoved
i midten. Såvel midt- som sidestykker kronedes af kartouchegavle uden
egentlige topstykker, og topkartouchen på storstykket flankeredes af stå-
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Fig. 6. Oksenvad. Indre, set mod vest.
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ende engle med udbredte vinger. I storfeltet var der et nadvermaleri og i
sidestykkerne indskrifter. Tavlen har med andre ord været en enklere udgave
af Åstrup.
Nu, efter restaureringen 1879 f., er af gammelt bevaret rammeværket,
(måske) de frie storsøjler, der står foran riflede pilastre med æggestav, stor
vingerne, det øverste af sidestykkernes topkartoucher og formodentlig også
storstykkets, hvis relief imidlertid må være opskåret. Alle fornyelser er gjort
med stor dygtighed dels efter klassiske forbilleder, dels direkte efterligning
efter renæssance-snitværk, dog uden dettes ånd. I storfeltet er — i lysere eg —
indsat et relief af Kristi dåb, mens postamentfeltet viser indtoget i Jerusalem
i et felt flankeret af kvadermur med rundbuede vinduer, begge motiver i ny
klassisk stil. Sidestykkerne har fået en helt ny renæssanceskæring, en arkade,
hvis pilastre, med æggestav-kapitæl, har skællagte skiver, det hesteskoformede
bueslag perlestav og i sviklerne englehoveder med een udbredt og een forover
bøjet vinge. Inden for arkaden står mod nord Peder, mod syd Paulus. Felterne
flankeres af hermer med æggestavkapitæl og frugtbundter på skafterne; i det
korsformede postamentfelt er der et englehoved. I storstykkets frise sattes en
ny reliefindskrift: »See det Guds lam etc.« I stedet for de flankerende engle på
storgesimsen er der nu anbragt skårne figurer af Maria og Johannes, og et nyt
krucifiks kroner topkartouchen. — Ifølge regnskaberne var istandsættelses-
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arbejdet afsluttet 18804, da der bevilgedes 50 mk. »til bemaling af hvælvingen
bag alteret«, eftersom dette nu er istandsat.
Tavlen blev første gang stafferet 1639; herom vidner en malerindskrift bag
på nordre sidestykke og vinge: »[Hr.] Heinrich Michelsen de[r z]eit probst
Thomas ..ernschwam [m]aler in Hadersleben [h]ab dis ververdigt 163[9]«.
Ifølge en optegnelse7 i landrådsarkivet 1874 var altertavlen restaureret 1659 (!)
og 1789: »Anders Pedersen, Sandemand i Oehrsted har bekostet Alterets Mal
ning Religionen til Ære og Kirken til Prydelse«. Tavlen står nu i renset eg.
Fra en katolsk †altertavle stammede ifølge inventariet 17764 et træbillede af
†Maria med barnet på skødet; i marginen er der o. 1812 tilføjet: forlængst
kastet på kirkeloftet.
Altersølv. Kalk 1724, 22,5 cm høj, svarende til Aller (p. 267) og Åstrup (p.
530) og med samme mestermærke. På en af tungerne er der et støbt krucifiks
med INRI, på de tre andre graveret skriveskrift langs randen: »Samtlig Sogne
mend 1724«; på knoppens rudebosser graverede versaler: Iessus. Samtidig
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Fig. 8. Oksenvad. Opmåling af altertavle og prædikestol (HA.) (p. 557, 562).

disk med graveret cirkelkors og på undersiden graveret fraktur: »Denne gifues
af Isaac Franch til Guds Erre«. Samme mestermærke. Kalk og disk forvares i
et rimeligvis samtidigt, cylindrisk læderetui, foret med fløjl. 1651 omtales
kirkens †tinkalk (rgsk.).
Sygekalk 1759, 9 cm høj, med lav, rund fod, der har lodret kant og ret bred
fodplade. På fodens overside graverede versaler: »Denne kalk og disk tilhorer (!)
Oxenvad og Iels kirker 1759«. Trinde skaftled og lille spidsoval knop; ret stort
bæger med let udadbøjet rand. Mestermærke: CO (for Claus Otzen, Haderslev)
(Bøje 1580). Disk med graveret, ligearmet kors og samme mestermærke. Lille,
drejet oblatæske af bøgetræ, sortmalet. Berettelsessættet opbevares i et cylin
drisk, læderbetrukket træetui, foret med fløjl.
Alterstager, barokke, 1725—50, svarende bl.a. til Stepping (p. 339) med
bred, hvælvet fod, slankt skaft med tre kugleled over og to under en større,
midtdelt kugle; flad, karnisformet lyseskål af en mere kobberagtig legering.
39 cm høje. — 1726 repareredes »die †Feuer Fass« (rgsk.).
†Brudesmykke var 1776 i pastoratets besiddelse (inventarium)4.
Alterskranke, o. 1800, med opad smalnende træsøjler, der har ens base og
kapitæl. Bronzeret, hvorunder spores grønt, rødt og hvidt farvelag. 1821
perlemaledes skranken8.
Døbefont (fig. 9—10), romansk, af granit, enkel og velproportioneret.
Kummen, der er hugget i eet med det ret høje skaft, måler 85 cm i tvm., har
ret stejle sider og som kantprofil en regelmæssigt hugget tovstav, der også
strækker sig op på oversiden. På den nu mod væggen vendende side er der fire
aflange kløvhuller, sikkert hidrørende fra stenblokkens kløvning. Skaftet er
cylindrisk, med flad rundstav foroven og omtrent nede ved foden, som er
kegledannet foroven, firkantet forneden. Overgangen formidles af fire »velfriserede« mandshoveder med pagehår og modellerede øjenomgivelser (fig. 10).
Plintens sider er dekoreret med arkaderækker, hvis søjler har baser med øvre
rundstav og terningkapitæler (uden rundstav). I korets nordøsthjørne. Vist-
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Fig. 9—10. Oksenvad. Døbefont og detail (p. 560).

nok lige til 1938 stod fonten vandfyldt (som endnu Grønbækfonten, Viborg
amt) — med »stets frisch bleibendes Jordanwasser«, som Haupt skriver.
(Mackeprang: Døbefonte p. 64, 317).
Nyere fontelåg af fyr, på loftet.
Dåb fad, nyt, skænket 1938, udført af Knud Eibye, Odense.
Korbuekrucifiks (fig. 11), o. 1250—75. Romansk er endnu den strenge fron
talitet og de vandret strakte arme, gotisk hovedets svage hældning, de luk
kede øjne og de overlagte fødder, der er samlede med een nagle; lændeklædet
er af typisk overgangsform. Den meget fladt, næsten reliefagtigt skårne figur,
ca. 150 cm høj, bærer en ny tornekrone, der erstattede en lignende ældre;
sikkert har figuren dog oprindelig haft kongekrone. Håret falder i lokker bag
skuldrene. Ansigtstrækkene er tilsyneladende fint skårne, men ødelagt og
udviskede af senere maling; udtrykket er roligt, øjnene lukkede, næsen lang
og lige, munden lille og vistnok sammenkneben. Ansigtets mærkelige citron
façon skyldes ikke billedskæreren, men den sidste maler, der har gentaget en
ældre, urigtig staffering, som har overmalet det glatte, korte kind- og hage
skæg som hud, et forhold der dog vil blive ændret. Ribbenene er ret stærkt
fremhævede, og i brystets højre side er der en skåret vunde. Nyt, simpelt kors.
1953 fremdroges af maler C. A. Hellesøe en ældre staffering, til dels oprindelig:
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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lys hudfarve, bloddråber, blåt lændeklæde; tornekronen er grøn, korset gråt
med brunmarmorerede kanter. På skibets nordvæg.
Prædikestol (sml. fig. 5 og 8), ifølge regnskaberne fra 1709, da provsten ind
viede prædikestolen (rgsk.), men nu med årstallet opmalet som 1700. Den
består af fem fag, hver med en aflang, ottekantet fylding og herudenfor, i
vinklerne, reliefskårne blomster og frugter. På stolens hjørner står drejede
søjler med englehoveder på postament- og gesimsfremspring; det glatte posta
ment forneden er nyere, formodentlig samtidig med opgangen og bæresøjlen;
den sidste leveredes fra Magnussens billedskærerskole 18782 (sml. altertavle).
Ottekantet himmel med profileret gesims (ganske smal frise) og udsavede top
stykker. Loftet har i midten en strålesol omgivet af reliefskåret, storbladet
akantus og nedhængende helligåndsdue.
Stolen stafferedes, ifølge en forgyldt frakturindskrift på vægfeltet, første
gang 1716, og her angives stolens oprindelsesår som nævnt til 1700, sikkert en
forkert opmaling af et utydeligt 1709: »Diiser Cantzel ist gemacht worden
Anno 1700 und gemahlet Anno 1716«; nedenunder i postamentfeltet står:
»Forflyttet 1821«, nemlig det år, da maler C. Häger, Haderslev8, renoverede
og opfriskede prædikestolen. I storfelterne er der mørkladne oliemalerier på
træ af de tre evangelister med deres tegn, Marcus, Lucas, Johannes, og Kristus med verdenskuglen; postamentfelterne har deres navne samt »Salvator«,
frisefelterne skriftsted: 2. Tim. 4, 2. Stolen står nu brunmalet med sorte hjørne
søjler og forgyldte profiler, en opmaling som er udført 1907 af maler Hans
Magnussen, Haderslev2, der samtidig opfriskede evangelistbillederne4. I feltet
nærmest opgangen er 1937 prøvefremdraget ældre farver, guld og lazurer. Nu
i skibets sydøsthjørne. — Et †timeglas anskaffedes 1766 for 40 sk. (rgsk.).
De enkle, nygotiske stolestader med rundede gavle leveredes 1903 af N.
Jürgensen, Baugeschäft, Haderslev2; de afløste et sæt fra 1819, udført af E.
Henningsen, Haderslev9; da de blev malet 1821, angaves de at være af for
skellig størrelse8, hvorfor der sikkert har været levnet ældre gavle. Ifølge
Søren Abildgaards dagbog 1775 (p. 134) var der på tvende stolestader, nemlig
et kvindestade og et mandestade, i træ udskåret Reventlows og Rantzaus
våben, sikkert †herskabsstole for Tovskov.
Pulpitur leveret 1890 af snedker Hansen, Haderslev2, båret af glatte søjler
med støbejernskapitæler; over brystværnspanelet er der en balustrade med
glatte balustre. Brun- og blåmalet. I tårnrummet.
Orglet, på pulpituret, med ti stemmer, er anskaffet 18902, bygget af Marcussen og søn, Åbenrå; de oprindelige tinpiber fjernedes 1919 til krigsbrug4.
Brunmalet med forgyldte lister.
Klingpung, købt 1837 for 28 sk.8 Glat, sort træskaft med drejet håndtag,
glat messingring og -klokke; brun fløjlspose med guldgaloner. Bag alteret.
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Fig. 11. Oksenvad. Korbuekrucifiks (p. 561).

To salmenummertavler på hængsler, så begge sider kan anvendes. Enkelt,
udsavet topstykke; brune og sortmalede.
To nyere præsterækketavler, den yngste fra 19174, rektangulære, i profilramme, kronet af udsavet, brudt gavl, hvorpå tre drejede spir. Hvid skrive
skrift på sort bund, rammeværket brunt og forgyldt. I koret.
Maleri af Luther, efter Lucas Cranach, i lighed med andre sikkert anskaffet
efter hans 500årsdag; enkel, sort ramme. I skibet, over døren til våbenhuset.
†Maleri 1763 (Haupt), dommedag, nævnt 1776 i inventariet4; omkring
1812 var det »forlængst« kastet på loftet, ifølge Haupt »noch vorhanden«.
Nyere lysekroner. 1896 anskaffedes tre †hængelamper fra en kolonial-, jernog kortevareforretning i Mølby2.
Klokke, støbt 1913 af Ohlsson i Lybæk. Indskriften fra den forrige klokke
fra 1647 gentaget: »Gloria in excelsis deo. H. Niels Ywersen pastor, Ebbe Klement Ebsen kirchwerne (!) anno 1647, umgegossen von M. & O. Ohlsson in
36*

564

GRAM HERRED

Lübek«. I inventariet 1776 meddeles4, at klokken hang uden for tårnet, fordi
den var for lille og ikke kunde høres, hvis den hang indenfor. Det lille saddeltagsdækkede hus ud for nordre glamhul (jfr. fig. 3) er endnu klokkens plads,
dog fornyet. Den gamle klokke vejede 205, den nye 360 kg.
GRAVMINDER
En lille, 42 cm høj putto, på loftet, stammer muligvis fra et †epitaf.
Gravsten, barok, fra 1700’rne, med helt udslidt skrift; af grå kalksten,
203 × 130 cm. Det ovale skriftfelt indrammes af storakantus, i hjørnerne stå
ende og siddende evangelister med tegn, uden indramning, flankerende rekt
angulære felter over og under skriftfeltet. Som trinsten foran våbenhuset.
Mindesten, 1923, på »brudepladsen«, for sognets faldne i første verdenskrig.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Oksenvad 1564—1847.
— Sager ang. de enkelte sogne. Oksenvad og Jels 1572—1920 (uordnet) og 1776—1920
(sagligt ordnet). — Haderslev provstis fælles kirkekasse: regnskaber med bilag 1800—47.
— Visitatorialsager, slesvigske registratur nr. 128. Kirche zu Oxenvad 1754—1832. —
Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Chronik (ved em
bedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A.
Claudi-Hansen 1910, Povl Jensen 1925 (altertavle og prædikestol), P. Kr. Andersen
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Fig. 12. Oksenvad. 1798.

Fig. 1. Jels. W. F. Meyers kirkebygning 1854, set fra syd.
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irken1, hvis værnehelgen var jomfru Marias moder, den hellige Anna 2 , var vistnok
allerede i middelalderen et anneks til Oksenvad3 og vedblev at være det til 1864, men
blev 1903 et selvstændigt pastorat4. Den var et biskoppeligt patronat, men da den lige
som hovedkirken kun betalte 6 sk. lybsk i cathedraticum, er den vistnok ligesom denne
blevet betragtet som et eapella (jfr. forholdet mellem Moltrup og Bjerning, der 1473
begge betegnes som capellæ). Ved reformationen gik patronatsretten over til hertugen
(jfr. Aller p. 258) og 1580 til kongen, der efterhånden besatte kaldet direkte gennem
tyske kancelli.
I endnu højere grad end andre af egnens kirker synes Jels at have lidt under 17.
århundredes krige (jfr. p. 567).
1851 erklærede visitatoriet, at kirken både var for ringe og for lille, hvorfor den helt
måtte ombygges, idet de gamle mure undtagen vestgavlen kunde bruges5, og 1854 hen
vendte man sig til den slesvigske bygningsinspektør W. F. Meyer, der udarbejdede for
slag til en ombygning6. Nogle forandringer foretoges af arkitekt C. F. Holm, Køben
havn, efter kirkevisitatoriets anmodning. 13. nov. 1854 indviedes den nye kirke7.

Kirken lå på den nuværende teglstenskirkes plads, sydligt i sognet og en
somt, med kroen som nærmeste nabo (sml. p. 567). Kirkegården, der vistnok
er udvidet flere gange, sidst mod syd 19028, hegnedes af kampestensdiger.
1840 bestod indgangen af murede piller med bue, dækket af fyrrebrædder9,
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men 1844 nævnes to porte og fire låger10. Nu er der indgange i østhjørnet
(køre- og fodgængerlåge), i øst og i nord, med nygotiske støbejernsfløje hængt
på granitpiller.
†Kirkeriste omtales 1789 (rgsk.).
Den romanske †kirke. Der eksisterer ikke opmålinger eller autentiske afbild
ninger af den 1854 nedrevne kirke; oplysninger om dens udseende, plan og
indretning må hentes fra ældre beskrivelser og arkivalier samt fra det beva
rede materiale, der er anvendt i den nye kirke.
Bygningen har bestået af kor og skib fra romansk tid samt et senere til
bygget våbenhus, der tidligst er nævnt i regnskaberne 1667 og 1816 omtales
som »Skriftehuuset«10; vestligt på skibets tag har der været en lille tagrytter
til klokken, og 1842 tilføjedes et sakristi (rgsk.). Ifølge en synsforretning 1711
(rtk.) målte koret (formentlig udvendig) 11 alen i længden og 131/2 i bredden,
mens de tilsvarende mål for skibet var 27¼ × 21 alen. Det har altså været en
relativt lille og bred bygning, især efter sønderjyske forhold.
Materialet har, efter de genanvendte sten at dømme, været veltilhugne gra
nitkvadre; indvendig har væggene været af marksten eller, som synsforret
ningen 1711 siger, »af alle haande Blandelse«. Men kirken har helt eller delvis
haft (nu genanvendt) dobbeltsokkel, det nedre skifte med hulet, det øvre
med skråkantet profil. På østhjørnerne af det nedre skifte er der — som på
andre af egnens kirker — udhugget rå menneskehoveder med fremstående
øjne og tykke læber (fig. 3); ifølge Abildgaard11 sad disse hoveder også i den
gamle kirke på østhjørnerne.
Danske Atlas2 meddeler, at der over kirkedøren »staar en udhugget Løve
med udstrakt Tunge og en Knude midt paa Rumpen« (fig. 2), mens der på
sydsiden var en udstrakt hånd og på den vestre under vinduerne en kvindefod.
Bortset fra den udstrakte hånd12 er de nævnte kvadre overflyttet til den nye
kirke sammen med et par andre med »stenhuggerfelter«, en firkant og en tre
kant. Også en elegant fodsål må henregnes til stenhuggerfelternes klasse. Den
lille løvekvader (fig. 2) henfører ved sin livlige bevægelse og halens karakter
kirken til et relativt sent tidspunkt, sikkert tidligst til o. 1200.
Foruden disse billedkvadre findes fem med skråtløbende hulstave; de stam
mer utvivlsomt fra skibets østgavl, og hulstaven har markeret kortagets til
slutning til gavlen. Linierne viser en taghældning på ca. 50°.
Synsforretningen 1711 (rtk.) nævner tre temmelig store og tre små vinduer;
af disse har de små sikkert siddet i nordmurene, de større i sydsiden, to i ski
bet og eet i koret. Dørenes form kendes ikke.
I det indre har triumfbuen været bevaret til det sidste, men i sognepræstens
og de to kirkeværgers brev 1851 til kirkevisitatoriet5, hvor kirkens tilstand
males i mørke toner, hedder det: Buen, som skiller skibet fra koret, er oven
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for loftet til dels nedfalden og er i så ringe forbindelse med den øvrige del af
bygningen, at den mindste regn straks mærkes neden i kirken.
Tilbygninger og ændringer. Våbenhuset omtales, som nævnt, tidligst 1667;
det eneste, vi ved om det, er, at det 1668 blev tækket med strå (rgsk.).
Den lille tagrytter, en blytækt trækonstruktion over kirkens vestende, var
opført før 1689, thi i dette år (søndag sexag.) blev ifølge kirkebogen begravet
»Peter Hansen af Barsbøl, sandemand i Gram herred og 22 år kirkeværge i
Jels sogn, som byggede kirketårnet og den vestre gavl på Jels kirke ... var
67 år«. 1734 omtales den som klokkehuset, 1759 som tårnet (rgsk.). Tagrytte
ren var genstand for idelige reparationer, og 1828 havde den drejet sig13.
Et sakristi planlagdes allerede 1745;14; det skulde samtidig fungere som
skolehus; endnu 1754 var »den nødvendige opførelse« ikke påbegyndt på
grund af gæld15. Igen 1838 (og 1841) blev sagen om et sakristi med kakkelovn
taget op, men da med den motivering, at kun kroen ligger nær ved kirken,
og det agtes upassende for præsten at stige af der16. Først 1841 bevilgedes
midlerne, og sakristiet opførtes 1842 (bygmester Niels Møller, Hjerting) (rgsk.).
Skibet havde 1711 et råddent fjælleloft (rtk.), og brevet fra 18515 viser, at
koret også har haft træloft. Skibets sydside var hængt med tegl, nordsiden
med bly17 (jfr. ndf.), våbenhuset i alt fald 1668 med strå (jfr. ovfr.).
Som antydet i indledningen har Jels kirke været særlig udsat for overgreb
i svenskekrigenes tid. I en indberetning 166918 hedder det således, at kirken er
sin undergang nær, da krigsfolkene har brudt jernankrene ud af murene, hvor
ved vestmuren var faldet ned fra øverst til nederst, og i sidste halvdel af
1600’rne er der mange store regninger på bygningsreparationer, ligeledes i
første trediedel af 1700’rne, og 1711 (rtk.) kaldes bygningen meget brøst-
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fældig. 1775 beskriver Rhode (p. 439) imidlertid kirken som en net, lille byg
ning, men regnskaberne viser, at tagene bestandig har været i uorden og
kostet mange penge i vedligeholdelse, og da sognepræsten og kirkeværgerne
18515 foreslår at bygge en ny kirke, fordi »det er vor velbegrundede mening,
at det ikke kan nytte at reparere eller pynte ved denne ringe kirke«, fremhæver
de, at den dels er for lille, dels er loftet formedelst den idelige regn gennem det
utætte tag temmelig oprådnet, sparreværket på adskillige steder helt fordær
vet, på sydsiden mangler tagstenene til dels og trænger overalt til understryg
ning, mens blytaget ser godt ud, men alligevel må være mangelfuldt, eftersom
loftet her er ligeså usselt som på sydsiden. Den vestre gavl bor totalt nedrives,
mens de andre mure vel kan blive stående, men de trænger til en nøjagtig
afretning og udspækning.
Den nuværende kirke (sml. p. 565 og fig. 1) består af langhus og tårn. Kirke
rummet, der har pulpiturer i syd, vest og nord, afsluttes i øst med en halv
cirkulær alterplads, som flankeres af irregulære rum, af hvilke det ene tjener
som sakristi. Materialet er genanvendte kvadre, teglsten og skifer; murmeste
ren var I. A. C. Brenneke9.

INVENTAR
Kirkens inventar stammer hovedsagelig fra 1854, men enkelte ting er dog
overflyttet fra den gamle kirke, hvis øvrige inventar for en stor del blev solgt
ved auktion (Chronik).
Alterbord, fra 1854.
Som altertavle tjener et basrelief, en gipsafstøbning af nadverens indstiftelse,
oprindelig udført af Thorvaldsen til Vor Frue kirke i København (DK. Kbh.
By. p. 198). Relieffet er indfattet i en enkelt træramme fra 1854, hvis frem
springende sider krones af et kors; midtpå er rejst et nyere krucifiks, muligvis
det der 1879 købtes hos C. Magnussen, Slesvig8. Til den oprindelige alteropbygning hørte prædikestolen, der var anbragt over alteret, hvilket imidler
tid gav dette et trykket udseende19, hvorfor prædikestolen senere overflyt
tedes til sin nuværende plads.
En katolsk †altertavle, stærkt forgyldt, men uden skrift eller våben, omtales
1775 af Abildgaard11; ifølge kirkens kronik blev den ødelagt ved ombyg
ningen 1854.
Fra denne tavle eller muligvis fra en †sidealtertavle stammer en †Maria
med barnet, omtalt af Haupt endnu 1887 (p. 368). Figuren, der var 1,35 m
høj, viste Maria i færd med at række barnet en rose; udtrykket var ifølge
Haupt »smilende, barnligt, noget tomt«. 1880 ansøgte kirkeforstanderskabet
om bevilling til en istandsættelse, som imidlertid ikke synes imødekommet20.
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Fig. 4—5. Jels. 4. Alterstage 1757 (p. 569). 5. Kalk 1759 (p. 569).

Et †»A//er« købtes 1705 for 24 mk. af Sottrup kirke, Nybøl hrd. (rgsk.),
antagelig denne kirkes kasserede altertavle, idet den 1703 havde fået en ny.
1829 anskaffedes en †altertavle med malerier udført af kunstmaleren Jacob
Jessen, Haderslev10; af disse er i kirken bevaret et tarveligt maleri forestillende
nadveren, olie på lærred, 104 × 130 cm, nu ophængt på skibets vestvæg21.
Altersølv. Kalk (fig. 5), 1759, anskaffet 1765 (rgsk), 21,2 cm høj, med bred
fodplade, glat standkant og fod, der går stejlt op i det cylinderformede skaft.
Knop med fladovalt tværsnit, midtdelt af tre rundstave, og stort, udbugende
bæger. Langs foden med versaler: »Denne kalk tilhører presten Matthias
Christian Bøhme forferdiget anno 1759«. Under bunden med indprikket skrive
skrift: »Wieg mit Disk 33 1 1 q«. Under foden stemplet to gange CO for Haderslevguldsmeden Claus Otzen (Bøje 1580). Disk, samtidig med kalken og med
samme indskrift langs bundens rand: »Denne disk ... etc.«. Forgyldt og med lille
cirkelkors. Oblatæske, terrinformet, af plet. Vinkande, anskaffet fra Berlin 19088.
Berettelsessæt, fra 1904, købt i Berlin8.
Drejede alterstager af træ (fig. 4), anskaffet 1757 for 6 mk. (rgsk.), i barok form
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med klokkeformet fod- og lyseskål og stort, vaseagtigt midtled; jernpig. 39 cm
bøje, nu forgyldte. 1776 havde kirken endvidere et par †messingstager (inventar) 22 .
Et †brudesmykke fandtes i pastoratets besiddelse 177622.
Alterskranke, fra 1854, med akantustræer af støbejern. 1836 opsattes et
nyt, ottekantet †knæfald10.
Døbefont, romansk, af granit, men helt omarbejdet 18549. Den glatte kumme
har et fladt bånd langs mundingsranden samt to rundstave, som formidler
overgangen til foden, der har form som et omvendt terningkapitæl (afbildet
hos Haupt p. 368). 1711 fandtes et †dåbsbækken af messing (rtk.).
Korbuekrucifiks (fig. 6), sengotisk, fra begyndelsen af 1500’rne, af en type,
der oftere genfindes i Sønderjylland. Den ca. 155 cm høje figur hænger dybt i
skråt strakte arme, hovedet hælder svagt fremover, drejet mod højre; torne
kronen, der kun har tværsnoninger på siderne, er ret lille. Lukkede øjne og
halvåben mund. Håret falder i en skarp, markeret lok ned bag venstre skulder
og foran højre, og kindskægget er ligeledes markeret med et par skarpe frem
spring. Brystkassens afgrænsning forneden er angivet, men ikke ribbenene,
og af enkeltheder er kun senerne under armhulerne kraftigt fremhævede, nav
len kun antydet; stor sidevunde. Lændeklædet er det for tiden karakteristiske,
med bløde folder, en lang, ombøjet snip ned mellem benene, mens den anden
snip bukler op ved højre side. Benene er magre med ret skarpe skinneben, de
realistiske fødder overlagte. Nyere korstræ. 1837 repareredes »Christus paa
Korset, som stod bag Alteret« af snedker Niels Møller, og ophængtes og maledes.
På skibets østvæg.
Prædikestol, fra 1854, med snoede søjler på hjørnerne og kors i de glatte,
rundbuede felter; enkel, samtidig himmel med hjørneakroterier (ang. den op
rindelige anbringelse, se under altertavlen p. 568). Nu opsat ved skibets øst
væg med indgang gennem muren.
1740 påtænkte man at lade en ny prædikestol lave23; hvorvidt dette blev
til noget, ses ikke af akterne. 1829, da kirken fik den Jessenske altertavle,
fremgår det, at »den endnu ikke ret kunde ziire kirken, da prækestolen og
trappen hengte i hvelvingen (korbuen) midt i kirken«. Den blev derfor flyttet10.
Stolestaderne, fra 1854, har enkle gavle med volutagtige sidestykker.
Degnepult, fra 1854, udført af tømrermester Holgersen9. 1781 fik kirken en
ny †brudeskammel (rgsk.).
Pulpitur, fra 1854, med glatte fyldinger. 1791 ansøgte kirkeforstanderskabet
— for at gøre ende på den megen splidagtighed og trætte mellem sognets ind
vånere på grund af den ringe plads i kirken — om at måtte bygge to pulpi
turer, et til mændene oven over mandsstolene og et til kvinderne oven over
kvindestolene; denne begæring afsloges dog i første omgang14, og det ses ikke
af regnskaberne, om pulpiturerne senere opsattes.
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Fig. 6—7. Jels. 6. Korbuekrucifiks (p. 570). 7. †Klokke 1840 (p. 571).

Orgel, leveret 1855 af orgelbygger Jacobsen i Haderslev24; det har to manu
aler og 16 stemmer.
Ligbåre, fra 1700’rne, med udsavede balusterben og jerntværbånd; måske
en af de tre der nævnes i inventariet 177622. På loftet.
To klokker, begge fra 1929, fra M. & O. Ohlsson, Lybæk; den ene omstøbt.
†Klokker. 1) Omstøbt 1723 (rgsk.). 2) (Fig. 7) omstøbt 1840 af V. Gamel,
Frederiksværk (rgsk.). Om klokkehalsen øverst en frise af krydsende palmetblade og derunder et skriftbånd med versaler: pastor U. S. Boesen. Hans
Hansen og Jes Dall kirkeværger 1840; på slagringen flere profilbånd samt
fabrikationsmærket20.
En mindesten på kirkegården for de i første verdenskrig faldne fra sognet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå.
Haderslev
provstearkiv:
kirkeregnskabsbøger
for
Jels
1634—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne, Oksenvad og Jels, 1572—1920 (uordnet) og
1776—1920 (sagligt ordnet). — Haderslev provstis fælles kirkekasse: regnskaber med
bilag 1800—47. — Haderslev visitatorialsager. Sager t. slesv. registratur nr. 160. Kir
che zu Jels 1820—51. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed
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p. 28. — Chronik 1907 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). —
Notitser 1913 ved Chr. Axel Jensen. — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller,
Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 367 f.
1 Rhode skriver p. 439 om Jels, »det er hellig Søe; thi af de tre Jels Søer er den stør
ste ved Kirken bleven i 10de Aarhundred brugt til den hellige Daab«. 2 Danske Atlas
V I I , 157. 3 Diplomatarium Flensburgense II, 166. 4 Trap IX, 137. 5 Visitatorial
sager, nr. 160 etc. 1820—51. 6 Fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71 samt uordnede
kirkeregnskabssager. 7 Pt. Jürgensen: Prædiken bestemt at holdes ved Jels Kirkes
Indvielse under Hans Majestæts Nærværelse den 13. November 1854. Trykt som ma
nuskript, Haderslev, 1854. 8 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. 9 Uord
nede kirkeregnskabssager. 10 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47. 11 Dag
bogen p. 134. 12 Den har muligvis ligesom en »musling« på nordmuren (omtalt af
Abildgaard) været naturspil. 13 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96.
14
Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 15 RA. T.K. I.A. D. 86 1736—
1847. 16 Generalsuperintendentens arkiv. Visitatsberetninger etc. 1796—1883.
17
Ifølge præsteindberetningen 1754 var kirkens nordside teglhængt. 18 RA. T.K. I.A.
D. 92 1650—1730. 19 Trap: Slesvig, 1864, p. 55. 20 Provstearkiv: sager ang. de
enkelte sogne etc. 1572—1920. 21 Ifølge oplysninger fra pastor P. Boye Hvorslev,
Bjerregrav, fandtes tidligere yderligere tre malerier på gårde i sognet, forestillende Jesu
korsfæstelse,
opstandelse
og
himmelfart,
antagelig
hidrorende
fra
1829-altertavlen.
22 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 17 7 6—1920 . 23 Haderslev rådstuearkiv: Acta XII A. Alm. kirkesager. I. 1623—1800 . 24 Fælles kirkekasse: rgsk.
1833—71.

Fig. 8. Jels. 1798.

P. N. 1923

Fig. 1. Sommersted. L. A. Winstrups kirkebygning 1858, set fra nordøst.

SOMMERSTED KIRKE
GRAM HERRED
en til S. Andreas viede kirke (sml. † helgengrav p 575) var i middelalderen en af
Slesvigbispens patronatskirker og betalte 12 sk. lybsk i cathedraticum. Ved refor
mationen kom den under hertugen (jfr. Aller p. 258) og blev 1580 kongelig. Den havde
længe været både fattig og meget brøstfældig, og 1855 lod visitatoriet derfor bygmester
C. F. Holm i Haderslev udarbejde forslag til en ny kirke1. Dette blev imidlertid kasseret
af kunstakademiet, og det blev overdraget arkitekt L. A. Winstrup2 at bygge den nye
kirke, som indviedes 4. august 1858.
Til kirken er knyttet tre sagn 4 . Rhode fortæller, at der boede en meget rig frue på
Torsholt, en adelig gård, der lå i skoven. Hun »skal først have lagt Haand paa Sommer
sted Kirkes Bygning, men hun var og saa stolt, at hun trodsede Himlen med sin Rig
dom, blev og saa jammerlig og fattig, at hun opgav sin Aand paa en Bondes Møgdynge«.
Efter beretningen i Danske Atlas »skal Kirken ellers være een af de ældste i Landet,
og opbygt af tre Jomfruer«. Der findes ligeledes et sagn om en kappestrid mellem byg
mestrene for Sommersted og Hjerndrup (jfr. p. 287).
På kirkegården fandtes en helligkilde, der ifølge Danske Atlas var »mineralisk«, og
ifølge Haupt kaldtes »Helligvand«5. Til kilden knytter der sig et sagn om, at syge kunde
helbredes ved dens vand, men at en bonde havde vanhelliget den ved at vaske sin skur
vede hest i vandet, som derved mistede sin kraft6.
I 1892 opførtes et kapel (arkitekt Jürgen Jürgensen) i Over-Lerte i den nordligste del
af sognet, 1932 udvidet og indviet til kirke 3 .

D

Den 1857 nedbrudte kirke lå på den nuværende bygnings plads, på vest
skråningen af en temmelig anselig bakke, der udgør kirkegårdens gamle, ter
rasseformede del. Et kort stykke sydøst for ligger Tingbjerg (jfr. fig. 7). O.
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1892 blev kirkegården stærkt udvidet mod nord7 og 1945 mod øst. Den heg
nes dels af kløvstensmure med murstensafdækning, dels af kløvstensdiger. I
sydøsthjørnet er der kørelåger med stenpiller og støbejernsfløje fra o. 18508,
i vest ud for tårnet tilsvarende fodgængerlåger mellem murede piller fra 1858
og lidt længere mod nord i den nye del kørelåger af smedejern fra begyndelsen
af 1900’rne. Både langs det gamle og det nye norddige er der en række elme
træer. I regnskaberne nævnes sydporten 1669 og østerporten 1768 (rgsk.).
1896 plantedes 42 lindetræer3.
En †kirkerist omtales 1731 (rgsk.). — »Brudepladsen« planeredes 18599.
Den 1857 nedrevne kirke bestod af romansk kor og skib samt tre tilbygnin
ger, sikkert alle gotiske, en tårnunderbygning i vest, sakristi på korets nord
side og våbenhus foran skibets syddør. Nordmurens syld skal ifølge kirkens
Chronik danne grundvold for den nuværende kirkes nordmur, mens den gamle
kirkes øvrige mure løber lidt inden for den stående bygnings10.
Fra den †romanske kvaderstensbygning stammer antagelig de mange kvadre11,
der som bælter indgår i den nye kirkes mure, samt en del af de hulkantede
sokkelsten, som er anvendt her; flere af disse har en lille rille under hulkanten.
Hverken af ældre beskrivelser eller af den bevarede summariske plan (fig. 2)
fremgår de oprindelige vinduesforhold (i koret er der ingen angivet). Nord
døren er sikkert blevet tilmuret allerede i gotisk tid; det kan ikke bestemt siges,
om triumfbuen var bevaret i oprindelig form. Skibet havde bjælkeloft12.
Tilføjelser og ændringer. Om aldersfølgen af de tre tilbygninger, tårn, våben
hus, sakristi, lader sig intet sikkert sige; muligvis var sakristiet, med sine for
holdsvis tynde mure, yngst.
Om tårnet, der ved nedrivningen flugtede med skibets tagryg (jfr. fig. 2),
foreligger flere oplysninger. Ifølge præsteindberetningen 1754 skal det »i for
rige tider« vel ikke have været højt, men dog temmelig anseligt, indtil det år
1700 sidst i november blev ganske ruineret af et lynnedslag. Kirkens slette
formueforhold tillod ikke at genopføre det, men det blev nødtørftigt repareret
og fik senere et lille blytækt spir, hvori klokken blev ophængt. Regnskaberne
viser da også 1701 en udgift på ca. 2250 mark (mod vanlig ca. 100), og andre
kirker (bl.a. Bjerning, Starup og Vonsbæk) må efter kongelig ordre yde peku
niær støtte13. 1730 opførtes tagrytteren (rgsk.); den omtales som brøstfældig
181314. Tårnrummet har formentlig været hvælvet fra første færd.
Korets hvælv var derimod en gotisk ændring; det har hvilet på skjold- og
gjordbuer, hvis falsede piller er angivet på fig. 2.
Våbenhuset, der var af kamp15, havde vindue i øst.
Sakristiet, til hvilket der var adgang ad en smal dør i korets nordmur, havde
ved nedrivningen to store, sekundære vinduer i øst og vest. Den i nord angivne
kamin nævnes i regnskaberne 1764 (rgsk.).
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Fig. 2. Sommersted. Plan og partielt snit af den tidligere kirke. Efter tegning i Rigsarkivet.

Ifølge en synsforretning 1711 (rtk.) var koret teglhængt mod nord, blytækt
mod syd, skibet var tækket med bly, tårnet teglhængt ligesom våbenhuset.
Den nye kirke (fig. 1) er opført 1858 af arkitekt L. A. Winstrup med C. F.
Holm som konduktør; Winstrups udkast approberedes 1857, dog med und
tagelse af en med sakristiet symmetrisk udbygning på nordsiden, som ude
lodes. Materialet er røde mursten, genanvendte kvadre og skifer8.

INVENTAR
Da den nye kirke toges i brug 1858, var største parten af inventaret for
nyet; fra den oprindelige kirke overførtes kun altersølv, døbefont med fad,
korbuekrucifiks og klokken. Om †inventar kan ved hjælp af regnskaber m.m.
gives en del oplysninger.
I †alterbord fandtes ifølge præsteindberetningen 1754 en †helgengrav, hvori
var fundet et pergament16 med navnet på kirkens værnehelgen, S. Andreas.
Over graven var indmuret »en firkantet, ca. 1/2 alen bred og lang rød marmor
sten«. Om fundet17 beretter Rhode p. 430, at da sognepræsten Hans Buck
[1646—84] i sin toft opgravede sten til den ny præstegårds opbyggelse, fandt
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han nogle mønter og i samme grav
et pergament, som viste hen til en
rund marmorsten på alteret i kirken,
hvorunder lå et håndskrift, som vi
ste, at kirken var bygget til S. Andreæ ære. Mønterne overdroges amt
manden og consistorium.
I grundstenen til allerbordet er ned
lagt en sølvplade leveret af guldsmed
Nissen, Haderslev9.
Altertavlen er et maleri af J. Roed
1858, Ecce homo (fig. 3), indfattet i
en rundbuet ramme og flankeret af
søjler bærende en trekantgavl. —
†Altertavle, omtalt 1711 som væren
de af godt træ, »men malingen står
meget ilde af vandet og alderdom«
(rtk.), bar ifølge Abildgaard18 en ma
E. M. 1952
let indskrift: »H. Arent Bokard præFig. 3. Sommersted. Altertavlemaleri af J. Roed
1858 (p. 576).
positus og Peter Wøldike 1725«.
Rødt alterklæde med guldkors, muligvis fra 19033. Den gamle »alterdug«,
der nævnes i inventariet 17767, var af rødt klæde med guldfrynser.
Altersølv. Kalk anskaffet 1810 (rgsk.), 21,3 cm høj, af renæssanceform, med
tunget fod, standkant og skaftled med rudebosser samt stort bæger med stejle
sider; på foden et krucifiks. Ret tynd i godset. Mestermærke MHP med
store skønskriftbogstaver, for Martin Hinrich Petersen (Bøje 1589) og Ha
derslev bymærke, i randprikket oval. Samtidig disk med graveret kors og
samme mærker som kalken, stemplet to gange. Oblatæske fra 1855, i nysølv9.
Den tidligere †kalk og disk var ifølge inventariet 17767 skænket 1653 af Claus
og Margaretha Sodenwasser på Revsø19; den var af sølv, forgyldt og opbeva
redes i et læderfutteral. Sygekalk (fig. 5) fra o. 1750, 9,1 cm høj, med rund fod,
slankt, cylinderformet skaft, oval knop med snoede ciseleringer og bæger,
hvis munding er let udadsvajet. På foden latinsk, ciseleret kors og skriveskrift:
M L U C M V. Den omtales i inventariet 17767. Desuden fandtes en †tinvinflaske fra 17327.
Alterstager (fig. 4) fra 1620, med ret flad fod- og lyseskål, kugleled mellem
profilringe og derover balusterled. På kugleleddet graverede versaler: »Ano
1620 Nis Nilsen y Lerdt gifer«; 37,2 cm høje.
†Røgelsekar, unggotisk, 18 cm højt, bestående af vulstagtig fod, halvkugleformet ildskål og låg med runde og korsformede røghuller samt tre øskener
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Fig. 4—5. Sommersted. 4. Alterstage 1620 (p. 576). 5. Sygekalk (p. 576).

til bærestængerne; låget krones af en sekssidet pyramide, der forneden ender i
små gavlbygninger, foroven i en øsken. I en liste fra 1880’erne over sager ude
af brug er opført et røgelsekar, »der hænger i en jernkæde«7. Afbildet i Haupt
p. 376 fig. 567.
En karmoisin †messehagel anskaffedes 1727 (rgsk.).
†Brudesmykke. Under præstens accidentia for 17767 er opført betaling for
»brudesmykket, der tilhører præsten«.
Alterskranke, sikkert fra 1858, med støbejernstræer af egnens vanlige type.
Døbefont (fig. 6), romansk, af granit, 69 cm i tvm., af arkadetype. Under en
rille langs mundingsranden smykkes kummens ret stejle sider af arkader,
hvis pilastre har baser og retkantede kapitæler. Det cylinderformede skaft har
foroven platte under kvartrundstav samt en vulst ved overgangen til den
kapitælformede fod; denne har på hver side en dobbeltarkade under bueslag
og på hjørnerne menneskehoveder. 1858 foretoges en »udhugning« af fonten8,
hvorefter den nu fremtræder i helt moderniseret form. (Mackeprang: Døbe
fonte p. 310).
Dåbsfad, skænket 1664, af messing, 84,5 cm i tvm.; på kanten en indskrift
med graverede versaler: »Gott zu ehren und dieser kirchen zum dienst hat
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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dieses tavfbecken aus guten herzen H. Iohan Adolff Meyer königlicher havsfogt zu Hattersleben nebenst seiner lieben hausfravwen Anna Meyers verehret
anno 1664«. Endvidere fire grupper indskrifter vedrørende dåben.
Korbuekrucifiks, fra slutningen af 1400’rne, af samme type som krucifikset
i Vilstrup p. 386. Figuren, der hænger i vandret strakte arme, hælder det torne
kronede hoved mod højre skulder; kraftigt fuldskæg og hår, der falder ned i
to lokker, foran og bag skuldrene. Smalt liv, kort lændeklæde med midt- og
sidesnip samt korslagte fødder. Det nyere korstræ har halvcirkelskiver på
korsarmene og i skæringsvinklerne aftrapninger; for korsarmsenderne påsatte,
tungede plader. Figuren har lys karnation, grøn, laseret tornekrone og blåt
lændeklæde; korstræet er sortbrunt med blå baggrund for de vingede evan
gelisttegn i korsarmsfelterne. På skibets østvæg, over triumfbuen.
Korgitter, antagelig fra 1858, af støbejern, i nygotisk stil.
Prædikestol, sikkert fra 1858, med syv felter hvori forskelligt skårne møn
stre samt et glat felt mod væggen; under kraftigt profilerede postamentled
hviler stolen på syv korintiske søjler. Samtidig, syvsidet himmel med æggestavgesims, bladagtigt nedhæng samt topstykker i form af bladrankevolutter
endende i cirkelkors.
Stolestader, 1858, med rundbuefelter i gavlstykkerne, der krones af cirkel
felter, hvori påsatte rosetter. De maledes 1903 af C. Hartvig, Haderslev3.
Orgel, leveret 1882 af Marcussen, Åbenrå, med 15 stemmer, de fire tilbygget
194921; 1919 indsattes nye prospektpiber, da de oprindelige var blevet kon
fiskeret under krigen3. Pulpituret har tre gange tre rektangulære frisefyldinger.
Et †pulpitur omtales 182120.
Klingpung med messingskaftring og -klokke, fløjlspose og sortmalet skaft
med drejet knap. Ophængt bag på altertavlen. En lille †»lade« til klingpungspengene var 1776 anbragt ved kirkedøren7.
Klokke, omstøbt 1907 af M. u. O. Ohlson, Lybæk, med en indskrift over
ført fra den gamle klokke. Denne unggotiske †klokke bar en indskrift med
minuskler og enkelte majuskler indridset i halskappen. Indskriften, der var
skrevet bagfra, skulde læses: » o rex glorie chr(ist)e (..) veni cum pace« (»o
ærens konge, Kristus, kom med fred«). Parentesen med prikkerne skal angive
to påbegyndte, men mislykkede bogstaver. De spinkle hanke, der udvendig
var kantede, indvendig afrundede, havde delvis form af en krone; over slag
ringen et lidt skråtstillet led (Uldall p. 34)22.
GRAVMINDER
†Epitaf af grå sandsten uden årstal over Henrich Møller fra Bremen, opsat
af svigersønnen, kgl. husfoged i Haderslev Johann Adolph Meyer; sml. dåbsfad p. 577 f. (præsteindb. 1754).
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Gravsten. O. 1803. Over sognepræst Con
rad Wilhelm Roloffsen, født 15. juli 1755,
død 1800, 45 år og 12 (eller 19) dage gam
mel, og hans svigermoder, Anna Bentzen,
enke efter kammerråd og amtsforvalter Ni
colai Bentzen, født 24. maj 1735, død 1800,
65 år, 6 måneder og 25 dage gammel; end
videre Ludwig Roloffsen, født i Sommer
sted 1798, død 12. juli 1801, samt L. W.
Roloffsens svigerinde Mergaretha Eliesabeth
Bentzen, født 11. jan. 1763, død 6. febr.
1803, 40 år og 25 dage gammel. Grå kalk
sten, 183 × 122 cm, med ret slidt indskrift
med reliefbogstaver (versaler, store pynte
bogstaver og kursiv). Inden for den tværriflede kant er det ophøjede skriftfelt med
øvre, hulede hjørner og herover cirkel med
religiøs indskrift flankeret af engle, ved
E. M. 1937
siderne bølgeranke og forneden korslagte
Fig. 6. Sommersted. Døbefont (p. 577).
knogler. Syd for kirken.
To †gravsten omtales 1781 i Danske Atlas (p. 157), 1) over Peder Wildskiøt,
foged på Revsø, død 1609, bekostet af hans søn Marcus Pedersen, ligeledes
foged på Revsø, 2) over Margrete Laudses på Revsø, død 1640, bekostet af
Claus Sodenwasser, foged på Revsø.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Sommersted 1564—
1847 (rgsk.). — Sager vedr. de enkelte sogne. Sommersted. 1647—1920. — Haderslev
provstis fælles kirkekasse: regnskaber med bilag. Sommersted. 1800—47. — Visitatorial
sager, slesvigske registratur nr. 129. Kirche zu Sommersted, 1820—22. — Sommersted
præstearkiv: Bd 2. Akter vedr. Sommersted kirkebygning 1855—80. — Se i øvrigt
arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Præsteindberetning til Thurah
1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Chronik 1898 ff. (ved embedet). —
Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 375 f. — Harboe Pedersen, i Den nordslesvigske Kirke, 1945, under redak
tion af H. Hejselbjerg Paulsen, p. 139—45.
1

Præstearkiv: af pakken Bd 2, etc. 1855—80. 2 Smsts. under årene 1856 og 1857;
bygmester Holm blev tilsynsførende for Winstrup ved opførelsen af kirken. 3 Fælles
kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924, jfr. Harboe Pedersen p. 141 f. med afbildnin
ger af eks- og interiører. 4 Rhode p. 429, Danske Atlas VII, 157. 5 I, 376. 6 Dan
ske Sagn. Ny rk. III, 160 nr. 649 og 650. 7 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne
etc. 1647—1920. 8 LA. Åbenrå. Uordnede sager vedr. kirker og kirkegårde. 9 Fæl
les kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 10 De i synsforretningen 1711
37*
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(rtk.) opgivne mål stemmer ikke med denne opgivelse, jfr. Harboe-Pedersen p. 139.
11
Endnu på Haupts tid (1880’erne) lå der flere kvadre spredt omkring. 12 Synsforret
ning 1711 (rtk.). 13 I en dom angående en hævet forlovelse, stadfæstet 6. marts 1700,
bestemtes det, at hver part skulde give 20 rdl. til den faldefærdige kirke i Sommersted
(T. O. Achelis: Haderslev i gamle Dage, Haderslev, 1929, II, 167). 14 Fælles kirke
kasse: rgsk. med bilag 1800—47. 15 1753 repareredes våbenhuset (rgsk.). 16 Pon
toppidan Danske Atlas VII, 157, omtaler, at pergamentet ejes af professor Moller i
Flensborg, mens sognepræst J. N. Richter i et brev i NM af 7. december 1808 til Oldsags
kommissionen skriver, at sognepræst Peder Wøldike skulde have sendt pergamentet til
den kongelige overret på Gottorp. 17 Jfr. præsteindberetningen til Thurah 1754.
18
Dagbogen p. 131. 19 Danske Atlas VII, 158. 20 Visitatorialsager, nr. 129 etc.
1820—22. 21 Oplyst af pastor M. N. Friis, Jels, i brev af 31. marts 1955. 22 Nov.
1857 indsendte sognepræsten, Egede-Glahn, en gipsafstøbning af indskriften til pro
fessor Worsaae, der videresendte den til museet; en anonym aftegning af afstøbningen
findes nu i NM.

Fig. 7. Sommersted 1798

El. M. 1944

Fig. 1. Magstrup. Ydre, set fra sydøst.

MAGSTRUP KIRKE
GRAM HERRED
1

irken var i middelalderen en af Slesvigbispens patronatskirker og betalte 12 sk.
K
lybsk i cathedraticum ; ved reformationen blev den hertugelig og fulgte derefter
samme linie som de øvrige nordslesvigske kirker (se f. eks. Aller p. 258). Om skolehold
2

i sakristiet, se p. 584.

Kirken ligger på en lille højning midt i byen (sml. fig. 12) i sognets vestlige
del. Kirkegården er planeret i 1840 (rgsk.) og udvidet 18793. I forbindelse
med planeringen omsattes kirkegårdsdiget fra grunden. Det indvendig jorddækkede dige er af kløvet kamp og beplantet med en lav tjørnehæk. 1845
anskaffedes de nuværende stenstolper og støbejernsfløje til køreport og låge i
nordøst samt lågerne i sydvest og syd (rgsk.). Pillerne ved kirkegårdsporten
omtales 18134.
†Kirkeriste. 1651 nævnes en kirkerist (rgsk.), 1803 reparationer af jern
stængerne til ristene og otte stykker egetræ til risten4.
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Fig. 2. Magstrup. Plan. 1 : 300. Målt af Erik Hansen. 1953.

Kirken består af romansk skib med fem gotiske tilbygninger, østforlæn
gelse, sakristi på dettes nordside, våbenhus foran syddøren og tårn i vest med
lidt yngre trappehus i nord. Orienteringen har kun ringe afvigelse.
Det romanske anlæg er opført af granitkvadre lagt i jævne skifter; nogle få
kvadre på skibets nordside, særlig ved dør og vinduer, har false. Uomsat mur
værk med knivtynde fuger ses fra våbenhusets tagrum.
Det romanske skibs murhøjde er 4,05 m over hulkantsoklen. Eet oprindeligt
vindue, måske nordsidens eneste, er bevaret; det har monolitoverligger og
-sålbænk, sidekarme af lodret stillede kvadre. Det måler udvendig 1,24 m,
indvendig ca. 1,60, og dets underkant sidder 2,36 m over soklen. Overligger
og sålbænk fra et andet vindue er indmuret forneden i trappehusets nordside.
Af dørene er den retkantede nordre tilmuret og den rundbuede søndre del
vis ødelagt ved udvidelse i 18865, således at blot vestkarmen og en del af stik
ket, muret af krumhugne kvadre, er i behold. De resterende stiksten ligger
foran våbenhusdøren, medens det glatte, 117 cm brede tympanon ligger i
præstegårdshaven. Karmene er delvis sat af rejste kvadre, og syddøren har
en ca. 25 cm dyb fals. Den indvendige overdækning i nord (og indtil 1886 også
i syd) består af egeplanker. En af nordsidens kvadre har en oval (ca. 15 cm
lang) fordybning.
I skibets østgavl, der er af rå kamp, ses taglinierne fra det romanske tag,
hvis rygning har ligget ca. 60 cm under den nuværende. På gavlens østside,
som har været pudset udvendig, spores det oprindelige kors taglinie. Den
vestre taggavl (fig. 11) er ommuret foroven i gotisk tid; på dens vestside,
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Fig. 3. Magstrup. Ydre, set fra nordøst.
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nær søndre taglinie, er der indmuret et stykke af en romansk gravsten
(sml. p. 591).
Ændringer og tilføjelser. Skibets tag blev som nævnt forhøjet, og det skete
i gotisk tid, før tårnets og langhuskorets opførelse. Gavlspæret fra dette tag,
med sømhuller efter den nedbukkede blykant, er bevaret på plads.
De fem sengotiske tilbygninger er opført af munkesten i munkeskifte6 med
anvendelse af granitkvadre fra nedrevne romanske bygningsdele. I østforlæn
gelsen, som har afløst det romanske kor, er gavlen bæltemuret med kvadre
og tegl; østforlængelsen er jævnhøj med skibet og har hulkantsokkel som
dette. Sydmuren har under murkronen to savskifter adskilt af et glat skifte,
og nordmuren, der er afsluttet med et rulskifte, har en frise af små, aftrappede
trekantblændinger. Fra loftet over sakristiets hvælving ses, at forlængelsen
har stået i blank mur med skråt indtrykkede, ridsede fuger og pudsede blændingsbunde. Gavlen har i fodlinien en to skifter høj båndblænding og der
under fire små cirkelblændinger. Gavltrekanten har syv halv sten dybe og to
sten brede højblændinger adskilte af helstens stave. Blændingsafslutningerne
og den nuværende glatte gavlkam stammer fra 1884, da tinderne (kamtak
kerne) blev nedbrudt5.
I det indre har østvæggen en lille, fladbuet, nu tilmuret niche. Det langstrakte
rum synes umiddelbart efter opførelsen at være blevet dækket med to fag
otteribbede hvælv, som hviler på falsede piller, helstens skjoldbuer, runde
gjordbuer og halvstens ribber, der samles om en stor, rund slutsten.
Sakristiet er sandsynligvis kun lidt yngre end østforlængelsen. 1711 benyt-
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Fig. 4. Magstrup. Indre, set mod vest.

E. M. 1953

tedes det som skole (rtk.), og 1819 træffes det under navnet »das sogenannte
Karrenhaus oder die Predigerkammer«.7 Bygningens flankemure har en konsolfrise af bindere, som støtter et løberskifte; mellem konsollerne er løberne
afskåret på en karvesnitagtig måde, således at man får indtryk af en bue
frise8. I højde med frisen har gavlen en to skifter høj båndblænding og derover
fem delvis ødelagte højblændinger. Under det nuværende hvidtelag er der
spor af rødkalkning.
Det indre, der står i forbindelse med det nuværende kor gennem en 1886
udvidet dør5, dækkes af en samtidig, stærkt puklet krydshvælving med hel
stens skjoldbue mod koret, halvstens ribber og slutsten. I øst er der et stort
vindue og i vest en smal dør, som begge er fladbuede og fra nyere tid. Midt i
nordvæggen findes en oprindelig kamin med halv sten fremspringende kappe,
der hviler på en træplanke, som bæres af udkragede konsoller af formsten.
Foruden at tjene som almindeligt ildsted har kaminen været benyttet til om
smeltning af kirkens blytage9. Umiddelbart vest for kaminen er der en nu til
muret, råt brudt åbning, der sikkert har tjent som vindue i skolen.
Det lille våbenhus kaldtes i synsforretningen 1711 for »Dørrehuset« (rtk.),
og samme kilde nævner, at der er en skorsten, sikkert en kamin, ved den
østre ende, men denne er helt forsvundet. I gavlen er der en lille glug med
spærstik midt over den 1886 ændrede dør og i det indre en fladbuet niche i vest.
Tårnets underetage åbner sig mod skibet med en høj, spidsbuet arkade; i
syd har der været et spidsbuet, oprindeligt vindue, og i vest er der et nyere;
rummet dækkes af en samtidig krydshvælving med kvartstens ribber. Mel-
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Fig. 5. Magstrup. Indre, set mod øst.
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lemstokværket, hvortil der nu er adgang fra en spindeltrappe (sml. ndf.), har
til hver af de frie sider en høj, fladbuet åbning, hvoraf kun den nordre er utilmuret. Klokkestokværket har til alle sider to smalle ud- og indvendig falsede,
nærmest rundbuede glamhuller. Tårnets syd- og vestside er helt skalmuret i
1730’rne (rgsk.) og forsynet med mange jernankre, hvoraf nogle i syd danner
årstallet 1732, medens C VI’s kronede spejlmonogram er anbragt i vest; ge
simsen i syd og vest er samtidig med skalmuringen. Tårnet, der er blytækt,
har fire kviste, een til hver side; den østre, hvori klokken hænger, er større
end de andre. 1662 arbejder to »Spondecker« i 19 dage ved kirken (rgsk.), men
derfor er det ikke givet, at spiret eller andre af kirkens tage har haft spåntag,
thi andetstedsfra vides, at spåntækkerne også gav sig af med blytækning;
spirets blytag nævnes 1711 (rtk.). 1811 beskadigedes kirketårnet ved en brand10,
og den nuværende tagkonstruktion er antagelig blevet helt omsat og suppleret
efter branden.
Trappehuset, der må have afløst en fritrappe på samme sted, har fladbuet, fal
set underdør i vest. Trappen har firkantet, 13,5 cm tyk spindel, skakt fortrinsvis
af løbere og loft af lige eller svagt buede binderstik. Den fører op til en nyere,
kurvehanksbuet døråbning. Taget på trappehuset bestod 1711 af fjæle (rtk.),
og der er næppe sket nogen ændring heri, før det 1885 blev tækket med bly3.
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Tagværker. Det romanske skib fik som nævnt p. 583 et nyt tagværk i gotisk
tid, før østforlængelsen og tårnet blev opført. Dette egetagværk med lodrette
spærstivere og to hanebånd er velbevaret, når man ser bort fra bjælkerne,
blandt hvilke to for øvrigt synes at være romanske. Spærfagene er nummereret
fra vest mod øst (1—12, gavlspærene iberegnet), i nord med stik, i syd med
øksehugne stregnumre. Østforlængelsens egetagværk er samtidigt med murene
(ligesom sakristiets) og af samme konstruktion som skibets, men det nederste
hanebånd er fjernet; numrene går fra vest mod øst, de søndre er romertal.
Skibets nuværende gipsloft er fra 186111 og bæres af syv svære bjælker (to
af eg, sml. ovenfor, fem af fyr), der ligger løst på murene uden forbindelse
med spærfagene; den flere steder på tagværket malede indskrift: »Anno
1644« gælder sikkert de nævnte bjælker. 1711 var bjælkerne klædt med fyrre
panel (rtk.).
Kirken, der står hvidkalket med tjæret sokkel, er præget af en restaurering
i 1880’erne (bygningsinspektør Fischer). Ud over de i det foregående nævnte
ændringer omfattede restaureringen en ændring af kirkens vinduer fra træ
karme til de nuværende med stavværk af cementformsten og blyindfattede
ruder. Gulvet af cementfliser afløste et murstensgulv, som 1847 kaldtes »ufor
skammet ujævnt«11. Sakristi og våbenhus er tækket med tegl, resten med bly,
hvilket — bortset fra trappehuset — svarer til forholdene 1711 (rtk.). På
korets sydside er der blytækkerårstal fra 1763 og på skibets nordside fra 1773
sammen med initialerne: LWP (Lange [Sørensen] Wedel, præst), MCS og
PJS (kirkeværger); på spirets vestside er der blystøbernavne fra 1836 (rgsk.).
1955 forberedes en restaurering af bygning og inventar.
En solskive over våbenhusdøren blev anskaffet 1843 (rgsk.).
Spirets vindfløj, af sædvanlig type med dragehoved, har årstallet 1861 og
F. VII’s kronede navnetræk.
†Kalkmalerier. På skibets vægge undersøgtes i 1904 en renæssancebemaling;
den er sandsynligvis udført 1652, da der fortingedes med en maler om udsmyk
ning af kirken (rgsk.), og overkalket 178312.
Ifølge Haupt5 fandtes der nederst tæppeagtige ornamenter, derover en indskriftsfrise og en række af navngivne, legemsstore apostle13, på nordvæggen
tolv14, på sydvæggen to (sml. Vonsbæk p. 508). Malerierne havde lidt meget
ved en afbankning i forbindelse med restaureringen i 1880’erne og måtte påny overkalkes. En bemaling15 i koret fra 1909 er overhvidtet.

INVENTAR
Alterbordet
Haderslev11.

er fra 1856, af fyrrebrædder, udført af snedkermester Bahnsen,
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Fig. 6. Magstrup. Altertavle 1610 (p. 587).

E. M 1953

Alterklæde af rødt fløjl med guldkors og -galoner. Et †alterklæde, nævnt
1777, var af sort fløjl med »gyldne spidser og lidser« (inventarium)16.
Altertavle (fig. 6) med reliefskåret årstal 1610, med løse sidestykker. Den
meget enkle tavle, der har svaret til Fjelstrups (p. 306), består af et højt,
rektangulært storstykke med æggestavliste, flankeret af glatte pilastre med
foranstående søjler, der har korintiske kapitæler og kassetteværksprydbælter.
De høje, smalle sidestykker har bosserede arkader med tunger i den svagt
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hesteskoformede bue og herover fladsnit.
Storvingerne, med kassetteværk, har i
midten et halvcirkulært felt med et
bredt, reliefskåret ansigt samt yderst et
vaseled; også sidestykkernes kartoucheformede top- og hængestykker har kas
setteværk, de første med løvemaske,
de sidste med »Anno — 1610«. Den
lille postamentbjælke støttes af volutknægte med løvemaske. Trekantgavlen
flankeres af spir, og topspiret bærer
en stor krone. I gavlen er der et englehoved (sml. også Moltrup p. 544), og på
de skrå sider ligger to nøgne kvinde
E. M. 1953
skikkelser
i meget primitiv udførelse;
Fig. 7—8. Magstrup. Alterkalk, og sygekalk
1759—60 (p. 588 f.).
lignende figurer er bevaret på Fjelstrup
altertavle (jfr. også Jegerup p. 602), og de har sandsynligvis været fast tilbehør
til de fleste af typen.
Tavlen står nu med en staffering, som muligvis stammer fra 18863: vingerne
blå og hvide med enkelte røde ornamenter, søjlerne hvidmarmorerede med
forgyldning på kapitælerne, ligesom løvemaskerne og reliefindskriften er for
gyldt. Arkadebosserne er skiftevis blå, grå og forgyldte. I frisefeltet er der
gylden fraktur på sort bund: »Hvo som æder og drikker uværdeligen« etc. 1.
Cor. 2, 29. I postamentfeltet: »Hvert menneske prøve sig selv« etc. 1. Cor. 11.
Malerierne, olie på træ, i storfeltet nadveren, i sidefelterne Kristus på korset
og Moses med staven foran kobberslangen, skyldes sikkert Joh. Stentzler, der
har signeret et ganske tilsvarende nadverbillede i Hoptrup 1773 (p. 367) (jfr.
også Åstrup p. 529). Alle malerierne, der er noget overarbejdede, er holdt i en
gulbrun tone, sidestykkernes med dystre skyer i baggrunden; nadvermaleriets
personer, der sidder under en grønblå baldakin, er overvejende iført rødlige
dragter, enkelte med blå kapper. — 1828 blev tavlen vasket og overstrøget
med fernis af Häger, Haderslev4.
†Altertavle. Et Mariabillede nævnes 1754 (præsteindberetn.).
Altersølv. Kalken (fig. 7), 19 cm høj, svarer ganske til Hjerndrup (p. 294), med
flad knop af gotisk form og sekstunget renæssancefod med pånittet krucifiks.
På foden graverede versaler: »Mavstrvp kierke kalck oc disck a° 1648«. Ingen
stempler, men under bunden er skødesløst graveret P.H.H. Ifølge regnskabet
reparerede guldsmed Rode, Haderslev, kalk og sygekalk 18294. Disk med
graveret, seksoddet stjerne i cirkel og med bunden formet som et firpas. 1661
hentedes kalk og disk i Ribe (rgsk., sml. †messehagel).
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Oblatæsker. 1) 1879, af plet, fra Bitterlichs etablissement, Berlin3. 2) 1951,
af sølv, udført af P. Henningsen, Ha
derslev.
Alterkande af porcelæn, o. 1850, Bing
og Grøndahl; sort med guldkors.
Sygekalk (fig. 8), 1759—60, antagelig
den sølvkalk med futteral, som Mag
strup og Jegerup havde indsamlet penge
til 1760, og hvortil præsten, Joachim
Cretschmer, gav restbeløbet (rgsk.).
Den 12,5 cm høje kalk har sekstunget
fod af almindelig baroktype, med en lille,
tunget krave under den midtdelte knop.
E. M. 1953
Bægeret fra 1829, udført af J. P. Rode,
Fig. 9—10. Alterstage af malm og gravstage
af træ (p. 589).
Haderslev4, er lidt udsvajet ved mun
dingen; på fodpladen hans mestermærke, et stort skønskrifts-R (Bøje p. 228)
samt — fra den oprindelige guldsmed — Haderslev bymærke, broen, hvor
under 175? (formodentlig 1759, da betalingen figurerer i regnskaberne for
1760); desuden månedsmærke. Disk med graveret cirkelkors og to gange
stemplet M S i liggende rektangel, måske for Mathias Silm, København (om
talt 1664—83) (Bøje p. 42). Oblatæske af plet, F. W. Jul. Assmann Lüden
scheid, Berlin.
Alterstager. 1) (Fig. 9). Barokke, 1600—25, 37 cm høje, med stor fod- og
lyseskål, der har rundstav og hul-led over (under) et glat, konisk led. Oval,
midtdelt knop mellem skiver.
2) 1913, af bronze, anskaffet hos G. E. Eggert, Mühlhausen i Thüringen;
kopier efter de førstnævnte, lidt lysere.
3) (Fig. 10). Gravstager af træ, drejede, 36,5 cm høje, ligeledes kopier efter
nr. 1, dog med mere rundet fodled; lyseskålen er indvendig facetskåret. Gulmalede med brune profilstave. I sakristiet.
En †messehagel omtales tidligst 1635. 1661 hentedes den i Haderslev (rgsk.),
hvor den muligvis har været gemt under krigen. 1686 var hagelen af rødt
fløjl, hvorpå Kristus på korset mellem Maria og Johannes samt 16 A M B 86
var broderet (af den senere sognepræst Jacob Boyesens forlovede, Margrethe
Boyesen)17. 1771 nævnes et guld- og sølvbroderet †messeskrud, som solgtes
1777 for 6 rdl.18.
† B r u d e s m y k k e om ta le s 1777; det anvendtes både ved forlovelser og bryl
lupper (inventarium)16.
Alterskranke o. 1875, med balustre som akantustræer af støbejern; brunmalede.
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Døbefont (sml. fig. 4), romansk, af granit, uregelmæssig rundt tilhugget,
75—80 cm i tvm., med arkader på kummen og på de to sider af den firkantede
plint. Der er gjort mere ud af kummen, hvor arkaderne er varierende udfor
met, end af foden; dennes tredie side bærer en krydsende bølgeranke, mens
den fjerde ingen udsmykning har. Der er intet egentligt skaft, men kummen
hviler direkte på foden, der foroven er rund med et meget stejlt karnisprofil.
Intet afløb. Fonten maledes 1828 af Häger, Haderslev4, men står nu renset.
Midt i korets vestlige fag.
Dåbsfad af messing, 1935. Ny dåbs kande af samme materiale.
Fontelåg 18723, af glatte fyrrebrædder og med lille knop. På våbenhusloftet.
f Vievandskar. Præsteindberetningen 1754 nævner, at der inden for kirke
døren fandtes en kvadersten med hul i, »som man i de papistiske tider har
brugt enten til vievand eller til at samle almisser i«.
Krucifiks, af blødt træ, skænket o. 1900. På skibets nordvæg.
Prædikestol (sml. fig. 5) 1856, svarende til Frørup (p. 357) og udført af
snedkermester Bahnsen i Haderslev for 615 rdl. i en art renæssancestil; hjørne
søjlerne har fantasikapitæler og gotiserende snoskafter fra 1872, hvilket år
trappen, med drejede balustre, fornyedes3. Kreneleret lydhimmel, ligeledes
fra 1856. Blå- og hvidmalet.
Stoleværk og degnestol (sml. fig. 4—5) fra 1886, leveret af I. B. Hansen, Fla
derslev3. Staderne har glatte fyldingsgavle, foroven afrundede, med støbejernsroset. De afløste et sæt fra 1818, leveret af A. C. Juhl, Haderslev (rgsk.).
Mørk- og lysblå med sorte og forgyldte rosetter.
†Dørfløj, middelalderlig, ved lodrette og vandrette jernbånd med mange
naglehoveder opdelt i 18 rektangulære felter, hvert med en firbladsroset; på
midterste vandrette jernbånd fastgjort en dørring samt et fliget låseblik19.
Orgel og pulpitur (fig. 4) 1881, det første leveret af Marcussen og søn, med
manual og pedal, ni stemmer, det sidste udført af I. B. Hansen, Haderslev3.
Orglets tre tårne har smalfyldinger og arkader med piber; de oprindelige piber,
25 i alt med en vægt af ca. 45 kg, beslaglagdes 1917 til krigsbrug15. Pulpituret
med arkader under frise hviler på træsøjler med støbejernskapitæler. Mørk-,
lysblåt og hvidmalet som stoleværket. — Allerede 1820 søgte kirken om at
få et orgel10.
Pengeblok, anskaffet 1809 for 3 rdl. 8 sk. (rgsk.). Forneden ottekantet, for
oven cylindrisk, med tre jernbånd, samt jernlåg fra 1833, som har to hængsel
jern med hængelåse fra 18384. Blåmalet. I våbenhuset.
Klingpung 1805, svarende til Haderslev Vor Frue (p. 154); den ovale mes
singbøsse har tunget pengetragt, hængsellåg med lille lås samt på siderne gra
veret bladkrans med sløjfe; i forsidens krans er der indprikket kursiv: »Maugstrup Kirke 1805«. Den kostede »med tilbehør« 4 rdl. (rgsk.). Sølvklokke fra
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Fig. 11. Magstrup. Romansk gravsten i skibets vestgavl (p.592).

E. M. 1953

en ældre †klingpung, muligvis den, der anskaffedes 1753 (rgsk.). Ude af brug.
I sakristiet. Klingpungen omtales første gang i regnskaberne 1670 (rgsk.).
Salmenummertavler, o. 1850, med enkel profilramme, til indskydelige tal.
Sortmalede. Kun een i anvendelse i tårnrummet, to på våbenhusloftet.
Præsterækketavler for præsterne ved Magstrup og Jegerup efter reformatio
nen. 1) O. 1750, glat, foroven udsavet, med gennembrudt, tunget figur til
hver side og i en enkel, brunmalet profilramme. Hvid skriveskrift på sort
bund. På korets nordvæg, østligste fag.
2) O. 1879, i enkel profilramme, men kronet af et hængestykke fra et fepitaf
(sml. nedenfor). Samme bemaling som nr. 1. På korets nordvæg, vestligste fag.
Kirkeskib (fig. 5), nyere, femmastet bark, ophængt i skibet, umiddelbart
vest for korbuen.
†Bibliotek. En del af den mærkelige og lærde præst, Peder Wandals bibliotek
kom efter hans død til kirken, hvor der endnu på Rhodes tid o. 1775 var lev
net nogle få bøger20.
Klokke, 1590, støbt af Michel Dibler. Om halsen versaler mellem profilringe:
»1590 goet mi Michel Dibler de segen des heren macket rick ane moie« (»Her
rens velsignelse gør rig uden møje«, jfr. Salomos ordsprog 10, 22). Frise med
akantusslyng og putti; på hankene skæggemasker. Tvm. 97,5 cm. Kirken
måtte låne penge, bl.a. 47 mark af Åstrup kirke for at kunne betale klokken.
For den gamle, sprukne †klokke fik man 1584 104 mk. 6 sk. (rgsk.). Til klok
ken knyttes følgende sagn: en dansk konge hørte klokken, da han steg i land
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i Årøsund, og forlangte den udleveret for dens fine klangs skyld; men de Magstrupper ville ikke af med den og narrede kongen ved at bore et hul i den og
smelte lidt bly i, så den mistede noget af sin klang21.
Klokkestolen er fra 18883.

GRAVMINDER
†Epitaf. 1622. »Salig Jep Hansen udi Ringtved med sin kære hustru Karen
Jeppes haver ladet dette epitafium opsætte i hans alders 65., hendes alders
54.«, sml. gravsten nr. *3. Over de derpå malede billeder var en indskrift fra
1. Cor. 15, som stod under selve gravskriften (præsteindb. 1754). Fra dette
epitaf hidrører muligvis det hængestykke, der nu er anvendt som topstykke på
den ene af de ovenfor omtalte præstetavler. Det er i renæssance, med bossebesat fladoval i kartoucheværk, foroven med sammenrullede blomster op
hængt i ringe. Nu brunmalet.
Gravsten. 1) (sml. fig. 11). Romansk, af granit, svagt trapezdannet, frag
ment, nu 67 cm lang og 40—36 bred. Langs kanterne løber en tovstav, foroven
intakt, men slidt. På oversiden til dels i bruddet ses et Georgs-flettekors i
relief og nær den øverste kant et konturristet, bomærkeagtigt tegn. Stenen
sidder udvendig i skibets vestlige kampestensgavl (dvs. nu i tårnets mellemstokværks østvæg), yderst i den skrå gavllinie mod syd og tildannet med smig
efter gavlen; en del af de afslåede stumper, hvoriblandt eet med tovstav, er
brugt som pakning under stenen.
2)
O. 1653. Ærlig og gudfrygtig hustru Anneken Mart... i Siimersted, som
døde 16. april 1653, hendes ganske alder 72 år. Sidste linie ender med BL.
Gravsten eller -flise, af grå kalksten, itubrudt og defekt, 88 × 58 cm, med for
dybede versaler, der fylder hele stenens flade. På våbenhusloftet.
*3) 1671. »Jep Hansen, som boede oc døde i Ringtued s. Hans dag anno
1622 sin alder 65 aar, med ... hustro Karen Jepis«, død [1645] i sin alders 54.
år. Deres søn Mathias [Hack], borgmester i Hobro, har ladet stenen bekoste
1671. Rød, kalksten, fragment, nu 70 cm høj og ca. 110 cm bred, med for
dybede versaler og randlinie; i de to øvre hjørner englehoved. Stykket ligger
nu ved Chr. Petersens gård i Ringtved, nær Magstrup kirke, matr. nr. 20.
Det andet brudstykke ligger som trinsten til gården matr. nr. 2322.
Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors, o. 1840, over Caroline P. I. Francke,
født 17. okt. 1811 i Schlesvig, død i Maugstrup 10. juli 1840. Versalindskrift
på tysk. Korset, 122 × 66 cm, har profileret kant og trekløverformede afslut
ninger. Nord for skibet.
Mindesten 1922 for sognets faldne i første verdenskrig.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Magstrup 1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne. Magstrup og Jegerup 1653—1918. — Haderslev
provstis fælles kirkekasse: regnskaber med bilag. Magstrup 1803—47. — Magstrup
præstearkiv: sager til aktfortegnelsen II, 9, 1882—1917, Kirkelige bygningssager. —
Cc. inventarier m.v. 1771—96. — Visitatorialsager, slesvigske registratur nr. 124. Kir
che zu Maugstrup 1811—51. — Carsten Petersens privatarkiv: af pakken: samlinger
til Magstrup sogns historie, lægget: kirken i Magstrup. — Se i øvrigt arkivalier for
Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Præsteindberetning til Thurah 1754. —
Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen
1910, P. Kr. Andersen 1950 (inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller,
Erik Moltke, Erik Hansen og Vibeke Michelsen 1953.
Haupt I, 368 f.
1

Jensen. Statistik I, 228. 2 Quellensammlung VI, 280. 3 Fælles kirkekasse:
rgsk. med bilag 1870—1924. 4 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1803—47. 5 Prov
stearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1653—1918. 6 Stenstørrelserne i østforlæn
gelsen: 29—30 × 14—15 × 8,5—9,5, fem skifter = 50 cm; i sakristiet: 28—29 × 13,5—
14,5 × 8,5—9,5, ti skifter = 102,5—106,5 cm; i våbenhuset: 26,5—28 × 13,5—14,5 ×
8,5—9,5, fem skifter = 50,5 cm (rygfuge); i tårnet: 29,5—30,5 × 13,5—14,5 × 8—9, fem
skifter = 50 cm (fugen er indtrykket foroven). 7 Amtsvisitatorialsager: diverse ud
tagne sager etc. — Normalt benyttes »Karrenhaus« kun om et våbenhus. 8 Afbildning
i Haupt V, 293, fig. 305. 9 Kaminen blev afdækket 1944, og der fandtes da mellem
stenene i bunden ret store mængder af bly og blyaske. Indberetning og fotografier i NM.
10 Visitatorialsager, nr. 124 etc. 1811—51. 11 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn.
etc. 1800—96. 12 Hans Hejselbjerg Poulsen: Oplysningstiden i Hertugdømmerne, i
SJyAarb. 1935, p. 230. 13 Haupt: Jahresbericht 1904—05 b. 511, p. 9; brev fra sogne
præst Clausen i Magstrup i Landeskonservators Archiv; jfr. Haupt I, 368. 14 Præsteindberetn. 1754. 15 Præstearkiv: sager til aktfortegnelsen II, 9 etc. 1822—1917.
16
Præstearkiv: Cc. inventarier 1771—96. 17 Th. O. Achelis: De rette Messeklæders
Brug i Hertugdømmet Slesvig, i SJyAarb. 1927, p. 265, 272 f. 18 Carsten Petersens
privatarkiv. 19 Opmåling af A. Winstrup 1857, i Tegninger af ældre nordisk Archi
tektur, 2. rk. 1877, nr. 10. Originalen i Kunstakademiets billedsamling. 20 Rhode
p. 422 ff., jfr. Kai Uldall: Kirkens Profanbenyttelse i ældre Tid, i Fortid og Nutid, IX,
1931—32, p. 221. 21 E. Daliberg, i Den nordslesvigske Kirke I, 1945, p. 114. 22 Op
lysningerne skyldes Peter Petersen, Ringtved.

Fig. 12. Magstrup 1798.
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Fig. 1. Jegerup. Ydre, set fra sydøst.

V. M. 1952
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der nu er anneks
Kirken,
talte ifølge den ældste

til Vojens, var i middelalderen anneks til Magstrup og be
cathedraticumsliste fra 1436 (hvor navnet skrives Egrip)
sammen med denne 18 skilling i cathedraticum, mens den 1509 alene svarede 6 sk.
Efter reformationen forløb dens skæbne som hovedkirkens, indtil der 1914 udskiltes et
nyt sogn, Vojens-Jegerup (jfr. Vojens p. 611), og 1925 annekteredes Jegerup til den
nyoprettede kirke i Vojens.

Kirken ligger nordvestligt i landsbyen og nogenlunde midt i sognet. Den ret
lille kirkegård hegnes af kløvstensdiger, langs hvis inderside der findes en
række elmetræer fra 18761; mod øst i norddiget er der en låge og mod syd i
østdiget en køreport med låge, alle med stenpiller og støbejernsfløje fra 18472.
1785 nævnes opbygning af en kirkeport (rgsk.), 1825 en »Staketlukkelse for
den murede Kirkeport og en Laage« samt 1834 de faldefærdige søjler ved
kirkeporten2.
En †kirkerist leveredes 1652 (rgsk.).
Kirken består af lige afsluttet kor og skib fra romansk tid samt våbenhus i
syd og tårn i vest fra sengotisk tid; et sakristi i nord fra 1905 har haft en for-
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Fig. 2. Jegerup. Plan 1: 300. Målt af El. M. 1952.

gænger, som nævnes i regnskaberne fra 1720. Kirken har ret stærk afvigelse
til syd.
Koret og den allerøstligste del af skibet (knap et par meter) er af store, ret
veltildannede granitkvadre i skifter på indtil 53 cm.s højde over en kun 4 cm
fremspringende, hulkantet sokkel. Resten af skibet består af rå kamp, men
vesthjørnerne og enkeltheder er sat af nogenlunde velhugne kvadre. Murhøj
den på begge bygningsafsnit er 4,3 m over sokkeloverkant.
Bevaret af oprindelige vinduer er korets østre (som udvendig blænding siden
1943) og nordre (genåbnet 1938), hvis underkant sidder 252 cm fra sokkel
overkant, og hvis højde er 113 cm; østvinduets overligger består af to sten,
mens nordvinduets er monolit ligesom begge sålbænke; lysningen i nordvin
duet sidder meget yderligt. Lidt øst for skibets syddør ses et romansk vindue
af samme mål som korets; i sydmuren nær østhjørnet og i våbenhusets øst
mur ses henholdsvis en sålbænk og en overligger til vinduer af 58—50 cm.s
bredde. Af skibets døre er den retkantede, søndre i brug, men dens false er
borthugget; den nordre, hvis afdækning er ødelagt af et yngre vindue, er helt
tilmuret. I korets nordøsthjørne og i skibets sydside er der to stenhuggerfelter.
De indvendige vægge er helt af rå kamp, og korets fire hjørner samt skibets
to østre er rundede lige som i Skrydstrup (p. 674). I korets sydvæg er der en
lille, lavtsiddende, vandret afdækket niche, som sikkert er en piscina. Kor
buens kvadre er genanvendt dels til tårnet, dels i norddørens tilmuring. Den
øvre del af korets østre taggavl samt hele skibets vestre er ommuret, og triumf
gavlen er nedbrudt.
Ændringer og tilføjelser. Skibets ydermure synes omsat allerede i gotisk tid,
og nordmuren fik da et savskifte foroven; ved denne lejlighed blev de roman38 *
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Fig. 3. Jegerup. Ydre, set fra sydvest.

P. N. 1923

ske vinduer blændet og nogle af vindueskvadrene flyttet (sml. ovfr.); den ro
manske korbue udvidedes og fik en spids bue.
Våbenhuset (1829 kaldet »Karnhuset«) 2 foran skibets syddør er udvendig af
rå kamp og enkelte kvadre, indvendig vistnok af munkesten; i den østre flanke
mur er der en lille, lige gennemløbende lysåbning (genåbnet 1943). Taggavlen
er ommuret i krydsskifte, måske 1667, da våbenhuset fik nyt tagværk og blev
tækket af tre karle, antagelig med det året forinden købte tagstrå (rgsk., sml.
Vedsted p. 633). 1842 indrettedes en kalkkule i våbenhuset 2 . Døren og det
fladbuede tøndehvælv er fra 1930.
Tårnet er af munkesten i munkeskifte med kerne af rå kamp; forneden i de
udvendige mure er der anvendt enkelte kvadre hvoriblandt en sokkelsten og
5—6 korbuesten. Tårnrummet står i forbindelse med skibet ved en lav, rund
buet arkade, der ligesom Gram (Frøs hrd.) kirkes tårnbue er muret i lod på
trods af den stærkt udbugende vestgavl; derved kom arkadens stik til at fremtræde som en art skjoldbue, hvilket har givet anledning til den formodning,
at skibet tidligere skulle have været hvælvet. Tårnrummet dækkes af et sam
tidigt krydshvælv (fig. 4) med retkantede halvstensribber; i hvælvingen, der
er svagt indskåret på oversiden og uden overribber, har hver svikkel et lille
trækhul. Adgangen til det næste stokværk sker nu ad en trætrappe gennem
en i sydkappen senere brudt lem, men der må være (have været) en trappe
vestligt i sydmuren og delvis indbygget i tårnrummet; fra denne trappe kom

597

JEGERUP KIRKE

Fig. 4. Jegerup. Tårnhvælv (p. 596).

E. M. 1952

man tidligere til stokværket gennem en delvis ødelagt, tilmuret, fladbuet dør
i syd. Etagen har i nord en fladbuet lysåbning, og i vest (ligesom sikkert også
i den næsten helt omsatte sydmur) har der været en lignende. Det lave tårn
har nu saddeltag med halvvalme i øst-vest, men det har muligvis været noget
højere, således at den ødelagte åbning i vestgavlen og de to fladbuede åbnin
ger i østgavlen, alle med indvendig fals, oprindelig har hørt til et klokkestokværk; i alt fald er der sket visse ændringer i murværket ved gavlene, som
tyder på, at der er brudt noget af syd- og nordmuren. I tårnets tagværk er
der genbenyttet fire bjælker, hvis udskæringer henfører dem til spær i en spir
konstruktion, og man må derfor slutte, at tårnet tidligere har været afsluttet
med et †spir. Allerede 1579 repareredes tårnets murværk og tre år senere dets
blytag (rgsk.). Syd- og vestmuren er næsten helt fornyet med små sten, mu
ligvis 1744 (jernankerårstal i syd), selv om regnskaberne for dette år ikke om
taler et sådant arbejde. Muligt er det, at arbejdet snarere skal henføres til
1716, da regningen var så stor, at andre kirker året efter måtte yde tilskud til
»det højstnødvendige tårnbyggeri« i Jegerup3; måske stammer tårnets nuvæ
rende form fra den tid. Indtil 1838 var klokken ophængt i et af de to østre
glamhuller, men i det nævnte år blev den flyttet til en lille, nyopsat klokke
kvist på tårngavlens yderside, over skibets tagryg (bygmester Niels Møller)2;
den fornyedes 1871 og 19081.
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Fig. 5. Jegerup. Indre, set mod vest.

V. M. 1952

Sakristiet på korets nordside er opført 1905 (N. Jürgensen, Haderslev)1; et
brændselsskur ved dets vestside opsat 1951. Et gotisk †sakristi, der nævnes
1720 (rgsk.), stod i forbindelse med koret gennem en fladbuet, 1905 tilmuret
dør på korets nordside.
Tagværkerne over kor, skib og tårn er stærkt omsatte, navnlig for de førstes
vedkommende, men de indeholder alle rester af middelalderligt egetagværk. I
tårnet er der som nævnt foran fire bjælker, der tidligere må have siddet i en
spirkonstruktion, og det samme gælder flere af spærene i samme tag; disse
har hver en række huller (med en diameter på et par centimeter), der må have
tjent til fastgørelse af spirets bræddebeklædning.
Kirken står nu hvidtet ude og inde. Våbenhuset og sakristiet har rødt tegl
tag, de øvrige bygningsafsnit har bly, men den vestre halvdel af skibets nord
side er dog tækket med tegl som allerede i 1711 (rtk.). På tårnets sydside er
der blytækkerårstal fra 1780, på skib og kor flere fra dette og forrige århun
drede, hvoriblandt et fra 1843 med kirkeværgeinitialerne H. Ph. M. og J. F. L.
samt bygmester N. Møllers navn. Kor og skib fik nyt, oliemalet bræddeloft
under bjælkerne 1833, på hvilket tidspunkt kirken gennemgik en hovedrepa
ration2, og 1884 blev loftet gipset og forsynet med enkle stukdekorationer1.
Kirkens nuværende vinduer er fra 1894; de har afløst trævinduer »af beskaffen
hed som et vindue i gamle bondehuse«3.
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Fig. 6. Jegerup. Indre, set mod øst.
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Et solur anbragt på våbenhusets gavl er ifølge regnskaberne indkøbt 18462.
To vindfløje med dragehoveder over en forgyldt kugle bærer årstallet 1780
og C.VII.s kronede monogram; de er anskaffet det pågældende år (rgsk.); på
tårntaget.
†Kalkmalerier. En skablonmæssig limfarvedekoration i koret, fra århundred
skiftet, er overkalket.

INVENTAR
Alterbord, muret op ad korets østvæg, ca. 170 cm bredt, vistnok af rå kamp;
forsiden og en del af nord- og sydsiden skjules af et panel fra 1940, kopieret
efter det gamle alterbordspanel fra 1700’rne, som nu er opstillet i sakristiet.
Forsiden har tre fyldinger med profileret rammeværk og en stor rude i hver
fylding. Panelet, der er krydsridset med stemmejern i den fordybede ramme
omkring ruden, er gråmalet over en rød bundfarve; det nye er stafferet af
Harald Munk og står frit fremme, mens det gamle dækkes af et rødt fløjlsalterklæde med kors og guldgaloner, købt hos G. Herbert, Berlin 18951.
†Alterklæder. 1777 var forhænget af sort manchester med gyldne tresser og
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Fig. 7. Jegerup. Altertavle 1620 (p. 602).

V. M. 1952

spidser (inventarium)4. 1828 købtes 6 alen sort fløjl, 4 alen lærred, 6 alen hvide
frynser og 12 alen uægte guldtresser til et nyt alterklæde2.
I kirken findes, foruden den egentlige altertavle, der stammer fra Øsby (p.
486), kirkens egen lille renæssancealtertavle fra 1620, nu ophængt på skibets
nordvæg, samt 12 apostelfigurer fra den katolske højaltertavle og endvidere
to unggotiske figurer fra sidealtertavler.
1)
Altertavlen, der ifølge regnskaberne hentedes i Øsby 1838 med tvende
vogne i to dage og derefter indrettedes af tømrermester Niels Møller i Hjer
ting »med betydelig forandring og efter bedste skiønnende opført«2, er en firsøjlet renæssancetavle fra 1614 med 1700tals malerier. Da Øsby kirke vel er
amtets mest højthvælvede kirke, og Jegerup en af de mest lavloftede, er det
begribeligt, at den store tavle har måttet afkortes ikke så lidt. Mest er det
gået ud over topstykket og vingerne, der er afsavet forneden, ligesom hele
topgavlen har måttet kasseres af mangel på plads; men her har Niels Møller
i stedet indsat storstykkets kvartrunde postamentbjælke (der kun har strakt
sig under storfeltet) med det reliefskårne årstal.
Storstykket deles og flankeres af kannelerede toskanske pilastre med pryd
bælter, som med deres beslag- og bosseornamentik svarer til de foranstående,
glatte korintiske søjlers. Storvingerne er formet som halvkartoucher og har
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Fig. 8—9. Jegerup. Altertavlemalerier (p. 600 f.).

inderst en reliefskåren halvroset omgivet af to retkantede og et cirkulært felt.
Der er kun postament under storfeltet. Over storgesimsen, hvis frise brydes af
kannelerede bøjler, flankeres topfeltet (med arkade) af naive hermer. Topvin
gerne, der må være stærkt afkortede, har lignet storvingerne.
Ifølge indberetningen 1754 fra præsten i Øsby til Thurah læstes på alter
tavlen 1706 (reparationsåret) samt I R P G R (Jens Ravn pastor og Gertrud
Ravn). Den malede indskrift i postamentfeltet meddeler, at tavlen atter re
noveredes 1769, og fra denne tid stammer malerierne (fig. 8-9), der må skyldes
den fra Halk kirkes altertavle (p. 460) kendte B. Richter, hvis Isakofring og
Lukasfigur går igen her på Jegerup-tavlen. I storfeltet ses nadveren (med Kristus og Judas i forgrunden) flankeret af Isaks ofring (mod nord) og Kristus
på korset mellem Maria og Johannes (mod syd). I storvingerne er der bryst
billeder af de fire evangelister, mens topfeltet indeholder den opstandne Kri
stus (af dette maleri er den nederste del bortsavet) flankeret af gravlæggelsen
(mod nord) og Emaus (mod syd). I skriftfelterne er der gylden fraktur, over
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nadveren: »Men hvert Menniske prøve sig selv« etc., over Isaks ofring: »Og
Abraham rakte sin Haand ud og greb Knieven« etc., over korsfæstelsesgruppen: »See det Guds Lam« etc., i postamentfeltet: »Saa ofte som I æde dette
Brød« etc. samt: »Renoveret Anno 1769« og endelig nadverordene i storvinger
nes cirkelfelter. Tavlen maledes og forgyldtes 18741 og igen 1930 af Harald
Munk, Holbæk; billeder og indskrifter rensedes, rammeværket fik de nuvæ
rende farver, idet »Farverne ændredes noget af Hensyn til Billedfelterne«; de
står hovedsagelig med gråt og brunt som bundfarver og guld på ornamenterne.
2) Den forrige altertavle (fig. 7), oprindelig lavet til kirken, men kasseret til
fordel for Øsby-tavlen, er fra 1620 og af egnens almindelige type med frie
sidestykker, og kun halvt så stor som Øsby-tavlen. Den henlå efter nedtagei
sen på loftet og blev mere og mere medtaget, til den ved præstens omsorg blev
istandsat og suppleret (bl.a. med hængestykke og -knopper) 1935 af snedker
mester Kaysen-Ladegaard, Herslev, malet og stafferet 1940 af Harald Munk
og endelig 1949 forsynet med tre malerier, Sædemanden og landskaber af Joh.
Thomas Skovgaard. Ifølge Claudi-Hansens indberetning havde tavlen »et Fod
stykke med gl. dansk Indskrift og Volutknægte med Plads til Indlæg af et Par
Masker«, og i den ene fløj var der et korsfæstelsesbillede. Fra tavlen stammer
et halvt søjleprydbælte savet tværs igennem bosserne, der ses at være indfæl
dede; det står i sakristiet, og på loftet findes to primitivt skårne, hovedløse
figurer, nøgne, med smalt lændeklæde; oprindelig har de ligget på tavlens skrå
gavlsider (jfr. f.eks. Magstrup p. 588). På skibets nordvæg.
3) Af kirkens katolske højaltertavle, fra o. 1400, er bevaret 12 ca. 63 cm høje
apostelfigurer (fig. 10), der lå på loftet sammen med den ovenfor omtalte alter
tavle og reddedes ved samme lejlighed. De konserveredes 1934 og anbragtes i
et moderne alterskab tillige med de to nedennævnte figurer fra to sidealter
tavler; de står i renset eg og med ubetydelige spor af kridtgrund og guld.
Skønt alle apostlene er ret medtaget af deres omtumlede tilværelse, er det
dog tydeligt, at et betydningsfuldt arbejde her i sidste øjeblik er reddet fra
undergang. Figurerne er typiske repræsentanter for »den blide stil«, der fik sit
store gennembrud i mester Bertrams berømte Grabow-alter fra 1379 (opr.
Hamborg S. Petri kirkes højalter), og er måske de ældste altertavlefigurer inden
for det nuværende Danmarks grænser. Det ilde medhandlede træ kan heller
ikke skjule, at de er fra et habilt værksted, selv om det af og til har knebet
for billedskæreren at få draperiet til at falde i helt naturlige folder. Figurerne
er, som tiden krævede det, typer, uden individualisering; der er nogen forskel
på skæg og frisure, der snart er buklet, snart glat, undertiden med indsnittede
detailler (Johannes), og et lille tilløb til bevægelighed, idet nogle figurer for
søger en drejning med hovedet til den ene eller den anden side, en enkelt endog
et lille svaj med kroppen. Hovederne er alt for store i forhold til kroppen, og
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Fig. 10. Jegerup. Altertavlefigurer (p. 602).
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Fig. 11. Jegerup. Krucifiksgruppe (p. 607).

V. M. 1952

alle skikkelser er hyllet i klædebon, der virker svært og tungt; den næsten
vatterede fylde, som optagelserne fig. 10 giver indtryk af, skyldes dog mest
de stærke slagskygger, og i malet tilstand har dragterne haft et ganske andet
og langt lettere udseende. Kun to apostle kan med sikkerhed identificeres, den
skægløse Johannes med det halvlange hår og kalken, der er af 1300talstype,
og Jakob den ældre med rundpuldet hat og kortere kjortel end de andre. Den
langskæggede skaldepande er sikkert Paulus. Ingen af de andre kan bestemmes,
da de alle har mistet deres karakteriserende attribut og kun bevaret en tyk bog.
Sidealtertavler. De to bevarede figurer omtales af S. Abildgaard i dagbogen
p. 132: I kirken er intet mærkværdigt uden et gammelt Mariæ billede af træ
og en mands helgen holdende en kalk i den højre og en bog i den venstre hånd.
Abildgaard meddeler intet om, hvor figurerne står; Maria har formodentlig
haft plads på triumfvæggen nord for korbuen, og hvis Johannes er kirkens
værnehelgen, må han have stået syd for korbuen.
1) Maria med barnet (fig. 12), unggotisk, o. 1275, nu uden krone, 86 cm høj,
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Fig. 12—13. Jegerup. Maria med barnet (p. 604 f.). Johannesfigur (p. 605).

af en både i Sønderjylland og andetsteds almindelig type. Maria sidder stift
frontalt på en stol eller bænk med gotiske profiler; issen (med krone) mangler
ligesom højre hånd, der sikkert har holdt et scepter. Af Jesusbarnet, der er
iført lang kjortel og holder en bog i venstre, mens højre hånd velsigner, er
halvdelen af hovedet forsvundet. Dragternes foldekast er ret skematisk; på
Marias ses rester af guld på kridtgrund og en dyb blå farve på ærmeforet.
2) Johannes evangelist 5 (fig. 13), unggotisk, o. 1275, stående på en liggende,
kronet figur (synden), ialt 108 cm høj. I venstre hånd, der skjules under overklædningen, holder evangelisten en bog, i højre var der på Abildgaards tid en
kalk. Frisuren er lagt i tre rækker bukler, af hvilke nogle endnu har bevaret
deres omhyggelige detaillering i snegleform; foldekastet er friere end på Mariafiguren. På overklædningen er bevaret spor af guld med dybblåt på under
siden; underklædningen har været rød ligesom den liggende figurs dragt; også
på Johannes’ læber er der røde farvespor.
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Altersølv. Kalk, skænket 1653, svarende til Fjeldstrup (p. 307) og som denne
med gotisk stavværksknop og renæssancefod med kuglestav og lodrette dob
beltstreger på standkanten. Knoppens små rudebosser har et midthul, sikkert
til indnitning af nu forsvundne prydplader. Langs fodens kant løber en gra
veret versalindskrift: »Til Guds ære oc kierkens zird hafver dette forærit til
Iegerup kierke Niclas oc Dorothea Peders pa Woyens anno 1653«. Nyere, stort
bæger, muligvis fra 1795, da guldsmed Thomas Lassen forstørrede og forgyldte
kalken og forgyldte disken (rgsk.). Nuværende højde 18,9 cm. To diske. 1) I
brug, anskaffet 1940 i dansk paramenthandel (stemplet med Københavns
mærke 1920). 2) Ude af brug, købt 1830 hos guldsmed I. P. Rode i Haderslev2,
stemplet med hans mærker (navnet med versaler i rektangel og med skrive
skrift i oval, Bøje 1610 og 1611) samt to ens mærker for Haderslev (Broen).
Oblatæske af plet, købt 1879 i Bitterlichs etablissement i Berlin1. Alterkande,
anskaffet 1940 (med Københavns mærke 1917) i paramenthandelen.
Sygekalk af plet.
Alterstager. 1) (Fig. 14), barokke, skænket af sognepræsten 1672. Fodskålen,
på tre flade kugleben, har nærmest form som en kedelhat, skaftet består af en
slank baluster, lyseskålen er flad. På fodskålen graverede versaler: »H. Johan
nes Brandt Ao 1672 — Martha Brandin Ao 1672«. Højde 34 cm. 2) Af plet,
1914; bruges som gravstager.
Messehagel 1948 (dansk paramenthandel).
†Brudesmykke, som kirken tilsyneladende har haft sammen med hovedkir
ken, sml. Magstrup p. 589.
Alterskranke med støbejernsbalustre, fra 18696. Den afløste en »enkel, men
stærk og smagfuld« skranke med spinkle, støbte »jernstænger«, der var leveret
1833 af snedkermester Severin L. Suchland, Haderslev. Dette gitters forgæn
ger solgtes 1847 for 5 rdl. og 8 sk.2.
Døbefont (fig. 15—18), romansk, af granit, med kraftig og særpræget udsmyk
ning. Kummen, 67 cm i tvm., er dekoreret med pilasterbårne arkader, og op
fra hver pilaster stiger et spydblad flankeret af to smalle volutblade. Den fir
kantede fod har lignende arkadepar på de to sider, det ene sæt tomme, det
andet med kalk i den ene og oblat i den anden arkade. De to andre sider har
i ret højt relief billeder af bygninger, som det synes: øst- og vestfronten af en
kirke med tre apsider og tvillingtårne (fig. 15, 17). På hjørnerne står fire figurer;
de to er kvinder med langt, nedhængende hår (fig. 18), de to andre mænd med
kort hår, begge med synlige ører og den ene med tonsur (fig. 16). Mens den
sidste, der i øvrigt har et meget markeret ansigt, er iført kjortel og kappe, er
alle de andre i ens, lange kjorteler, stramtsiddende over brystet og lægget
under hofterne; fødder (og ankler) ses på fodens glatte plint. De tre figurer
lægger hænderne sammen over maven, mens den gejstlige samler dem foran
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brystet. Der er farverester hist og her,
rødt og gult på bygningerne, sort i ar
kaderne og blåt indvendig, men der er
vistnok ikke tale om oprindelige farver.
Stenen synes overordentlig medtaget og
skørnet. Højde 93 cm. (Mackeprang: Dø
befonte p. 311).
Dåbsfad og -kande fra 1924 og 1930, af
kobber, henholdsvis fra Knud Eibye,
Odense, og dansk paramenthandel. Før
brugtes et emailleret vandfad til dåben.
Korbuekrucifiksgruppe (fig. 11), ung
gotisk, fra 1200’rnes tredie fjerdedel.
Den franskprægede krucifikstype er den
fra
Herlufsholmkrucifikset,
krucifikser
i Gualöv (Skåne), Rørby (Holbæk amt),
Vejlby (Århus amt) o. fl. kendte type,
men repræsenterende et lidt mere frem
skredent stilstadium. Den ca. 140 cm
høje, slanke Kristusfigur hænger i næ
sten vandrette, let opadbøjede arme;
V. M. 1952
det lille hoved, der nu bærer en vulstFig. 14. Jegerup. Alterstage 1672 (p. 606).
agtig tornekrone (fra 1837?) med indskårne siksaklinier, har glatlokket hår og skæg; øjnene er åbne. Kroppen
er — efter romansk skik — flad, næsten reliefagtig, med fremhævet bryst
kasse og ribben, men ingen skåren vunde. Lændeklædet, der dækker venstre,
men lader højre knæ frit, har snoet vulst med ret langt overfald og hænger
naturligt i tætte folder og —i modsætning til de øvrige af gruppen — således
at overbenenes former træder tydeligt frem. Fødderne er overlagte. De samme,
tætte foldekast præger også de slanke, langstrakte 102 cm høje sidefigurers
klædninger. Figurerne, der er mere stereotypt skårne end den korsfæstede,
svarer så temmeligt til de øvrige af gruppen; men mens Maria dèr knuger hæn
derne sammen foran brystet, holder hun her en rund genstand mellem de små
hænder (således måske også på Vejlby), og Johannes, der ellers lægger venstre
hånd fladt på brystet, holder her en bog. Marias bølgende hår skjules til dels
af den halvt optrukne hætte, Johannes’ er efter sædvane ordnet i sirlige buk
ler. Korstræet og bjælken er en nyere anordning og stammer formodentlig fra
1837, da gruppen ifølge en malet indskrift på bjælken blev »Reperert og i Stand
giort [dvs. bekostet] af Jørgen Bruhn i Selskier den 17. Februar 1837«7. Grup
pen restaureredes atter 1934 af Harald Munk. Under tre—fire farvelag, det
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Fig. 15—16. Jegerup. Detailler fra døbefontens fod (p. 606).

sidste vistnok fra 18741, fremdroges og istandsattes den nuværende staffering,
der dog er uden middelalderlig karakter og ikke lader det fine arbejde komme
til sin ret. Kristusfiguren har mørk hudfarve og hvidt lændeklæde, brunt hår
og skæg; Maria er brunhåret med blå over-, rød underkjortel, Johannes lige
ledes brunhåret med grøn under- og rød overkjortel. På skibets sydvæg.
Den enkle prædikestol er leveret 1833 af tømrermester Suchland for 72 rdl.
24 sk.2. Den er formet som en sekssidet polygon, hver side med to store, flade
ædelstensbosser. Stafferet af H. Munk 1935; brun bund, marmorerede bosser
og frakturskrift i frise og postamentfelt. Samtidig opgang med rækværkstremmer. Et timeglas er fra 1731, købt i Åbenrå (rgsk.). Over stolen en diminutiv
due. Rester af en ældre †himmel opbevares i sakristiet, stumper af topstykker
med Christian VII.s kronede monogram i gennembrudt snitværk, rester af et
andet kronet monogram, I C og et tredie blot med I; på dettes fodstykke er
malet: Pastor, på det andet: Præpositus (begge sikkert henvisende til Joachim
Cretschmer).
Stolene, der er lige så enkle som prædikestolen, uden topstykker, men med
døre, er også gjort i Suchlands værksted 1833 ff. efter mønster fra stolene i
Vonsild2. Farverne er: brune gavlplanker, grønne døre med hvidgrå fyldinger;
de påførtes 1930 i tilknytning til den nyrestaurerede altertavle. O. 1660 om
tales to †kvindestole til gården »Sielskier«, som sal. Hans Sielskier »gewesener
Sandt Mann in Gramharde« havde ladet gøre på egen bekostning, da han var
»Kirchgeschworener«3.
Præste- og degnestole fra 1903; de tidligere, der var leveret af Suchland 18332,
fjernedes 18983.
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Fig. 17—18. Jegerup. Detailler fra døbefontens fod (p. 606).

Brudestole 1940, leveret af snedkermester Jørgen C. Nielsen, Roskilde.
Klingpung eller -bøsse, 1833, af messing på træskaft og med malmklokke
(sml. Haderslev domkirke p. 154), købt hos gørtler Mads Paghs enke i Haders
lev2. Selve bøssen svarer i form til domkirkens ældre eksemplar. Den ene side
er til at lukke op, på den anden er der to graverede slyngbånd, hvorimellem
årstallet, ligeledes graveret 1833. Samtidigt, drejet skaft med profileret hånd
tag. Nu anbragt i sakristiet.
Pengeblok, 18352, nærmest cylindrisk, med udladende hoved- og fodstykke,
det sidste jernbundet.
Orgel 1890, fra Marcussen, Åbenrå1, hovedistandsat 1943 af samme firma.
Samtidig med orglet leverede snedker Hansen et †pulpitur på støbejernssøjler
langs skibets nordvæg; begge dele maledes og forgyldtes af Kier i Haderslev1.
Pulpituret afkortedes og anbragtes foran tårnbuen 1925, fjernedes 1951.
Salmenummertavlerne, i nygotisk stil, stammer fra Roskilde domkirke. De
forrige var fra 18781.
Lysekroner 1951 (kopier efter Haderslev Vor Frue); de ældre, der er fra
1909, hænger på loftet.
Klokke 1838, omstøbt af den gamle i Frederiksværk2; indskrift: »H. E.
Wolf pastor, H. E. Møller, I. F. Lorenzen kirkeværger 1838«.
†Klokker. 1651 repareredes klokken med jernbånd, 1655 »færdigedes« den
(rgsk.). 1754 nævner præsteindberetningen, at klokken ingen indskrift har (jfr.
også Abildgårds dagbog); En ny †klokke anskaffedes i Rendsborg 1814 (rgsk.).
Denne klokke, der 1837 nedtoges som »gandske uduelig«2, vejede 1 skipp. 6
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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lisp. 6 pund (211 kg), den nye vejer 1 skipp. 11 lisp. 4 pund (250 kg). Omstøb
ningen kostede 138 rbd.2. Klokken hænger i en kvist på tårnets østmur (p.597).
Gravminder. Mindesten 1920 på kirkegården over de i verdenskrigen 1914—18
faldne sogneboere.
KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå. Haderslev provstearkiv: Kirkeregnskabsbøger for Jegerup 1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne. Magstrup og Jegerup 1653—1918. — Haderslev
provstis fælles kirkekasse: Regnskaber med bilag. Jegerup 1803—46. — Magstrup
præstearkiv: Cc. 1771—96. Inventarier m.v. — Visitatorialsager. Sager til slesv. regi
stratur nr. 123. Kirche zu Jegerup 1821—33. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev
provsti i almindelighed p. 28. — Kirchen-Rechnung für die Jaegerupper Kirche 1816 ff.
(ved embedet). — Jegerup Kirkes Protokol 1923 ff. (ved embedet). — Præsteindberetning til Thurah 1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger
af S. A. Claudi-Hansen 1910 og Harald Munk 1931 (istandsættelse af altertavle) og 1935
(istandsættelse af krucifiksgruppe og de middelalderlige figurer). — Undersøgelse og
beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 367. — [Th. Aaholm]: En gammel Altertavle, i Modersmaalet 28. april
1936. — Samme, i Den nordslesvigske Kirke, under red. af H. Hejselbjerg Paulsen I,
1945, p. 172 ff.
1

Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924. 2 Fælles kirkekasse: rgsk. med
bilag 1803—46. 3 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1653—1918. 4 Præ
stearkiv: Cc. 1771—96 etc. 5 Fritz Fuglsang: Einige Holzskulpturen Westphälicher
Stilrichtung in Nordschleswig, i Nordelbingen V I I I , 1930—31, p. 146 ff., jfr. Kat. til
Jubiläumsausstellung der städtischen Museum, Flensburg, 1953, nr. 25. 6 Uordnede
sager vedr. kirkebygninger og -gårde. 7 Jfr. Generalsuperintendentens arkiv: visitatsberetninger etc. 1796—1883, sognepræstens skrivelse af 21. juni 1838 samt udateret
notits i Carsten Petersens privatarkiv.

Fig. 19. Jegerup 1798.

Fig. 1. Vojens. Altertavle 1615 (p. 611).

E. M. 1952

VOJENS KIRKE
GRAM HERRED

I

tilknytning til Jegerup kirke (p. 594) blev der 1877 anlagt en kirkegård i stationsbyen
Vojens1, og 1882 f. blev der opført et ligkapel (bygningsinspektor Fischer)2, og 1894
blev dette ombygget og indviet til kirke1, først for byens tyske indvånere, senere også
for danske. 1914 udskiltes Vojens sogn af Jegerup, og kapellet fungerede som sogne
kirke indtil 1925, da en ny kirke (arkitekt Hans J. Huusmann) indviedes (Trap p. 145 f.).

Kirken, der består af kor, skib og tårn i gotiserende stil, er bygget af røde
mursten på kampestenssokkel og hvidkalket.
Hovedparten af inventaret er fra kirkens opførelsesår og senere; altertavle
og -bord, orglet og den ene klokke stammer fra andre kirker.
Altertavle og -bord er kommet til kirken fra Starup (p. 426); bordet består af
enkelt fyldingspanel, og dets kortender udvidedes ved nyopstillingen til dob39*
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belt bredde. Altertavlen, med reliefskåret årstal 1615, er af typen med »løse«
fløje. Den lille tavles storfelt flankeres af joniske pilastre, foran hvilke står frie
søjler med prydbælter og korintiske kapitæler, som bærer en kvartrund, stjerne
besat baldakin (sml. Hoptrup p. 366); over storgesimsen er der intet egentligt
topstykke, men en smuk, gennembrudt kartouchegavl. Sidestykkerne har der
imod trekantgavle og smalle kartouchevinger, der foroven ender i et fantasifuglehoved; i deres midtfelt et englehoved; årstallet står i hængestykkerne.
Før anbringelsen i Vojens kirke istandsattes tavlen, og rammeværket nystafferedes med brogede farver: blå søjler, mørk, rød bund for felter og pryd
bælter, pilastrene sølv med blåt i kannelurerne, alle ornamenter forgyldte
(Harald Munk). Ved denne lejlighed konstateredes inderst, på kridtgrund, »en
traditionel Renaissancestaffering, brun Lokalfarve, Stafferefarver i rødt, grønt,
graat, Guld, samt Sølv med rød og grøn Lazur«. I kartouchegavlens skriftfelt
var malet årstallet 1616, sikkert stafferingsåret. Over denne staffering lå den
p. 426 omtalte fra 1786 med stærk blå marmorering som lokalfarve og rødt,
grønt, guld og sølv, med og uden lasur, som stafferefarver, og endelig var denne
farve dækket med et par grågule farver med guld og afstemt hvidt som staf
fering. Denne staffering omtales i 1910 som malet for få år siden.
De gamle indskrifter, der havde været bibeholdt også ved 1786-stafferingen,
fremkaldtes, i frisefeltet: »Huert Menniske skal Prøfue sig selff« etc. og i po
stamentfeltet: »Thi huo som æder oc dricker uwerdeligen« etc. 1. Cor. 11 kap.
1
topkartouchens skriftfelt erstattedes det oprindelige stafferingsårstal 1616
med: Anno Domini 1925.
Malerierne er de oprindelige, noget præget af de forskellige restaureringer, i
storfeltet nadveren efter samme forlæg som Fjelstrup (p. 307) og Stepping (p.
338), i sidefelterne Kristus (mod syd) og Moses med lovens tavler (mod nord).
Farverne er kraftige og klare, apostlene i røde, blå, gule, hvide og grønne
kostumer, Kristus i lysviolet kjortel med rød kappe, Judas rødhåret.
Orgel 1887, fra Vor Frelsers kirke i Esbjerg.
Klokker. 1) 1897, støbt til Vor Frue kirke i Haderslev, skænket til Vojens
1923, af støbestål fra Bochum1, 2) 1946, fra de Smithske støberier, Ålborg.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. regnskaberne, se under Jegerup kirke p.610. — Museumsindberetninger (under
Starup) af Harald Munk 1925 og 1926 (altertavle og alterbord).
Th. Aaholm, i Den nordslesvigske Kirke, under red. af H. Hejselbjerg Paulsen I,
1945, p. 172 ff.
1 Haderslev provstis fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924 (under Jegerup).
Smst., bilag 289 og Haderslev provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Magstrup
og Jegerup 1653—1918.
2

Fig. 1. Hammelev. Ydre, set fra sydøst.
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siges i katolsk tid at have været viet S. Jørgen, men det ældste kildested her
Kirken
for er præsteindberetningen til Thurah 1754, der nævner, at kirken skal have ført

navnet S. Jørgens kirke. Danske Atlas1 bringer endvidere en (næppe gammel) tradition
om, at kirken oprindelig skal have været et kapel2 (»thi den mellemste Deel, som er af
Kampestene og i Pavedømmet skal have været et Capel, er først bygt, og derpaa det
øvrige sat til Enderne«). — I cathedraticum betalte kirken 12 sk. lybsk.
Om patronatsforholdene i middelalderen vides intet. — Ved reformationen blev her
tugen patron (jfr. Aller p. 258) og efter hertug Hans’ død 1580 kongen, der senere be
satte kaldet umiddelbart gennem tyske kancelli.

Kirken ligger på et mod øst svagt skrånende terræn i landsbyens sydlige
udkant og østligt i sognet. Den ret store kirkegård, udvidet 1869—70, hegnes
af kløvstensdiger, der er omsat 1880—833; i nordøsthjørnet er der port og låge,
i vest, øst (til nedlagt kirkesti) og nord kun låge, alle med gotiserende støbejernsfløje mellem banede stenstolper og anskaffet 1839 og 18454 med undta
gelse af den nordre, der må være fra 18743.
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Fig. 2. Hammelev. Plan. 1 : 300. Målt af Erik Hansen 1953.

†Kirkeriste for 23 mk. 6 sk. anskaffedes 1763 (rgsk.).
Kirken består af romansk skib med sengotiske forlængelser mod øst og vest,
sengotisk kor og våbenhus samt et sakristi fra 1903. Orienteringen har ret stor
afvigelse til syd.
Den romanske bygning, af hvilken kun skibets nordmur er nogenlunde urørt,
er af rå kamp over en karnisprofileret kvaderstenssokkel (murhøjden er ca.
3,95 m). To små nordvinduer står som udvendige blændinger, med kvaderstenskarme og kilestik af kridtsten (95 × 50—54 cm, underkanten 2,35 m over sok
len); begge de tilmurede og delvis ødelagte døre bryder soklen, og karmene er
af kvadre; den søndre er udvidet, men 1815 havde den retkantet lysning5.
Af det romanske kor er de to østhjørner bevaret, indkapslet i det gotiske kor.
Den sydøstre hjørnekvader er på plads og skellet mellem romansk og gotisk
spores helt op i tagværket, hvor det romanske kors gavlspær står på plads. På
samme måde kan skibets øst- og vestgavl fastlægges nøjagtigt, idet begge de
oprindelige nordre gavlspær ligeledes er bevaret (sml. tagværker p. 616).
Tilføjelser og ændringer. Skibets østforlængelse og koret er samtidige, sikkert
bygget, mens det romanske kor endnu stod, og de stammer antagelig fra 1400tallets sidste halvdel, mens skibets vestforlængelse snarest skal henføres til ti
den omkring reformationen. Materialet er i begge tilfælde munkesten i munke
skifte (korets, der kan måles, er store, enkelte over 30 cm lange og 13—14,5
brede); i begge forlængelser er der anvendt en del kvadre, der kan stamme fra
koret, thi der ses ikke kvadre i den romanske del af skibets nordmur. Korlangmurenes sokkelkvadre er anvendt under skibets østforlængelse, korgavlens
under den nye korgavl og den romanske vestgavls under vestforlængelsen.

HAMMELEV KIRKE

Fig. 3. Hammelev. Indre, set mod øst.

615

V. M. 1953

Både skibets østforlængelse og det gotiske kor, der har nøjagtig samme bredde
som det romanske kor, har øverst i langmurene to savskifter adskilt af et glat
skifte, og den samme dekoration findes på korets østgavl lidt under gavlens
fodlinie og i hanebåndshøjde; et bredt spidsbuet, ret lavt østvindue er blæn
det. I østforlængelsen og korets sydside er der store, falsede, henholdsvis svagt
spidsbuede og rundbuede vinduer, som alle er oprindelige. Koret har samtidigt
hvælv, forneden med skarp trekløverprofileret ribbe af halvstens bredde, for
oven med kvartstens ribber; kapperne er noget puklede, og skifterne falder
mod isselinierne; ingen overribber; trækhuller i flere svikler. Vestforlængelsen
har øverst i nordmuren et savskifte, de andre sider er skalmurede og gavltre
kanten helt fornyet. Over den nye, runde triumfbue, der står umiddelbart vest
for det romanske kors forsvundne østgavl, blev der ikke rejst nogen ny tag
gavl, og mellemrummet mellem korets og skibets tagflader lukkedes med en
bindingsværksvæg, rejst på det vestligste af de to bevarede romanske spærfag,
der blev stående ved det gotiske kors opførelse (sml. tagværker p. 616).
Våbenhuset foran syddøren er senmiddelalderligt, af munkesten i munke
skifte, men næsten fuldstændig skalmuret, sidste gang 1909, da det forhøjedes
lidt og forsynedes med nye vinduer og dør (N. Jürgensen, Haderslev)3.
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Sakristi (og ligkapel) er i sin nuværende form fra 1903 (N. Jürgensen)3, men
det indeholder rester af et ældre, der under navnet »skriftehus«6 (eller præstekammer, rgsk.) opførtes 1828 (A. Bertelsen)7. Dette afløste et andet fra 1725
(rgsk.), 1815 kaldet »forhuset«8, der — at dømme efter tagsporene på korets
nordside og denne murs forvitringsgrad — må have været det første sakristi,
som blev bygget mod det gotiske kor.
Tagrytteren over kirkens vestende, der i regnskaberne oftest kaldes »tårnet«,
er en bindingsværkskonstruktion af eg, og den er yngre end det med vestfor
længelsen
samtidige
tagværk.
Ifølge
undersøgelseskommissionens
beretning
havde kirken en tagrytter 1711 (rtk.), og den kan udmærket være identisk med
den nuværende, hvis underbygning dog i nyere tid, 1875 eller 18883, er blevet
anbragt på et par romanske bjælkestykker. 1755 blev skibets vestgavl og den
vestre del af sydmuren skalmuret og taggavlen helt fornyet; på gavlen, som
cementeredes 1870, er der flere jernankre og initialer: F. v K (Friederich von
Klingenberg, amtmand), PW (Peter P. Wøldike, provst), CP (Christian
Prætorius, præst), CP og BH (kirkeværger) samt årstallet 1755. Den roman
ske del af skibets sydmur øst for våbenhuset blev skalmuret med tegl 1765 og
forsynet med to store og rundbuede vinduer, der efterligner østforlængelsens og
korets. Arbejdet er mere sirligt end vanligt og udført således, at murens store
øvre del udgør een stor blænding, der på alle sider kantes af et kvartrundt led,
som foroven er ført i en lille bue op over hvert af de to vinduers stik, og mel
lem disse to er der en dobbelt savsnitfrise. Midt i blændingen er der indsat en
lille, foroven halvrund mindeplade med årstallet og initialerne SDG, CAW
og IIS. Endvidere er hele muren prydet af jernankre med det samme årstal
og initialerne FvK (sml. ovenfor), IC (Ioachim Cretschmer, provst), CP
(sml. ovenfor), BH og SNR (kirkeværger). Det samme år har regnskaberne
en stor reparation på mur og tag.
Tagværkerne. Som nævnt er den romanske bygnings gavlspær bevaret på
plads, således at det på grundlag af disse er muligt at bestemme de romanske
bygningsafsnits nøjagtige længde. Også andre af skibets romanske nordspær
samt det næstøstligste i det romanske kor er i behold, men tagværkerne er
stærkt suppleret i gotisk tid og senere, og de fleste bjælker er fornyet; de be
varede spær viser, at tagværket har været af type som Arrilds (Tønder amt),
men der kan have været enklere spærfag iblandt. Tagværkerne over østforlængelse-kor og vestforlængelse er samtidige med de respektive bygningsafsnit,
og de murremme, hvorpå de forskellige afsnit af tagværkerne står, hører sam
men med afsnittet.
Kirken står hvidkalket og (siden 1859) med skifertag9; så langt regnska
berne rækker tilbage, har der været bly på den egentlige kirke og tegl på til
bygningerne. Før sakristiets opførelse stod koret i rød mur. I alle åbne vin-
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Fig. 4. Hammelev. Indre, set mod vest.
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duer er der jernrammer med blysprosser, klart og kulørt glas, købt (hos Hei
mersdorf & Co., Berlin) 1891. Under stolestaderne er der bræddegulv, i gange
og kor ottekantede gule og firkantede sorte fliser, i våbenhuset firkantede
brune og gule (vel fra 1909). Det grå- og brunmalede loft stammer i sin nu
værende skikkelse fra 1888, da der blev lagt indskud mellem bjælkerne, som
derefter indklædtes med profillister3, 1711 var der loft over bjælkerne af egeog fyrrefjæle (rtk.). På korets hvælving, bag alteret, er der et forgyldt bly
kors omgivet af tilsvarende stjerner, anskaffet 18773.
En solskive over våbenhusdøren er af sandsten og anskaffet 1751 (rgsk.).
Vindfløjen på tagrytteren har en fane af form som et dragehoved og ud
stanset årstal 1738.
Kalkmalerier. 1884 iagttog sognepræsten overhvidtede malerier bag altret,
som han mente, man burde drage omsorg for10. En dekoration på korbuen er
udført 1912, af malermester Hartvig11.

INVENTAR
Alterbordet, der er muret af munkesten5 op ad korets østvæg og sikkert sam
tidigt med den sengotiske østforlængelse, er moderne pudset og afrettet, ca.
170 cm bredt og ca. 100 cm dybt. Som dækplade tjener en 9 cm tyk, got
landsk kalkstensflage med fem indvielseskors (jfr. Haderslev domkirke p. 128
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Fig. 5. Hammelev. Altertavlens midtfelt (p. 618),

V. M. 1953

og Halk p. 454). Bordet dækkes siden 1955 af et panel, hvori er indsat fire
foldeværksfyldinger fra den tidligere prædikestol (p. 625 f.).
Nyere, rødt alterklæde med applikeret kors og broderier. Et †alterklæde, rødt
og med sølvgaloner, bar bogstaverne FLFEL, årstallet 1745 og var skæn
ket af Friederich Lihme, forhen hollandsk guvernør i Ostindien, og hustru,
begge begravede i kirken (præsteindb.), se †gravsten nr. 3.
Altertavlen 12 er en gotisk skabstavle fra 1400’rnes sidste halvdel fra samme
værksted som Nørre-Løgum (Tønder amt) og sikkert også Hellevad-Rise(Åbenrå amt) tavlerne, med fire fløje, de inderste skabe med apostelfigurer,
de yderste fyldinger med malerier; på bagsiden af de inderste fløje er der
ligeledes malerier. Predellaen er ændret.
I midtskabet (fig. 5) er der en Golgathascene flankeret af kirkens forment
lige værnehelgen, S. Jørgen, og S. Catharina med sværd og hjul. På høje kors
med glatte profiler hænger Kristus og de to røvere, Kristus på et latinsk kors,
med svær, turbanagtig tornekrone på hovedet, smalt, foldet lændeklæde, der
sikkert har mistet sidesnippen ved højre hofte (sml. f.eks. Hellevad), og krydslagte fødder; to svævende engle opsamler i kalke blodet fra hændernes og
brystets sår; muligvis har der været en lignende engel under korset. Røverne
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Fig. 6—7. Hammelev. Apostelfigurer i altertavlens fløje, fra venstre: Matthæus, Bartholomæus,
Andreas og Johannes (p. 620).

hænger på T-kors med armene brækket bag over den smalle T-arm; de er
kun iført diminutive skamskjulere. I Sønderborg museum opbevares en lille
englefigur med et nøgent barn i armene (fig. 9); det er engelen, der henter den
gode røvers sjæl; en tilsvarende djævel med den anden røvers sjæl er borte.
Figurgruppen ved korsets fod er på Hammelevtavlen og de nævnte parallel
tavler usædvanlig fåtallig. Den ’gode’ side omfatter på vor tavle kun den seg
nende Maria, der støttes af Johannes, Maria Magdalene og Longinus med
spyddet; på den ’onde’ side står blot høvedsmanden og tre krigere, den ene
med en kurv.
Der er ingen skillevæg mellem Golgathascenen og de lidt større flankerende
figurer; Haupt meddeler, at der på hans tid endnu var en lille afslået stræbe
pille »vorhanden«.
Feltet har foroven tre flade baldakiner, stavværksvinduer bag tre korsbladprydede kølbuer, der forneden er fladbuede og kantet med tredelte småbuer.
I mellemrummet mellem fladbuen og kølbuens spids er der et akantustreblad,
et træk der bl.a. går igen på de ovenfor nævnte tavler og sikkert oprindelig
har været til stede ved den beslægtede Hjerndruptavle (p. 292), hvis balda
kiner dog er fornyet.
I de nærmeste fløje står de 12 apostle, tre og tre, siden 1947 i følgende,
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næppe oprindelige orden, øverste rækker: Peder (med nøgle og bogpose),
Matthæus (skægløs, med sværd og åben bog, fig. 6), Bartholomæus (med kniv,
fig. 6), Thomas (nyt spyd), Jakob den ældre og Paulus (med sværd), i de nederste rækker: Judas Thaddæus (med stor kølle), Andreas, hætteklædt (med
nyt kors, fig. 7), Johannes (skægløs, med kalk, fig. 7), Matthias (med økse),
Filip (nyt kors) og Simon (ny sav). Baldakinerne som midtskabets; både
under dette og under apostelfløjene er der et smalfelt med gennembrudte fiske
blærer, de sidste steder nye. De lavstammede figurer er håndværksmæssigt,
men rutineret skåret. — Predellaen er afsavet for enderne.
Ved istandsættelsen 1947 erstattedes overlistens blomsterrække, der ikke
var oprindelig, med en blomsterrække skåret efter den på altertavlen i Abild;
inderfløjenes nedre smalfelter, der også var fornyet, blev skåret af nyt efter
felterne i midtskabet, de fleste af de små korsblomster under baldakinerne
måtte nyskæres, og en del af apostlene fik nye attributter.
Under et par stafferinger fra 184513 og 18703 (hvidmalede apostle) frem
droges en broget staffering fra slutningen af 1600årene. Predellaen fik nyt
skriftsted med fraktur. Oprindelig har her sikkert været et maleri. Af oprinde
lig baggrundsstaffering sås kun spor efter punkteringer fra figurernes glorier.
Malerierne på inderfløjenes ydersider og yderfløjenes indersider (fig. 8) hører
sammen således, at de to nordfløje indeholder fire scener af apostlen Peders
liv, mens de to sydfløje har fire malerier fra Pauli liv, de fleste på sekundær
landskabelig baggrund (sml. nedenfor). De fire Peder-billeder forestiller: 1)
Mageren Simons styrt, nu overmalet, men identificeret af M. F. Arendt (1815)5;
man ser nu kun den knælende apostel til venstre i billedet, til højre peger en
person mod himmelen (ligeledes opmalet), og bag ham skimtes to andre, stærkt
fragmentariske personer. 2) Billedet øverst på inderfløjen viser Peders tilfange
tagelse; to bødler, den ene med høj, rød hue, fører apostlen bort, mens fyr
sten Theofilus, ser til. 3) Peder i fængslet, samtalende med Paulus, af hvem
afskalningerne kun har levnet et stykke af glorien yderst til højre. 4) Peders
korsfæstelse med hovedet nedad; en bøddel er ved at binde hans højre arm
til korset; til højre to mænd i samtale.
De fire Paulus-billeder: 1) Paulus (eller rettere Saulus) modtager brevet (om
kristenforfølgelserne) til Damaskus. 2) Kristi åbenbaring for den senere apostel
og hestens styrt uden for Damaskus; en senere maler har øverst til højre ind
føjet en hånd med et skriftbånd: »Jeg er Jesus, den du forfølger«. Paulus har
en højpuldet, spids hue på hovedet. 3) Pauli tilfangetagelse foran en basilikal
bygning; kun lidt af apostlen og en knægt ses. 4) Martyriet; to personer for
uden apostlen og bøddelen, den ene en knægt.
Som nævnt var malerierne langt tydeligere på Arendts tid (1815), selv om
allerede præsteindberetningen 1754 omtaler dem som skallende, hvorfor tav-
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len »nu ikke mere åbnes som tidligere paa de høje festdage«; Haupt skriver
(1887), at billederne i 17. årh. var temmelig skånsomt, fornylig imidlertid
skånselsløst overmalet og så ferniseret, at de nu falder af. Efter restaureringen
1947 er den skallende kridtgrund fæstnet, men overmalingerne er ikke fjernet;
den har især koncentreret sig om baggrundene, der oprindelig har stået med
poleret guld, men også personerne var en del opmalet.
†Sidealtertavler. En sengotisk *Maria med barnet (fig. 9), fra omkr. 1500,
findes nu i Nationalmuseet, og er sikkert identisk med det Mariabillede, der
ifølge præsteindberetningen 1754 stod ved degnestolen, med Jesusbarnet på
venstre arm og »med lille, overhængende himmel«. Himmelen, der formentlig
har været en baldakin som f.eks, den over Grarup-Madonna (p. 443), er nu
forsvundet, men figuren, der er en af vore yndigste, stående Mariaskikkelser,
er som nævnt reddet, dog mangler Marias højre hånd såvel som barnets højre
arm og det meste af højre fod. En næsten tilsvarende, fuldstændig figur, og
sikkert fra samme værksted, findes i Flensborg Kunstindustrimuseum, hvor
den opgives at stamme fra Nordslesvig.
Mariafiguren er 108,5 cm høj, med ungdommeligt, næsten barnligt ansigt og
slank, stærkt svungen skikkelse; næsen er lille og fin, de tunge øjenlåg halvt
lukkede, munden velformet. På den høje, hvælvede pande sidder kronen, som
nu mangler takkerne, der vel har set ud som på den beslægtede, men noget
ældre Nustrup-Madonna, og det udslagne hår vælder i tykke bølger ned over
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ryggen. Maria er iført en stor, folderig overkjortel, en ret tætsluttende under
kjortel, i hvis halsudskæring man ser underlinets folder. I den manglende højre
hånd har hun sikkert i lighed med Flensborgfiguren holdt en blomst. På hen
des venstre hånd sidder det nøgne Jesusbarn; ansigtet er, efter middelalder
lige forhold, usædvanlig godt skildret; man ser, hvorledes de tykke kinder
ligesom hænger ned, idet barnet bøjer sig frem, dels for at gribe sig selv i den
ene fod med den ene hånd, dels for (med den forsvundne højre) at række efter
blomsten, ganske som på Flensborg-gruppen, hvis barn er mere traditionelt,
og hvis Mariaskikkelse nok er yndefuld, men knap så levende og »koket« som
Hammelevfiguren. Stafferingen er formentlig fra 1800’rne og temmelig øde
læggende for det fine skulpturarbejde; kappen rød, kjortelen hvid. En del af
den oprindelige kridering og de ældre farver er bevarede: kjolen har oprinde
lig været rød, kappeforet blåt.
2)
(Fig. 9) *Maria med Jesusbarnet og *Elisabeth med Johannesbarnet, pen
dantfigurer, kun 57—58 cm høje figurer, nu uden kronetakker, hver med en
bog i den ene hånd, som barnet rækker efter. Hår og dragter som foregående,
men håret mere skematisk; figurerne har plan bagside. Nyere staffering, for
mentlig fra 1800’rne.
Ifølge præsteindberetningen 1754 stod de to figurer »aussenfür« [den just
beskrevne højaltertavle]; i den ene bog læstes da »Jesus« og »Maria«, i den
anden »Elisabeth« og »Johannes«. På grund af højden kan de to figurer ikke
have tilhørt højaltertavlen og f.eks, stået foran predellaen, idet denne kun er
43,7 cm høj; heller ikke synes der at kunne blive plads til dem over S. Jørgen
og S. Catharina i altertavlens midtskab, idet her må formodes at have været
svævende figurer med røvernes sjæle (jfr. ovfr.). De må derfor have tilhørt en
nu forsvundet sidealtertavle. I Sønderborg museum.
Altersølv. Kalken svarer så nøje til Fjelstrup alterkalk, der er gjort af guld
smed Thomas Hansen Bahr 1655 (jfr. p. 307), og til flere andre, at man tør
antage, at også denne kalk er udgået fra Bahrs værksted i årene efter 1650,
måske skænket ved ejeren af Tørninggård, ritmester Magnus Schwabes død
(jfr. ndf. og p. 628). Den sekstungede fod er af ren renæssancetype og tilhører
typologisk tiden o. 1600, og det pånittede krucifiks er af sengotisk type; på
standkanten trambulerstik (jfr. Hjerndrup og Magstrup p. 294, 588). På to
tunger er graveret cirkler med våben og navne for ovennævnte: »Mangnus
Schwabe« og hustru »F. Anna Ølegart Schwaben« (født Buchwald). Knoppen
er af sengotisk type, flad, med enkle, glatte stavværksvinduer og små, glatte
rudebosser. Det store, halvkugleformede bæger er nyere, muligvis fra sent i
1700’rne, da inventariet 1776 nævner, at kalken for nogle år siden er om
gjort10. Højde 15 cm. Nyere disk med graveret cirkelkors. Oblatæske og vin
kande af plet. Lakeret †oblatæske købtes 1809 og †vinkande af tin 1787 (rgsk.).
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Fig. 9. Hammelev. Gotiske *figurer i Nationalmuseet og Sønderborg museum (p. 619, 621, 622).

Sygekalk 1784 (rgsk.), af almindelig baroktype, med sekstunget fod, riflet,
midtdelt knop, svarende f.eks, til Vilstrup (p. 384) og fra samme værksted;
10,5 cm høj. På den brede, sekstungede fodplade er der to ens stempler: to store
skønskrifts-P’er i rektangel, for Peter Petersen, Tønder (Bøje p. 416). Disk med
cirkelkors og samme stempel. Etui af læder, ganske svarende til det i Vedsted
(p. 636), også her med plads til nu forsvundet vinflaske, †Sygekalk af tin næv
nes i inventariet 177610.
Alterstager 1) Gotiske, 33 cm høje, på tre fødder af form som dyrepoter,
med hvælvet fod- og lyseskål, den første med skråkant; cylinderskaftet har
kun een midtring, der er spidsoval i tværsnit; lysepig af jern.
2) 1762 (inventarium), 43 cm høje, på tre flade kuglefødder; fodskålen er
hvælvet over en ret bred skive, skaftet opadsmalnende mellem kugleled, lyse
skålen konkav; lysepig af messing.
†Messehagel. 1651 købtes der fløjl og sorte galoner til en hagel (rgsk.). 1754
skriver præsten: messehagel ... rød, og en korskjorte, »so aber in vielen Jah
ren nicht ist gebrauchet worden«; korskjorten omtales 1665 og 1715 (rgsk.).
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†Brudesmykker. Under præstens accidentia nævnes 1737: 1 rdl. for »brude
krone og smykke«; hertil har præsten 1776 føjet: Til forlovelser to brude
smykker, et til 1 mk. og et til 1 mk. 8 sk., til copulation også to, et til 2 mk.,
et andet til 1 rdl.14.
Alterskranke med symmetriske træbalustre som Vedsted (p. 637). 1754 gik
den tværs over koret (præsteindberetn.). 1776 omtales endnu i inventariet
en knæleskammel og en anden, hvorpå konfitenterne knæler.
Døbefont (sml. fig. 4); romansk, af granit, med arkader under bølgeranke.
Den nedad afrundede kumme, der måler 83 cm i tvm. og er uden afløb, hviler
direkte på foden, der har rundstav foroven, buefelter med drage og stiliserede
gevækster samt hjørnehoveder formede som mandshoveder. I korbuen ved
nordre vange, hvortil den flyttedes 18743. 1754 stod den »på sydsiden ved
alteret« (præsteindberetn.). (Mackeprang: Døbefonte p. 312).
Dåbsfad (fig. 10) o. 1650, nederlandsk, af messing, ottekantet, med drevet
fremstilling i bunden: spejderne med drueklasen, og på randen: ranke med
drueklaser og store blomster. Tvm. 42 cm.
Prædikestol (fig. 11). Ifølge kirkeregnskaberne for 1651 fik billedskæreren
selvanden kost i tre uger hos kirkeværgen; denne fik endvidere refunderet ud
læg for kost til yderligere tre personer, der i fire uger arbejdede på prædike
stolen, og to andre sogneboere fik ligeledes kostpenge godtgjort for henholds
vis to og tre personer. Disse udgifter kan imidlertid hverken gælde den nu
værende prædikestol, ej heller dens gotiske forgænger (sml. nedenfor), da den
nuværende stol er fra 1729 og den gotiske fra o. 1550—75, og der synes ikke
at have været en stol imellem disse to. Derimod passer årstallet udmærket på
den rigt skårne barokhimmel, og det er sikkert den, regnskabsnotitsen gælder.
Den lille prædikestol svarer så nogenlunde til Aller (p. 265), der må være
udgået fra samme værksted. Under restaureringen 1949 fandt man bag på en
fylding en blyantskrevet meddelelse: »Anno 1729 in Julio, Steffen Heinrick
Prætorius Pastor zu Hameleff«. Det havde været ulige interessantere, om præ
sten også havde fundet anledning til at meddele snedkerens navn, men i alt
fald giver denne meddelelse os det sikre årstal for stolens opsætning. Stolen
har fem fag med rundbuede felter, hvis profilramme forkrøbber sig på lang
siderne. På hjørnerne står glatte søjler med fantasikapitæler. Frisefremsprin
gene har påsatte rosetter, og på postamentfremspringene er der flade rudebosser. Ved istandsættelsen viste det sig, at stolen var bygget uden om den
gamle prædikestol (jfr. ndf.). Flad, karnisformet underbaldakin med stor vin
drueklase. Ny opgang. 1754 var der en †dør foran opgangen (præsteindberetn.).
Den rigt skårne, massivt virkende himmel, et meget rutineret arbejde i
bruskbarok, må, som ovenfor omtalt, være fra 1651. Den har form som en
regelmæssig, ottekantet polygon, hvis loft deles af otte revler, rigt udskårne
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med bladværk og kuglestav og endende i englehoveder. I stedet for profilliste
og hængestykker løber der langs gesimsens underkant en ligeså rigt skåret liste
med englehoveder på hjørnerne, og fra dem stiger gaffelformede fremspring
med bladværk og kuglestav op og skjuler hjørnesammenstødene. De kartoucheagtige topstykker har samme skæringer som de omtalte lister. Under
loftet hænger en helligåndsdue. Stol og himmel står nu med en staffering fra
1730, der fremkaldtes under et lag gråt og derover en egetræsfarve. I stolens
felter er der malerier af Kristus og de fire evangelister og herunder deres navne
med gyldne versaler; på †døren til opgangen var malet Moses med lovens tav
ler (præsteindb.). I sin beretning 1754 siger præsten om figurer og malerier,
at man kan se, at de ikke er gjort af en stymper. Hvis dette er rigtigt, har
billederne imidlertid tabt en del ved idelige overmalinger (sml. ndf.). Bund
farven er blå, profilerne hvide, røde og gyldne, søjlerne marmorerede. I sto
lens frise (på tysk): De våger over eders sjæle, Hbr. 13,17; i postamentfelterne
(på dansk): Vederqueg mig med dit ord, Ps. 119, 116; i himmelens frise (på
latin): Jeg vil give dig livets krone, Apo. 2,10 samt årstallet 1730 og S H P
(præstens initialer, sml. ovenfor); ifølge regnskaberne maledes stolen 184515,
1870 og igen 18883. Stolen stod oprindelig midt på sydvæggen, men flyttedes
ved sidste restaurering hen i skibets sydøsthjørne.
†Prædikestol. Som nævnt fandt man ved istandsættelsen af den nuværende
prædikestol 1949, at den 1729 var bygget op omkring den forrige, af hvilken
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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hovedparten af rammeværket, omend i slemt forhugget tilstand, og fem fyl
dinger var bevaret. Fyldingerne er nu indsat i alterbordspanelet, mens ramme
værket ligger spredt på loftet.
Det fremgår af det fundne, at en lille, sengotisk prædikestol, fra 1550—75,
er blevet kasseret af præsten, ikke fordi den var faldefærdig og rådden, men
fordi den var gammeldags. De bevarede dele viser, at den i det store og hele
har svaret til den tidligere prædikestol i Toftlund (Nr.-Rangstrup hrd.), der
nu anvendes som degnestol.
Stolen har haft seks fag med etagedelte foldeværksfyldinger, rammeværk
med vandnæseprofiler og hjørnehalvsøjler af kandelabertype. Ifølge restaura
tors indberetning var den tværgående liste, der delte hvert felt i to, kun
påsat med dyvler og ikke snedkermæssigt forbundet med de lodrette ramme
stykker.
Fyldingerne havde en »snedkerstaffering«, »kun med Farve i Foldeværkets
Bund: Mønierødt og Smalteblaa, men det var delt paa den underlige Maade,
at der i samme Felt var lagt Rødt foroven til midt paa de lodrette Sider og
Blaat forneden halvt op paa Siderne. Farverne ... var velbevaret«. Denne i
forhold til nutidig opfattelse lidt uregelmæssige farvepålægning svarer udmær
ket til andre kendte eksempler på snedkerstaffering fra sengotik-ungrenæssance,
hvor den er af en smuk og mådeholden virkning.
De enkle, nette stolestader (sml. fig. 3) er fra o. 184215, med lave trekant
gavle og helfyldingsdøre. Herunder ligger maling fra 1870 og 18883. Det før
ste †stolesæt har ikke været meget yngre end †prædikestol, idet regnskaberne
1573 omtaler »nova sedilia«, der sikkert må forstås som »nye stole«. 1716 ma
lede maler Sønniksen stoleværket og nummererede det. 1784 kom der nye
døre for samtlige stader (rgsk.).
Klingpung fra 18763, med messingring og -skafttragt samt ottekantet træ
skaft. Klingpungen omtales første gang i regnskaberne 1655, da man anskaf
fede en ny. I inventariet 1776 omtales en jernbeslået †blok med to låse til
klingpungpengene14.
Orglet, på et af snedker Suchland 1845 bygget13, enkelt pulpitur (sml. fig. 4),
er fornyet 1916 af Marcussen og søn3 og har 12 stemmer med to manualer og
pedal. Kirkens første orgel var fra 1860, leveret af orgelbygger Ohrt i Gram9;
det udvidedes 18763.
Et †pulpitur omtales 1711 (rtk.). I præsteindberetningen 1754 hedder det:
I vestenden er der et lille loft med kirkestole for mandspersoner.
Klokke 1924, fra de Smithske støberier i Aalborg16. Den tidligere †klokke
(fig. 12) var senromansk, i form og udstyr svarende til Hjerndrup (p. 298),
også med krydsende linier på slagringen, selv om de er blevet usynlige i kli
cheen. Ifølge Uldall (p. 9) er de to klokker gjort af samme støber.
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GRAVMINDER
1)
(Fig. 13), o. 1575, fragment af
figursten over tre unge adelsmænd, sik
kert sønner af Joachim Breide. De be
varede våben er ifølge Alb. Fabritius17
1)
Emmiksen, 2) Skinkel, 3) Stangeberg, 4) Rantzau?, 5) von Deden?,
Due?, Glob?, 6) Hoick. Over våb
nene ses resterne af en skriftkartouche,
hvori nu kun skimtes fordybede ver
saler: Iesum Christum ...; flankerende
denne kan de to første anevåben have
været
placeret.
Hvid
kalksten,
søndret og afbrudt foroven og forneden,
186 cm bred i nuværende opsætning
i sakristiet (C. A. Jensen: Gravsten
nr. 585).
2) Slutningen af 1700’rne, med helt
bortslidt
skrift,
men
med
bevarede
englehoveder i hjørnerne og langs skrift
feltets sider store, fligede blade på
hver side af en blomst. Hvid kalksten,
183 × 107,5 cm.
V. M. 1953
Fig.
11.
Hammelev.
Prædikestol
(p.
624).
3) O. 1806. Christian [Præto]rius, født
i Hammelef præstegård 29. aug. 1713,
kaldet til prædikant i [Simonsberg 1742], [diakon] i Schwab[sted 1746], præst
for Hammel[ef 1751], død [17]79, og hustru sal. B... ... haus 1718 ... død
1806; indskriften suppleret efter Arends: Gejstligheden, der heller ikke ken
der hustruens navn. Rød kalksten, 182 × 128 cm, med reliefskrift, store skønskriftsbogstaver, versaler og kursiv på omtrent kvadratisk, forneden aftrap
pet skriftfelt, der foroven krones af et spir, hvis postament er dekoreret med
et timeglas. Spiret flankeres af to borgerlige, hjelmede våben, det enes mærke
er en trane med en sten, det andet et hjul; hjelmtegnene er henholdsvis roser
og andre blomster. Langs skriftfeltets sider blomster og fligede blade, i de øvre
hjørner rosetter med sol og måne, i de nedre rocailleagtige ornamenter. Den
ret brede kant er tværriflet. I våbenhuset, op ad væggen.
3)
O. 1817. Paul Marc. Holm, advokat, født i Tørning 1741, død samme
steds 9. juli 1814, og hans søn Peter Chr. Holm, studiosus juris, født i Tør
ning 12. maj 1792, død sammesteds 8. juni 1817. Gråhvid marmorsten, 120 × 87
40 *
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Fig. 12. Hammelev. Senromansk
† klokke. Fot. ved De Smithske
Jernstøberier 1924 (p. 626).

Fig. 13. Hammelev Gravstensfragment over tre sønner af
Joachim Breide til Vargaarde, Veile amt
(p. 627).

cm, med fordybet skriveskrift, i hjørnerne store, solsikkeagtige blomster. På
kirkegården ved norddiget.
†Grausten. 1) »Diesen Stein gehöret Frants Petersen Schøn (eller Schou) in
Tørning Mühlen und seine Erben erblich zu«, og ligger hans sal. svigerfader
herunder, Eschel Hansen Møller, født 15. maj 1662, død 5. maj 1724 i hans
alders 62. år. I skibets gulv, vest for nr. †3 (præsteindberetn.).
2) Jacobus Holm, kgl. herredsfoged i Gram herred, født i Sielskier 5. marts
1678, død i Hammeleff 16. nov. 1733 i hans 56 års alder, og hustru, fru Catha
rina Holms, født i Solkier 11. marts 1664, død i Tørning 13. april 1727 i hen
des 64 års alder. Østligt i skibet (præsteindberetn.).
3) Friderich Lihme, tidligere hollandsk guvernør og kommandant i Guinea,
født i Gramm 21. Marts 1695, død i Hammeleff 23. sept. 1747 i hans alders 52.
år, 6 måneder og 2 dage; lagt af hans efterlevende hustru Friderica Elisabeth
Lihmen. Mellem nr. †1 og nr. †2 (præsteindberetn.).
†Begravelse. 1667. Anna Ølegart von Buchwalts brev til provsten om en be
gravelse i Hammelev, dateret Hoptrup18 (jfr. alterkalk). Den pågældende be
gravelse er den, der i præsteindberetningen 1754 og (herefter) i Danske Atlas
omtales som en åben begravelse neden i kirken for ritmester Magnus Schwabe
og hustru, hvorover der var to sorte †faner, som da var ulæselige af ælde, lige
som våbnene heller ikke kunde bestemmes.
Kirkegårdsmonumenter. 1) Bondeføreren Hans Nissen, fra Søndergaard, født
1788, død 1857.
2) Mindesten, fra 1921, over sognets faldne fra første verdenskrig.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Hammelev 1564—1847.
- Sager ang. de enkelte sogne. Hammelev 1677—1919. — Haderslev provstis fælles
kirkekasse: regnskaber med bilag. Hammelev 1800—47. — Hammelev præstearkiv: Cb.
Fortegnelse over embedets indtægter og kirkeinventarier 1737—1899. — Visitatorial
sager, slesvigske registratur nr. 120. Kirche zu Hammeleff 1752—1832. — Se i øvrigt
arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Regnskabsbog og Synsprotokol
1816—1952 (ved embedet). — Præsteindberetning til Thurah 1754. — Kirkeklokke
cirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Niels
Termansen 1923 (altertavlemalerier), Peter Kr. Andersen 1945 (forundersøgelse af in
ventar), januar 1947 (alterbord), juni 1947 (istandsættelse af altertavle) og 1949, 1955
(prædikestol). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke
Michelsen 1953.
Martin Fr. Arendt. Utrykt kirkebeskrivelse 1815, afskrift i sognepræstens indberetn.
til generalsuperintendenten af 9. februar 1836 ang. Hammelev kirke (General-Visita
tionsakten 1836—47, LA. Åbenrå). — Haupt I, 363 ff.
1
VII, 154. 2 Gentaget hos Jensen: Statistik I, 231. 3 Fælles kirkekasse: rgsk.
med bilag 1870—1924. 4 Regnskabsbog og Synsprotokol 1816—1952. Begge år an
skaffedes både porte og låger, men den ene port må være blevet nedlagt ved kirkedigets
omsætning. 5 M. F. Arendts kirkebeskrivelse 1815. 6 Betegnelsen »skriftehus« be
nyttes almindeligvis kun om våbenhuset, dvs. om kirkens forhus. 7 Fælles kirkekasse:
rgsk. med bilag 1800—47. 8 Sml. note 6 ovfr. 9 Fælles kirkekasse: rgsk. 1833—71.
10
Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1677—1919. 11 Landesamt für
Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, Landeskonservators Archiv. 12 Matthaei: Schnitz
altäre p. 100. 13 Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 14 Præstearkiv:
fortegnelse over embedets indtægter og kirkeinventarier 1737—1899. 15 General
superintendentens arkiv: visitatsberetninger etc. 1776—1883. 16 Brev af 1. juli 1924
fra De Smithske Jernstøberier, J. nr. 262/24 (NM). 17 En redegørelse ved Alb. Fabri
tius for denne heraldisk interessante sten og det jævnaldrende fragment i Hejls (Vejle
amt) vil fremkomme i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1957«. 18 Carsten Petersens
privatarkiv.

Fig. 14. Hammelev 1798.

Fig. 1. Vedsted. Ydre, set fra nordøst

V. M. 1953
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irken1, der i middelalderen var et biskoppeligt patronat, betalte 12 sk. lybsk i
cathedraticum; dens senere skæbne svarer til de øvrige kirkers i amtet (jfr. Aller
pr. 258).
Et S. Dionysii alter nævnes 15142.

Kirken ligger ensomt på et bakkehæld, der skråner mod søen syd for kir
ken; søen, på hvis modsatte side præstegården ligger, kaldtes 1754 for præstedam (præsteindb.). Umiddelbart nord for kirken ligger seks af sognets talrige
gravhøje, men gruppen omfattede tidligere ca. 20 høje. Kirkens ensomme be
liggenhed nær det sted, hvor seks af sognets syv landsbyers marker støder
sammen, skyldes måske en overenskomst mellem de seks byer (sml. Trap).
Kirkegården blev planeret og udvidet 1872 og forsynet med kløvstensdiger
i nord, vest og syd; ved skråningen mod søen er diget bygget oven på et
ældre. I nord er der køreport med låger, i nordøst køreport, alle med jernfløje
mellem afbanede stenpiller; mod syd er der en nyere låge og trappe til søen.
En udvidelse mod øst, fra 1908, hegnes af beplantning3. 1670 opførtes en
†kirkegårdsport i øst (og vest?)4.
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Fig. 2. Vedsted. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

Kirken er siden 1900 en korskirke; den består af kor og skib fra romansk
tid, sengotisk korforlængelse og tårn samt et sakristi, korsarme, vindfang (eller
forhuse) i syd og nord og et trappehus fra 1900. Et gotisk †våbenhus i syd og
et tsakristi blev nedrevet på samme tid. Orienteringen har sydlig afvigelse.
Den romanske granitkvaderkirke er stærkt ødelagt, men at dømme efter en
kelte bevarede detailler har bygningen hævet sig over gennemsnittet. Kor og
skib har 6—7 cm fremspringende skråkantsokkel med hjørneknopper; i nord
er der et 116 cm bredt spring i soklen, som angiver den 1872 ødelagte nord
portals plads5, men om det er fra denne eller fra den ligeledes ødelagte syd
dør, det fint udførte tympanon, som opbevares ved kirken, stammer, vides
ikke; det blev fundet som trinsten under lågen i syd (Nørlund). Tympanet (fig.
3), der er 143,5 cm bredt, 87,5 højt og 21 tykt, er tildannet på alle sider, og
forsiden har et fordybet, halvcirkulært felt med profileret indramning, der om
trent svarer til profilerne på fontefoden (fig. 7), sml. dog også Hygum korbuekragbånd (p. 257, fig. 6). Der er ingen vinduer bevaret, men spredte vindueskvadre: monolitte under- og overliggere samt karme viser, at de udven
dige mål på kirkens smigede, rundbuede vinduer har været ca. 90 × 55 cm.
Skibets romanske murhøjde har været mindst 3,85 m. Den nedre del af ski
bets vestre taggavl er bevaret, indvendig sat af kampesten og med mange små
sten i fugemørtelen, udvendig tilsyneladende skalmuret i gotisk tid.
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Tilføjelser og ændringer. Den sengotiske korforlængelse er opført af munke
sten i munkeskifte med anvendelse af kvadermateriale fra den romanske kor
gavl. I det stærkt skalmurede bygningsafsnits østgavl spores fire lodfuger, der
må stamme fra et blændet dobbeltvindue. Efter at koret var blevet forlænget,
fik det to fag krydshvælv med falsede vægpiller, spidse helstens skjold- og
gjordbuer og kvartstens ribber samlet om en lille, rund slutsten. Den nuvæ
rende, spidse triumfbue, som er stærkt forhugget i syd, er sikkert samtidig
med hvælvene.
Det lave tårn i vest er opført af munkesten i munkeskifte, genanvendt kva
dermateriale fra skibets vestgavl og rå kamp; sidstnævnte materiale er benyt
tet indvendig i murene såvel i tårnrummet som i den nedre del af øvre stok
værk, mens hjørnerne overalt er af munkesten. Tårnrummet, som har spids
buet arkade til skibet, kan kun have haft vindue i syd; i dets østhjørner er der
halvstens fortandinger, der sikkert har været beregnet til hvælvpiller mod ski
bets gavl, men de forblev ubenyttede, og den muligvis oprindelige krydshvæl
ving fik overalt vederlag i væggene; kvartstensribber og lille, rund slutsten.
Adgangen til det øvre stokværk er nu gennem et trappehus i nord (sml.p.634),
men tidligere var den gennem det nedrevne våbenhus via skibets loft. Fra før
ste færd har der dog tilsyneladende været adgang til det øvre stokværk ad en
trappe i sydmurens liv eller ad en fritrappe, thi under stokværkets søndre glam
hul, noget forskudt mod øst er der en smal, fladbuet døråbning, hvis vestre
fals er ødelagt ved tilmuring; mellem døren og tårnets østmur er der et halv
sten tykt fremspring, der begynder lige over hvælvingen og ender ca. een meter
over stokværkets gulv. Stokværket, hvis gulv hviler på gamle egebjælker, har
til hver af de frie sider et højtsiddende, indvendig falset glamhul, det vestre
helt tilmuret, det nordre blændet udvendig ved trappehusets opførelse. Tårnet
har saddeltag med gavle i øst-vest; vestre taggavl er helt fornyet og den østre
ommuret langs taglinierne; denne har lidt over fodlinien en lav båndblænding
under et savskifte af kantstillede sten og en frise af fire skifter høje trekant
blændinger med aftrappede sider og derover tre højblændinger, af hvilke den
midterste er bredest. På hver tagflade er der en kvist, og i alt fald den søndre
er fra 18773. Bortset fra østmuren og dele af nordmuren er hele tårnet skal
muret, blandt andet 1777 og 1803 (årstal i jernankre).
1654 var der meget store arbejder på kirkens mure (rgsk.)6; når der ved
kongelig resolution af 1699 bevilgedes 280 rdl. og det nødvendige tømmer til
istandsættelse af den bygfældige kirke7, har tårnets tilstand åbenbart været
en væsentlig årsag; i et håndværkeroverslag fra nævnte år siges det, at et
stykke foroven i tårnet er faldet ned gennem hvælvingen, og at man ikke kan
føle sig sikker i kirken, fordi man må frygte, tårnets øvre del kan falde og slå
resten af hvælvingen ned. Det blev foreslået at tage to alen af tårnet, forsyne
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Fig. 3. Vedsted. Tympanon (p. 631).

P. N. 1923

det med to støttepiller (ingen af delene synes udført), ommure store dele, ned
bryde taget og opsætte nyt tagværk8. I samme overslag nævnes tillige en om
fattende istandsættelse af det forlængede kors mure og tagværk; korets øst
gavl, der overvejende er af flensborgsten, og som foroven har en kurvehanksafdækket glug med halvstafformet, udkragende prydskifte, er muligvis at hen
føre til den tid.
Et †våbenhus (1711 »Karrenhaus«, rtk.), foran skibets syddør, nedrevet 1900,
var ifølge Haupt gotisk og forsynet med en smuk gavl4. Antagelig som en følge
af krigen blev våbenhuset 1662 og 1668 tækket med strå (rgsk., sml. Jegerup
p. 596); 1798 blev der lagt gulv af hvide klinker (rgsk.), og 1877 blev murene
istandsat3.
Sakristiet på korforlængelsens nordside er opført 1873, i gotiserende stil (byg
ningsinspektør Fischer, murermester Raben, Haderslev)3. Et †sakristi blev
nedrevet inden 1821, thi en skrivelse fra dette år omtaler »en grundvold, hvorpå
et sakristi tilforn har stået«9.
Ombygningen tit korskirke. 1899 udarbejdede bygningsinspektør Jablonowski
et forslag til opførelse af to korsarme samt nedrivning af våbenhuset foran
kirkens syddør og indretning af en vestindgang; Haupt var imod forslagets to
sidste punkter, men bortset fra vestindgangen gennemførtes Jablonowskis plan
(med korrektioner ved regeringsbygmester Stüdemann). Arbejdet, der udfør
tes 1900—01 (bygmester N. Jürgensen), omfattede to store korsarme, to vind
fang, den ene på nordre korsarms gavl, den anden foran skibets syddør, alt i
nygotisk stil; korsarmene og det romanske skib fik hvælv, og vinduerne i de
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ældre bygningsafsnit ændredes i nygotisk smag og forsynedes med kulørte
glasmalerier fra Binsfeld og Jansen i Trier. Endvidere blev der rejst et trappe
hus på tårnets nordside4.
Korets tagværk, der er af eg, indeholder gotiske dele, men det er stærkt om
sat og fornyet, antagelig 1699; de øvrige tagværker er nyere, af fyr.
Kirken er helt præget af ombygningen o. 1900 (sml. ovenfor); den står hvid
kalket med tjæret sokkel, nyere gesimser og tegltage; indtil 1831 havde kor
og skib blytage, resten tegl10. 1665 indkøbtes der 10 læs spån fra Tørning skov,
og en spåntækker arbejdede i 39, en anden i 19 dage (rgsk.); dette arbejde kan
— ligesom våbenhusets stråtag (sml. p. 633) — være en følge af krigens mange
blytyverier. Indtil 1900 havde skibet fladt loft, 1711 omtalt som »fyrreloft med
panelede bjælker« (rtk.). Tårn og sakristi har bræddegulv, resten gule fliser.
Kirken står atter foran en hovedrestaurering.

INVENTAR
Alterbord af fyrrepanel med fyldinger, sikkert fra hovedrestaureringen 1900.
Altertavle (fig. 4), sengotisk, nordtysk, fra første fjerdedel af 1500’rne. Den
lille tavle, der består af midtskab og to bevægelige fløjskabe, stammer fra
Øster-Løgum, men kom under Vedsted kirkes hovedrestaurering 1900—01
hertil sammen med Øster-Løgums anden sidealtertavle10, en S. Nicolaustavle,
der 1905 solgtes til Flensborg11.
Midtskabet, der måler 263 × 92 cm, indeholder en stor figur af Maria med
barnet i solgisel inden for en oval rosenkrans. Maria står i folderigt gevandt på
måneseglen, der er fremstillet med et stornæset, livløst mandsansigt. Hendes
udslagne hår under kronen falder i lange, regelmæssige bølger ned til siden og
bag ryggen. Muligvis er hele ansigtet, der synes skåret i et stykke for sig, for
nyet. Hun er iført en stramtsiddende kjole med korte ærmer; ved den ret
spidse halsudskæring ses rynkerne af en underkjortel, hvis stramme ærmer når
til håndleddene. En kappe er lagt over højre skulder og dækker partiet fra
midjen og nedefter; foldekastet er naturligt med enkelte knæk. Maria bærer
det nøgne, fedladne Jesusbarn på højre arm, idet kappen er lagt under det, og
med venstre leger hun med barnets fod. Jesusbarnet, hvis hår er lagt i sirlige,
regelmæssige krøller, strækker venstre arm op mod moderen, mens det holder
en kugle i højre. Hele gruppen med måneseglen er anbragt på et halvkugleagtigt fodstykke. Solstrålerne og rosenkransmandorlaen er lagt på den glatte
baggrund. Baldakinen, en bred kølbue, hvorfra der vokser viltert rankeværk,
bæres af slanke, skarptsnoede søjler med polygonale profilkapitæler og baser.
I de smalle sideskabe står store figurer af S. Christoforus (i nord) og S. Mikael
i dragekamp. Christoffer, med regelmæssige pandekrøller og fuldskæg, bærer
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Fig. 4. Vedsted. Altertavle (p. 634).
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Jesusbarnet med kugle på venstre skulder; i højre holder han en afkvistet
stamme; den venstre fod er skjult i vandstrømmen. Hans dragt er meget ka
rakteristisk for tiden, en stofrig kappe, der falder i knæk og flade foldekast,
fordi den snæres stramt om livet af en læderrem og gribes af vinden. Under
kjortelen når til midt på benene, mens barnets dragt er en fodsid kjortel.
S. Mikael døder dragen både med sværd og lanse, mens han mismodig og
ligesom adspredt ser ud i rummet; hans dragt, der ikke flagrer så vildt som
Christoffers, holdes sammen om livet af et bånd, der er knyttet i en sløjfe.
Under kappen skimtes den krydslagte stola, hvis ene bånd også ses på hans
højre side. Han står på den lille drage, der med sine tykke poter klamrer sig
til kjortelen. Sideskabenes baldakiner svarer til midtskabets, men kølbuen er
erstattet af stængler, der vokser op af søjlerne og krydses, så de forneden dan
ner en tudoragtig bue.
Sideskabene er sinket sammen. Predellaen er fra 19053. Farverne stammer
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fra restaureringen 1902 ff., foretaget af
billedhugger Carl Taubert, Berlin10. Alle
malerier på fløjenes bagsider er borte.
†Altertavler. 1) 1723 leverede billed
hugger Christian Godtsche for 120 rdl.
en ny altertavle og en prædikestol; de
maledes 1724 af maler Christian Hintze
fra Haderslev4. 2) Fra 1854, udført af
snedkermester
Jørgensen,
Haderslev12
(se malerier, p. 638).
En Johannes-døber-figur købtes 1905.
Opsat på sydvæggen i det gamle kor.
Altersølv. Kalk (fig.5), 21 cm høj, sam
mensat af dele fra to forskellige tider.
Ældst, måske fra o. 1525—50, er den
flade, gotiske foldeværksknop med glatte
rudebosser, hvis forsider er kantet med
tremolerstik. Bæger, skaft og fod er
barokke, fra 1679. Fodens underste del,
seksdelt af brede, indpunslede linier, er
flad,
men herover rejser den sig kegle
V. M. 1953
Fig. 5. Vedsted. Alterkalk (p. 636).
formet med et skarpt knæk; her er
fastnittet et muligvis ældre, støbt krucifiks. Skaftleddene er, over et gnidret
profil, knippeagtigt sammensat af rundstave. På det store bæger, der omarbej
dedes 18723, er graverede versaler: Widsted Kiercke Kalck oc Disck Anno
1679. På fodpladen to ens stempler (sammenskrevet THB, for Thomas Han
sen Bahr, Haderslev, Bøje 1572). Disk med graveret cirkelkors; under bunden
mestermærke WN (Nissen), Haderslevs bymærke (broen) og: 13 L 6 Q. Oblat
æske, trind, med graveret: Heinrich Jensen 1868. Under bunden samme stem
pel som diskens og 12 L. 1872 blev sølvsagerne »umgearbeitet« hos W. Nissen
i Haderslev3. Vinkande af københavnsk porcelæn, sort, med guldkors.
Sygekalk, 11,5 cm høj, af almindelig barok type med riflet, midtdelt knop,
svarende til Moltrup (p. 546) og med samme mestermærke: CO, for Claus
Otzen (Bøje p. 226). Samtidig disk med graveret cirkelkors og samme stempler.
Kalk og disk opbevares i et samtidigt, drejet træfutteral; her er foroven plads
til den nu manglende vinflaske, der har passet ned i bægeret. En †tinkalk og
disk nævnes i inventariet 17764.
Alterstager. 1) (Fig. 6), 1664, af tin, næsten gotiske af type. Foden, der hviler
på tre små bagudseende løver, har en svulmende rundstav over hul-led, skaf
tet er cylindrisk med smal, skarp midtring, lyseskålen konkav, den firkantede
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lysetorn af jern. På skaftet graveret et
hjelmet våben, hvis mærke er en nøgen,
vistnok kronet kvinde, stående over et
englehoved og holdende en vimpel over
hovedet, alt meget naivt; hjelmtegnet
er en pansret arm, der holder et draget
sværd; på hver side af vesselhornene:
Georg Simesen 1664 (sml. †gravfane).
I ligkapellet.
2) 1726, nøje svarende til bl. a. Steppingstagen fra 1733 (p. 339), af malm, 40,5 cm
høje; med profileret lysetorn af malm.
På foden graveret kursiv: Wistet Kirck
1726. Den endnu bevarede regning, der
lød på 42 mk. 8 sk., er underskrevet af
Johan Christian Fleicher4.
3) 1750, omtrent som nr. 2, og sva
rende til bl.a. Vilstrups fra 1747 (p. 384),
men kun 33 cm høje. På foden graverede
versaler: Gotfrid Hennig Nisen Mete
Catarina i Hyter Coppel Widsted Kirke
V M. 1953.
Fig. 6. Vedsted. Alterstage af tin 1664 (p. 636).
Ao. 1750, antagelig navnet på den
skovfoged, der skænkede kirken nogle alterstager (Abildgaards dagbog p. 118).
†Messehagel af karmoisinrødt fløjl med guldkors og -galoner syedes 1727 af
Peter Andressen Mechlenborg i Haderslev4.
†Brudesmykke. I regnskabet for 1569 omtales en gammel »bruuth bünnike«,
dvs. brudekrans, »der i de senere år er blevet forringet«; den opbevaredes hos
kirkeværgen13. Endnu 1900 var den i brug14.
Alterskranke med symmetriske balustre, sikkert fra restaureringen 1900 ff.
Døbefont (fig. 7), romansk, af granit, med arkaderække under bølgeranke,
trindt skaft og fod med øvre attisk profil. Antagelig af samme mester som har
udført fonten i Lejrskov ved Kolding (Mackeprang: Døbefonte p. 312 f.).
Kummens tværmål 70 cm, højde 85. Intet afløb. Stærkt medtaget af saltsyre
behandling. — 1797 maledes fonten perleblå af Nis Jørgensen i Vejbøl10 (se
mindetavle, p. 638). I inventariet 1776 omtales et †trælåg 4 .
Dåbsfad, nyere, med kobberrand og messingskål. 1776 fandtes et †messingbækken 4, der fornyedes 1789 (rgsk.).
Korskranke, lav, i nygotisk stil, fra o. 19054.
Prædikestol. 1901, udført for 1151 mrk. af G. Kuntzsch, Kunstanstalt, Wer
nigerode, hvilende på en firkantet pille af Mainthal-sandsten, leveret af kgl.
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hofstenhugger P.Wimmel, Berlin. Stolen
er i nygotisk stil, med Kristushoved og
evangelisttegn i felterne, opgang med
foldeværk og frifigur af Luther. Stolen
står i bonet eg.
†Prædikestole. 1) Fra 1723, se under
†altertavle nr. 1. 2) Moderne arbejde af
fyrretræ, antagelig fra tiden kort efter
1851, da der ønskedes en ny prædike
stol9; siden o. 1928 anbragt som talerstol
i forsamlingshuset, hvor den blev øde
lagt, da forsamlingshuset blev sprængt i
luften af tyskerne 194415.
Stoleværket,
fra
hovedrestaureringen
1900, har gavle med cirkelformede top
stykker. Det afløste et †stoleværk fra
1796 (rgsk.), der 1797 maledes perleblåt
af Nis Jørgensen i Vejbøl10 (sml. minde
P. N. 1923
tavle nedenfor).
Fig. 7. Vedsted. Døbefont (p. 637).
Orgel, 1883, fra Marcussen og søn,
Åbenrå3, med manual, fodpedal og otte stemmer. Nygotisk indfatning.
Malerier. 1—3) Af nadveren (efter Leonardo da Vinci), Golgathagruppe og
opstandelsen, måske sekundære malerier stammende fra 1723-altertavlen (p.
636). I sakristiet.
4) Maria og Josef med Jesusbarnet, fra første halvdel af 1800’rne, olie på
lærred, 127 × 90cm; muligvis fra altertavlen fra 1854 (p.636). På skibets sydvæg.
Mindetavle. »Aaret 1797 giorde Efterstaaende af Wittstedt Menigheds Lem
mer Hosstaaende frivillige Sammenskud til Kirkens indvendige Malning over
alt og til Et nyt Alterklædes Anskaffelse«. Den store tavle med enkel profil
ramme og tresidet topstykke, hvori ovennævnte indskrift med malet kursiv,
er inddelt i fire kolonner med anførte bidrag fra: Gaardfolk, Aftægtsfolk, Land
boler og Inderster, Ungkarle, Sidende til Leye samt Sognets Degn og Skole
holder,
opdelt
efter landsbyer.
Blandt bidragyderne forekommer: sognets
fostermoder Mette Marie sal. Christens, skovfoged hr. Ditlev Erichsen, sande
mand Iwer Mathiesen og Niss Jørgensen maler. Under listen melder et vers,
at denne skrift skal stå til ormene har opædt »dette Brædt« (sml. †stolestader
ovenfor og døbefonten p. 63710).
Lysekronerne er fra 1894, 1905 og 1924.
Klokke, 1877, af støbestål, fra Bochum, i samtidig klokkestol af fyr3. Den
afløste en kun 10 år ældre †malmklokke, der var støbt hos Beseler i Bendsborg10.
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I regnskaberne fra o. 1700—40 nævnes dog også en
†klokke, der hentedes i Husum4. Præsteindberet
ningen 1754 omtaler en †klokke fra 1653; den bar
følgende indskrift: Gloria in excelsis deo. M. Bonaventura Refeldt probst, H.Willum Martens pastor,
Michel Jensen und Bartelt Hansen kierchschwaren.
Baltzer Melchior me fecit A. 1653.

GRAVMINDER
†Gravfaner.
Præsteindberetningen
1754
nævner
tvende faner i kirken, en af sort »atlas« uden skrift
og en anden »af samme toy, hvorpaa der med for
gyldte bogstaver findes skreven efterfølgende: Hier
ruhet wohledler, vester und manhafter Hr. Iørgen
Simonsen Ihr. Königl. Maiest. zu Dännemarck und
Norwegen
wohlmeritirter
Ritmeister,
gebohren
in
Rendsburg A. 1630. Sein Vater ist gewesen der wei
land grosachtbar Hr. Iørgen Simonsen, die Mutter
die viel tugendreiche Frau Anna Sibbern. Ist aber
V. M. 1953
gestorben in Weiböll A. 1681 den 3. Iul. seines Alters
Fig. 8. Vedsted. Romansk grav
im 51. Iahr. Wiewohl er in die 3. Jahr unter dem
sten (p. 639).
löblichen Brunischen Regiment in dem vorigen
Kriege 1659 als Ritmeister gestanden, hat er in diesem A. 1674 bis 1679 vorge
wesenen Kriege nicht weniger sich meritirt gemacht. Og mit paa samme fane
er vel et Vaaben« etc. (sml. alterstager nr. 1).
Til gravfanen hørte ifølge Haupt sværd og sporer, der fjernedes 1874. Svær
det skal imidlertid være i slægten Simonsens eje på Vejbølgaard (Trap p. 155).
Gravsten. I det moderne våbenhus er indmuret to ens, romanske gravsten
af granit, begge trapezformede, den ene 183 × 69—51 cm, den anden 134 ×
52—41, begge med et slankt kors, hvis form er latinsk, med lang korsstamme,
men hvis arme er svagt trapezformede og mødes i en rund skive. Begge overhvidtede.
3) (Fig. 8), romansk, af granit, 120 cm lang, vistnok rektangulær, men for
men er til dels skjult under cement. Dens udsmykning er et råt, latinsk kon
turkors, ved hvis fod der står en meget naivt tegnet mandsling. Indmuret ud
vendig i søndre korsarms sydmur og overkalket.
4) O. 1783. [Iver] Thomsen, i 32 år pastor til Widstedt, født i Fridericia 17.
maj 1717, død i Widstedt 13. okt. 1783, og hans ægtefælle i 30 år Christina
Thomsen, født Lobedantz, født i Fridericia 3. aug. 1726. Endvidere madame
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Catharina ..... Lobedantz, født i Frideritz 1722, død i Widsted 23. marts
1772, og hendes søn Peder ..., død i Widsted 177?. Indskriften over endnu en
person, født i Fredericia og død i Widsted 44 år gammel, er næsten udslidt.
Rød kalksten, synlig højde over gulvet 186,5 cm, 126,5 cm bred, med tværriflet kant. Den øvre del af indskriften står med fordybede versaler, navnene
med store skønskriftsbogstaver, den nedre har reliefversaler og skriveskrift.
Skriftfeltet, der foroven og forneden indrammes af knækbånd endende i akantusblad, krones af den hvilende død, et barn holdende timeglas og med højre
albue støttet på kranium; under skriftfeltet Kristus på korset flankeret af
Maria og Johannes samt engel med palmegren. I hjørnerne storakantus om
båndknækket volut. Indmuret i søndre korsarms sydvæg.
5)
1842. Jørgen Simon Jessen, præst i Villsted, gift med efterlevende Anna
Christiane Lauterup; død 17. febr. 1842, 52 år gammel. Hvid kalksten, 197 ×
109,5 cm, med fordybet kursiv; tværriflet kant inden for hul-led. Anbragt mod
søndre korsarms østmur.
Kirkegårdsmonument, sat af Vedsted sogn 1921 over faldne fra 1914—18verdenskrigen. Stor granitsten med signeret relief af fredsengelen, udført af
Niels Skovgaard; mindevers af Valdemar Rørdam.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: Kirkeregnskabsbøger for Vedsted 1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne. Vedsted. 1670—1920. — Haderslev provstis
fælles kirkekasse: Regnskaber med bilag. Vedsted. 1800—47. — Vedsted præstearkiv:
Sager til aktfortegnelsen II 9, 1786—1914. Kirkelige byggesager. — Sager til aktfor
tegnelsen II 13, 1763—1908. Regnskabsvæsen og inventarier. — Haderslev visitatorial
sager: Sager til slesv. registratur nr. 38. Vedsted kirke 1699—1832. — Se i øvrigt arki
valier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Præsteindberetning til Thurah
1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Niels Termansen 1928 (altertavle og † prædikestol nr. 1) og Ingolf Røjbæk 1954 (forundersøgelse
af altertavle). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke, Erik Han
sen og Vibeke Michelsen 1953.
Poul Nørlund: Notebog III, 1923, p. 67 (NM). — Haupt I, 384 f.
1

Acta pontificum danica IV, 530, 3. oktober 1491, identificerer Wedzdat med Ved
sted, men i tillæg og rettelser VI, 611 med Vejstrup. 2 Smst. VI, 78, 18. juni 1514,
hvor stednavnet staves »Nedesthe«. 3 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924;
ved planeringen fandtes jordbunden på enkelte steder »over al forventning stenet«.
4 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1670—1920. 5 Note 4, under året
1899. 6 Sml. Carsten Petersen: Landsbykirkerne i Haderslev Provsti efter Reforma
tionen, i SJyAarb. 1931, p. 241. 7 Visitatorialsager nr. 38 etc. 1699—1832. 8 Når
Trap p. 155 fejlagtigt meddeler, at tårnet indtil 1831 havde et højt spir, må kilden søges
hos Rhode p. 409; hans samtidige, S. Abildgaard, siger derimod i sin dagbog p. 118 i
overensstemmelse med regnskabsoplysningerne, at tårnet er uden spir. 9 Fælles kirke
kasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 10 Vedsted præstearkiv: sager til aktfor-
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11
tegneisen
etc.
1786—1914.
Landesamt
für
Denkmalpflege,
Schleswig-Holstein,
12
13
Landeskonservators
Archiv.
Forskellige
uordnede
kirkeregnskabssager.
Car
14
sten Petersen, i SJyAarb. 1931, p. 237.
Dette fremgår af præstens klage over, at
der i 1899 kun var seks af femten og i 1900 tre af syv brude, der var værdige til »das
Brautkreutz« på grund af de mange private og offentlige fester, der varede til langt ud
på natten, tjenestefolkenes afsides anbragte soveværelser, de såkaldte bedre lags mærk
værdige opfattelse af værdighed og førægteskabeligt samkvem, samt de mange baller,
skytte- og ringriderfester etc., jfr. note 4. 15 Oplyst af pastor V. Lomholt-Thomsen,
Vedsted, i brev af 13. december 1955 (NM).

Danmarks Kirker, Haderslev amt
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Fig. 1. Nustrup. Ydre, set fra Sydøst.

El. M. 1953

NUSTRUP KIRKE
GRAM HERRED
irken, der ifølge Rhode (p. 403) i middelalderen var viet til S. Laurentius, nævnes
1495 som anneks til Gram 1 . — Indtil 1864 og på ny efter genforeningen 1920 horte
kirken under Ribe stift (jfr. indledningen p. 37 fig. 1). Efter kirkelisten i »Ribe Olde
moder« 2 fra 1300’rnes anden fjerdedel betalte den en afgift på 6 sk. engelsk, det er 18
sk. lybsk, der efter sin storrelse snarest må betragtes som et til bispen ydet cathedraticum (jfr. indledningen p. 42 f.) 3 ; på reformationstiden ydede kirken i procuratio, dvs.
en afgift for visitation, regnskabshøring m.m., 4 sk. engelsk 4 . Indtil ærkedegnens em
bede 1652 forenedes med bispedømmet, lød den ærkedegnen, men kom herefter direkte
under bispen. Om patronatsforholdene i middelalderen vides intet, men ved reforma
tionen er den formentlig kommet under landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter
1580 kongen, som besatte embedet umiddelbart gennem danske kancelli.
Under gravning 1951 blev der mellem kampestenene i gulvet (sml. p. 650) fundet en
overklippet *hulpenning med indstemplet malteserkors; mønten er fra 1300’rne og kan
henføres til den tyske orden i Prøjsen (Haderslev Amts Museum).

K

Kirken ligger i landsbyen Lille Nustrup, midt i sognets nordlige del. Den
store og næsten trapezformede kirkegård (østdiget har retning fra syd-sydvest
til nord-nordø st) med rundede hjørner hegnes af 1,5—2 meter brede og tilsva-
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Fig. 2. Nustrup. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen 1953.

rende høje diger, der er stablet af rå kampesten; mange af de nederste sten
udmærker sig ved deres størrelse, idet flere af dem måler indtil 2 meter på den
ene led. Kirkegården planeredes 1857 5,1866 reguleredes syddiget, og den brøstfældige gamle kirkeport (muligvis fra 1640—436) afløstes af de nuværende
banede stenpiller med støbejernskors og gotiserende låger; på samme tid øn
skede man at nedrive et hus, som spærrede indgangen til kirkegården og van
sirede både denne og kirken7. Gotiserende jernlåger findes også i den nordre
og østre indgang, her anbragt mellem murede piller, der sikkert stammer fra
1751—528. 18435 omtales en kirkeport og tre låger9.
†Kirkeriste. 1633 blev en kirkerist repareret6, 1694 købtes jern til to »røster«,
1742 fik den søndre nyt træværk, og 1764 nævnes den østre8.
Kirken består af romansk apsis, kor og skib, de to første dog ombygget i
senromansk-unggotisk tid, samt våbenhus foran syddøren og tårn i vest fra
sengotisk tid. Orienteringen har lille, sydlig afvigelse.
Den anselige bygning med 110—115 cm tykke mure er udvendig af granit
kvadre over en dobbelt, skråkantet sokkel (p.257, fig. 21), hvis underste skifte
i syd er jorddækket; indvendig i skibet er byggematerialet rå kamp, og dette
er også benyttet forneden i apsis og kor, men i den store, øvre del træffes
munkesten. Dette materialeskifte og de yngre vinduesformer i apsis og kor gør
det sandsynligt, at disse to bygningsafsnits nuværende form skyldes en tidlig
ombygning. I den forbindelse er det naturligt at rette opmærksomheden mod
skibets vinduer; de sidder påfaldende lavt i murene, og man må derfor stille
det spørgsmål, om ikke skibet er blevet forhøjet samtidig med ombygningen
41*
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af kirkens østafsnit; spørgsmålet kan dog kun besvares ved en murundersøgelse
i forbindelse med en restaurering. De tre bygningsafsnits murhøjde er nu ens,
ca. 5,4 m. Kvadrene er lagt i ret jævne skifter, men der forekommer dog flere
spring formidlet gennem false i kvaderhjørnerne; også norddørens overligger
har i den øvre kant småfalse, hvori kvadrene fra det følgende skifte griber ind.
I øvrigt ses der mange mærker efter kiler, og største delen af kvadrene har
mindre springere. Et stykke murværk bag våbenhuset, som antagelig er urørt,
viser smalle, undertiden knivtynde fuger; enkelte bredere fuger er fyldt med
mørtel og småsten og derefter glattet. Hist og her i murværket findes der sten
huggerfelter, på korets nordside af form som en middelalderlig skosål (sml.
Rødding, Trøs hrd.), på skibets nordside som en skål og på en genanvendt
kvader i våbenhuset som en trekant.
Angående rester af det med skibet samtidige østparti, se nedenfor.
Skibet. Hver langmur har haft fire vinduer med monolitsålbænk- og overlig
ger; det østligste af sydmurens er helt ødelagt, men de tre andre er bevaret i til
muret stand, og det vestligste af disse står som udvendig blænding bag våben
huset; det måler ca. 90 × 30 cm i lysningen, hvor der er en fals for trækarm,
som senere er fyldt med mørtel for anbringelse af en yngre karm. Vinduets
indvendige højde er ca. 180 cm, og dets lysning ligger 40 cm fra ydre mur
flugt. De smige udvendige karme dækkes af 3—4 cm tyk, ret grov puds og de
indvendige karme af flere lag hvidtekalk. Af nordmurens vinduer er nummer
to fra øst bevaret udvendig (122 × 58 cm, 255 over soklen); en *egetræsramme
fra dette vindue opbevares nu i Haderslev Amts Museum; vinduets inderkarme
blev ommuret 1952 sammen med de tre andre nordvinduer, der alle var noget
udvidede, antagelig i forrige århundrede. Skibets døre bryder begge sokkel
skifter, og i norddøren ligger tærskelstenen på plads (højde over sokkel i nord
225, i syd 250 cm). Syddørens østkarm er sat af tre, de øvrige karme af to rej
ste sten, og afdækningen består af stenbjælker undtagen over den udvendige
side i syd, hvor der er et rundbuet stik af krumhugne kilesten.
Indre. De nederste par meter af apsidens og korets indervægge af rå kamp
er muligvis forblevet uberørt af den tidlige ombygning, og det samme gælder
i alt fald om vangerne til den helt ændrede apsisbue. Disse bevarede vange
rester (2,5 m høje), der 1,65 m over nuværende gulv har et godt 20 cm højt,
forneden hulkantet granitkragbånd, viser, at den oprindelige bue var falset.
Den udvidede triumfbue har tilsvarende kragbånd, og fra en af disse buer stam
mer antagelig et par krumhugne kilesten, der er genanvendt i våbenhuset.
Ved den sidste restaurering fandt man i skibet rester af en gulvbelægning, der
bestod af store, flade, fortrinsvis kløvede kampesten (sml. p. 650).
Ændringer og tilføjelser. Den nævnte ombygning af apsis og kor må henføres
til omkring 1250—75, og da der ikke synes at være sket større ændringer i
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udformningen, har der sikkert kun været tale om en alvorlig hovedrestaurering.
Munkestenene, der er anvendt i vinduesstikkene og de indvendige mure, er ret
tynde (28—29 × 12—13 × 6—6,5 cm) og formuret i munkeskifte; over de senere
indbyggede hvælv står fugerne med en næsten glittet overflade, kun svagt
indtrykkede i den ene kant og med spor efter optrækning med hvidt. Mens
korets præstedør i syd kan have beholdt sin oprindelige form, skal alle vinduer
i apsis og kor sikkert henføres til ombygningen. Døren, der er ca. 180 cm høj,
bryder begge sokkelskifter ligesom skibets døre, og dens udformning svarer i
øvrigt ganske til norddørens; den indvendige karm har nogle munkestensreparationer. Apsidens tre store, rundbuede vinduer står som indvendige nicher
med smige karme; indvendig mål ca. 280 × 125 cm, ved tilmuringens bund ca.
70 × 35. Koret har i hver langmur to høje, slanke og stærkt smigede vinduer,
hvoraf de nordre er genåbnet, de søndre rekonstrueret ved restaureringen 1952,
men alle fire rundbuede stik med prydskifte af krumme løbere er synlige over
de yngre hvælv; indvendigt mål ca. 315 × 130 cm, udvendigt 245 × 88, højde
over sokkel 230; ifølge en indberetning fra 1910 (i NM) fremtrådte de den
gang delvis tilmurede nordvinduer »svagt tilspidsede«, og da dette udtryk ikke
gælder for vinduesstikkene, der er synlige over hvælvene, må der være tale om
selve lysåbningens form. Den styltede apsisbue, der danner vederlag for det
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næsten kuplede apsishvælv, som er helsten tykt undtagen i selve toppen, og
den store, runde korbue skal sikkert altsammen henføres til denne tidlige om
bygning af kirkens østparti.
Korets hvælv. I gotisk tid, antagelig omkring 1400, blev der i koret indbygget
to krydshvælv, som dels hviler på resterne af den ældste apsisbue, dels på fal
sede vægpiller samt på spidse skjold- og gjordbuer; østhvælvets østkappe har
vederlag på den ændrede apsisbue. Ribberne, som er kvartsten brede, mødes
om en rund slutsten; ingen overribber.
Fra gotisk tid er også skibets vestre taggavl af munkesten i munkeskifte;
indvendig har den en art spareblænding og udvendig, i toppens øverste del,
en korsblænding, hvis længste stav er ca. 90 cm (9 skifter), mens de tre andre
hver er af helstens længde.
Våbenhuset (1662 karnhus6) i syd er af anselige dimensioner, opført af gen
anvendt kvaderstensmateriale og munkesten udvendig, fortrinsvis af kampe
sten indvendig; det ydre blev dog 1777—78 skalmuret med små, røde teglsten8.
Våbenhuset, der kun er lidt lavere end skibet, var fra opførelsen bestemt til
overhvælvning, men de i de frie vægge afsatte hvælvforlæg synes aldrig at være
blevet benyttet. Forneden i østre flankemur er der en falset, fladbuet, nu blæn
det døråbning, som ved en trappe har skullet stå (eller står) i forbindelse med
en åbning højere oppe i samme mur, således at der var blevet adgang til rum
met over den påtænkte hvælving. Våbenhusets tag er på sædvanlig måde byg
get ind mod skibets tag, men også her synes man fra første færd at have på
tænkt en anden løsning. I alt fald er der samtidig med våbenhusets opførelse
rejst en til sydgavlen svarende trekantgavl i nord, oven på skibets sydmur og
de på den hvilende spærfødder; gavlen er af kampesten (med teglstensstumper),
og man må formode, at våbenhuset her ligesom våbenhus og sakristi i Vonsbæk (p. 505) skulde have stået med et selvstændigt saddeltag, som ikke var byg
get ind over skibets tagflade. Der er dog ikke nogen kendelig forvitring på den
øvre del af gavlens nordside, og man må deraf slutte, at det specielle arrange
ment blev opgivet sammen med hvælvingen. Angående et andet usædvanligt
forhold i forbindelse med våbenhusets tag, se tagværker p. 649. Våbenhusets
ydre er helt præget af istandsættelsen 1777—7810, dog stammer vestre flanke
murs vindue fra 1952. Gavlen har jernankre med 1778, T. B. og T. W. (Tho
mas Hansen Wang, sognepræst). Nu er hele taget blytækt, men 1711 var der
strå på østsiden (rtk.).
En †kamin mod sydgavlens vestre del blev nedrevet for få år siden; tilbage
står blot skorstensrøret i tagrummet, og det er sikkert yngre end våbenhuset,
måske fra 1777—78.
Uden for våbenhusdørens østkarm ligger en flad granitsten, ifølge stedlig
tradition en »grandesten«11.
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Fig. 4. Nustrup. Indre, set mod vest.
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Tårnet er som våbenhuset rejst af munkesten og kamp og skalmuret, i syd
og vest endog næsten helt ommuret; indvendig er hjørnerne af tegl, resten af
kampesten, rå og kløvet, med mange småsten indsat i fugemørtelen. Tårn
rummet, der 1952 blev skilt fra skibet ved en blændmur i den næsten runde
tårnarkade og indrettet til ligkapel, har i de tre sider uregelmæssigt spidse,
skjoldbuelignende blændinger, af hvilke den østre siden 1953 er gennembrudt
af en stor, retkantet døråbning; den med tårnet samtidige hvælving har retkantede kvartstensribber om rund slutsten.
Trappen i nord har fladbuet underdør i rundbuet (tidligere spidsbuet) spejl,
tyk, rund spindel, loft af lige binderstik og skakt, som er muret af løbere, bin
dere og trekvarter; overdøren fører gennem muren med stigende stik af flad
buer (en direkte fortsættelse af trappeloftet), hvoraf det inderste er svagt over
gribende. Det meget høje mellemstokværk har tilsyneladende været beregnet
til en deling, thi der findes ikke blot to bjælkelag, det nederste lige over hvæl
vingen, det øverste midt i stokværket, men umiddelbart over disse er der i
vestmuren udsparet riller, hvori bræddegulvet sikkert har skullet ligge. I nord
har stokværket en retkantet glug med svagt smigede sider og en flad kampestensoverligger, i vest en lignende, der er tilmuret udvendig, og i syd en nyere,
fladbuet; en dør til skibets tagrum stammer fra 17648. Klokkestokværket har
mod vest en glug svarende til den nordre i mellemstokværket (det lille parti
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omkring gluggen er murens eneste gamle
murværk); i nord og øst er der to
fladbuede, oprindelige glamhuller, i vest
og syd to lignende, men nyere. På
syd- og østmuren er der jernankre med
årstallene 1735 og 17678, den første
henvisende til en reparation »fra jor
den til tækkeisen«, den anden til spirets
påbegyndte nytækning med bly; dette
arbejde trak i langdrag, thi endnu i
1806 var een af spirets sider stadig spåntækt12. Spiret, der virker som et højt,
firsidet pyramidetag, er svagt ottekan
tet, og det stammer sikkert fra 1609
(sml. tagværker p. 649), da »det ganske
spir på [nær] (?) 17 alen afbrændte, og
samme tårns rest kun blev reddet ved,
at det andet blev afhugget, mens blyet
løb smeltet ned«13. Ifølge Carsten Peter
sen skal det gamle spir have været af
Tørninglen-type14.
El. M. 1953
1684 blev der indkøbt 230 tagsten til
Fig. 5. Nustrup. Vindè på skibets loft (p. 648).
et †sakristi 6 , men der ses nu ingen spor
efter en sådan bygning. Det er næppe sandsynligt, at apsiden har været ind
rettet til sakristi, eftersom det nuværende alterbord må være mindst lige så
gammelt som den gotiske altertavle, men den betydelige »forandring med
koret«, der nævnes 1859, kan dække over fjernelsen af et særligt, afskilret rum
bag altret5.
Tagværker. Over korets nordside er der bevaret dele af det romanske egetag
værk; de rektangulære bjælker (34 × 17 cm), hvoraf kun nordenderne er i be
hold, har været samlet med spærene ved blad og nagler; hvert spærfag har haft
eet sæt skrå spærstivere og vistnok eet hanebånd. Mellem resterne af de roman
ske spærfag står der yngre, ligeledes af eg, men med korte, lige spærstivere og
to hanebånd; dette tagværk, der er samlet med tappe og nagler og forsynet
med numre fra øst mod vest (trekantstik i nord og øksehugne streger i syd),
er formentlig jævngammelt med korets hvælv, dvs. fra o. 1400, men det kan
muligvis være ældre og må i så fald henføres til korets ombygning o. 1250—75.
Skibets tagværk svarer helt til korets og må være fra samme tid; det er ældre
end det gotiske våbenhus, hvis nordre taggavl er muret oven på en del af ski
bets spær. I 6.—7. spærfag fra vest findes den fig. 5 afbildede vinde, og under
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Fig. 6—7. Nustrup. Gulvbelægninger afdækket i skibets sydside 1951, 6. Kampestensgulv, set mod
vest, 7. Munkestensgulv, set mod øst (p. 649 f.). Efter fotografier af Hans Neumann.

den er der en lem, hvorigennem tiendekorn og andet har kunnet hejses op
på loftet.
Det er p.646 nævnt, at våbenhuset ved opførelsen fik en nordre taggavl,
der er rejst oven på skibets sydmur. Dette forhold i sig selv er usædvanligt,
men når hertil kommer, at det nordligste af våbenhusets fire egespærfag, som
står i en afstand af 30—40 cm (sugfjælsbredde?) fra skibets mur, på nordsiden
bærer spor efter en bræddebeklædning, bliver spørgsmålet indviklet og kan
næppe løses på indeværende tidpunkt. I spærenes underside, forskudt mod
nord er der en not, og i den øvre, nordre kant af bjælke og hanebånd er der en
fals; i spærenes noter har der været indstukket lodrette eller skrå brædder,
som med dyvler har været fastholdt til det vandrette tømmers false, ganske
som man kender det fra gavlene i sønderjyske bulhuse15. Der synes ikke at
være nogen fornuftig motivering for anbringelsen af to gavle, og det kan vel
tænkes, at det beror på en tilfældighed. De fire spærfag har romertalsnumre
(I—IIII), men bjælken i det nordligste har tillige romertallet IIIIV, hvilket
tyder på at den er genanvendt — og det kan måske gælde hele tagværket.
Spirkonstruktionen, der er forankret helt ned på de bjælker, som ligger lige
over hvælvingen, er af eg. Enkelte stykker stammer sikkert fra tårnets ældste
spir, men hovedparten af konstruktionen, der er af bindingsværksagtig karakter
med kopbånd og dobbelte nagler, må sikkert henføres til genopbygningen efter
branden 1609. I syd er der en lille kvist, hvori klokken hænger i en klokkestol,
som er lavet af to krumtvoksede egestammer, der snor sig mellem spirets nedre
tømmerstykker.
Gulve. I forbindelse med kirkens sidste restaurering blev der ved Haderslev
Amts Museum foretaget en undersøgelse af gulvet i skibets sydside (3 × 3 m
ud for midtvinduet). Umiddelbart under det daværende bræddegulv i stolene
og midtgangens fliser afdækkedes et gulv (fig. 7) bestående af røde munkesten
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og kvadratiske fliser af to størrelser (21 og 28 cm i kvadrat); de største var til
lige anvendt til afdækning af alterbordet); fliserne samlede sig til firkantede
felter, som muligvis markerede grave. Gulvet lå på 10 cm gult sand, som dæk
kede et ca. 15 cm tykt lag muld og kalk med enkelte murstensbrokker og
stumper af tynde gul- og grønglaserede fliser, fortrinsvis ind mod midtgangen.
Under dette lag fandtes det fig. 6 afbildede kampestensgulv, som hist og her
var flikket med tegl. Gulvstenene, der ikke var meget slidte, standsede i en
afstand af 80 cm fra ydermuren, langs hvilken der kan have været en bænk,
og op mod midtergangen, hvor de kan være fjernet ved begravelser. Kampe
stenene, blandt hvilke den p. 642 nævnte mønt blev fundet, lå i muld på et
5 cm tykt lag af rent lerblandet grus oven på den gamle muldoverflade; grus
laget, der lå 65 cm under munkestensgulvet, kan i følge indberetningen være
kirkens ældste gulv, men der er dog næppe nogen tvivl om, at kampestensgulvet hurtigt har afløst det.
Kirken er helt præget af restaureringen 1951—53 (arkitekt H. Mundt); ud
vendig står den i blank mur med blytage, hvidkalkede vindueslysninger og
gesimser; vinduesrammer af jern med blysprosser har afløst støbejernsrammer
fra 18538. Gulvene er af røde munkesten, korgulvet hævet to trin over skibets,
apsidens eet over koret og skibets vestende tre. Loftsbrædderne er gråmalede
og bjælkerne rustrøde; indtil sidste restaurering var der under bjælkerne op
hængt et fyrreloft, der ved profilerede lister var inddelt i store rektangler, hver
bemalet med kvadrater. Da loftet fjernedes, fandt man to indskrifter på den
femte bjælke fra øst: »Denne Loft blev lagt under Bjælkerne 1776. — Loftet
blev igen lagt 1862 af H. Söth i Kolsnap, Carl Peter Hjernö, S. Fisker og Peter
Lauesen Schmidt«. — Ved synet 1711 havde kun 12 alen »panelet loft« (rtk.).
Vindfløj. På spiret er der fløjstang med kugle og hane, sikkert den der 1745
blev opsat efter en reparation8.
Kalkmalerier. Foruden de nævnte, hvidmalede fuger på korets overvægge,
ser det ud, som om stenene i vinduesstikkene samme sted er forsynet med
små, hvide trekanter.

INVENTAR
Alterbordet er middelalderligt, sikkert fra gotisk tid, og består af en kvaderstensskal omkring en stor munkestensniche. Bordets bagside er af munkesten
med undtagelse af det nederste skifte, der er af kamp, og af hvilket mindst
30 cm nu er skjult ved korgulvets hævning 1951—52; desuden sidder der for
neden to hjørnekvadre. Foroven er der muligvis aftaget eet eller to skifter.
I bagsiden, der måler 190 cm i længden, er der en 63 × 56 cm stor, fladbuet
niche, der åbner sig ind til et 65 cm dybt hulrum, som ved en øst-vestgående
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Fig. 8. Nustrup. Altertavle (p. 651).
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halvstensmur er delt i to rum, i syd et ca. 55 cm bredt med spidsbuet tønde
hvælv og i nord et andet, kun 25 cm bredt med skråloft. I det brede rums øst
væg er indmuret en munketagsten med hulsiden indefter.
Alterbordspanel, sikkert fra 1500’rnes tredie fjerdedel, men omsat, med fire
foldeværksfyldinger på forsiden, tre (der nu vender på hovedet) på sydsiden
og tre glatte mod nord; alle fyldinger har karnisagtige rammelister på de tre
sider og skråkant forneden. Det mellemfaldende rammeværk er glat, men i
indberetningen o. 1910 er der vedføjet en skitse af renæssanceprofileret ram
meværk16.
Panelet er nymalet med blåt rammeværk og brune fyldinger; ifølge indbe
retningen 1923 fra Ernestine Nyrop, der dette år malede og istandsatte inven
taret, havde forsiden dengang oprindelige farver: rammen gråblå, lyse, rød
brune felter; endestykkerne var egetræsfarvede, den nordre, glatte betegne
des som ny.
Altertavlen (fig. 8) er en gotisk skabstavle med fire fløje, nordtysk, neder
landsk påvirket arbejde fra o. 1475, med predella- og fløjmalerier fra 1756.
Den er sikkert fra samme værksted som Varnæs (Åbenrå amt), selv om visse

652

GRAM HERRED

forskelle viser, at forskellige hænder har været i arbejde på de to tavler, men
enkelte apostelfigurer er næsten identiske.
Midtskabet indeholder en figurrig Golgathascene (40 personer ved korsets
fod). Kristus og røverne hænger på glatte kors (røverne på T-kors med armene
brækket bag om T-armen); omkring Kristusfiguren, der har snoet tornekrone,
halvtlukkede øjne, smalt lændeklæde med midt- og sidesnip og krydslagte fød
der, svæver fire engle, men kun de to har bevaret deres kalke, hvormed de
skulde opfange blodet fra vunderne. Engelen ved fødderne er nu anbragt ved
den onde røver (hvor der skulde være en djævel med sjælen), men taphullet i
korsstammen under Kristi fødder viser dens oprindelige plads. Mens den sjælebærende djævel således er forsvundet, ses en svævende engel med den gode
røvers sjæl, en lille, nøgen barneskikkelse med hænderne i bedestilling (fig. 17).
Folkemængden er ret skematisk skåret, rækkevis ordnet, og de svage forsøg,
billedskæreren har gjort på et dramatisk samspil, er ikke alle lige vellykkede;
de tungerækkende (fig. 10) og grimasserende ansigter synes kun stivnede ma
sker, selv om der ikke kan være tvivl om, at minespillet har været mere nuan
ceret i den middelalderlige staffering end med Richters grove barokpensel;
trods den sene overmaling kan det dog ses, at træskæreren har frembragt nogle
karakteristiske landsknægtfjæs (fig. 11). Bedst er vel ypperstepræsten lykkedes,
som han står (med bispehue) med fremskudte læber og et veltilfreds udtryk i
sit fiffige ansigt, mens han regner på fingrene. Golgathascenen er skåret efter
et da gængs forlæg, som de forskellige billedskærere har varieret efter behag.
Tregruppen: Maria-Maria-Johannes (fig. 9) genfinder vi således nøjagtig på
Kating-tavlen i Sydslesvig, hvis mester må have haft adgang til det samme
forlæg, og i Golgatha-scenen på Stenbergtavlen (ligeledes Sydslesvig), der op
viser indtil 70 personer under korsene, er der ligeledes slægtskab i motiverne.
Folkemængden er skåret i seks grupper, de fire forreste i helfigurer, den ba
geste række kun i halvfigur, een gruppe på hver side af korset og begge anbragt
på en fyrrebjælke. Der gør sig en mærkbar kvalitetsforskel gældende mellem
gruppen med Maria til venstre og ypperstepræsten til højre over for de øvrige
grupper. De to førstnævnte grupper er skåret af en dygtigere billedskærer,
mens de andre gruppers storhovedede, storøjede og stormundede personer er
udført af en mere konventionel snider. Over Kristus og røverne er der tre
sidede baldakiner med stavværksvinduer og æselrygbuer — den midterste med
korsblade — med en bort af fiskeblærer på undersiden, hvor de midterste dan
ner en kølbue, som ender i to korsblomster.
Tavlens to inderste fløje er ligeledes skabe, etagedelte, med plane kølbuebaldakiner, der har halvcirkulær underkant, over 16 stående figurer, fire og
fire i hvert felt; fiskeblærerne på baldakinernes underside flankerer her en cir
kel med trekløverfelt. De fire figurer, der står nærmest midtskabet, er helge-
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Fig. 9. Nustrup. Detail af altertavle (p. 652).

V. M. 1952

ner, øverst i nord S. Vincentius (med møllesten), nederst en bispehelgen (fig. 13),
øverst i syd S. Laurentius (med rist) og nederst Johannes døberen (med lam
på bog), de øvrige 12 er apostle, nu tildels uden eller med forkerte attributter.
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Øverste række i begge fløje, fra nord: 1) (fig. 12) med bog i venstre og uden
attribut i højre hånd, 2) (fig. 12) Andreas med bogpose og korset bag sig, han
drejer overkroppen energisk mod 3) Jakob den ældre med bog i højre, hue på
hovedet og nu kølle i stedet for vandringsstav; også han indtager en stærk
kontrapostisk stilling, mod Jakob, 4) (sydfløjen) Johannes evangelist, skægløs,
velsignende kalken, 5) med lille (sekundært) spyd i højre, bog i venstre, 6) sik
kert Peder, en skaldepande med bog i venstre og nu manglende højre hånd
(nøglen ses nu, sikkert fejlagtigt, hos nr. 8). — Nedre række: 7) Judas Thaddæus med bogpose i venstre og kølle i højre hånd, 8) bog i højre og nu sekundær
nøgle i venstre, 9) (fig. 13) med bog i højre og sekundær økse i venstre hånd;
øksen er Matthias’ symbol, og et øksehoved skåret i eet med figuren findes hos
nr. 12. 10) (sydfløjen) Matthæus eller Jakob den yngre, skægløs, med bog i
højre og med sekundær kniv (Bartholomæus’ symbol) i venstre, 11) med bog
i højre og nu uden attribut i venstre, 12) Matthias, støttende begge hænder på
øksehovedet (skaftet mangler). Ifølge restaurators beretning er alle apostelfigurerne på bagsiden nummereret med minuskelbogstaver, og tilsvarende bog
stav var malet på bagklædningens kridtgrund.
Mens midtskabets figurgruppe har sin styrke i helhedsvirkningen, hvor den
»gode« gruppes mange opadvendte ansigter har frembragt en virkningsfuld
bevægelse mod skildringens hovedperson, virker figurerne i sideskabene ifølge
sagens natur enkeltvis. Vi har her en tredie billedskærer for os, og den bedste;
skønt der ikke er tale om større individualisering, og skønt variationerne i stil
lingerne indskrænker sig til kontrapost og hoveddrejninger, er udtrykkene
mere sjælfulde end hos midtskabets skikkelser og trækkene finere; den ungt
virkende bispefigur (fig. 13) i fuldt liturgisk skrud er især følelsesfuldt skåret,
asketisk, alvorlig, intens i sit kald. Ingen af billedskærerne kommer dog helt
på højde med Halktavlens (p. 454). Over midtskabet og de to inderste skabe
er der en række fritskårne, gotiske fantasiblomster, omtrent som dem i Halk,
men ikke så store. Midt- og fløjskabene er sinket sammen på gering, mens
yderfløjene er bladet sammen, med gering på forsiden; desuden er der midt
revler på bagsiderne, alle fastnaglet med store, oprindelige smedejernssøm;
rammeværkets profiler er en stejl karnis, mens yderfløjens fylding er skråkantprofileret ligesom den smalle slagliste på den søndre yderfløj. I alle skabsvæggene er der boret store huller for lufttilførsel, når tavlen stod lukket.
Ved istandsættelsen 1954—55 viste det sig, at Richters nadvermaleri på pre
dellaen var malet på et nyt brædt, der var lagt oven på det gamle, der på
rød, stjernestrøet baggrund havde rester af en Veronicadug holdt af to engle.
Predellabrædtet, der ligesom den øvrige predella, er af fyr, blev aftaget og
ophængt bag på altertavlens fodstykke.
Tavlen, der i det hele er meget velbevaret, står med Benjamin Richters staf-
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Fig. 10—13. Nustrup. Detailler af altertavle (p. 651 ff.).

V. M. 1952
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fering og malerier fra 1756. I et brev17 til bispen af 22. marts skriver kirke
værgerne, at brøstfældigheden på altertavlen kun angår »stengel-værket«, »som
er af ingen større betydning«. Den »forreste part« af tavlen er billedhugger
arbejde, der på menighedens begæring skulde forsølves og forgyldes med ægte
sølv og guld, som det har været, dog med den forskel at grunden her skal for
sølves og med »siø-grønt eller blaat overmales«. På den anden part af tavlen
skal Kristi lidelse findes udi otte divisioner, som vendes om i fastetiden, der
efter menighedens ønske skal males ligeså »propre« som den har været og for
sølves og forgyldes. På den tredie part af tavlen (dvs. yderfløjene) er der en
engel og Sancta Maria »i fuldkommen Størrelse« (altså bebudelsen); i stedet
for skal der »i lige størrelse« males Kristi opstandelse og himmelfart, »som på
Paasketider vendes om til Christi Himmelfartsdag«. Neden for altertavlen (dvs.
på predellaen) er malet et mandshoved (d. e. Veronica-dugen), der skal erstat
tes af nadverens indstiftelse. Værgerne oplyser endvidere, at de sammen med
en mand fra hver by den 12. marts mødtes med maler Benjamin Richter fra
Åbenrå, og da mændene fra hver by var blevet enige om tavlens prydelse,
sluttedes der akkord med ham om at udføre arbejdet for 200 rdl. på egen kost.
Stængelværket og navnetavlen (jfr. nedenfor) anslås til 5—6 rdl. Den 22. april
1756 skrev herredsprovsten til bispen, at den gamle forgyldning på altertavlen
samledes nøje, »i Haab om at afhænde det til en Jøde«, kirken til gode. I det
samme brev betegnes træværket som stærkt, og det siges, at forgyldningen i
det hele er bevaret. Hvorledes det nu end forholder sig med det, er der i alt
fald i dag næppe bevaret mange kvadratcentimeter af den oprindelige guldbe
lægning; nu ser man kun nogle spredte pletter i kroge og folder, som røber de
res tilstedeværelse ved kridtgrundens tykkelse, og Richter har sikkert her som
i Halk (p. 456) ladet en arbejdsmand skrabe de middelalderlige farver af, fordi
kridtgrunden formodentlig var løs. Tavlen står nu, efter P. Kr. Andersens
istandsættelse 1954—55, med Benjamin Richters farver med ny, forsølvet bag
grund og rigelig guld på dragter og i øvrigt sølvrustninger og brogede klæd
ninger samt rødt rammeværk; den er af en udmærket virkning, men de ba
rokke farver giver kun en svag forestilling om den rene, kraftige middelalder
staffering.
Malerierne, der er i Richters vanlige manér — predellamaleriet dog ringere
end de andre — forestiller: Bønnen i Gethsemane, Judaskysset, for ypperste
præsten, for Pilatus, hudstrygningen, bespottelsen, Golgatha, gravlæggelsen,
samt på yderfløjenes ydersider: Opstandelsen (med dannebrogsfane) og him
melfarten; på predellaen, malet på nyt brædt: Nadveren. På midtskabets nederste kant: Anno 1756.
Da altertavlen 1756 gennemgik den grundige istandsættelse, skænkede me
nigheden ialt 304 mark, hvorfor der blev opsat en tavle med givernes navne
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Fig. 14. Nustrup. Maria med barnet (p. 658).

Fig. 15. Nustrup. S. Laurentius (p. 658).

på korgitteret (sml. nedenfor); det var snedker Peder Melsen i Bæk, der fore
tog de snedkermæssige reparationer, mens Laurids Hansen af Brøndelund la
vede det endnu i dag bevarede kgl. majestæts navn og krone8, der blev sat op
foroven på tavlen (jfr. fig. 8) under det lille processionskrucifiks.
1844 maledes og oppudsedes tavlen af M. I. Løbner8; det har næppe drejet
sig om store sager, men i alt fald har han med rød farve overmålet årstallet
1756, der skimtes under storfeltet.
1954—55 rensedes og istandsattes tavlen af P. Kr. Andersen; baggrunden
fornyedes i ægte sølv, der laseredes med guld. Det kgl. navnetræk fjernedes og
anbragtes over præstedøren i korets sydside, mens processionskorset anbragtes
på skibets nordvæg.
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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På tavlens bagside er fastsømmet et knap 1 meter langt brudstykke af et
gesimsbrædt eller lign., med renæssanceprofiler og reliefversaler: »Si deus pro
nobis, quis contra nos. Ro. 8 1624« (»hvis Gud er for os, hvem er da imod os«).
Det er uvist, hvorfra stykket stammer.
Fra katolske sidealtertavler stammer to store figurer, begge fra sidste halv
del af 1400’rne.
1) Maria med barnet (fig. 14), 165 cm høj med krone og fodstykke, er af den
for tiden karakteristiske »yndige« type, med et buttet, lidt barnligt ansigt, med
høj pande, et svært hår, der i bølgende slangekrøller falder ned over skuldrene
og når til albuerne; det påklædte, krølhårede Jesusbarn sidder på hendes højre
hånd og strækker armene ud mod den nu forsvundne genstand, moderen har
holdt i den graciøst fremstrakte venstre hånd. Mens barnet kun har en fodlang
kjortel på med vide ærmer, er Maria iført en underkjortel med lille, rund hals
udskæring og herover en stofrig overkjortel, der i modsætning til underkjorte
lens stive, parallele folder er stærkt bevæget. Begge hendes små, tynde og spidse
skonæser er synlige. Kronen har een oprindelig og tre nye korsblomsttakker.
Figurerne står nu med en 1955 afdækket maling, der kan gå tilbage til 1751,
da maler Johan Brockmann fra Åbenrå malede karle- og kvindestolene, bigte(dvs. skrifte-) og degnestol samt krucifikset og de gamle billeder8. Over denne
staffering lå en yngre med samme farvefordeling. Marias krone okkergul med
rød underrand, håret brunt, underkjortelen hvid, overkjortelen blå; Jesusbarnets dragt rød, begges karnation bleg med lidt rødt på kinderne. På triumf
væggen mod nord, sikkert den oprindelige plads.
2) S. Laurentius (fig. 15), nu uden rist, 148 cm høj med fodstykke. Han er
fremstillet som en ung mand med tæt, krøllet hår, lagt i symmetriske krøller over
panden, et lidt fedladent, noget uregelmæssigt ansigt med ret store øjne, smal
næse, kødfulde læber og lille dobbelthage. Han er iført diakonens sædvanlige
dragt, med opstående krave; i venstre hånd holder han en tyk spændebog;
højre fods spidse skonæse er synlig. Stafferingen, fremkaldt 1955 under tilsva
rende lag, er sikkert samtidig med Marias: rød overkjortel over brun under
dragt, hvid krave. Før 1955 på skibets nordvæg, nu på sydvæggen. Hvis figuren
repræsenterer kirkens værnehelgen, har den utvivlsomt haft plads på triumf
væggen mod syd i korrespondance med Maria-alteret på den anden side af
korbuen.
Altersølv. Kalk, anskaffet 1784, efter at den forrige var gået tabt ved degne
boligens brand18, med senere bæger, nu 22 cm høj. Foden, der er opdrevet i
otte høje tunger med tilsvarende fodplade, går igen på flere af værkstedets
kalke (se f.eks. Vedsted sygekalk p. 636); på en af tungerne er der et stort,
støbt, pånittet krucifiks. Mens guldsmeden ellers ynder de midtdelte, riflede
knopper, har han her anvendt en renæssanceagtig knop, oval i tværsnit, med
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små rudebosser og herimellem opdrevne, spidse blade. Bægeret er nyere; på
foden er graveret kursiv: »Udi Hr. Provst Th. Wangs Tiid og Kircke Wærgernes L. Hübschmann, C. Lauritzen 1784«. Under bunden: »Nostrup Kalck« og
»W. 40 L me(!) Abelad Teller« samt to gange stempel CO i cirkelfelt for Claus
Otzen, Haderslev (Bøje 1581). Disk med graveret cirkelkors og de samme
stempler. Oblatæske fra o. 1675, Augsburg-arbejde, oval, 11,4 cm lang, med
fodplade, opdrevet pærestav på låget, der samtidig bærer et graveret alliance
våben, det højre med vandret midtbjælke, det venstre vistnok en gedde, samt
indprikket: »Til hørende Nustrup Kirke«. Under bunden Augsburgs bymærke
og mesterstempel D W i fladoval, for David Winterstein19, samt oldermandsranke. Vinkande 1927, samt, ude af brug, en vinkande fra 18468 af københavnsk
porcelæn, hvid, med forgyldt kirkenavn og årstal under bunden; tilhørende skål.
Sygekalk 1792, da der af tavlepengene blev betalt 27 rdl. 2 mk. 4 sk. for en
forgyldt sygekalk og disk12; 13,5 cm høj, på bred, rund fod med fodplade, i
eet med knoppen, der har spidsovalt tværsnit; trindt skaftled, udsvajende bæ
ger. Den under foden fastloddede oblatæske har fire ens stempler: C G B i rekt
angel, for Claus Guldager Bjørn i Ribe, som fik borgerskab 1807 (Bøje 2479).
Glat disk. 1761 leverede guldsmed Bøtticher (Bøje p. 357) en †sygekalk og
-disk, da det gamle sæt »af Bly« var ubrugeligt18, men dette sæt ødelagdes ved
præstegårdens brand 28. okt. 1769, hvorefter et nyt tsæt blev bestilt hos Ribe42*
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guldsmeden Jens Jensen Due (ikke hos Bøje) for 38 mk. 40 sk., der blev taget
af tavlepengene, plus 6 lod af den forrige kalk20. Også denne kalk må være
gået til.
Alterstager. Kirken har to par sengotiske stager, henholdsvis 28,5 og 29 cm
høje, det første par hvilende på siddende løver, hvis fodstykke på de tre sider
har fem runde huller, men også det andet par bærer under fodskålen spor af,
at stagerne har hvilet på løver (eller ben). De er ens profilerede, med lav,
klokkeagtig fodskål, opad smalnende cylinderskaft med tre skarpe ringe og
lyseskål med to brede huller adskilt af en skarp ryg. Til løvestagerne har hørt
to lysepiber med omvendt kroneagtig krave (ses på ældre fotografier). — 1845
hvidlakerede man to †alterlamper8 (formodentlig til petroleum).
Processionskrucifiks (fig. 18), samtidigt med korbuekrucifikset (p. 661). Figu
ren, nu uden arme, 32 cm høj; ansigtet skåret for sig. Korset 188 cm højt.
Istandsat 1954—55; farver som korbuekrucifikset. Før 1954 oven på altertav
len, nu på skibets nordvæg.
(Brudesmykke). 1854 meddeles, at præsten hverken holder brudesmykker el
ler kristentøj5.
Messeklokke (fig. 23), sengotisk, skriftløs, 17,5 cm høj, 21,5 i tvm., stærkt
udsvajet, med spinkel rundstav ved slagringen og fals under kronen, ellers glat.
Klokken hænger i sin oprindelige bom mellem to tagspær i korets vestlige fag
over et hul i hvælvet til klokkerebet (nu tilmuret forneden).
Alterskranke 1859, med støbejernsbalustre af de på egnen almindelige akantustræer; skranken afløste et »sprinkelværk« fra 17278.
†Korgitter. 1746 opføres en udgiftspost »for at opsætte Krucifikset over Brixdøren«8, og i det under altertavlen nævnte brev (p. 656) til bispen fra 1756
siges, at der på »brixdøren« skal tre svibbuer med vandfarve og en smuk tavle,
»hvorpaa hvert Menneskes Navn males med sit Quantum, hvad han haver
givet«17.
Døbefonten (fig. 16), romansk, af granit, er enten et svendestykke fra Haderslev-værkstedet eller en ret plump efterligning af dets rankefonte med ho
veder, nærmest beslægtet med den fine Skrydstrupfont. Den lave, 93 cm brede
kumme, der hviler direkte på foden, så fonten kun måler 67 cm over gulvet,
har (mod vest) et stort, 13 cm fremspringende mandshoved med nødtørftigt
huggede detailler, øjne, næse, mund og antydede ører, glat hårkalot med svag
midtskilning. Kummens side er i øvrigt vandret delt af en flad rundstav; i det
øvre felt er hugget en mindre, i nedre en større bølgeranke. Mundingsprofilet
er en rundstav, hvis øvre riller ligger i oversiden. Foden, med øvre rundstav,
er firkantet med stærkt skrånende, trapezformede sider, hver med et buefelt,
hvori ses 1) halvrosetagtigt ornament, 2) enkelt, stiliseret træ, 3) rigere, stili
seret træ, 4) to modvendte fugle med stærkt busket hale på hver side af en

661

NUSTRUP KIRKE

V. M. 1952

Fig. 17. Nustrup. Detail fra altertavlen. Engel
med den gode røvers sjæl (p. 652).

E. M. 1952

Fig. 18. Nustrup. Processionskrucifiks
(p. 660).

stiliseret plante. På hjørnerne store, skarpkantede, foroven afrundede knop
per. Nu midt i koret (Mackeprang: Døbefonte p. 334).
Dåbsfad o. 1575, af sydtysk arbejde, 51,5 cm i tvm., med drevet fremstilling
af bebudelsen i fadets bund, omgivet af to cirkulære rammer, den inderste
med minuskler, den yderste med majuskler, uden sammenhængende mening;
på randen de vanlige, stemplede ornamenter. Fadet er nu øget med en ny,
bred rand af messing. Ny dåbskande af messing. Ang. kristentøj, se under
brudesmykke.
Korbuekrucifiks, gotisk, fra begyndelsen af 1400’rne, ejendommeligt, sva
rende til kirkens processionskrucifiks (p. 660) og til korbuekrucifikset i Ager
skov (Nr.-Rangstrup hrd.). Den lille figur, knap 90 cm høj, har langt, magert
ansigt, tovsnoet tornekrone og lokket tveskæg. Øjnene er halvtåbne, den lille
mund slap. Armene er næsten vandret strakte (venstre hånds fingre mangler),
kroppen slank, med antydede ribben og stort spydsår. Lændeklædet er knyttet
i højre side med knude over en lang flagresnip, skinnebenene ret skarpe, fød
derne krydslagte. Det store kors har glat midtparti, affasede kanter med halv
runde, hulede skiver; armene ender i firpas. Krucifikset, der endnu 1910 hang
over korbuen, hvor det atter har fået plads efter istandsættelsen 1954—55,
har en staffering, der sikkert er udført af Joh. Brockmann 1751 (se under
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Mariafiguren p. 658), mørkebrunt hår og skæg, grøn tornekrone, bleg karna
tion med blod ved sårene; korset er vissengrønt med sorte firpasfelter, hvori
INRI og skriftsteder.
»S. Hjælpen«-krucifiks (fig. 19). Påklædt, kronet, sengotisk krucifiks fra slut
ningen af 1400’rne. Figuren, 135 cm høj med kronen, der nu har mistet alle
sine blomstertakker, står med udbredte arme foran korset på en gotisk profi
leret konsol, der er skåret i eet med figuren. Fødderne er let adskilt, og både
i hænder og fødder ses naglegabene, men i alt fald i fødderne ingen nagler.
Hovedet hælder en smule til højre, men øjnene er åbne. Både håret og det
kraftige fuldskæg falder i tætte krøllokker. Den lange kjortel, tunica manicata,
der har lille, rund halsudskæring, vide ærmer med små opslag og næsten når
til fødderne, holdes sammen af en rem, hvis frie ende er stukket ned mellem
rem og krop. Det spinkle kors er glat, med kvadratiske udvidelser for enderne
og forneden en bred tap til anbringelse i et fodstykke eller en bjælke.
Krucifikset restaureredes 1954; bortset fra korsets senere egetræsmaling var
stafferingen Benjamin Richters (sml. altertavlen): brun tunica med store, sorte
fligeblade; korsets egemaling fjernedes, og Richters kraftige grønne farve frem
kaldtes i god stand. Der var ikke bevaret spor af den oprindelige staffering.
Det fuldt påklædte krucifiks tilhører som type kristenhedens ældste korsfæstelsesfremstillinger, hvis berømteste eksempel er »Volto Santo«, det under
gørende krucifiks der endnu findes i domkirken i Lucca, og som ifølge legenden
skal være skåret i cedertræ af ingen ringere end Nikodemus. Især i 1400’rne
fandt denne figur, til hvilken hele Europa valfartede (også kong Erik Ejegod
har besøgt den) mange efterlignere, både i træ og maling. Men netop i samme
århundrede skete der, især på det europæiske fastland, en sammenblanding
mellem denne »S. Hjælper« og en portugisisk helgeninde, en prinsesse, der for
at bevare sin uskyldighed over for påtrængende bejlere bad Gud om hjælp; og
hjælpen kom i form af et kraftigt udvokset fuldskæg i det skønne ansigt, hvad
der atter gav anledning til, at den grumme fader lod sin skæggede datter lide
korsdøden. Denne prinsesse, der i legenderne er kendt under forskellige navne,
bl.a. Wilgefortis, og hvis legende er direkte udledet af den til »Volto Santo«
knyttede legende, blandedes nu ofte sammen med »S. Hjælper«, således at det
i mange tilfælde er umuligt at afgøre, hvem det påklædte, kronede krucifiks
forestiller.
Imidlertid kan der ikke være tvivl om, at Nustrup »S. Hjælper« intet har
med Wilgefortis at gøre. Man kan næppe tillægge det vægt, at Wilgefortislegenden ikke nu kendes fra dansk område, da der findes sikre Wilgefortisbilleder i nordtyske kirker, bl.a. i Rostock, men tilstedeværelsen af de fire kva
dratfelter på korsarmene er afgørende. Skønt ethvert oprindeligt malespor er
forsvundet også her, kan de kun have givet plads for evangelisttegnene, og
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disse hører ikke til Wilgefortisinsignierne21. Om en †»S. Hjælper« i Kliplev
kirke, se denne. Ellers kendes fra gammelt dansk område af tilsvarende figu
rer kun krucifikset i Östra Vram, Skåne.
Prædikestolens ældste dele, rammeværket eller skelettet med søjlerne, er i
ungrenæssance, og stolen har da i fuldstændig skikkelse været en yngre slægt
ning af stole som Stepping og Øsby (p. 341, 490), begge fra 1550’erne, formo
dentlig fra årene omkring 1575. I 1600’rnes første fjerdedel er stolen blevet
gennemgribende ændret, idet den har fået helt nye storfelter (fig. 20—22) og
smalfelter; først 1635 har den fået sin himmel (eller fået denne fornyet), trap
pen er fra 1700’rne.
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Hvad der oprindelig har været i storfelterne i stedet for de nuværende fyl
dinger, kan ikke siges, men det er naturligt at antage, at smalfelterne, både i
frise- og postamentstykke har været dekoreret med fliget akantusværk som de
to ovennævnte stole. Restaureringen 1955 (ved P. Kr. Andersen) viste, at ungrenæssancesøjlerne var skåret i eet med frise- og postamentfremspring. De nu
værende stor- og smalfyldinger var fastgjort med oprindelige jernsøm. I stor
felterne er der nu naive relieffer fra Kristi liv, regnet fra opgangen forestiller
de: 1) bebudelsen (fig. 20), 2) hyrdernes tilbedelse, 3) omskærelsen (fig. 22), 4)
kongernes tilbedelse (fig. 21) og 5) dåben, alle under konsolstøttet bueslag med
æggestav, tandsnit, indre tungebort og stort englehoved i issepunktet. Under
reliefferne er der et lille smalfelt mellem ædelstensbosser og herunder et hængestykke med frugtbundt. Reliefferne virker noget uorganisk i deres karnisprofilerede rammeværk, foran hvilket de springer et godt stykke frem. Felterne i
frise og postament er gennembrudte, så bogstaverne er fritskårne, men før
sidste istandsættelse var der klistret papir på bagsiden, således at bogstaverne
virkede som relief. I frisen læses: »Sic deusd | ilexitmu | ndumut | filium su |
umunige« |, i postamentet: »nitumda | retiohan | 13 beati qvi | audiunts |
ermonem« (»således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, Johan,
13. Salige de som hører prædikenen«). Det mærkelige ordskille er dels betinget
af pladsforholdene, dels af snedkerens forhold til det latinske sprog.
Underbaldakinen er svungen. Ved sidste istandsættelse kasseredes en yngre
opgang til fordel for en ældre med udsavede flammebalustre og rankeværk,
der var henkastet på loftet.
Himmelen, der har reliefskåret årstal 1635, er polygonformet, med midt
polygon under loftet, hvori ses Kristus med verdenskuglen i skyer; fire korsfelter udgår fra midtpolygonen, hver med en lille diamantbosse, mens der er
små englehoveder i de sekskantede mellemfelter. Topkartoucherne, med fugle
på hver side af et drejet spir, viser bruskbarokt indslag med øreflipvolutter. De
indeholder, fra øst: 1) Jesumonogram, I H S, 2) due med oliegren, på søjle,
flankeret af H N, 3) våben med fugl og samme fugl som hjelmtegn, flankeret
af H O, 4) kronet C 4, 5) bomærkeskjold med sammenskrevet I A og flankeret
af samme initialer, 6) bomærkeskjold flankeret af I N S og 7) skjold med 1635
(ingen af bogstaverne kan henvise til præsten). Glat, gennemløbende frise. Udsvejfede nedhæng med englehoveder, større englehoveder i sammenstødene.
I stolen en svingbænk med svejfet underkant og indskåret 1690. Stol og him
mel står nu med deres oprindelige, brogede staffering, der fremkaldtes 1955
under flere farvelag, hvoraf det øverste var egetræsmaling med kulører, der
kunde gå tilbage på en 1700tals staffering.
Stoleværket er fra kirkens sidste istandsættelse, med svære muslingeskaltop
stykker (billedskærer Walther Nielsen, Fladerslev). Af det tidligere stoleværk
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Fig. 20—22. Nustrup. Detailler af prædikestol (p. 664).
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(sml. fotografiet i Haupt fig. 621) er der tre gavle bevaret på loftet, de to mu
ligvis fra 1727, da der blev gjort nye stole, mens de gamle blev »forfærdigede«8.
De har to fyldinger og den ene to spir. Stafferingen er blåt rammeværk og
marmorerede fyldinger. Den tredie gavl er formodentlig fra 1846—47, da
kvindestolene og mandsstolene istandsattes af Mikkel Løbner8. 1846 fik kvinde
stolene rygstød ligesom mandsstolene5, hvad de tidligere havde manglet. —
1751 maledes karle- og kvindestole, †skrifte- og †degnestol af Joh. Brockmann, Åbenrå8. Angående en stolerest fra 1574, se under pengeblok.
Kirkekiste, senmiddelalderlig, svarende til den i Skrydstrup, nu uden
bund og læddike, og med løse sider, 138 cm lang, 51 bred og 52 høj. Siderne
har været stødt sammen med false og sammenholdt af korte jern-vinkelbånd.
Af de talrige, alle tværgående jernbånd, er de fleste nu borte. På våbenhusloftet.
Orgel 1893 fra Marcussen og søn, Åbenrå, udvidet 1944 og helt ombygget
1951—52. To manualer, fodpedal, 10 stemmer. 1812 foreligger forslag til et or
gel ved orgelbygger Worm22. 1813 skulde urmager Christen Berg i Løgumklo
ster bygge et nyt orgel til Nustrup med otte stemmer ligesom det stedlige
orgel23.
†Pulpitur i skibets vestende beskrives således af P. Kr. Andersen 1939:
»Dets forside er drejede balustre, ret kraftige, tømmerværket under det er ligesaa, et par fremspringende bjælkehoveder har profilafslutning ... næppe ældre
end engang i forrige århundrede.«
Pengeblok, o. 1700, svarende til Skrydstrup, ottesidet, jernbundet, fastgjort
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på et fyrrebrædt, en rest af en stolegavl, med indskåret ungrenæssancemaske
og reliefskåret 1574. Blåmalet.
Mindetavle. »Anno 1751 Er paa Kierkens bekostning Bigte-Stolen [d. e.
skriftestolen], Degne-Stolen og alle udi Kierken saa vel Mand som QuindeStole prydet og stafferet Da Sognedegn Iürgen Hübschman(n) og Sogne Foget
Niels Hansen af Beck vare Kirke Værgere«; i det ene hjørne forneden står
malerens navn: »Joh. Hinr. Brockmann pinxit« (sml. p. 658). Enkel profil
ramme; indskriften, med grå fraktur på sort, omgivet af hvid kartouche dan
net af båndarkantus, foroven med englehoved. 130 × 102 cm. På orgelskabet.
Lysekroner, lampetter, salmenummertavler og pengebøsser er alle fra sidste
restaurerings tid. Kirkeskibet, model af skoleskibet »Danmark« er skænket 1950.
Ligbåre fra 1700’rne, stor og svær, med profilerede knægte på begge sider
af benene og svejfede tværrevler. Sortmalet. På våbenhusloftet. Sammesteds
nyere, båreagtig kistebænk.
Klokke 1852, støbt af P. P. Meilstrup, Randers. 1847 sluttedes kontrakt med
urmager Iversen i Haderslev om istandsættelse af den revnede †klokke for
65 rdl.8. Også mechanicus og urmager Engel fra Haderslev havde givet tilbud,
men Iversens var billigst5.
Messeklokke, se foran p. 660.

GRAVMINDER
To mindetavler fra 1921 af sort granit over 53 i verdenskrigen 1914—18
faldne fra sognet; i våbenhuset.
Gravsten. 1) O. 1655. Anno 1655 har Jep Andersen til Beck, herredsfoged i
Gram herred ladet forfærdige denne begravelse og sten; han døde 24. april
1670, 58 år gammel; hans hustru Mergreta Jeppis døde 13. nov. 1659 i sit
□ år. Herunder hviler også Thomas Ollufsen i Beck, »sandtman« i Gram her
red, død i juni 1627, 44 år gammel. Stor, hvidgrå kalksten, 236 × 160 cm med
versalindskrift på tysk. Det store, ovale skriftfelt, der indfattes i en barok
ramme, flankeres af smalle rektangulære felter, hvori Kristus med korset og
Kristus med sejrsfanen. Over og under disse er der firkantfelter med religiøse
indskrifter (Matth. 10, 38, Marc. 12, 25, Luc. 25, 43 og Johs. 11,25). I hjør
nerne er der store medailloner med evangelisterne, mellem de øvre et ovalfelt
med engel, der holder to slidte skjolde med utydelige initialer, mellem de nedre
et hjerte.
Denne sten er særlig interessant, fordi stenhuggeren på dens bagside har
påbegyndt udhugningen af en rustningsklædt mand (fig. 24). På skibets syd
vestre gavlhjørne.
2) O. 1692. »In diesem Schlafkammer ruhet ...« mag. Petrus Jordt, forhen

667

NUSTRUP KIRKE

E. M. 1952

Fig. 23. Nustrup. Messeklokke
(p. 660).

E. M. 1952

Fig. 24. Nustrup. Påbegyndt figurrelief; på
bagsiden af gravsten nr. 1 (p. 666).

ærkediakon i Haderslev i 11 år, dernæst præst i Nustrup i 6 år, »selig ent
schlafen« [faldt i krigen] i marts 1659 i sin alders 30. år, samt hans successor,
Iohannes Velleius [d. e. Wedel], tidligere præst i Nustrup i □ år, død 2. jan.
1692, tillige med fru Dorothea Ölegardt von Ahlefeldt, der fødte sin første
ægtefælle 11 sønner og een datter, sin anden fire sønner og een datter, død
16□. Desuden nævnt to børn, Jacob Jordt, død 3 år gammel og Christina
Jordt, død 2 år gammel. — Stor, hvidgrå kalksten, 219 × 148 cm, med rekt
angulært skriftfelt, hvis fordybede versalindskrift er på tysk. Skrifttavlen flan
keres af snosøjler, hver under et skjold med våben og initialer for Jordt og
Wedel, mens enkens våben og initialer står over skriftfeltet. På søjlerne ind
skrifter fra Job. 19 og Philip 3, under søjlerne timeglas og herimellem fladoval
med gravskriften over børnene. Nu i skibets gulv, tidligere nordligt i koret24.
3) O. 1704. Niels Jensen, degn til denne menighed, død ... aug. 1704. Brun
lig kalksten, i fire stykker, 70 × 44 cm, med fordybet versaltværskrift. På loftet.
4) O. 1773. Jørgen Hybschmann, fordum sognedegn til Nustrup, født 18.
juli 1687, død 10. april 1762, 74 år, 9 måneder og ... gammel, og Anna Maria
Hybschmans, født 25. juli 1710, død 15. nov. 1773, 63 år og 4 måneder gam
mel. Hvidgrå kalksten, 176 × 109,5 cm; tværskrift med skriveskrift og store
skønskriftsbogstaver, der fylder hele fladen; hulet kant. På kirkegården25.
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5) O. 1789. Sognedegn Ludewig Hübschman, født ... juni 1733, død ..
1785 52 år og 3 måneder, med hustru Kierstina Hübschmann, født .. aug.
1737, død 22(?) sept. 1789, 46 år gammel. Religiøs indskrift eller vers. Rød,
ølandsk kalksten, 181 × 120 cm, i fire stykker. Hele fladen optages af den for
dybede gravskrift med versaler, navnene med store skønskriftsbogstaver, den
gudelige skrift med skriveskrift. Tværriflet kant inden for hul-led. På kirke
gården25.
6) O. 1786. Provst Thomas Wang, født i Fladstrand i Vendsyssel 1709, kal
det til sognepræst i Skrydstrup 1734 og provst i Gram herred 1751, fra Skryd
strup kaldet til Nostrup (!) i samme herred 1762, hvor han døde 18. nov. 1786.
Gift første gang 1734 med fru provstinde Maria Susanna Clements, »salig hr.
provst Lago Wedels enke, moder til een datter med ham, hvilke begge forlod
ham ved døden 1736 og ligge begravne i Skrydstrup kirke«, anden gang med
mademoiselle Catharina Dorothea von Eynen, død 8. nov. 1780 »og ligger be
graven ved hans side«; deres eneste datter har med sin ægtefælle bekostet dette
mindetegn. Rødlig kalksten, 180 × 120 cm, med reliefhugget skriveskrift, sted
navne med versaler og navne med store skønskriftsbogstaver. Det bladindrammede skriftfelt optager det meste af stenfladen, men foroven er der blevet
plads til et lille relief af den opstandne med sejrsfanen flankeret af »1. Mose 3
V. 15«. I hjørnerne foroven svævende engle, den ene med palmegren, den an
den med krans, forneden våbenskjolde. Nu i skibets midtgang, tidligere syd
ligt i koret.
7) O. 1789, udført efter samme skema som stenen fra o. 1793 i Toftlund,
Nr.-Rangstrup hrd. Unge karl Peder Flansen Paulsen, født i Toftlund 13.
april 1752, død i Gabel 12. nov. 1789, 37 år gammel; under indskriften opbyg
geligt vers. Hvidlig kalksten, 179 × 122 cm, med tværskrift, reliefversaler og
skriveskrift, på baggrund af et ophængt draperi, der foroven er samlet under
en krone; bag denne ses en engel i halvfigur, som med udbredte arme holder
kvist og palmegren; draperiet støttes af putti. Tværriflet kant inden for hul
led. På skibets nordvestre gavlhjørne25.
8) O. 1789. Peder Nielsen Schultz, født i Lle Nustrup 1755, død samme
steds 21. juni 1789 i hans alders 37(!) år. Hvidgrå kalksten, 184,5 × 122 cm,
med reliefversaler, navnet med store skønskriftsbogstaver og den religiøse ind
skrift foroven, Viisd. 4. C. 10. V., med skriveskrift. Det skjoldagtige skriftfelt,
som forneden afsluttes med korslagte knogler, bærer øverst en krans med
»Memento mori« flankeret af svævende engle; langs siderne storakantus. I ste
nens nedre hjørner bladmedailloner med: Hodie mihi og Cras tibi (»idag mig,
imorgen dig«), hvorimellem vinget kranie. Tværriflet kant inden for hul-led.
Antagelig fra samme værksted som nr. 7. På kirkegården25.
9) O. 1821. Baltazar Giørtz, i 33 år religionslærer, heraf de 17 ved denne
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menighed, født i Kolding 30. nov. 1758, død i Nustrup 2. april 1821. Hvidblå,
rektangulær marmorplade indfattet i en glat sandsten, 111,5 × 62 cm. På
kirkegården.
KILDER OG HENVISNINGER
L A . Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Nustrup 1870—
1902.— Nustrup præstearkiv: C1. 1782—1868. Kirkeregnskabsbog.— Bal—2. 1804—77.
Libri datici. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28. —
Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Ernestine Nyrop 1923
(inventar), S. A. Claudi-Hansen 1910 og P. Kr. Andersen 1939 og 1947 (forundersøgelse
af inventar), 1953 (istandsættelse af inventar), 1954 (forundersøgelse af prædikestol og
istandsættelse af S. Hjælper-krucifiks) og 1955 (istandsættelse af altertavle) samt Hans
Neumann, Haderslev Amts Museum 1951 (udgravning i skibet). — Undersøgelse og
beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 410 ff.
1 Acta Pontificum Danica 30. nov. 1495, nr. 3500; 16. maj 1496, nr. 3531, hedder det
imidlertid »ecclesia parrochiali Nustrup cum sua capella annexa Gramby«, hvilket dog
må være en forbytning af navnene, da Nustrup atter 15. og 23. april 1499, nr. 3689 og
3699, kaldes anneks til Gram. 2 Samlinger af Adkomster, Indtægtsangivelser og kirke
lige Vedtægter for Ribe Domkapitel og Bispestol, .. kaldet »Oldemoder«, udgivet af
O. Nielsen 1869, p. 108. 3 Jfr. Svend Aakjær i Historisk Tidsskrift 11. rk. II, 445.
4
C. M. A. Matthiessen: Ribe Arkidiakonatets Indtægter ved Reformationen, i Ny kirkehist. Saml. 1857—59, I, 669. 5 Ribe bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 6 Ribe
7
bispearkiv:
rgsk.
1591—1654.
Haderslev
amtsarkiv:
Tørninglen
kirkevisitatorialsager 1797—1877. — Huset er muligvis identisk med det, der omtales af Rhode p. 405
og i Danske Atlas p. 178: »Sal. Hr. Provst Wedels første Hustrue Anna Elisabeth Friis,
har for sin Guldkiæde ladet bygge et Fattighuus hos Kirken, hvori 2 Partier have frie
Værelser«. 8 Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—1863.
9
Indgangene kaldes enten »kirke-stede«, 1640—43, »kirkestente«, 1752, eller »kirkestætte«, 1755, 1774 (note 8 ovfr.). 10 Ifølge en kronikudskrift i Carsten Petersens
privatarkiv skulde våbenhuset 1778 »forhøjes og fornyes«. Mens fornyelsen må referere
til skalmuringen og de ændrede detailformer i gavlen, synes der ikke at have været tale
om nogen forhøjelse, men der foreligger en ringe mulighed for, at våbenhuset har fået
et nyt, omend genanvendt tagværk. 11 »Grande«, samles til grande(nabo)-stævne. Her
muligvis en sten, hvorfra der indkaldtes til stævne. 12 Ribe bispearkiv: Gram hrd.
Uregistreret korrespondance 1779—1812. 13 Kronikudskrift i Carsten Petersens pri
vatarkiv. 14 SJyAarb. 1939, p. 217. 15 Sml. Mogens Clemmensen: Bulhuse, 1937,
II, bl. a. tavle 11 og 13. 16 Når Trap (1. udg. p. 61, jfr. 4. udg. IX, 160) meddeler, at
der på det gamle træværk om alteret står 1514 og 1624, kan det første årstal udmærket
passe på alterbordet, dersom man tør antage, at der i virkeligheden har stået 1574 (1500tallets syvtaller ligner vore ettaller). Alterbordspanelet bliver da samtidigt med det
ældste kendte stolesæt, hvoraf der er bevaret en stadegavl med årstal (se p. 665); imid
lertid kan man ikke udelukke den mulighed, at det refererede årstal netop er årstallet
på stolegavlen, der på daværende tidspunkt kan være anbragt bag alteret. 17 Ribe
bispearkiv: Gram hrd. etc. 1626—1778. 18 Notits efter kronik, i Carsten Petersens
privatarkiv. 19 M. Rosenberg: Der Goldschmiede Merkzeichen. Frankfurt a. M. 1922,
I nr. 640. 20 Nustrup kirkebog 1758—86, p. 459. Meddelt af arkivar P. Kr. Iversen,
Åbenrå; jfr. note 18 ovfr. 21 Matthaei: Holzplastik, 1901, p. 29. — M. Mackeprang:
Afvigende Krueifiksformer, i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1907, p. 49 ff. (her udførlig be-
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skrivelse af stafferingen; sml. J. Kornerup: Om Middelalderens Fremstillinger af Christus
paa Korset, smst. 1871, p. 253 ff. (kender på dansk område kun Östra Vram) og Carl
R. af Ugglas: Efterlämnade konsthistoriska studier, 1951, p. 23 ff. 22 Ribe bispe
arkiv: Nr.-Rangstrup hrd. ureg. korrespondance 1780—1812. 23 Løgumkloster visita
torialsager (aflev. fra Kiel). C V 2 nr. 144. 24 Jfr. indberetn. af P. Kr. Andersen 1947
og Abildgaards dagbog p. 133. 25 Under indsamlingen af materialet til Nustrup kirke
1952 forsøgte redaktionen og museet at formå menighedsrådet til at bevare en del af
gravstenene bl. a. ved at placere de fire bedste på de bare vægge i det nyindrettede grav
kapel. Det lykkedes imidlertid ikke, skønt nogle af stenene er meget velbevarede og re
præsentative typer for sønderjysk gravstenskunst. Om en menneskealder er den skøre
kalksten sikkert gået til grunde.

Fig. 25. Nustrup 1799.

Fig. 1. Skrydstrup. Ydre, set fra sydvest.

E. M. 1953
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er findes ingen ældre tradition om, hvem kirken i katolsk tid var viet til1; med no
gen sandsynlighed tør man vel antage, at den p.679 afbildede rustningsklædte figur
repræsenterer kirkens værnehelgen; hans identitet er imidlertid usikker, da det ikke kan
afgøres, om han forestiller S. Mauritius eller Chrysogonus, hvem den nærliggende Moltrup
kirke (p. 538) var viet til, og af hvem der er bevaret en figur.
Kirken, der ifølge Jensen: Statistik2 tidligere skal have været anneks til Bevtoft,
Nørre-Rangstrup hrd., betalte efter kirkelisten i »Ribe Oldermoder« en afgift på 4 sk.
engelsk og på reformationstiden i procuratio 2 sk. engelsk (jfr. Nustrup p. 642). Om
patronatsforholdene i middelalderen vides intet3, men ved reformationen er den for
mentlig kommet under landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter 1580 kongen, der be
satte kaldet gennem danske kancelli.
Kirken led en del under Svenskekrigene 1658—59. Under anden verdenskrig lukkedes
kirken 1944 af tyskerne på grund af den nærliggende flyveplads, og inventariet evakue
redes; den genindviedes 22. juli 19454 (sml. mindetavle).
Ved restaureringen 1952 fandtes to *mønter, en Roskildepenning fra Erik Menved og
en toskilling fra 1665; den første lå sammen med nogle glasstumper fra en blyindfattet,
rhombeformet rude ved den sydlige ende af alterets forside. Nu i Haderslev Amts Museum.
Et sagn, i to varianter, beretter, at en mand på Borrevold skal have bygget kirken5.
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Fig. 2. Skrydstrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

Kirken ligger midt i sognet og i byens sydøstre udkant. Kirkegården, som
er udvidet mod vest, hegnes af stendiger, det vestre omsat med kløvede sten
o. 1860, de andre, som er bredere og højere, er stablet af rå kampesten, hvoraf
mange er fra een til halvanden meter. Der er en køreport med låge i vest,
som o. 1875 afløste en muret kirkegårdsport i nordvest (Chronik), og tre låger
til gamle kirkestier i syd og nord med træfløje mellem granitstolper; det var
formentlig den ene af disse låger, der 1800 kaldtes »Lildholt loge«6. 1727 ind
købtes mursten til den nordre port, og seks år senere blev den nævnte i nord
vest repareret; 1815 maledes kirkegårdsporte og låger røde6.
Kirken består af romansk kor og skib og et sengotisk tårn i vest; et våben
hus foran syddøren og et sakristi på korets nordside blev nedrevet 1874. Orien
teringen har lille afvigelse til nord.
Kor og skib, der er af granitkvadre, stammer formentlig fra romansk tid,
men det er meget sandsynligt, at kirken har gennemgået en omfattende istand
sættelse omkring midten af 1300-tallet (sml. nedenfor). De udvendige mure er
stærkt omsatte og meget uregelmæssige med store udbugninger, ligesom de
indvendige vægge, af rå kamp, er mere ujævne end vanligt, og hjørnerne er
stærkt rundede. Under korets østgavl har soklen karnisprofil; en enkelt sten
med indhugget, 20 cm stort, græsk kors har dog skråkant. På resten af kor og
skib, hvis murhøjde er 3,7 m, er soklen snart hulet eller skrå, snart retkantet
eller helt uregelmæssig. Det eneste bevarede, romanske vindue, korets blændede
nordre (udvendig 77 × 36 cm, 225 cm over sokkel) har monlitoverligger; et
højtsiddende, ligeledes blændet vindue midt i skibets nordmur er rimeligvis
også romansk, men stikket er ændret (udvendig 98 × 84 cm, 264 cm over sok
kel). Af dørene spores kun den retkantede, godt to meter høje nordre, som
indvendig er afdækket med en planke. Triumfgavlen, af hovedstore, rå kampe
sten med mange småsten i fugerne, er antagelig samtidig med resten af byg
ningen.
Ændringer og tilføjelser. Det er ovenfor nævnt, at kirken har gennemgået
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Fig. 3. Skrydstrup. Blybarre (p. 675).

en restaurering i gotisk tid, og fra denne stammer det fladbuede stik over ski
bets romanske nordvindue, et fladbuet østvindue i koret (blændet endnu i go
tisk tid), korets taggavl og den spidse triumfbue, alt muret af munkesten.
Skibets vestgavl blev næsten bortbrudt ved opførelsen af det nu kun to
stokværk høje, sengotiske tårn, som er opført af munkesten i munkeskifte
suppleret med kvadermateriale fra vestgavlen. Det indre, der står i forbindelse
med skibet ved en spidsbuet arkade med overgribende stik, dækkes af et kryds
hvælv med retkantede kvartstensribber og trækhuller i alle svikler. Til det
følgende stokværk er der adgang ad en trappe i nord, som næsten er helt om
muret i 1700-tallet; under- og overdør er fladbuede, spindelen tyk og rund
og loftet af udkragede binderstik; trinene, af råt kløvede granitsten, stammer
fra 17946. Det tidligere mellemstokværk, hvis syd- og vestmur er fornyet, har
i nord en fladbuet lysåbning med lige gennemløbende karme; dette stokværk
er nu tårnets øverste, og af det tidligere klokkestokværk indgår østmurens
midterste del — med to fladbuede, falsede glamhuller under et savskifte —
i tårnets nuværende østgavl. Nogle skifter over dette savskifte følger et andet
samt et blændingsbånd, der er tredelt ved rejste løbere; disse spor tyder på,
at tårnet tidligere har været af Tørninglen-type med fire gavle og et spir.
Ifølge kirkeregnskaberne fra 1682 var tårnet »nyeligen nederfalden«, det alle
rede forrådnede tømmer sønderslået og blyet fra tårnet vejet; af sten faldt
der kun få, men ved den påfølgende istandsættelse, hvortil der medgik 12000
mursten, 70 læster kalk, 3000 tagsten og en hel del tømmer7, bestemte man
sig alligevel som nævnt for at nedbryde størstedelen af klokkestokværket og
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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forsyne tårnet med saddeltag og gavle i øst-vest8. Det spir, som faldt ned, var
fire- eller svagt ottesidet som flere af Tørninglen-spirene, og materialet var
egetømmer. Tømmeret var dog ikke så medtaget, som det fremgår af regnska
berne, thi mindst 12 stykker, hvoriblandt tre hjørnespær, blev genanvendt i
skibets tagværk, og resten er antagelig gået med til opførelsen af nedennævnte
våbenhus. De mange om- og skalmuringer af tårnet fremgår både af regnska
berne og af de årstal, der står på jernankrene, i vest 1722 og 1744, i syd 17536,
mens 1742 i øst synes at høre sammen med vindfløjen.
Et nyt †våbenhus, »som var oprejst for kirkedøren af gammelt tømmer« blev
1694 tækket med tagsten6; tømmeret stammede sikkert fra det 1682 nedfaldne
spir, og bygningen var rejst foran kirkens syddør, hvor sporene viser en bredde
på 4,5 m og en højde på godt 2 (fra skibets sokkel til våbenhusets tagskæg);
det er muligt, at våbenhuset i første omgang var helt af tømmer, men senere,
antagelig 17399, blev det udmuret, og sporet af den vestre flankemur angiver
en tykkelse på 44 cm. 1794 blev våbenhusets skorsten istandsat, 1850 blev
loftet malet6, og 1874 blev bygningen på grund af forfald nedrevet, syddøren
tilmuret og indgangen flyttet til tårnet (Chronik).
Et †sakristi, der blev nedrevet samtidig med våbenhuset, stod i forbindelse
med koret ved en fladbuet, falset dør, som endnu er i brug. Bygningen, som
har efterladt sig spor på korets nordmur, var ca. 4,5 m bred og 1,8 m høj
(over korets sokkel); murtykkelsen svarede til våbenhusets, og brandtaksatio
nen fra 1846 oplyser, at murene var af brændte sten i begge tilbygninger10; en
skorsten i sakristiet nævnes 18226.
Tagværkerne over kor og skib er af eg, med hanebånd og et sæt skrå spær
stivere; de er sikkert jævngamle med murene, men stærkt omsat og suppleret,
dels med eg fra det nedfaldne spir (sml. p. 673), dels med fyr. Hanebånd og
spærstivere har alle været bladet og naglet til spærene; der ses rester af huljernsnumre, men der er også en nummerering, der svarer til tårnets fra 1682,
og som tillige med det genanvendte spirtømmer viser, at tagværkerne er ble
vet omsat kort efter spirets fald; arbejdet skal sikkert henføres til 1685, da
der indkøbtes en mængde deller7. — Tårnets egetagværk er fra 1682—83; det
har stemmejernsnumre i syd, øksehugne i nord, sidstnævnte sted suppleret med
et øksehugget N.
Kirken er hvidkalket; to fladbuede vinduer i skibets nordmur (det østre
tilmuret) stammer fra 17886, mens de større i syd er fra restaureringen i 1870’rne.
1952 blev kirken restaureret påny (Arkitekt V. Hardie Fischer), støbejernsvinduesrammer fra 1896 afløstes af trækarme11, gulvene blev lagt af gule mur
sten og bjælkeloftet malet gråt og brunt. Kor og skib har skifertag (indtil 1874
bly), tårnet blytag, og på dets nordside læses de blystøbte initialer (?)K MP og
1777, som angiver året for overgangen fra tegl til bly6.
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Fig. 4. Skrydstrup. Indre, set mod øst.
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Ved restaureringen blev der direkte under klinkegulvet, ved skibets sydmur
og to meter øst for vestmuren, fundet en blyklump på ca. 200 kg. Klumpen
(fig. 3), der havde form som en kvadrant (radius ca. 45 cm) med hvælvet un
derside (støbt mod sand eller ler), var på den plane overside udstyret med for
skellige mærker: stempel med halvrundt skjold, to ens bomærker (udført med
et smalt, fladt jern) og et andet af form som en a-rune. Der er næppe nogen
tvivl om, at den nu ødelagte klump var en blybarre 12 .
På tårntaget er der to vindfløje, af hvilke den østre har årstallet 17429.
†Kalkmalerier. 1952 blev der på kirkens nordvæg, øst for døren afdækket
spor af en formentlig sengotisk dekoration i rødt og blåt; væggen synes at
have været opdelt i felter, og inden for hvert felt var bunden oversået med stili
serede planter og smårosetter, alt mindende om en primitiv, men fornøjelig
almueornamentik. Malerierne overkalkedes atter.

INVENTAR
Alterbord, middelalderligt, muret op ad korets østvæg, 101 cm højt, 125 bredt
og 151 langt, med en fra restaureringen 1952 stammende påmuring, der dæk
ker den oprindelige kerne; alterbordpladen består nu af moderne, gule sten.
43 *
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†Sidealterbord. Syd for triumfmuren, på dennes vestside er der et murfrem
spring, der formentlig er rester af et †alter.
Altertavlen (fig. 5—8) er en gotisk skabstavle fra begyndelsen af 1500’rne
med to, nu faste fløje; rammelister og topstykke er sikkert fra omkring 1705.
I midtskabet står tre store, ca. 120 cm høje figurer; i midten nådestolen, flan
keret af Maria med barnet og Maria Magdalene. Den stående Gudfader, der
holder Kristi kors foran sig, har let hældende hoved med kraftig hår- og skæg
vækst, der er svagt bølget, temmelig stor næse og skarptskårne kindben; på
hovedet krone med (nye) korsblomsttakker og forneden en tovstav; dragten
falder i ret flade folder. Krucifiksfiguren, der hænger i skråt strakte arme, bæ
rer en kraftig tornekrone på det svagt bøjede hoved, hvis ansigtstræk minder
en del om faderens; brystkassen er fremstående med spydsår i højre side, kort
lændeklæde og lange ben med store, let korslagte fødder. Til heraldisk højre
for Gudfader står Maria med barnet på venstre arm, med højre rækker hun
det et æble, som det griber med begge hænder. Under en krone svarende til
Gudfaders, dog uden tovstav (og som denne med fornyede takker) har Maria
et langt, regelmæssigt bølget hår, runde træk og lille mund. Over kjolen bærer
hun en kappe, samlet op under venstre hånd. Det lille Jesusbarn har tætslut
tende, krøllet hår, der virker som en hætte. Maria Magdalene (fig. 8) bærer
over håret, der er snoet i bukler, et turbanagtigt hovedtøj med smykkeprydet
midtbånd. I den ene hånd holder hun salvekrukken, i den anden låget. Over
kjolen bæres en kappe, samlet sammen ved højre ærme. I sideskabene de ti af
apostlene samt Paulus, med sværd, desuden en unggotisk figur hørende til en
ældre tavle (p. 679); flere af de øvriges attributter er rimeligvis ombyttet, idet
Bartholomæus, med kniv og bog her er fremstillet som skægløs. De ret forskelligtprægede figurer er i hvert fald skåret af to hænder, måske endda tre, idet
Jakob major og Filip såvel i størrelse som i behandling af ansigtstrækkene ad
skiller sig fra de andre figurer. Judas Thaddæus, med bogpose og (løs) kølle
(fig. 6), kan eventuelt være skåret af en tredie svend. Fælles for dem alle er en
vis håndfast, primitiv skæremanér, der snart bringer et hjemligt Ribeværksted
i tankerne, snart erindrer om lektoriefigurerne i Løgumkloster (og Jelling), uden
at der dog kan påvises en dybere sammenhæng. Ingen af fløjenes figurer synes
at være udført af den, der har skåret midtskabets figurer. Det sengotiske skab,
der er sinket sammen i hjørnerne, og hvis fløje har (delvis fornyede) affasede
rammelinier på bagsiden, står på en enkel, vistnok noget ændret predella med
svagt udadsvajede sider (bundliste fornyet). I året 1705 (se †malet indskrift
ndf.) er tavlen rimeligvis blevet forsynet med nye rammelister og topstykke,
alt udført i landlig efterrenæssancestil. Midtskabet flankeres af skællagte ski
ver, der midtpå og for enderne har en stor rudebosse, mens fløjene kantes af
ædelstensbosser mellem profillinier. Ved fornyelsen hævedes den hylde, hvorpå
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de øverste figurer stod (not i rammestykkerne ses), og sidefløjen deltes af en
udskåret, tunget liste med skællagte skiver, hvorover akantusvolutter; disse
to lister er nu efter altertavlens istandsættelse 1938 vendt på hovedet; fløjenes
hundlister svarer til de ovennævnte. Det tungede topstykke har over en tand
snits- og æggestavsliste tre rektangulære felter, kronet af (nye) drejede top
spir; topstykkets tunger ender i akantusvolutter, hvorunder et udsparet, tun
get felt. Altertavlen står nu efter en istandsættelse ved P. Kr. Andersen 1938
med en staffering fra 1757, som er omtalt på midtskabets fodliste; med versaler
står: »Anno 1757 mense octobri hoc opus reparatum est: Beniamin Richter
pinxit: Finis coronat opus« (»år 1757 i okt. måned er dette værk blevet repa
reret. B. R. har malet (det). Enden kroner værket.«). Af regnskabet fra samme
år fremgår, at da »kirken indeni er ganske slet og ringe på altertavlen med
mere«, og da den sidder godt i det, har værgerne accorderet med maleren, der
reparerede tavlen i Nustrup, at han også skulde reparere deres tavle, tre »store
billeder i koret og prædikestolen for 200 mk. l.«13 Rammelisterne er røde, med
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Fig. 6. Skrydstrup. Detailler fra altertavlen
(p. 676).

E. M. 1953

Fig. 7. Skrydstrup. Genanvendt figur i
altertavlen (p. 679).

sølv- og guldornamenter, mens topstykkets farver er grå med sølv. Skabsbaggrundene er sølvgrå, fløjene med et påmalet englehoved i de nederste felter.
Figurernes kapper er gråhvide med guld på alle foldekanter, underklædnin
gerne hovedsagelig grønne og lasurrøde. Hår og skæg ens grå eller brune. Top
stykkets tre malerier, fra samme tid, med almindelige 1700-talsfarver forestil
ler, i midten Kristus med verdenskuglen, hvorover en svævende due, mod nord
Kristus med gudslammet, mod syd Moses med lovens tavler. I de to udsparede
felter er rekonstrueret en indskrift med forgyldt fraktur på sort bund Joh. 1, 29
og Deut. 27, 26. Predellaen smykkes midtpå af et lille, rektangulært nadver
maleri, Jesus og apostlene omkring et stærkt perspektivisk bord, der står i en
art søjlehal. Maleriet flankeres af rokokoagtige kartoucher med nadverordene.
Under stafferingen fra 1757 fandtes en ældre fra 1705, bevidnet af en versal
indskrift under den fra 1757: »Anno 1705 mense octobri hoc opus reparatum
est«. Samtidige malerier i topstykket og på predellaen fandtes ved restaure
ringen under de nu fremdragne. 1857 stafferedes tavlen af maler Lorenzen6;
figurerne hvidmaledes, undtagen hvor de var forgyldte, og baggrunden fik
stenfarve10.
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Fig. 8—10. Skrydstrup. 8. Maria Magdalene, fra altertavlen (p. 676). 9. Sidealtertavle, Maria med
barnet (p. 679). 10. S. Chrysogonus eller S. Mauritius, fra sidealtertavle (p. 680).

Fra en altertavle, enten tilhørende den ældre højaltertavle eller en sidealter
tavle, stammer en unggotisk figur (fig. 7) fra o. 1275, (tidstype sml. Jegerup
Johannes evangelist p. 605) nu oversavet og anbragt i den ene af altertavlens
fløje. Den ca. 50 cm høje halvfigur forestiller antagelig en af englene fra en
opstandelsesgruppe, idet der bag på figuren er to indsnit, henholdsvis med een
og to nagler, der kan være beregnet til fastgørelse af vinger. Figuren er stærkt
drejet, med nedadbøjet, fremstrakt venstre arm og krummet hånd; højre fat
ter om klædebonnet. Hovedet er let hældet med kort, tykt hår buklet i tidens
manér. Staffering som altertavlens øvrige figurer.
Sidealtertavler. 1) Maria med barnet (fig. 9), gotisk, vel fra første halvdel af
1400’rne, muligvis også yngre, men arkaiserende. Den 100 cm høje (incl. kro
nen) siddende Mariafigur har fyldige ansigtstræk med små, tætsiddende øjne,
let bølget hår og stor korsblomstkrone anbragt lidt på sned, hvad der i for
bindelse med de store hænder giver figuren et noget provinsielt præg. Maria er
iført en fodsid kjole og lidt kortere kappe; på en pude over hendes venstre knæ
sidder det store, kjortelklædte Jesusbarn, der strækker begge arme frem mod
det, moderen har holdt i højre hånd. Figuren er anbragt på et nygotisk fod
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stykke fra 1909 og under en barok, rektangulær baldakin, under hvis smal
fyldinger der er tandsnit- og buetungelister. Stafferingen, repareret af P. Kr.
Andersen, stammer i hovedsagen fra 1909, udført af Wilh. Jensen, Garding14,
men hviler formodentlig på et barokt grundlag. Maria har olivengrøn kjole,
forgyldt kappe med blåt foer og røde sko; på guldkronen er bevaret rester af
den middelalderlige staffering, indprikkede konturlinier, hvorimellem bånd af
æselrygsbuer. Barnets ankellange kjortel med de lange ærmer har et sengotisk
rankeværksmønster i rødbrunt. På fodstykket var tidligere malet årstallet 1909
henvisende til restaureringen. Ifølge Abildgaard15 stod Mariabilledet 1775 »nede
i kirken« »i vestlig Hiørne«; efter 1883 anbragtes det på loftet (Haupt p. 421),
hvorfra det nedtoges ved restaureringen 1909. Nu opstillet ved skibets vest
væg, syd for tårnbuen.
2)
Rustningsklædt helgen (fig. 10), S. Chrysogonus (jfr. Moltrup p. 545) eller
snarere negerhelgenen S. Mauritius, sengotisk, fra sidste halvdel af 1400’rne.
Figuren, der er 150 cm høj (incl. fodstykket), bærer en rustning, der minder
meget om Chrysogonusfigurens i Moltrup kirke; herover ligger en kappe
heftet sammen over brystet ved et bånd; på hovedet har han en tætsluttende,
turbanagtig hue og på fødderne lange, spidse sko; i venstre hånd holder han
et skjold støttet mod jorden og i højre nu et kort spyd. 1775 beskriver Abild
gaard15 genstanden som en stok. Stafferingen er udført 1909 af Wilh. Jensen,
Garding, og udbedret af P. Kr. Andersen 1947. Ansigtsfarven er lysebrun som
hos en mulat, og hvis denne farve hviler på en ældre staffering, er der grundlag
for den antagelse, at figuren forestiller S. Mauritius. Både den forsølvede rust
ning og den grønne, laserede kappe har guldkanter, kappefoeret og hoserne
er røde.
Ifølge en ældre tradition, der findes hos Abildgaard og i Danske Atlas (VII,
178) skulde figuren forestille biskop Magnus af Ribe. Pontoppidan opgiver, at
bispens »Billede i fuld Legems Størrelse udhugget af Træe sees bag Prædike
stolen«, mens Rhode (p. 407) noterer, at biskop Magnus’ navn og dødsår 1364
læses på en tavle16. Det er værd at notere, at pladsen bag prædikestolen, for
mentlig triumfvæggens sydside, netop er den traditionelle plads for en kirkes
værnehelgen, mens Mariaaltret var på den anden side af korbuen, triumfvæg
gens nordside. 1883 kom figuren på loftet, hvorfra den blev nedtaget 1909 og
restaureret. Nu er den anbragt på skibets vestvæg, nord for tårnbuen.
Altersølv. Kalk, skænket 1725, men 1862 omarbejdet og gjort en halv tomme
større af guldsmed W. Nissen, Haderslev6, efter at den havde lidt skade ved
præstegårdens brand samme år. Den er 20 cm høj, har ottesidet fod på tilsva
rende fodplade, hvorpå indprikket »Schrüsterob Kirck«; på foden et lille, støbt,
fastnittet krucifiks og graverede versaler og store skønskriftsbogstaver: »Udi
Past: Mag: I. Morups Tid Og Kirche Wergens Peder Hansen er denne kalch
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Fig. 11. Skrydstrup. Oblatæske 1726. Sygekalk 1736 (p. 681).

af tafle penge bekostet anno 1725«. Ottekantede, tværprofilerede skaftled og
knop med seks glatte rudebosser og drevne spidsblade; højt, udsvajet bæger
fra 1862. På fodpladen mestermærket, sammenskrevet C V B i oval, antagelig
for Christopher von Barm (Bøje p. 414), samt Tønder bymærke, et tremastet
skib. Disk af plet. Til oblater bruges berettelsessættets æske. Vinkande med
Københavns mærke 1938; på legemet graveret: »Skrydstrup Kirke« og for
neden giverens navn: »M. Lauritzen Præst i Skrydstrup Kirke 1887—1903«.
†Kalk og disk af tin anskaffedes 1661—62 for 12 sk. lybsk7. En †tinvinflaske
omgjordes 16896.
Sygekalk (fig. 11) og -disk, skænket 1736. Rund, profileret fod endende i vulst,
hvorfra det koniske skaft vokser op, afsluttet af ottesidet, midtdelt balusterled; ret stort bæger, hvorpå graveret skriveskrift: »H. Thomas Wang Past.
Schrydsterop. Peder Hörlöck Ao. 1736 [P. H. var kirkeværge]. På foden fastnittet et støbt krucifiks. Mestermærke F M i oval for Fridrich Christian Munch
(Bøje 2844) og Tønder bymærke, eenmastet skib. Samtidig disk med samme
mærker som kalken. Oblatæske (fig. 11), fra 1726, 3 cm høj og 8,5 cm lang,
oval, med glat, lodret kant og profileret låg med let takket rand. På låget gra
verede versaler: »Peter Nielsen Hörlöck Ao. 1726«. Under bunden samme
mester- og bymærke som på kalken.
Alterstager, fra 1776, ganske svarende til Fjelstrups fra 1767 (p. 308), 38 cm
høje; på foden graveret skriveskrift: »hr. Richard Krahe 1776« [sognepræsten]
og »Mechel pedersen hiuler 1776«. Ifølge regnskaberne købtes 1664 et par store
†stager med jernpiber udi for 3 rdl. samt 1684 et par drejede †trækærler til
3 mk. 1.7; de sidstnævnte fandtes ifølge kirkens kronik 1897 ff. endnu på loftet.
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Fig. 12. Skrydstrup. Kirkekiste (p. 686).
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Brude- og kristentøj. 1830 ansøgte sognepræsten om, at det måtte påbydes
hans sognefolk at anvende kristentøjet og brudesmykket, som var i præste
konens varetægt og udlejedes af denne17. Det fandtes endnu 185410.
Enkel alterskranke af træ, fra 1952.
Døbejont (fig. 13), romansk, af granit, af samme mester som Gl. Haderslevs
(p. 228). Fod og kumme (ca. 85 cm i tværmål) har tilsvarende form, og flere
af ornamenterne genfindes, således den skarpkantede tovstav langs mundingsranden og bølgeranken herunder; Skrydstrup-fonten har dog kun eet stort,
fremspringende mandshoved, hvis øjne og mund (med overskæg) er angivet i
relief, næsen nu afslået. Hullet foroven i hovedet er 4,5 cm dybt. På kummen
parvis modstillede løver og fugle med udbredte vinger, alle dyrene adskilt af
rektangulære felter hvori geometriske figurer. Intet afløb. I fodens rundbue
felter: 1) løve, af samme type som Gl. Haderslevs, 2) stærkt forenklet halvfigur af Kristus med korsglorie og oprakt højre hånd, 3) roset af korsstillede
spydblade og runde blade, samt 4) georgskors med spydblade. I skibets nordøsthjørne. (Mackeprang: Døbefonte p. 332 ff.).
Dåbsfad o. 1550—75, af sydtysk arbejde, 55 cm i tværmål; i bunden en dre
vet fremstilling af syndefaldet omgivet af minuskel- og majuskelring, i øvrigt
smykket med de vanlige indstemplede ornamenter.
Dåbskande (fig. 15) af tin, købt 1862 hos kandestøber Svanberg, Køben
havn6. Under låget (nu uden knop) stemplet: Svanberg 1842 (fig. 16).
Korbuekrucifiksgruppe (fig. 17—19), sengotisk, fra slutningen af 1400’rne.
Den 135 cm høje Kristusfigur (fig. 18) har smalt, fint ansigt med næsten luk
kede øjne, let åben mund og tvedelt fuldskæg, der vokser tæt omkring munden;
skarpsnoet tornekrone. Både de næsten vandret strakte arme, med bøjede
fingre, og brystkassens muskulatur er fint gennemarbejdet, og spydsåret og
navlen kraftigt markeret. Ganske smalt lændeklæde og korslagte fødder med
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Fig. 13. Skrydstrup. Døbefont
(p. 682).
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Fig. 14. Skrydstrup. Dør, 1742, fra † degnestol
(p. 685).

tydelig naglefold. Også figurens ryg er omhyggeligt udført, muskler og rygrad
er angivet og lændeklædet ført helt rundt, ligesom håret falder i fem tilspid
sede vulster ned ad ryggen. Nyere Korstræ.
Mariafiguren (fig. 17), 105 cm høj, står med let bøjet højre knæ og hænderne
foldet foran sig omkring hovedklædets hængesnip; hun er iført en lang kjole
og kappe, der falder i naturlige folder.
Den 100 cm høje Johannesfigur (fig. 19) har langt hår, der er lagt i regel
mæssige, krøllede lokker som på den rustningsklædte helgen (p. 680). Den fyl
dige dragt skjuler ganske kroppens former, armene er alt for korte; de store
hænder holder han således, at fingerspidserne berører hinanden. Både Mariaog Johannesfiguren er hule i ryggen, nu dog dækket af et brædt, der bærer spor
efter en nyere anbringelse. Begge står på tresidede konsoller. Selv om de er fra
samme værksted som krucifiksfiguren, er de gjort af en anden og ringere hånd.
Gruppen restaureredes 1909, billedskærerarbejdet udførtes af billedskærer
Hansen, Kiel, og stafferingen af Wilh. Jensen, Garding18, hvilket bl.a. fremgår
af en malet indskrift bag på korstræet og på Marias konsol. Denne staffering
udbedredes 1948 af P. Kr. Andersen. Kristus har naturlig karnation, mørke
brunt hår med grøn tornekrone og hvidt lændeklæde med guldkanter. Marias
kjole er rød med hvide blomster, hovedklædet og kappen hvide, med blåt foer.
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Johannes har grøn kjortel med rødt foer samt hvidt, guldbræmmet slag. 1909
opstilledes sidefigurerne, der tidligere havde ligget på loftet, og krucifikset på
en korbuebjælke. Nu på skibets nordvæg.
Prædikestolen (sml. fig. 4) er i sine oprindelige dele fra 1683, men væsentlig
ændret og fornyet i 1700’rne, ved hvilken lejlighed midtpartiet er blevet skræl
let for sine barokke enkeltheder. Den består af seks felter, hvoraf de fire er
oprindelige, mens de to yderste, nærmest triumf- og sydmur sikkert stammer
fra 1737, da lydhimlen opsattes. Siderne er glatte, med gennemløbende tvær
lister, foroven bestående af en art bølgeliste over perlestav, forneden rundstav
over tandsnit; gesimsen har kraftig æggestav under bølgeliste. De smalle frise
felter og højere postamentfelter har udskårne akantusranker, en enkelt med
øreflipvolutter; i midterste postamentfelts rankeværk indflettet årstallet 1683.
De senere tilsatte felter er glatte. Underbaldakinen er firsidet, glat, med hjørne
ribber. Prædikestolsopgangen, gennem korbuens sydmur, består af ældre panel
med renæssanceprofiler samt udsavede balustre, muligvis stammende fra det
»Stacket Værk ved Siderne paa Gangen ved Prædikestolen«, som lavedes 17579.
En †dør til prædikestolen nævnes 17976.
Lydhimmel fra 1737, ifølge regnskaberne af eg, lavet af snedkeren i 50 dage
for 46 mk.9. Den noget klodsede himmel er ottesidet, med bredt timeglasfor
mede felter mellem de små hjørnepilastre og udsavede topstykker bestående af
postament, storstykke og gavl med spir. Mellem topstykkerne drejede kugle
spir fra 17509. Hængestykkerne har udsavede bladranker under smalfelt med
årstal og bogstaver: 1) anno 2) 1737 3) spejlmonogram CSM (for kongeparret
Christian og Sophie Magdalene; nytilsat ved restaureringen), 4) rekonstrueret:
Hr. Thomas H. W (sognepræsten T. Hansen Wang, 5) K W Peder N H (kirke
værgen P. Nielsen Hörlyck, sml. sygekalk og oblatæske) og 6) Lavs Hansen.
De to sidste felter er tomme. På hængestykkernes inderside buetungede smal
felter og på himlens underside stor, ottetakket, profileret stjerne med midtmedaillon.
1948 restaureredes prædikestolen af P. Kr. Andersen; under en nyere ege
træsmaling og over et ældre lag, afdækkedes en staffering, udført o. 1757 af
Åbenrå-maleren Benjamen Richter6 (sml. altertavlen p. 677). Stol og himmels
hovedfarve er grøn, med rødmarmorering i felter på underbaldakinen, i him
lens frisefelter og på pilastrene; rankeværket er forsølvet, på rød baggrund,
årstal og navne forgyldte. Stolens to yngre storfelter er blåmarmorerede, mens
de fire oprindelige rundbuefelter er flankeret af blåmarmorerede søjler og inde
holder malerier af evangelisterne med deres tegn, siddende i fri luft, og neden
for deres navne med forgyldte versaler på sort bund. Lydhimlens topstykker
er malet med symmetriske akantusplanter, et enkelt med vinget englehoved;
på loftet er malet en due og indvendig på rammeværket en forgyldt fraktur-
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Fig. 15—16. Skrydstrup. Dåbskande og stempel 1842 (p. 682).

indskrift: »I ere ikke de, som tale, men det er eders Faders Aand som taler i
eder. Matth. 10. v. 20.« — Opgangspanelet er blåt, med rød-hvidmarmorerede
balustre.
Stolestader fra kirkens sidste hovedrestaurering, efter tegning af V. Hardie
Fischer, med glatte, foroven vandret afsluttede gavle, der står i blank fyr,
mens ryglænene er grønlakerede.
Til et ældre stolesæt har muligvis hørt det panelstykke med renæssance
profiler, som nu tjener til opgangspanel for prædikestolen.
†Skri(tebrædt med huller til at tælle skriftegængere; 28 cm langt og 14 cm
bredt. I en fortegnelse over inventaret fra 188119 hedder det: »Bag Alteret en
Skriftetavle med 4 Rækker Tal ved Siden af hver et Hul, hvori der blev stuk
ket Pinde for det Antal Synder, de skriftede«(!). Det fandtes endnu 1910.
†Degnestol, med udskåret årstal 1742 og udsavede rankeværkstopstykker på
de tre sider. Bevaret er en 65 cm bred dør (fig. 14), der foroven i rammeværket
over fyldingen har et smalfelt med udsavede og gennembrudte ornamenter for
enderne; over gesimslisten udsavet topstykke af symmetriske blade. Døren
står nu efter en restaurering ved P. Kr. Andersen med en staffering fra 17509,
udført af en maler fra Åbenrå* rimeligvis Benjamin Richter: grønt ramme
værk, rødligt marmoreret fylding, topstykket brunt med bladflige. På stolens
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sider stod ifølge kirkens kronik navnene på to præster: »Thomas Wang« og
»Severinus Nørregaard« (sidstnævnte præst 1809—28). 1862 flyttedes degne
stolen fra korets søndre side til korbuens sydvange10, hvorfra den fjernedes
ved sidste restaurering. Døren nu opsat i tårnbuens søndre vange.
Kirkekiste (fig. 12), senmiddelalderlig svarende til Nustrup (p. 665) o.a.,
52 cm høj, 160 lang og 58 bred, med lille læddike; sider og låg, hver bestående
af een stor planke, er sammenfalsede og samlet ved korte jern-vinkelbånd; de
tværgående jernbånd har indslåede streger og kryds. På låget to hængsel
jern, for hver af kistens ender øskner til bæreringe og på langsiden en firkantet
låseplade. Indvendig lang skyderigel ved langsiden. Kisten, der restaureredes
ved Nationalmuseet i 1952, er opstillet i tårnbuen, mod nord.
Orgel, fra Marcussen og søn, 1952, med fem stemmer, manual og pedal.
Huset, der har form som en fløjtavle, er tegnet af V. Hardie Fischer. Det tidli
gere †orgel købtes 1879 fra et kapel i Barnbeck ved Hamborg; det restaureredes
1894 af Emil Hansen Flensborg (Chronik).
Pengeblok (svarende til Nustrup p. 665), måske fra 1696, da der lavedes »en
sparblok til at samle udi hvis af almuen og fremmede gives«6; ottekantet, be
slået med både vandrette og lodrette jernbånd. Jernlåg med pengeslidse og to
hængseljern. Nu opsat på vestligste stolepanel i nord.
Nyere præsterækketavle; på skibets nordvæg.
Mindetavle for kirkens genindvielse 1945 efter besættelsen; over tårndøren.
Maleri af M. H. Nielsen, 1921—34, den første danske præst efter genfor
eningen; signeret V. G. K. På tårnets sydvæg.
Lysekroner fra restaureringen.
Klokke, senromansk, o. 1200—50 (jfr. Hjerndrup p. 298 og Hammelev p. 626).
slank, med rhombeformede figurer på slagringen og herover fire svagt ophøjede
kors mellem to rundstave; tværmål 67 cm. (Uldall p. 9—10). Den er muligvis
identisk med den klokke, som Bevtoft kirke ifølge Danske Atlas p. 180 solgte
til Skrydstrup; det er sikkert den, der 1738 omtales som den store klokke9.
†Klokke. Den liden klokke, muligvis en primklokke, nævnes i regnskaberne
17249; 1795 androg kirkeværgerne bispen om tilladelse til for to speciedaler at
måtte sælge en liden klokke, som aldrig bliver brugt, til hr. Petersen, Vojens20.
En ny klokkestol anskaffedes 17556.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) Slutningen af 1700’rne. Grå kalksten, 193 × 132 cm, med helt
udslidte reliefversaler i stenens store midtfelt. Foroven udslidt cirkelfelt med
ramme af fligede blade, flankeret af to ovaler med stående engle; den ene hol
der en krans, den anden (livets) krone. Forneden timeglas over kranie med

SKRYDSTRUP KIRKE

Fig. 17—19. Skrydstrup. Korbuekrucifiksgruppe (p. 682).
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korslagte knogler, flankeret af engle med symboler i de udbredte arme; kun
eet symbol, en segl, bevaret. I tårnrummets gulv.
2) Henimod 1800. Rød kalksten, 182 × 118 cm, med udslidte reliefversaler i
ovalt, bladstavindrammet skriftfelt, der foroven har et relief af Kristi opstan
delse; i de øvre hjørner englehoveder, i de nedre våben, dog kun eet kendeligt,
med flammende hjerte (eller blade over hjerte); tværriflet kant. I tårnrummets
gulv, øst for nr. 1.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Skrydstrup 1865
—1907. — Skrydstrup præstearkiv: Ca. 1719—1868. Kirkeregnskabsbog for Skrydstrup.
— Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28. — Chronik 1897 ff.
(ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af
S. A. Claudi-Hansen 1910, Peter Kr. Andersen 1935 og 1948 (forundersøgelse og istand
sættelse af inventar), 1938 (istandsættelse af altertavle), Egmont Lind 1952 (kalkmalede
ornamentrester) og Hans Neumann, Haderslev Amts Museum 1952 (blyklump, mønter
og kalkmalerier). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke
Michelsen 1953.
Poul Nørlund: Notebog III, 1923, p. 15—20 (NM). — Haupt I, 420 f. — H. Hejselbjerg Paulsen, i Den nordslesvigske Kirke, under red. af samme, 1945, p. 282 ff.
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1 På grundlag af Haupt I, 420 har Ellen Jørgensen i Helgendyrkelse i Danmark,
1909, p. 148, opregnet Skrydstrup blandt de kirker, der var viet Maria Magdalene, men
Haupt bygger kun sin antagelse på, at en af altertavlefigurerne forestiller Maria Mag
dalene. 2 II, 1503. 3 Rhode p. 407 og Danske Atlas VII, 178 omtaler, at kirken
skal være bygget af biskop Magnus i Ribe (sml. sidealtertavle nr. 2), men for så vidt
der overhovedet er hold i denne tradition kan det kun dreje sig om ændringsarbejder
(sml. p. 672). 4 H. Hejselbjerg Paulsen, i Den nordslesvigske Kirke, p. 285 f.
5
Dansk Folkemindesamling nr. 23, Skrydstrup kirke nr. 3047. 6 Ribe bispe
arkiv: arkidiakonatets kirkergsk. fra Tørninglen 1689—1863; sml. † Lilholt kirke, p. 689.
7 Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1688. 8 J. A. Dyssel skriver 1763, at præsten i kirke
tårnet har »et ypperligt Duehuus« (Forsøg til en Indenlandsrejse, 1774, p. 10).
9
Skrydstrup præstearkiv: G a. 1719—1868. 10 Ribe bispearkiv: bispesager etc. 1829
—64. 11 Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1865—1907.
12 Inden blybarren solgtes, blev der udskåret et lille stykke med stempel og bomærke,
som opbevares i Haderslev Amts Museum. 13 Ribe bispearkiv: Gram hrd. etc. 1626—
1778. 14 Haupt: Jahresberichte 1908—09, p. 3. 15 Dagbogen p. 133. 16 Brættet
med årstallet, »måske 1369«, er ifølge kirkens kronik forsvundet efter 1880. 17 BevtoftTislund præstearkiv: Bb. korrespondance 1829—80. 18 Brevveksling vedr. restau
reringen, i præstegårdens arkiv. 19 Tørninglen provstearkiv: af »forskelligt« 1829
1919; fortegnelse over gammelt kirkeinventar 1881. 20 Ribe bispearkiv: Gram hrd.
ureg. korrespondance 1779—1812.

Fig. 20. Skrydstrup 1799.
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irken, hvis beliggenhed endnu omkring 1920 kunde påvises, skal søges på grænsen
til Vedsted sogn, øst for jernbanelinien og tæt nord for vejen fra Skrydstrup til
Arnlund (indberetn. o. 1920). I Danske Atlas1 1781 kaldes den Lindeholt kirke, men
1638 omtaltes stedet som Nibbell kirke, og den var da en ruin, ødelagt i gamle dage
formedelst krig og fejde2. Den nævnes ikke i »Ribe O1demoder«s kirkeliste, men da kirken
har ligget umiddelbart på grænsen til Slesvig stift, er den muligvis identisk med det
øde kapel i Nubol i Barved syssel, som ca. 1450 nævnes i Slesvig domkapitels register3.
Udskiftningskortet fra 1790 anfører på stedet betegnelsen »Kierregård« (indberetning
1921). Aagaard meddeler 18154, at der da fandtes spor af et kapel eller en kirke, hvoraf
man ved gravning havde fundet et lergulv, kampesten og murkalk, og at bygningen
skulde have været kaldt »Pavens Capel«. Ved anlæggelsen af jernbanen 1864 blev ste
nene brudt op, fordi de skulde anvendes til en lille dæmning vest for stedet; man iagt
tog da, at murene havde længderetning i øst-vest, at der var en stor mængde rå kampe
sten i alle størrelser, og at der inden for murene fandtes flere skeletter og 5—6 store kra
nier med velbevarede tænder. Endvidere mente man at kunne iagttage tydelige brand
spor, trækul og ildskørnede sten. I gården, på hvis mark tomten findes, ligger der fire
granitkvadre som tærskelsten, og på selve tomten blev der endnu omkring 1920 oppløjet granitflækker og menneskeben.

KILDER OG HENVISNINGER
Museumsindberetninger af C. A. Jensen o. 1920 og K. Uldall 1921. Knud Aagaard:
Beskrivelse over Tørning Lehn, 1815. — H. Hejselbjerg Paulsen, i Den nordslesvigske
kirke, 1945, I, 287.
1

VII, 179; sml. Skrydstrup kirke p. 672, Lildholt. 2 Danske Samlinger 2. rk. IV,
115. 3 Quellensammlung VI, 101, jfr. Hejselbjerg Paulsen I, 287 og Sønderjyske Sted
navne II, 1942, p. 463. 4 Aagaard: Beskrivelse p. 234, jfr. Danske Atlas VII, 179.
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Fig. 1. Øster-Lindet. Ydre, set fra nordøst.
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FRØS HERRED
der i »Ribe Oldemoder« ansættes til en afgift på fire sk. engelsk (jfr. Nustrup
Kirken,
p. 642), lå i middelalderen under kantoriet i Ribe. I alt fald på Valdemar II.s
tid hørte sognet til Gram herred (ligesom Gram og Endrup), da det i jordebogen1 hedder,
at Møjbøl i Øster-Lindet sogn lå til Gram herred, men på »Ribe 01demoder«s tid var
Øster-Lindet kommet til Frøs herred. Kirken skal på et tidspunkt have været anneks
til Fole2, på et andet til Nustrup3.
Om patronatsforholdene vides intet, før kirken ved reformationen kom under lands
herren, først hertugen, siden, ved Hans den ældres død 1580, kongen. Ved genforeningen
1920 vendte kirken tilbage til sit gamle stift.
Om kirken går det almindelige vandresagn4 om en kæmpe, der slyngede sten efter den
for at forstyrre byggearbejdet, »men den faldt på Marken«.
† Hillund kirke (jfr. Sønderjyske Stednavne II, 505). Vest for Øster-Lindet, »næsten paa
Grendsen af Wester-Linnet Mark, som hører til Gramm Sogn« fandtes ifølge præsteind
beretningen 1809 (NM) »Rudera af en kirke, hvis navn skal have været Hildling eller
Hilding Kirke. Stedet, hvor den skal have staaet, findes ophøjet over den omliggende
Mark, der er flak, ligesom Grunden ogsaa dèr findes opfyldt med Bygningssten. Man vil
og vide, hvorvidt kirkegaarden har strakt sig til Øster for Kirken, men ej er der Steen,
som kan have været til dens Indhegning. Og da Kirkegaardens Grund endnu ligger i
Hede, er intet Spor fundet til Gravsteder i samme«. Da denne formodede kirke ikke
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Fig. 2. Øster-Lindet. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

findes nævnt i »Ribe Oldemoder«, måtte den være nedrevet før o. 1340; men den oven
anførte beretning synes ikke tilstrækkelig til at antage tilstedeværelsen af en kirke, så
meget mere som Danske Atlas (VII, 171) blot omtaler de nævnte rudera således: »Her
[i sognet] ere hist og her endeel Høye: Een paa Østerlinnet-Hede, kaldet Holundskirke,
men intet vides meer end Navnet«.

Kirken ligger sydligt i sogn og by. Kirkegården, der er udvidet i vest og øst,
hegnes af omsatte kampestensdiger; da sognefogedens gård vest for kirken
brændte 1772, inddrog man et stykke her, og det samme skete i øst 1872 ved
nedrivning af det gamle skolehus, som delvis lå på kirkegården (ang. skolen
se p. 692). 1862—64 blev der på kirkegården plantet popler, som 1888 afløstes
af de nuværende elme (Chronik). Der er fire indgange, alle fra midten af 1800’rne
med banede stenpiller og støbejernslåger5, en køreport og fodgængerlåge i
øst med årstallet 1850 i støbejernskors på stenpillerne og en låge til hver af
de andre sider. 1724 omtaler regnskaberne begge †kirkeporte, den ene at re
parere, den anden at opsætte påny af 700 sten, fire år senere lavedes en ny
kirkeport (trælåge?), og 1755 fik den østre kirkestette en ny låge. 1856 blev
brudepladsen, pladsen foran kirkens østende (Chronik) planeret6.
1723 blev der udbetalt smedeløn for tre †riste, og 1766 solgtes to gamle riste6.
Kirken består af romansk kor og skib samt et våbenhus i vest fra 1858; på
skibets vestende er der en tagrytter (som klokkestol); et våbenhus foran ski
bets syddør blev nedrevet 1858. Kirken har nogen afvigelse til syd.
Den romanske granitkvaderbygning har den på egnen almindelige sokkel med
forenklet attisk profil (sml. p. 257, fig. 23—24 og 34—35); også her er der
mange variationer, snart er formen næsten attisk, snart karnisagtig, og udfø
relsen synes at blive ringere, jo længere man kommer mod vest; under koret
sidder en del meget friskt udseende sten, der sikkert må stamme fra en restau
rering i forrige århundrede. Sokkelprofilet er forkrøbbet ved alle døre, men
noget forhugget ved den søndre, da den 1858 blev tilmuret med kvadre, en
tilmuring, der fjernedes 1952. Alle mure er stærkt omsatte og oprindelig fuge
behandling derfor ikke bevaret; skibets romanske murhøjde er ca. 5 m. De tre
44*
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oprindelige døre, en præstedør i korets nordmur og skibets to døre, er tilmu
rede, således at de fremtræder som udvendige nicher, den første er retkantet
med falsede karme, de to andre har retkantet lysning under et glat, uregelmæs
sigt hugget, halvrundt tympanon, som udvendig sidder under et tilsvarende
uregelmæssigt kilestensstik. Døranslagene i syddøren (fig. 12) er hugget bort
før tilmuringen 1858; præstedørens højde over soklen er 160 cm, de to andres
lidt større. Kun eet vindue, korets tilmurede østre, er i behold; det har mono
litsålbænk og -overligger, en bredde på ca. 70 cm, en højde på 130 cm og er
hævet 192 cm over soklen. En anden monolitoverligger, hvis buebredde kun
er 52 cm, sad i syddørens tilmuring. I en kvader på korets sydside er der et
spidsovalt stenhuggerfelt. De indvendige mure er af rå kamp; den smalle
triumfbue (jfr. fig. 4) har sokkel svarende til ydermurenes, 25—27 cm høj,
kragbånd med nedre skråkant og stik af kilesten. Alle taggavle er delvis be
varede, men afgnavede i 1887, da kor og skib fik nye tagværker med trimpel
og en lavere rejsning end hidtil (Chronik)7.
Tilføjelser og ændringer. Den lille, firsidede tagrytter over skibets vestende
har blytækt pyramidespir; tagrytteren, hvori klokken er ophængt, eksisterede
tilsyneladende ikke i begyndelsen af 1700’rne, thi det siges udtrykkeligt i un
dersøgelseskommissionens beretning 1711, at kirken er kullet (rtk.). Opførel
sen kan med ret stor sikkerhed henlægges til 1730, da en blytækker fik betaling
for at bese, »hvad der skulde anvendes til tårnet«; samme år blev der købt
tømmer for 95 mk. og bly for ca. 150, hvorefter blytækkeren og en arbejds
mand arbejdede i mindst 14 dage; under 1731 er der en indtægt på 4 mk. for
solgt træ fra »klocketornet«, overskydende materiale eller træ fra den tidligere
klokkeophængning, og 17326 noteres blytagsreparationer på »taarnet«8.
Natten mellem 18. og 19. april 1772, da sognefogedens gård brændte, blev
spiret så stærkt beskadiget, at det måtte repareres for 198 mk.9, men allerede
1792 var det atter brøstfældigt; 1858 istandsattes spiret påny6, og 1887 skal
det være blevet helt fornyet sammen med skibets tagværk (Chronik).
Våbenhuset (jfr. fig. 3) ved skibets vestende er opført i 1858 med romani
serende blændingsgavl (arkitekt Holm, bygmester P. Møller, Øster-Hjerting)6.
Et teglhængt †våbenhus foran syddøren, nedrevet 1858, nævnes første gang i
undersøgelseskommissionens beretning (rtk.), anden gang 1727—28, da det
indrettedes til skole; men allerede 1748—49 opførtes der et fem fags skolehus
på kirkegårdens østre del6 (sml. p. 691).
I alt fald før 1631 er triumfmuren blevet gennembrudt med en fladbuet åb
ning (jfr. fig. 4) med opgang til prædikestolen (jfr. p. 699).
Kirken blev hovedrestaureret i anden fjerdedel af 1700’rne, vinduerne for
nyedes, ligeså det gamle loft af fyrrefjæle og gulvet af mursten. 1823—24 blev
der lagt nyt underloft6. I kirkens Chronik (p. 51) hedder det: kirkens gulv
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Fig. 3. Øster-Lindet. Ydre, set fra sydvest.
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Fig. 4. Øster-Lindet. Indre, set mod vest.

har siden 1838 været lagt med fliser i midtgangen [ottekantede gule, firkantede
sorte]; i gammel tid var det marksten (Feldsteine), senere store, røde teglsten,
der endnu ligger under det nuværende, 1881 undermurede bræddegulv.
1842—43 indsattes nogle nye trævinduer, og disse afløstes 1865—66 af syv
jernvinduer6, formentlig de nuværende; endelig gennemførtes 1887 en omfat
tende istandsættelse7, hvorved kirkens mure forhøjedes og forsynedes med helt
nyt tagværk, og i fortsættelse heraf blev kirkeloftet gipset.
Tagværkerne er som nævnt nye, af fyr, men som fodremme under korets
trimpel er der brugt fire middelalderlige spær, der sikkert er jævnaldrende med
murene; de er af eg, og deres udskæringer viser, at det tidligere tagværk har
haft korte, indtappede spærstivere og to hanebånd; bjælke, spær og hanebånd
har været bladet og naglet sammen; tagbeklædningens brædder har været
dyvlet fast til spærene.
Kirken står i blank mur med rester af hvide, optrukne kvaderfuger, hvid
kalkede vinduesindfatninger, trekantgavle og frise under ny murstensgesims;
også våbenhuset er hvidkalket, men det har tidligere været rødkalket med
hvide fuger. Den romanske bygnings blytag blev 18877 udskiftet med skifer,
mens spiret beholdt sin blytækning; våbenhuset er teglhængt. Kor og skib har
gulv af munkesten, våbenhuset af sort-gule fliser.
På spiret en vindfløj med hane, som sikkert stammer fra 1731 (sml. p. 692).

INVENTAR
Alterbord, romansk, muret op ad korets østvæg, 94 cm over nuværende gulv,
150 cm bredt og 90 cm dybt, kvadersat, med uordentligt udstrøgne fuger og
forhøjet med et munkestensskifte.
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Fig. 5. Øster-Lindet. Indre, set mod øst.

E. M. 1952

Alterklæde af rødt fløjl med guldkors, nyere; dets i regnskaberne omtalte
forgængere var også røde.
Altertavlen (fig. 6) er en gotisk skabstavle med to fløje, berøvet sine oprinde
lige prydelser og senere forsynet med topstykke, vinger etc. samt malerier,
muligvis 1729, da regnskaberne dette år opregner »Reparationsomkostninger
ved Alteret, Prædikestolen og Koret at pryde med Malerværk«6.
Den gotiske tavle, af hvilken kun midtskabet, 177 × 180 cm, de flade fløje
og den indsvajende predella er bevaret, er nu anbragt på alterbordet hvilende
på en planke af samme bredde som predellaen. Ved omdannelsen anbragtes
foran sammenstødene mellem skab og fløje to toskanske halvsøjler. Storfeltet
indrammes af en kraftig æggestavliste, mens de to kvadratiske fyldinger i hver
af de to fløje har profilrammer, det nederste par rigere udformet end de øver
ste. De smalle, udsavede storvinger har topspir ligesom det tilsvarende top
stykke, der strækker sig i hele tavlens bredde. Den malede staffering og malerier
i felter, på predella og topstykke er formodentlig fra 1729, men stærkt fornyet
1855, da maler Jessen udførte malerarbejde ved altertavlen m.m. for 53 rdl.
48 sk., ved hvilken lejlighed den sikkert også har fået snedkermæssig behand
ling, idet snedkermester Hans Nissen betaltes for 48 dages arbejde i kirken6.
Muligvis har maler Jessen helt nymalet predellamaleriet, storfeltet og de to
øvre malerier i fløjene. Disse sidste og midtskabsmaleriet er udført på nyere,
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Fig. 6. Øster-Lindet. Altertavle (p. 694).
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lidt smallere brædder, der er lagt oven på den oprindelige bagklædning. Male
rierne forestiller, i midtfeltet nadveren (apostlene i røde, blå og brunlige drag
ter), i nordre fløj øverst: hyrdernes tilbedelse, nederst: tornekroningen; i søn
dre fløj øverst: hudstrygningen, nederst: Golgatha, Kristus på korset mellem
Maria og Johannes; på predellaen: gravlæggelsen. Der er mærkbar forskel mel
lem de to nedre felter i fløjene og de øvrige malerier, der er temmelig ringe.
I topstykket holder to englebørn et ovalfelt med opstandelsen. Vinger og top
stykke har hvidmalet blad- og blomsterværk på mørk baggrund. Indskrifterne
står med 1800-tals fraktur på blå bund, planken under predellaen har mørk
bundfarve; to grønne palmegrene flankerer verset: »Nu Grav, o Jesu! mig /
Skal ingen Tid forskrække / Men glæde at ved Dig / Mig Død til Liv skal
vække«. Herunder skimtes ældre skrift. Under de øvrige malerier står tilhø
rende tekster, under nadveren: »Mig haver hjertelig forlanget« etc. Luc. 22,16,
under hyrderne: »Dit Komme, Frelser her til Jorden / Er os til Fryd og Glæde
vorden« etc. Tavlen står for en restaurering.
Altersølv. Kalk 10 1856,23, 5 cm høj; rund fod, cylinderformet skaft med oval
knop ledsaget af flade rundstave, indknebet led foroven samt højt, glat bæger.
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På foden støbte, fastloddede relieffer:
Jesus velsignende kalken, opstandelsen,
Johannes evangelist og nadveren (jfr. Høj
rup kalk, Hviding hrd.). Langs standkan
ten graveret skriveskrift:»Pastor Gottlieb
1856, Kirkeværger Boy Hoyer«. Mestermærke W. N. og Nissen (sml. Bøje p. 230)
og Haderslev byvåben (broen). Disk med
cirkelkors.
*Alterkalk af tin (fig. 8), vel fra 1600’rne,
20 cm høj. Under foden to stempler 1)
»London tin«, 2) engel med palmegren og
MM (sammenskrevet). Til kalken hører et
læderfutteral til at snøre sammen foroven,
mønstret med indpressede diagonallinier.
I Haderslev museum.
Oblatæske, skænket 1762 af Ivar Han
sens Efterleverske Ane Kierstine Knudsdatter, »hvem Gud havde hjulpet fra
Sindssvaghed«, en datterdatter af Hr.
V. M. 1952
Lauritz Raunsøe9. Den lille, trinde æske
Fig. 7. Øster-Lindet. Sygekalk 1837 (p. 696).
måler 8,3 cm i tvm., har bølget fod
plade og fladt låg over kvartrund profil og glat krave. På låget graveret års
tallet og et vers med kursiv: »Af Jesu, Livsens Brød, som for os villig døde, /
kan naade hungrige faae liflig Siæle Føde« etc., hvor versliniernes begyndelses
bogstaver A K K D svarer til giverindens initialer. Under bunden to ens me
stermærker, sammenslynget I B, vistnok for Haderslevguldsmeden Iver Ru
dolph von Barm (Bøje p. 225).
Vinkande 1880 af plet, tysk arbejde (sml. Chronik).
Sygekalk (fig. 7) fra 1837, da kirken har en udgift til forandring af et sølv
bæger til kirken samt »et kapsel« til samme6. Kalken er 13,2 cm høj, med rund,
profileret fod, trind, glat, fladtrykt knop og krave under det store, udsvajende
bæger; disken er med en bajonetfatning fastgjort under foden, der bærer ind
prikket skriveskrift: »Østerlinnet Kirke 1837«. På fod og disk to og to ens
stempler: F S (skriveskrift) i rektangel for Haderslev-guldsmeden Fr. Wilh.
Siewers (Bøje 1607).
Alterstager svarende omtrent til Jegerups, der har indslået årstal 1672 (p. 606),
kun 28, 5 cm høje og noget defekte. Desuden findes et par pseudogotiske mes
singstager, tysk fabriksvare, skænket 1880 (Chronik).
Alterskranke 1855 af egnens almindelige type, med bladbærende støbe-
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jerns balustre, leveret af jernstøber Pe
tersen6.
Døbefont (fig. 9), romansk, af granit,
med cylindrisk kumme, 71 cm i tvm.,
af arkadetype. I to modstående arkader
er der to 18—22 cm høje, stærkt frem
springende menneskehoveder, af hvilke
det mindste synes at have »skipperskæg«,
men de er begge meget skematisk ud
ført. Forneden skærer kummen vandret
ind i det koniske, aftrappede skaft, der
passer ned i den firkantede fods skaft
ring. Under en hulstav har fodens fire
sider arkader som kummen og på hvert
hjørne et hoved. Intet afløb. (Macke
prang: Døbefonte p. 306, 310, 318).
Dåbsfad og -kande 1929, af messing.
*Kristentøj, af rødt fløjl og gullighvidt,
mønstret tøj vævet sammen i striber og
kantet med guldagramaner. I Haderslev
amts museum.
E. M. 1951
Fig. 8. Øster-Lindet. *Tinkalk, nu i Haders
*Vievandskar(?). Ifølge kirkens Chro
lev museum (p. 696).
nik er i slutningen af 1880’erne en gam
mel »Taufstein«, der i mange år havde stået nedgravet i præstegårdshaven og
været brugt som andedam, kommet til Haderslev amts museum. Uden tvivl
er det den glatte, men grove kumme, der nu har museumsnummer 1667, men
hvor proveniensen ikke angives11; højden er målt til 45 cm. Da kirken har
sin romanske font, må den omtalte kumme, hvis den har tilhørt Øster-Lindet
kirke, formodentlig være et vievandskar.
Korbuekrucifiks (fig. 10), o. 1400, ret primitivt udført, men med sjælfuldt an
sigt. Den 158 cm høje figur, hvis hoved er faldet forover mod brystet, har tovsnoet tornekrone, bagudbøjede hårlokker på begge sider af hovedet, nedhæn
gende overskæg og lille, kløftet hageskæg; de store øjeæbler har ingen skårne
detailler, næsen er skarp, kindbenene fremstående. De vandret strakte arme er
skåret i eet stykke træ og bladet ind i ryggen. Kroppen er flad, med primitivt
markerede ribben (ingen brystvunde), midjen snæver, lændeklædet skåret med
bløde folder og knude i højre side, snip i venstre. De ret store fødder er krydslagte. Korstræet er glat, med affasede kanter, og af usædvanlig spinkle plan
ker; for enderne har der været hulede cirkelfelter med fire tilsvarende cirkel
blade, og langs kanterne er der lignende, de fleste nu fornyede; før restaurerin-
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Fig. 9. Øster-Lindet. Døbefont (p. 697).

E. M. 1952

gen 1954 var det nederste evangelistfelt forsvundet ligesom den øvre korsarm.
Af oprindelig staffering var kun enkelte guldpletter på lændeklædet bevaret
samt sporadisk kridtgrund; den rødlige karnation, det mørkebrune hår og
skæg, lændeklædets purpurfarve hidrørte fra en sekundær opmaling. Det stærkt
medtagne krucifiks, der oprindelig var skåret i friskt, grønt træ, istandsattes
1954 af Paul Borre og Viktor Steensgaard i overensstemmelse med oprindelige,
bevarede rester og detailler.
Et krucifiks af eg, skåret af den bekendte selvlærte sønderjyske billedskærer,
Jes Lind, hænger over korbuen (jfr. fig. 5).
Prædikestol (jfr. fig. 5) i landlig renæssance, med reliefskåret: »den 3. Maii
Anno 1631«. Den lille stol, hvis samlinger er lidet fagmæssige, og hvis detailler
er uortodokse, virker frisk og fornøjelig; den er på fem fag med arkader, hvis
pilastre har »neglesnit« både på yder- og kantsider, ens primitive kapitæler og
baser, tandsnitbueslag med enkel bladrække og volutter i sviklerne. På hjør
nerne står »korintiske« søjler, der vokser op af en særpræget bladkrans over en
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Fig. 10. Øster-Lindet. Korbuekrucifiks, for restaureringen (p. 697).

stor vulst. Frise- og postamentfremspring er dekoreret med beslagværk, sym
metrisk anbragte cirkler og halvcirkler forbundne med streger. I frisefelterne
er der en reliefskåret versalindskrift: »Raab hoit, spar icke, oploft din røst« etc.
Esai. cap. 57, samt årstallet. Underbaldakinen er glat, firesidet og hviler på
en primitiv, håndskåret balustersøjle på korsfod og støttet af fire skråstivere.
Nyere opgang, vel fra 1855, da stolen flyttedes til sin nuværende plads nær ski
bets sydøsthjørne; tidligere må den have været anbragt foran triumfvæggens
søndre side, idet der her er en murgennembrydning (sml. p. 692). Den poly
gonale himmel er mindre i omkreds end stolen, hvilket måske skyldes en senere
reparation (jfr. nedenfor): på undersiden har den revler, der går stjerneformet
ud fra en midtroset, på hjørnerne forneden englehoveder; over gesimsen står
topspir flankeret af skællagte småøgler inden for volutter. Stolen står med ret
frisk maling, hvor hvidt er dominerende; der er marmorering i stor- og postamentfelter, rødt i frisefelterne som bund for hvide bogstaver og ellers lidt gråt
og lidt guld på rammeværk og lister; grå underbaldakin og søjle; himmelens
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staffering er som stolens, blot med lidt mere guld, og øglerne er forsølvede;
stafferingen går muligvis i hovedtrækkene tilbage på en opmaling 1729, da
regnskaberne for dette år, som ovenfor nævnt, har en udgift til stolen at pryde
med malerværk. I en fortegnelse 1881 over inventaret12 tales om en prædikestolshimmel, der atter skal tages i brug; dette hentyder til, at himmelen på et
tidligere tidspunkt var faldet ned (Chronik).
*Timeglas med stativ af kobber, i Haderslev amts museum.
Stoleværket 13 er fra 1928—29, de øverste stole og panelet om varmeappa
ratet med akantus- og foldeværksmotiver, der med held efterligner ungre
næssance.
Endnu i kirkens Chronik omtales †præste- og †degnestol.
Pulpitur 1679. Kun forpanelet, af fyrrebrædder, og en profilliste fra gesim
sen er bevaret. Panelet har arkader, der er malet direkte på træet omkring de
12 apostle og adskilt af brune »pilastre« med røde kapitæler over sort bånd.
Arkaderne har blå baggrund, og under dem har der været en nu forsvundet
liste og herunder en postamentfrise med malede postamentfremspring og un
der arkaderne små felter med buetunger for enderne, ligeledes malede; i disse
ses endnu, omend nogle steder afskallet, apostlenes navne med store, hvide
versaler. De apostelmalerier, der nu er synlige, er sekundære, idet man i et
par felter skimter de nedenunder liggende apostelmalerier, der har været af
vigende (jfr. felt 3 og 4). Fra venstre mod højre forestiller malerierne: 1) »S.
Petrus« (med to nøgler), 2) »S. Andreas«, med korset bag ryggen, 3) »S. Jacobus
Maior«, med sværd(!). Af det oprindelige billede skimtes bag hånden med
sværdet en (tredie) til dels overmalet, oprakt hånd, der fatter om en nu næsten
skyggeagtig stav, Jakobs symbol, 4) »S. Johannes« med kalk, men over kalken
ses, til dels overmalet, en (tredie hånd) med oprakt pegefinger, 5) »S. Philippus«,
med korsstav, 6) »S. Bartholomæus«, med kniv, 7) »S. Thomas«, med hellebard,
8) »S. Matthæus«, med sværd, 9) »S. Jacobus minor«, med valkekølle, 10) »S.
Simon«, med sav, 11) »S. Judas Thaddæus«, med knippel og 12) »S. Matthias«,
med økse. Alle apostle har skulderlangt, bølget hår undtagen Peder og Andreas,
der er skaldede, de har kortere eller længere fuldskæg undtagen Johannes med
spinkelt overskæg og lille fip. Engang har dragterne, halvlang kjortel og slæng
kappe, været meget farveprægtige, men nu er de falmede. Tilstedeværelsen af en
nu forsvundet indskrift bevidnes af en notits i kirkens liber daticus under
177414: »Povel Madsen Trans har været Præst 1679, som sees af en Inscription
paa Pulpituret«. Panelet er nu anbragt op ad skibets vestvæg på det nye orgel
pulpitur, der rummer bestanddele af en forgænger fra 1858 (ved bygmester
P. Møller, Øster-Hjerting)6.
Orgel, 1935 (jfr. fig. 4), fra I. Starup og Søn, København.
Klingpung med klokke, på loftet.
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Salmenummertavler (jfr. fig. 5) som i
Oksenvad, men med sort antikva på
grå bund.
Klokke. 1900, omstøbt af H. Ohlsson,
Lübeck. Indskrift: »Umgegossen Ao.
1788 in Rendsburg und Ao. 1900 bei
Ohlsson in Lübeck«.
†Klokker. 1) Middelalderlig, skriftløs15.
2) 1788, støbt af B. I. Beseler, Rendsborg, som mesterens sidste arbejde16.
Vejede 340 pd. Indskrift: »Herr K. E.
Dockedal, Pastor, Kirchenjuraten N[iels]
Hansen [Wanned] und H[ans] Nielsen
[Frank]. Umgegossen von B. I. Beseler
in Rendsburg 1788«. Klokken revnede
år 1900 (Chronik).
En stor trætavle, fra 1790, med ramme
af gennembrudt rankeværk, hvori for
oven udsavede engle, opregner navnene
på dem, der har givet bidrag til klok
kens anskaffelse. På korets nordvæg.

GRAVMINDER
Mindetavler. 1) F. Gottlieb (sml. alter
kalk), sognepræst 1853—67, født 28. jan.
1802, død 28. dec. 1867, sat af sogne
børnene. Af træ, med fraktur omgivet
Fig. 11. Øster-Lindet. *Gravtræ over Jakob
Damesesen, død 1637 (p. 701).
af
palmeblade,
forneden
brændende
hjerte over krydslagt kors og anker. På skibets nordvæg.
2) Andreas Christensen, sognepræst i Øster-Lindet 1920—32, født 21. febr.
1871, død 1. marts 1945. Marmorplade på skibets nordvæg.
To ens lyseskjolde fra begravelsen af kirkeældste Peder Jensen Grosbøl, født
i Terp 6. nov. 1823, død sammesteds 19. maj 1880. På skibets nordvæg.
*
Gravtræ 18 (fig. 11) 1637, ufuldstændigt: »... [l]ige mand Iacobus Damesesen af Linnet Hovgard, som sovede ... Heren den 15. april anno 1637«, på
tværrevlen: » . . . vafr«. Gravtræet, af eg, har oprindelig bestået af en lang
ramme, hvorpå indskriften med reliefversaler, og inden for den to fyldinger,
adskilt af en tværrevle; den øverste del af rammen samt den øverste fylding
er nu forsvundet, men den nederste viser, efter model af tilsvarende gravsten,
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Fig. 12. Øster-Lindet. Romansk gravsten ind
sat i skibets syddør (p. 702).

et naivt relief af afdøde i f u l d figur,
støttende sig til et langt sværd. Skikkel
sen står under en arkade med kannelerede pilastre, med flade firkantbosser i
bueslaget og stiliserede planter i svik
lerne. I Koldinghus museum siden 1890
(nr. 5)17.
Gravsten (fig. 12), romansk, af granit,
162,5 × ca. 50 cm, skriftløs, men vistnok
smykket med to kors, det øverste et
Georgskors med fordybede konturlinjer,
det nederste et processionskors i ganske
lavt relief. Stenen er siden 1952 anbragt
i syddørens niche; det pågældende år
opdagedes den under tærskelen til våben
husdøren; tidligere ved nordvestre op
gang til kirkegården.
Kirkegårdsmonument 1925 over 22 i
1914—18 faldne sognemænd, efter teg
ning af N. Hansen-Jacobsen.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Øster-Lindet
1880—1909. — Øster-Lindet præstearkiv: Ca 1—2. Kirkeregnskabsbøger 1723—1869.
— B 1—2. Libri datici 1774—1910. — Haderslev amtsvisitatorialsager, slesvigske regi
stratur nr. 127. Øster-Lindet kirke 1772—1847. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen
provsti i almindelighed p. 28. — Chronik 1897 ff. (ved embedet). — Præsteindberetning
1776. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. ClaudiHansen 1910, Axel Hansen, Ribe, 1929 (egeplanker), P. Kr. Andersen 1944,1951 og 1955
(forundersøgelse af inventar) og Paul Borre 1956 (korbuekrucifiks og bemærkninger om
prædikestolen). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke
Michelsen 1952.
Danske Sagn III, 1931, p. 98 nr. 395 (Hillund kirke). — Haupt I, 413.
1 Kong Valdemars Jordebog, udg. af Svend Aakjær, 1926—43, II, 78 f. 2 Ribe
bispearkiv. Sogneregister 1599; note i Carsten Petersens privatarkiv. 3 Danske Atlas
VII, 170. 4 Aug. F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten, 1932, p. 330, nr. 3051. 5 1843—
44 anskaffedes der otte banede stenpiller til kirkegårdsindgangene (Ø.-Lindet præste
arkiv: kirkergsk. 1723—1869), men de blev ikke benyttet til formålet; af en klage 1848
over sognepræsten fremgår, at han tog dem fra kirkegården og lagde »nogle af dem til
trappe ved den søndre dør« (i præstegården?) (Ribe bispearkiv: bispesager etc. 1829—64).
Det blev en dyr sag for kirken, thi de første otte sten kostede 61 mk. 7 sk., de følgende
otte, som anskaffedes 1850—51, 355 mk. 5 sk. (præstearkiv, se ovfr.). 6 Ø.-Lindet
7
præstearkiv:
kirkergsk.
1723—1869.
Kreisbauinspektion,
Haderslevs
arkiv:
All
8
gemeines. Kirchen u. Schulen. I kirkeregnskaberne optræder ofte eksempler på, at
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en blytækker også udfører omfattende tømrerarbejder. 9 Præsteindberetning 1776, i
Ribe bispearkiv: Kalvslund og Frøs herreder 1545—1778 samt note 6 ovfr. 10 Kirkeregnskaberne (note 6 ovfr.) lyder på: »For alterbægerets omarbejdelse«. 11 Meddelt af
museumsinspektør Hans Neumann, der samtidig oplyser, at kummen hører til blandt
de tidligst indkomne sager, som ikke kan identificeres med sikkerhed. 12 Tørninglen
provstearkiv: fortegnelse over gammelt kirkeinventar 1881. 13 Ved udskiftning af
stolestader 1928—29 blev der langs skibets sydmur og anvendt som underlag for de
gamle stolestader fremdraget to egeplanker; den samlede længde var ca. 9,3 m, højden
ca. 35 og tykkelsen 12 cm. Af fotografi og opmåling (i NM) fremgår, at plankerne har
været anvendt flere gange, idet der på den ene smalside var en række taphuller (afstand
90—100 cm) med spor efter fornaglede tappe samt et eller to sæt af uregelmæssige udskramninger, der havde ødelagt taphullerne. 14 Ø.-Lindet præstearkiv: libri datici
1774—1910. 15 Danske Atlas VII, 171. 16 Jfr. Haupt I, 413. 17 Meddelt af mu
seumsinspektør Sigvard Skov. 18 Jfr. Kai Uldall: Gravtræ og Gravramme, i Fra Na
tionalmuseets Arbejdsmark, 1931, p. 48 f.

Fig. 1. Rødding. Ydre, set fra sydvest.

P. N. 1923

RØDDING KIRKE
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K

irken hørte indtil 1864 under Ribe bispedømme, hvormed den atter forenedes 1920.
Ifølge »Ribe Oldemoder« betalte den en afgift på 4 sk. engelsk (jfr. Nustrup p. 642).
De middelalderlige patronatsforhold kendes ikke, men ved reformationen er den forment
lig kommet under landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter 1580 kongen, som besatte
embedet direkte gennem danske kancelli.
Et sagn knyttet til en billedkvader med en fordybning af form som en skosål (sml. p.
705) fortæller, at en trold her har forsøgt at trykke muren ind; et andet lyder, at byg
mesterens navn var Fod, hvorfor kirken kaldtes Fods kirke1.
Rødding frimenighedskirke. Frimenighedskirken eller S. Pauls kirke i Rødding er
opført af arkitekt I. Magdahl-Nielsen og indviet 5. dec. 1909. Det eneste gamle inventar
i kirken er et sydtysk dåbsfad, o. 1675, 55 cm i tvm., med spejderne inden for slyngbånd
med blomster og blade; indprikket: »Anno 1728«.

Kirken ligger på en lille højning i den vestlige udkant af den gamle landsby
og nordvestligt i sognet. Den udvidede kirkegård, der har ret stærkt fald mod
øst, hegnes af indvendigt jorddækkede kampestensdiger med levende hegn. I

RØDDING KIRKE

705

Fig. 2. Rødding. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

øst er der en køreport med murede piller af råt kløvet granit og smedejernsfløje. Omkring 1800 var der tillige indgang og kirkeplads i vest2.
Kirken består af lige afsluttet kor og skib fra romansk tid, en gotisk vestfor
længelse og et våbenhus fra slutningen af forrige århundrede. Kirken har ret
stærk afvigelse til syd.
Den romanske bygning er af granit, koret, skibets østende og en del af nord
muren af ret velhugne, men stærkt forvitrede kvadre i skifter på 20—45 cm.s
højde, resten vistnok af rå kamp; i de to østre taggavle er der små teglstensstumper. Koret, triumfmuren og skibets østende er muligvis efter sokkelfor
holdene at dømme noget ældre end skibets store, vestre del. Korets syd- og
østmur har en 84 cm høj dobbeltsokkel af hulkantede (enkelte skråkantede)
sten, nordmuren en 46 cm høj enkeltsokkel med hulkant; tre af sokkelstenene
her er forsynet med en lille rille under hulkanten (sml. p. 257, fig. 28 og 43).
Skibet har en svagt fremspringende, uregelmæssig skråkantsokkel af slet tilhugne sten; på nordøsthjørnets sokkelkvader er der en lille hjørneknop. En
billedkvader (fig. 13), der viser en fordybet skosål af middelalderlig form, er
indsat i korets østgavl. Kor og skib har samme murhøjde over nedre sokkel
skifte, 3,75 m; skibets dørsteder skimtes gennem pudsen, men afdækningerne
er ødelagt af yngre vinduer. Korets østvindue og skibets vestre nordvindue er
bevaret i tilmuret stand (henholdsvis 114 × 50 og 112 × 44 cm og 212 og 208 cm
over nedre sokkelskifte); de har begge monolitoverligger og -sålbænk; korets
nordvindue, der har mål som østvinduet, synes at være helt omsat; i den stærkt
udbugende mur øst for dette vindue er der genanvendt to halve vinduessålbænke. Den forsvundne vestgavl spores svagt ude og inde; i de to østre tag
gavle, der sikkert er oprindelige, er der små stumper af tegl; begge er muret
af ensartet mørtel med mange skaller af blåmusling og enkelte af hjertemus
ling. Korets gavl er af ret store, svagt banede kampesten blandet med småflækker, og skiftegangen er ikke så regelmæssig som i skibets østgavl, hvor der
kun er anvendt store sten i et par skifter.
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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Uregelmæssigheder nederst i korbuens søndre vange antyder, at korbuen
enten er udvidet under opførelsen eller senere; nordvangen er nu af tegl, om
muret i forbindelse med gennembrydningen til prædikestolsopgangen; buen,
der måske er omsat, har overgribende stik af rødbrune kilesten med udhævet
slutsten (sml. iøvrigt Hjerting kirke, Frøs herred).
Tilføjelser og ændringer. I gotisk tid fik skibet en vestforlængelse, hvis mure
er noget tyndere end skibets. Murene er udvendig af granitkvadre og munke
sten (kun lire skifter foroven i langmurene), indvendig af rå kamp og lidt
munkesten. Sokkelstenene fra skibets romanske vestgavl er genanvendt under
forlængelsens gavl, og det samme gælder sikkert en del af kvadrene, men næppe
dem alle, thi i så fald må skibets mure oprindelig have været helt af kvadre
og omsat i rå kamp i forbindelse med opførelsen af vestforlængelsen. Der findes
ingen daterende enkeltheder i forlængelsen. Taggavlen, der øverst har en lille
cirkelblænding, er ommuret i 1700’rne, formentlig o. 1760, eftersom to jernankre
midt i gavlen bærer tallene 76.
Under svenskekrigene led kirken stor skade. 1690 skaffede kirkeværgen,
Christen Jessen, Rødding3, fra en gård, han havde købt i Snaregade i Køben
havn, bly, der blev oplagt over syddøren i stedet for nogle gamle fjæle, thi
blyet var i krigstider aftagen, »som hele sognet kan bevidne«. Men det var ikke
blot galt med blyet; af et syn, som seks dannemænd holdt 1689 over kirkerne
i Hjerting, Lintrup, Skrave og Rødding, fremgår det, at sidstnævnte kirke har
stået brøstfældig i 36 år, og at Christen Jessen har ladet overdelen reparere (sml.
foran); derefter hedder det: loftet, nogle bjælker samt en del spær var rådne,
muren i vest og syd nedfalden, hvilket Jessen også lod reparere; »item findes
ej på det ganske store kirkeloft (skibet) mere end som 14 eller 15 fjælle af alle
de, som loftet var med lagt, at de jo var bortrådnet og der groede grøn græs
på det loft, som endda var. Så var og lægter og spær endel af og igennem råd
nede og var med fjælle taget belagt, desligste klokkehuset rent afrunden, så
klokken ej kunde ringes uden stor livsfare. ... lå kirkegårdsmuren på gulvet,
at quæg og svin overgik og indgik i kirken ved alteret, som ej kunde sømme sig;
og var en stor hjertelig fortrydelse at se derpå«.
Undersøgelseskommissionens
beretning
fra
1711
fortæller,
at
kirkeloftet
overalt var af fyrrefjæle, at taget var tækket med bly undtagen 13 fag i nord
vest, samt at kirkeværgen havde ladet opføre et nyt †klokkehus tækket med
teglsten ved den øster ende af kirken (rtk.); dette havde ifølge samme kilde
afløst »en kloktræ«, der må være identisk med det i synet fra 1689 (sml. ovfr.)
omtalte klokkehus, der kan have stået over vestgavlen ligesom det nuværende.
1860—61 blev der i kirkens klokkespir indsat fire nye stivere, og da der sam
tidig blev pålagt nogle tagsten4, er det muligt, at reparationen gjaldt klokke
huset ved kirkens østende.
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Kirkens nuværende tagrytter, over skibets vestgavl, er firsidet og skifertækt
og må stamme fra tiden før 1887, da den er nævnt af Haupt (I, 416). 1896 havde
kirken ifølge regnskaberne pådraget sig en gæld på ca. 2000 mk. på grund af
store reparationer5; disse omfattede bl.a. udskiftningen af tagenes bly med
skifer (1893)6 samt opførelsen af et våbenhus ved skibets vestende, hvilket
medførte tilmuring af skibets syddør; der ses intet spor af et våbenhus foran
denne dør, og et sådant er heller ikke nævnt af rentekammerets undersøgelses
kommission 1711.
Tagværkerne over koret og det forlængede skib er middelalderlige, af eg,
med lodrette spærstivere og to hanebånd, men noget omsat og suppleret.
Kirken står med afrenset kor, hvidkalket skib og våbenhus samt skifertag;
på korets mure er der spor efter rødkalkning med hvid kvaderfugning. Vindu
erne er rundbuede med støbejernsrammer, antagelig fra 1890’erne, undtagen
skibets vestre i nord, der har trækarm fra o. 1800. Det indre står hvidkalket,
koret med gipset loft, ophængt på undersiden af de malede bjælker, skibet med
brunt- og gråmalet bjælkeloft.
Vindfløjen på tagrytteren bærer årstallet 1891.
†Kalkmalerier. På korets østvæg skimtes gennem hvidtekalken en streg
dekoration, som må være samtidig med den nuværende altertavle (p. 708).
45*
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INVENTAR
Alterbord, nyere, muret af små sten, 70 cm fra korets østvæg. Forsiden dæk
kes af et blåmarmoreret panel fra 1700-tallet, med påmalet, hvid alterdugsblonde. Rødt alterklæde med guldkors.
Foruden den nuværende altertavle opbevares rester af en gotisk figurtavle
i museerne i Sønderborg og Flensborg, og en nygotisk er anbragt på loftet.
1) Den nu opstillede altertavle (jfr. fig. 3) er en malet kopi, udført af Anina
Paulsen 19027, efter Carl Blochs Christus consolator, skænket 1903 af enkefru
Maren Kruse. Den rundbuede egetræsramme, der har en art bispestav på si
derne og krones af et vinget englehoved, er udført af L. Andresen, Haderslev,
efter tegning af arkitekt Jakobsen, Odense5.
2) Fra en sengotisk *skabstavle, med to fløje er nu kun figurerne bevaret,
siden 1903 i Flensborg museum, hvorfra de med undtagelse af Maria- og apo
stelfiguren 1922 afleveredes til Sønderborg museum.
Tavlen, fra 1500’rnes første fjerdedel, beskrives i Abildgaards dagbog (p. 135)
som et »daarligt Billedhugger Arbejd uden Navn, Inscription eller Aars Tal«;
på Haupts tid (jfr. I, 417, fig. 633) var den forsynet med et topstykke med to
felter; hans afbildning viser i midtskabet nådestolen flankeret af Maria med
barnet og en barfodet, mandlig figur samt i fløjene de 12 apostle anbragt tre
og tre over hinanden, alle under enkle rundbuer.
Der er en påfaldende forskel mellem midtskabets fint og dygtigt skårne sidefigurer på den ene side og de mere traditionelt og håndværksmæssigt skårne
apostle og nådestolen på den anden; der er tale om to forskellige — omend sik
kert samtidige — billedskærere af vidt forskellig indstilling og evne. Mens de to
sidefigurer, af hvilke Mariaskikkelsen med det virtuose liniespil især er et frem
ragende arbejde, helt bærer 1500-tallets præg med dets forblæste foldekast og
de lidt affekterte attituder, er apostlene og nådestolen kun trædukker, hvor for
søget på at skære de viltre klædebon er faldet noget stift ud; en undtagelse
danner Johannes, der godt kunde være af sidefigurernes mester. Ja, forskellen
i indstilling strækker sig til en detail som skoen, hvor Maria har den nye mode
bredsnudede fodtøj, mens tre apostle bærer gammeldags, spidse sko.
Nådestolen (fig. 6), 115 cm høj, er udført efter et figurskema, svarende bl.a.
til Ravsted (Slogs hrd.), som imidlertid med få variationer kan genfindes over
alt henimod og efter år 1500, især i Jylland. Gudfader, anbragt stift frontalt,
bærer på hovedet en krone med snoet underkant og nu forsvundne takker;
det smalle, udtryksløse ansigt ligner ganske Kristusfigurens. Sønnens udtærede
skikkelse er iført smalt, benklædeagtigt lændeklæde. Flettet tornekrone.
Maria med barnet (fig. 5), 122 cm høj, af V. Thorlacius-Ussing8 tilskrevet
Claus Berg, er en yndefuldt skåret figur, hvori alle tidens virkemidler er an-
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Fig. 4. Indre, set mod vest.

E. M. 1952

vendt: den svajede krop, det bøjede hoved med det lange, let lokkede hår og
det livligt bevægede klædebon med de over-vide ærmer og de dybe folder; det
lidt kokette ansigt er buttet, med sænkede øjenlåg og munden er lille; på ho
vedet har hun ikke krone, men en bladkrans med blomsterknopper, og billed
skæreren viser sig også her i pagt med den nye tid, hvor den rosenkransede
Madonna, der bl.a. blev gjort populær af Albrecht Dürer, blev et almindeligt
motiv, ligesom Madonna i rosenkransmandorla (jfr. Hviding). Det legende og
sprællende Jesusbarn, der motiverer og afbalancerer moderens kropbøjning,
har kort hår og har tidligere holdt en krans, men både den og hænderne er nu
forsvundet.
Den mandlige figur, sikkert en apostel, siden han er barfodet (fig. 7), 121 cm
høj, holder en opslået bog i højre hånd, medens venstre er forsvundet med attri
buttet. Hans milde, magre, lidt forknytte ansigt kontrasterer stærkt mod den
folderige kappes viltre foldekast. Bortset fra en pandelok er issen skaldet, men
hår og skæg er kraftigt lokket; en nøgen fod stikker frem under kappen.
De 12 apostle (fig. 8 og 9), ca. 56 cm høje, har for største partens vedkom
mende mistet deres attributter; kendes kan dog Jakob, hvis opkrammede hat
er uden pilgrimstegn, men som har en taske hængende ned fra venstre håndled,
Andreas med et noget uregelmæssigt kors og Jakob minor med et stort valke
træ (sml. fig. 9); af de tre skægløse apostle er den ene Johannes, med rest af
kalk, medens en af de andre må være Matthæus (fig. 8d el. f.). Apostlen med
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tætsluttet hue (fig. 8c) er muligvis Mat
thias. — Alle figurerne er udhulede i
ryggen, hvorpå findes sortmalede minuskler i meget primitive former.
Ingen af figurerne synes at have beva
ret noget af den oprindelige staffering,
men står med en nyere bemaling; Kristus
har grønt lændeklæde, og Gudfader er iført
rødt gevandt. Marias klædninger mørke
rød og blå, medens den mandlige (apostel)figur har rød under- og grøn overklædning; apostlene har broget bemaling.
3)
Trefløjet altertavle i nygotisk stil med
tarvelige farvelitografier bl. a. af Harald
Jensen 1880 efter Carl Blochs Kristus og
barnet fra 1873, samt frakturindskrifter
i smalfelterne, sandsynligvis den der i
regnskaberne omtales som malet af en
landsbymaler i Skrave, og som på pastor
Michaelsens tid (1880—95) erstattede den
gamle, møre og ormstukne, gotiske tavle5.
På kirkeloftet.
Altersølv. Kalk (fig. 10), 1829, 19 cm
E. M. 1953
høj, med firetunget fod, glat skaft, for
Fig. 5. Rødding. *Maria med barnet, nu i
neden udsvajende og profileret, og glat
Flensborg museum (p. 708).
bæger
med
pånittet,
støbt
krucifiks.
Langs bægerets kant skriveskrift: »Denne Kalk er anskaffet til Rödding Kirke
d: 12de October 1829.« To ens bymærker for Haderslev (broen) og to mester
stempler for J. P. Rode, med versaler og skriveskrift (Bøje 1610 og 1611). Glat
disk med tilsvarende stempler. Oblatæske 1867, oval, glat, 3,8 cm høj, 12,2
lang og 8,8 bred; på låget graveret kors, under bunden Ribe bystempel og
»Ribe« samt mestermærke for R. M. J. Obbekjer (Bøje 2495), desuden indprik
ket skriveskrift: »Rødding Kjerke. 1867«. Vinkande, med Københavns bymærke
1897, stemplet CMC. Nyere sygesæt, fra »Kunstanstalt der Berl. Stadtmission«.
Alterstager (fig. 11), i renæssance, fra begyndelsen af 1600’rne, af type sva
rende til Arrild (Hviding hrd.), 40,5 cm høje, med hvælvet fod- og lyseskål
og skaft med vaseled over profilringe og under baluster.
Døbefont (sml. fig. 3), formentlig middelalderlig, af granit, formet omtrent
som en kalk og udhugget i een rødlig sten. Den er meget groft udført og har
en næsten ligesidet kumme (65 cm i tvm.) med lodrette riller; fordybningen er

711

RØDDING KIRKE

E. M. 1953
Fig. 6. Rødding. *Nådestol, nu i Sønderborg
museum (p. 708).

Fig. 7. Rødding. *Apostel(?), nu i
Flensborg museum (p. 709).

kun 20 cm og har intet afløb. Let indadsvajet skaft og firesidet fod med hulede
hjørner. Anbragt op mod korbuens nordvange.
Dåbsfad, sydtysk arbejde fra o. 1550—75; i bunden, inden for en minuskel
ring, ses bebudelsen og på den glatte kant de vanlige indstemplede stjerner
og blomster samt yderst graveret skriveskrift og versaler: »Detlev Blangsted,
Kaldet til Sogne-Præst for Rödding og Scrau 1734 d. 22 Octobr. Forærede
dette Becken Til Rödding Kierkes Daab 1737 d. 23. October.« Tvm. 44 cm.
Dåbskande, 1941, af messing. To tinkander findes nu på kirkeloftet, den ene,
af Hans Høy, er af den almindelige chokoladekande-type, den anden svarer til
den i Gram (Frøs hrd.).
På en piedestal over fonten er opstillet en kopi i gips efter Thorvaldsens
Kristus (sml. fig. 4), og på triumfvæggen mod nord hænger et forgyldt støbejernskrucifiks (fig. 3), skænket 1865 af pastor Hempel9.
*Korbuekrucifiks (fig. 9), gotisk, fra 1400’rnes sidste halvdel. Figuren, der
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P. N. 1922
Fig. 8 a—f. Rødding. *Apostelfigurer fra † altertavle, nu i Sønderborg museum (p. 709).

er i naturlig størrelse, 175 cm høj og ikke virker som et professionelt arbejde,
har turbanagtigt snoet tornekrone på det hældende hoved. Ansigtet virker be
tydeligt ældre end figuren i øvrigt; øjnene er åbne, og håret falder i lokker
ned bag skuldrene; de tynde arme er nu løst tilsat kroppen i næppe oprindelig
stilling. Overkroppen er skåret uden småligt hensyn til anatomiens krav, lænde
klædet har uregelmæssige folder med midt- og sidesnip, og de noget skematisk
udførte ben er samlede, den korslagte, øvre fod nu afbrudt. Det tynde, T-formede korstræ er nyere, fra 1700’rne, med karvesnitsrosetter på korsarmsenderne. Også stafferingen er nyere. På Sønderborg museum.
Prædikestol (sml. fig. 3), i barok, med reliefskåret årstal 1722, i store træk
svarende til Lintrup-stolen fra 1691. Den er firesidet, med snosøjler foran
smalle hjørnefyldinger; storfelterne har karnisramme med bølgelister, og disse
findes også på den spinkle arkitrav og på postamentets gesimsliste. Såvel i frise
som i postament er der barokfyldinger. Foroven på prædikestolsdøren, hvis
fylding svarer til storfelterne, ses årstallet. Samtidig opgang med udsavede,
svejfede balustre. Under prædikestolen er indsat tre stykker panel fra sidste
halvdel af 1600’rne med profilerede dobbeltfyldinger, muligvis stammende fra
en †degnestol; spor efter barokke hængsler. Den samtidige, syvsidede himmel
har ligeledes bølgeprofiler i felterne, og de tværgående lister forkrøpper sig om
hjørnerne i langt fremragende spidser. Udsavede, gennembrudte topstykker
med stjerne i midten; som hængestykker tjener en række, ligeledes udsavede
hjerteagtige blomster. På undersiden roset med kugle inden for en cirkel med
flammestråler. Grå maling, med rød bundfarve i de store, grøn i de smalle
felter, der desuden har en nyere, skablonmæssig blomsterdekoration.

713

RØDDING KIRKE

E. M. 1953
Fig. 9. Rødding. *Korbuekrucifiks og apostle fra altertavlen, i nuværende ophængning på Sønderborg
museum (p. 711 og 709).

Stolestader, fra 1934, i renæssancestil, skiftevis grønne og rødbrune. Som øst
panel, under prædikestolsopgangen, er bevaret 2½ fag med renæssanceprofiler.
Rester af meget enkle stolestader fra slutningen af 1800’rne ligger nu på loftet,
andre er bevaret i ligkapellet.
Hjørneskab i korets sydvesthjørne, enkelt, fra 1800’rne.
Pulpitur (sml. fig. 4) i vest, fra første halvdel af 1700’rne, nu brudt af orgelfaçaden. De fire fag på hver side af denne adskilles af glatte pilastre med nye,
udbugende kapitæler; største parten af det nedre rammestykke med de udsvejfede baser er nu afskåret, og pilastrene har i stedet fået lave profilbaser.
Fyldingerne har stærkt forkrøbbet rammeværk tilspidsende foroven og for
neden; kraftigt udladende gesims. Pulpituret hviler på to gange fire søjler med
enkle kapitæler. Samme bemaling som prædikestolen, her dog grøn bundfarve
i fyldingerne; marmorerede søjler og gesims.
Orgel, fra 1936, med Christian X.s kronede navnetræk.
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Klingpung, o. 1900, med ring og skaft
tragt af messing; ny, rød fløjlspose med
påsyet klokke af sølv eller plet. Sortmalet, drejet skaft. I koret.
S almenummerlavler svarende til alter
tavlens ramme.
Series pastorum, fra 1942 (Walther
Nielsen sculp.).
Oval, blåmalet mindetavle med gul
skriveskrift: »Sandhed og Ret, Kjerlighed og Fred Være Kronens skjønneste
Smykke, den 14. September 1844«, samt
Christian VIII.s navnetræk. Oprindelig
anbragt på en æresport syd for kirken
ved Christian VIII.s og dronning Ca
roline Amalies besøg 1844, men nu på
våbenhusets nordvæg10.
Lysekroner, skænket 1941.
En enkel ligbåre, på loftet.
Klokke, omstøbt 1774 af Bartold Io
nas Beseler, Rendsborg. På den øvre del
af
legemet
mellem
rocailledekoration
og
blomsterranker
versaler:
»Me fudit
E. M. 1952
Bartold Ionas Beseler Rensburgi Ao
Fig. 10. Rødding. Alterkalk 1829 (p. 710).
1774« (B. I. B. støbte mig i R. 1774).
Midt på klokken: »Hæc campana coetui Roddingensi sacro de novo restituta est
cura Hr. N. Tøxen pastoris et Jörgen Pedersen jurati« (»denne klokke for me
nigheden i Rødding er genfremstillet af ny ved hr. pastor N. Tøxen og kirke
værge Jørgen Pedersens omsorg«). Over slagringen endnu en rocailledekora
tion. Nyophængt 1943 af Aug. Nielsen, Roslev.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) O. 1702. »Her synden ved Alteret hviler« hr. Michel Mogensen,
født i Gaverslund præstegård 1641, præst til Rødding og Skrav kirker »hen
ved 28 år«, fik i et 26årigt ægteskab med Else Olufsdater fra Odense seks børn
(fire sønner, to døtre), død 18. juni 1702, i sit 61. år og 5 måneder. Gravskrif
ten slutter med afdødes navn: Michæl Magni Gaverslund, men herunder er,
karakteristisk for tiden, med benyttelse af de samme begyndelsesbogstaver
skrevet: Merito Messiæ Glorior (»jeg ophøjes ved Messias’ velgerning«). Under
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denne indskrift er senere indknebet:
Hæderbårne
matrone
Elsa
Olufsdatter,
født i Odense 2. jan. 1644, død 27. febr.
1715, 71 år og 8 uger gammel. Hun
hviler neden for korsdøren (d.v.s. kor
døren). Rektangulær trætavle med gen
nembrudt
slyngværksramme,
hvis
top
og hængestykke dannes af et naivt
englehoved; i hængestykket løber vin
gerne ud i rovfuglehoveder, og nederst
er der to modvendte drager. I sidestyk
kerne ses en stjerne og derunder et felt
med malede våbener, hans et anker,
hendes en kakadue som skjold- og hjelm
tegn. Indskrifttavlen er sort med hvide,
nu gulnede versaler, rammeværket og
ornamenterne hvide, med rødt og grønt.
På korets nordvæg.
2) 1794. Detlev Mathisen Blangsted,
søn af kgl. Maist. fordum byfoged i Weile
og herredsfoged i Nørvangs herred, s. hr.
Mathias Hansen og Margaretha Wandel,
født på Harresøe-gaard i Jylland 26.
E. M. 1952
Fig. 11. Rødding. Alterstage (p. 710).
jan. 1706, afskediget fra Riber latinske
katedralskole
1728,
fra
Kiøbenhavns
universitet 1732, kaldet til sognepræst for Rødding og Skrav 1734, i alt 34
år, gift første gang 1735 med formanden Christian Bøysens datter Anna
Iacobina, død 1745 (syv sønner), anden gang 1746 med hr. Mads Sciernings
datter af Høyrup Anna Else Schierning i 23 år (en søn og tre døtre). Han
døde 6. jan. 1770 i sin alders 64. år, hun døde 1. febr. 1773. Nederst: 1794.
Oval, sortmalet trætavle, hvis marmorerede ramme har æselrygindskæringer.
Forgyldt indskrift med kursiv, navnene med versaler. Tidligere på skibets, nu
på korets nordvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 12). O. 1705. Jørgen Andersen af Rødding, født samme
steds 1668, gift med Maren Christensdaater i syv år (to døtre), død 1705, 37 år
gammel. Lille, grå kalksten, kun 85 × 48,5 cm. Største delen af stenen dækkes
af versalindskriften, foroven dog et englehoved; landligt arbejde. I koret, syd
for triumfbuen.
2)
O. 1789. Trine Maria Nisses af Rødding, født i Usterop, Wedsted, fik i et
27 årigt ægteskab fire sønner og syv døtre, død i Rødding ? febr. 1789 i sit
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47. år. Tre gravfliser af grå kalksten,
hver 47 × 47 cm, med fordybede versaler;
i hjørnerne viftepalmetter. På kirkegår
den, nord for skibet.
3) O. 1800. Christopher Høxbroe, født
i Veile 24. juni 1793, død i Rødding
23. febr. 1800, »uforglemmelig for sine
forældre H. Høxbroe og C. X. Høxbroe«.
Rød kalksten, 67 × 44 cm, med fordybet
skriveskrift. På amtsprovst Hans Høxbroes familiegravsted, sydvest for våben
huset.
4) O. 1814. Claudiana Sabina Høx
broe, født 1769, død 1814, savnet af H.
Høxbroe. Grålig kalksten, 67 × 45 cm,
fordybet
skriveskrift.
Anbragt
samme
sted som nr. 3, hvor endvidere ligger
sten over cand. phil. Peter Høxbroe, født
i Veile 17. febr. 1797, død i Jels 15. juli
1858, samt Ane Beate Høxbroe, død
1872.
5) O. 1828. Sognefoged Niss Petersen
Schmidt i Rødding, født ? febr. 1766,
død 26. nov. 1828. Grå kalksten, 70x45
E. M. 1952
Fig. 12. Rødding. Gravsten over Jørgen An
cm; fordybet skriveskrift. På kirke
dersen, død 1705 (p. 715).
gården, nord for skibet.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1836. Johanne Schönau, født Husted, født
i Lunderskov 2. april 1804, død i barnsnød på Røddinggaard 28. maj 1836.
Cylindrisk støbejernsstele, ca. 1 m høj, på retkantbase og kronet af vase. På
kirkegården, syd for koret.
2)
Af natursten, hvoraf en har været overligger i et oldtidsgravkammer, rejst
1923 over sognets faldne i verdenskrigen 1914—18. På den nye kirkegård.

KILDER OG HENVISNINGER
L A . Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Rødding og Skrave
1880—1909. — RA. AK. Tyske assignationskontor 1680—1771. Akter vedr. reparation
af kirkerne (Lintrup, Hjerting, Rødding og Skrave). — Se i øvrigt arkivalier for Tør
ninglen provsti i almindelighed p. 28. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetning af Chr. Axel Jensen 1910(?) (bygning og inventar). — Undersøgelse
og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952—53.
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Haupt I, 416. — A. J. Marcussen: Optegnelser fra Rødding By og Sogn, Haderslev
1912. — A. Westergaard-Jacobsen, i Den nordslesvigske Kirke, under red. af H. Hejselbjerg Paulsen I, 1945, p. 261 ff.
1 Aug. F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten, 1932, p. 431, nr. 3055. 2 Marcussen:
Optegnelser fra Rødding by etc. p. 63. 3 Christen Jessen var af kongen udnævnt til
værge for kirkerne i Skrave, Rødding, Lintrup og Hjerting og lod dem efter ordre grun
digt reparere. Arbejdet, der for Rødding og Skrave kirkers vedkommende beløb sig til
henholdsvis 548 og 782 mk., blev betalt af Jessen, men 1707 ansøgte han majestæten
om at få sine udlæg refunderet, i alt 1614 rdl., hvilket ikke skete fuldt ud, eftersom an
søgningen fornyedes af arvingerne 1721 (beløbet angives da til 1369 rdl.). RA. AK.
Tyske assignationskontor 1680—1771. Akter vedr. reparation af kirkerne; se også Ribe
bispearkiv: Kalvslund og Frøs herreders kirkergsk. 1688—1707 og Carsten Petersen, i
SJyAarb. 1939, p. 194 f. 4 Tørninglen provstearkiv: kirkergsk. 1858—68. 5 Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1880—1909. 6 A. WestergaardJacobsen, i Den nordslesvigske Kirke, p. 264. 7 Samme p. 262. 8 V. ThorlaciusUssing: Billedskæreren Claus Berg, 1922, p. 80 f.; sml. H. Appuhn: Gotische Plastik in
Schleswig-Holstein, Heide in Holstein, 1955, p. 19. 9 Haderslev amtsarkiv: Tørning
len kirkevisitatorialsager 1797—1877. 10 A. Westergaard-Jacobsen, p. 263.
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Fig. 13. Rødding. Kvader med indhugget fodsål (p. 705).

Fig. 1. Skrave. Ydre, set fra sydost.

P. N. 1923
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irken, der indtil 1904 var anneks til Rødding, hørte for 1864 og på ny efter 1920 til
Ribe stift. Den lå under kantoriet og betalte ifølge »Ribe 01demoder«s kirkeliste en
afgift på 4 sk. engelsk (jfr. Nustrup p. 642). Om patronatsforholdene i middelalderen
vides intet, men ved reformationen er den formentlig kommet under landsherren,
fra 1544 hertug Hans, og efter 1580 kongen, der besatte embedet umiddelbart gennem
danske kancelli.
Forskellige sagn knytter sig til de to billedkvadre i korets østmur (sml. p. 721). Præsteindberetningen til Thurah 1754 beretter, at de »tvende Fruentimmer udhugne i Sten«
på den østre ende af kirken, efter »de gamles Tradition« var to jomfruer, hvoraf den ene
skal have bygget kirken, den anden lagt en bro over Kongeåen ved Skodborg, hvoraf
endnu (1754) ses stumper af gamle pæle i åen. Ifølge en variant1 af sagnet skal kirken
være opført af to jomfruer, der var uenige om, hvor kirken skulde bygges; de koblede
da to kalve sammen, og der hvor disse lagde sig, nemlig i krydset mellem vejene fra
Hjerting, Skodborg, Københoved og Langetved, opførte de kirken. Herfra skal mund
heldet stamme: Det står midt i vejen lige som Skrave kirke. En anden tradition, om
talt af Rhode (p. 452), meddeler, at kirkens bygmester skal være dronning Dagmar, og
et sagn2 forbinder da også dronningens og Valdemar Sejrs navne med de to billedkvadre.
Til bygningen skal der være anvendt tiloversblevne materialer, »skravninger«, fra de
andre kirker, som dronningen lod opføre, og derfra skal kirken have fået sit navn(!).
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Fig. 2. Skrave. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen 1952.

Ifølge nyere optegnelser i Dansk Folkemindesamling3, vedrørende den tilmurede nord
dør, skulde denne hidrøre fra, at to herremænd, der ikke kunde enes, vilde have hver sin
dør. En tilsvarende meddelelse knytter beretningen til to uenige munke.

Skrave kirke ligger mellem byerne Københoved og Langetved, omtrent midt
i sognet, som er temmelig langstrakt i nordvestlig-sydøstlig retning, og når man
nærmer sig kirken, ser det virkelig ud, som om den »stod« midt i vejen; den mid
delalderlige Skrave by forsvandt inden 1580. Kirkegården, der ligger på syd
skråningen4 af et ret anseligt bakkedrag, er helt planeret i forrige århundrede;
den hegnes siden 1872 af tjørnebevoksede jorddiger med en udvendig skal af
kløvet kamp; på en sten lige syd for indgangen læses 1872 og Petersen5. Lige
vest for kirken findes kirkegårdens eneste indgang, der mod egnens sædvane
er en muret portal med køreport og fodgængerlåge; portalen, der muligvis inde
holder en middelalderlig kerne, har uregelmæssigt fladrunde åbninger med fals
på indersiden og markerede vederlags- og slutsten på ydersiden; en lille ge
sims, som består af retkant over kvartrundstav, afslutter murværket under det
teglhængte saddeltag og de små, svungne gavle med topspir; portalens øvre del
er i krydsskifte og skal muligvis henføres til 1690, da kirken og kirkegårdsmuren fik en stor istandsættelse6 (sml. p. 722); gotiserende støbejernslåger fra
1864. Et korstræ for lågen omtales 18367.
†Kirkerist. 1832 indkøbtes fire stykker egetræ til rammen under risten7.
Gæstestalden, der nævnes 1858—59 og fem år senere8, er sikkert identisk
med den nuværende kirkestald, som ligger vest for kirkegårdsportalen; den er
opført af små sten og tækket med bølgeblik.
Kirken består af romansk kor og skib, gotisk tårn og et våbenhus på tårnets
vestside fra 1890; et våbenhus i syd blev nedrevet samme år. Kirken har en
mindre afvigelse til syd.
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Fig. 3. Skrave. Ydre, set fra sydvest.

E. M. 1952

Den romanske bygning er udvendig af kvadre, indvendig af rå kamp over en
godt 45 cm høj, attisk profileret sokkel (p. 257, fig. 23—24); vestgavlens kva
derbeklædning blev nedrevet ved tårnets opførelse, og store partier af de øv
rige murflader er omsat; korets og skibets murhøjde over soklen er ca. 4,4 m.
Af oprindelige vinduer er der bevaret tre, korets østre og nordre samt et på
skibets sydside, hvis placering tyder på, at hver langmur har haft tre vinduer;
de har alle monolitsålbænk og -overligger; den udvendige højde er 106—08 cm,
bredden i koret 60—62, i skibet kun 48, og deres sålbænk sidder henholdsvis
204 og 244 cm over soklen; korets nordvindue er 150 cm højt indvendig. Koret
har i syd en præstedør, hvis ydre karme er helt ødelagt ved omsætning, men
den bryder soklen ligesom skibets to døre; den vandret afdækkede nordre er
180 cm høj over soklen, og syddøren har en tilsvarende højde målt til veder
laget for den forsvundne afdækning, der enten må have været et tympanon
eller som i Øster-Lindet (p. 692) et stik af krumhugne kvadre; indvendig har
alle tre døre vandret afdækning. Den svagt tilspidsede triumfbue er forsynet
med skråkantet sokkel og profilerede kragbånd (vekslende rundstave og hul
led, p. 257, fig. 4). I vestsiden af karmene er der, godt 20 cm under kragbåndene, hugget en firkantet, 10—12 cm stor fordybning, der må have tjent til
fastgørelse af korgitret (sml. p. 725); 90 cm under hullet i nordvangen er der
endnu et af samme højde, men 28 cm langt. Den nederste sten i nordvangens
østhjørne er en hjørnesokkelkvader, svarende til dem under kirkens udvendige
hjørner, men stenen har sin oprindelige overside vendt mod øst; dette sidste
sammenholdt med buens tilspidsede form tyder på en omsætning. Af taggav-
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Fig. 4—5. Skrave. Billedkvadre i korets østgavl (p. 721).

lene er korets østre og skibets vestre i behold, den sidste dog skalmuret på
ydersiden ved tårnets opførelse.
Billedkvadre (fig. 4—5). I to af korgavlens kvadre, anbragt ved taggavlens
fodlinie, er der to smukt udførte hoveder, det ene forestillende Kristus med
korsglorie, det andet (i nord) en biskop med bispehue og glorie (jfr. p. 718).
Begge hoveder er anbragt på den ene ende af en kvader, og den nuværende
placering i muren kan godt være den oprindelige; kvaderhøjden er 35 cm. —
En figur af form som et halvt solur er indhugget i en kvader på skibets sydside,
lidt vest for døren; kvaderen er ca. 100 cm lang; i samme mur er der to kvadre
med en lille fals i den ene kant.
Tilføjelser og ændringer. I gotisk tid, muligvis o. 1400—50, blev der rejst
et lille, lavt tårn ved skibets vestgavl, og i forbindelse hermed nedtoges som
nævnt hele kvaderbeklædningen på gavlen, og stenene anvendtes sammen med
rå kamp og munkesten til nybygningen. Tårnrummet, som står i forbindelse
med skibet ved en rundbuet arkade, er dækket af en krydshvælving, der har
vederlag i murene undtagen i øst; ribberne er kvartsten brede og samlet om en
lille, rund slutsten; kapperne er ret flade, muret af løbere i skifter, der falder
mod isselinien, og på oversiden er der helsten brede, lette overribber. Adgangen
til tårnets 2. stokværk er i nord ad en samtidig trappe, som er delvis indbygget
i murlivet. Underdøren er fladbuet i spidsbuet spejl, spindelen ca. 12 cm tyk
og rund, skakten fortrinsvis muret af løbere, og loftet og overdørens afdæk
ning er muret af fladbuede, stigende binderstik. Væggene i andet stokværk,
hvori klokken er ophængt, har en ret usædvanlig udformning, idet den søndre
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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og nordre har een bred, den vestre tre smalle spareblændinger, som alle er ført
helt til murkronen uden afslutning. Lidt over hvælvets issepunkt er der i nord
og syd huller for oprindelige ankerbjælker, og svarende til bjælkeoverkant er
der i øst og vest riller i muren af eet skiftes højde, som må være bestemt for
et bræddegulv. Helt tilsvarende forhold findes lidt under murkronen, og her er
vestmurens rille også ført ind i spareblændingerne. Diagonalt stillede bomhuller
findes både halvanden meter over hvælvingens top og lige under murkronen;
de nederste synes at være blevet tilmuret straks efter tårnets opførelse; til
skibets loft er der en råt brudt åbning. Tårnet er i nyere tid skalmuret med små,
røde sten, og derved blev glamhullerne i syd, vest og nord ændrede.
Det lave, firsidede pyramidespir med stærkt udsvajede sider har sikkert fået
sin nuværende form 1690, men kan dog være ændret noget efter 1838, da der
var planer fremme om en fornyelse af tømmeret9. 1689 holdtes der et syn10
over kirkens brøstfældighed (sml. Rødding p. 706), og af dette fremgår, at
kirken var så medtaget på mur og tømmer, at den stod på fald; under den hele
øster-ende (koret) var grunden sunket så muren »vil udfalde«, loftet var råd
dent og tårnets bly næsten kun i behold på sydsiden. 1690 blev der sluttet
kontrakt med blymester Hans Nielsen om at nedtage spiret og genopbygge
det med tømmer og bly; samme år indkøbtes egebjælker, hvoraf een anvendtes
til »megiler« (mægler, formentlig konge til spiret), 60 spær, mange fyrredeller,
bly og kalk, og det omtales, at værgen Chr. Jessen på egen bekostning har ladet
kirken reparere, deri indbefattet tårn og »overværk« (tage) samt muren på flere
steder (sml. Rødding p. 706).
Loftet over hele kirken blev fornyet 1743 og atter 1829, da det også blev
malet; 1747 nævnes en hovedreparation ved murmester Jørgen Christian i Kol
ding, 1799 og 1810 andre store, uspecificerede reparationer7.
Våbenhuset ved tårnets vestside afløste 1890 et ældre †våbenhus foran ski
bets syddør (Chronik); 1726 betaltes en reparation på våbenhuset, og det føl
gende års regnskaber nævner, at »vaabenhusets opbygning« (hovedistandsættel
se?) har kostet i alt 201 mk., 6 dlr.; 1820 fik det nyt tegltag, 1830 en gesims;
1835 kaldtes det skriftehus7.
Tagværker. Bjælkerne over kor og skib samt korets spær er middelalderlige,
af eg, men stærkt omsat og suppleret med fyr, enkelte bjælkeender viser endnu,
at bjælke og spær har været samlet med blad og to nagler. Da de romanske
deles blytag 1885 erstattedes med skifer (Chronik), fik skibet nyt tagværk af
fyr, og samtidig mindskedes tagrejsning såvel på dette bygningsafsnit som på
koret; spor på tårnet viser, at skibets tagryg tidligere nåede tårnets murkrone;
angående spiret se ovenfor.
Kirken står i blank mur med små, rundbuede støbejernsvinduer, der stam
mer fra restaureringen 1851—527, men over disse er der spor efter ældre, brede
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og fladbuede vinduer, eet i nord, tre i syd. Tårnet har blytag, resten skifer; kor
og skib er forsynet med sugfjæl. Det indre står hvidkalket, koret med malet
fyrretræsloft, skibet med synlige bjælker, fremdraget 1923. Indvendig over
hver af skibets døre ligger en halvsøjle af fyr, der sikkert stammer fra et †pul
pitur (p. 726); de er antagelig anbragt på deres nuværende pladser ved re
staureringen 1890. En istandsættelse af det indre er i gang 1956.
Kalkmalerier. Under korets loft er der en kalkmalet, romaniserende frise ud
ført 1913 af maler Hartvig, Haderslev (Chronik).

INVENTAR
Alterbordet er muret og pudset og sikkert fra nyere tid; det står ca. 75 cm
fra korets østvæg.
Altertavlen er en nygotisk opbygning fra 1846 af snedkermester C. H. Greve
sen med malerier af C. P. Møller, Haderslev. I det spidsbuede storstykke, der
flankeres af spir og har frie, spidsbuede sidestykker som vinger, er der indsat
malerier i selvstændige rammer, nederst et rektangulært, nadveren (efter Leo
nardo da Vinci), øverst tre grupperet som tavlen selv med spidsbuet midtstykke
og frie sidestykker, himmelfarten, Moses og mand med bog, de sidste malet
gråt i gråt på træ, de øvrige på lærred. I sidestykkerne Magdalene ved korsets
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fod og opstandelsen. Samtidig malet indskrift på bagsiden. Opmalet og istand
sat 1940. Den tidligere †altertavle blev ødelagt ved en brand 18447.
Fra kirkens gotiske †altertavle eller fra et †sidealter stammer en ca. 85 cm
høj Anna selvtredie (fig. 7), et håndværksmæssigt og ret stift skåret arbejde
fra slutningen af 1400’rne; Marias moder er fremstillet med et meget ungdom
meligt ansigt, og Maria selv, hvis krone nu er uden takker, har en vældig hårfylde; begge har lange, tynde fingre. Det nøgne Jesusbarn, hvis hår er ordnet
i sirlige krøller over den høje pande, rækker begge arme op mod moderen.
Gruppen hænger nu på skibets nordvæg; alle farver er afætsede og en del en
keltheder (således barnets arme) fornyede.
Altersølv. Kalk fra guldsmed Rodes værksted i Haderslev (Bøje p. 228), helt
svarende til Rødding (p. 710); på bægeret fastloddet krucifiks og graveret
skriveskrift: »Denne Kalk er anskaffet til Skrave Kirke d. 12de October 1829«.
18,5 cm høj. Samtidig disk fra samme værksted, uden ornamenter. Oblatæske
1867, oval 12,3 cm lang, glat, med graveret kors på låget. Under bunden prik
ket skriveskrift: »Skrave Kjerke 1867« samt tre stempler: Obbekjer (sikkert
for Chr. E. Obbekjer, Bøje 2966), Ribe, og Ribes bystempel (kirke). Vinkande
med Københavns mærke 1896 og mestermærke: Traberg.
Sygekalk (fig. 11) 1801, 14,4 cm høj, med rund fod, svære, indknebne skaftled,
af hvilke det nederste går i eet med foden, midtdelt knop af spidsovalt tvær
snit og bæger med skrå mundingsprofil over spinkel stav; disken er fastgjort til
bunden ved en bajonetfatning, således at hulrummet tjener som oblatgemme.
På disk og fod indprikket: »Vog 33/4 lod« og »Vog 103/4 lod« samt »Schrav
Kirke 1801«. Mestermærke IH i oval for Just Høegh, Kolding (Bøje 1917).
Alterstager af malm fra 1944. Ved den ovennævnte brand 1844 blev også
alterstagerne beskadigede; de afløstes af et par stager af støbejern, fra 18467,
nu anbragt på ankerbjælken bag alteret. De er 55 cm høje og har form som en
korintisk søjle over en høj, korsprydet plint. Sammesteds findes et par 45 cm
høje, drejede træstager, grønmalede og med lidt rødt og guld, som ifølge en ma
let indskrift under bunden er skænket af Knud Lassen, Langetved 1877.
Alterskranke, fra 18357, med drejede træbalustre.
Døbefont 11 (fig. 8), romansk, af granit, af en type som ellers ikke kendes i
Sønderjylland. Den ret primitivt huggede kumme (66 cm i tvm.), der hviler
direkte på foden, har en tæt og fyldig bølgeranke mellem to flade rundstave.
Den firkantede, opad tilspidsende fod har dybthugne tvillingarkader, hvori der
løber en svær, foroven og -neden falset rundstav, der tilsyneladende fortsættes
bag hjørnesøjlerne fra felt til felt. Indtil 1956 ved nordre korbuevange.
Dåbsfad af sydtysk arbejde fra sidste halvdel af 1500’rne, med drevet motiv
i bunden: spejderne med vindrueklasen; herudenom bælte med udslidte minuskler, i øvrigt indstemplede stjerner og blomster. På randen graverede ver-
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saler: »1770 d 6. Januarius døde sl. Hr. Detlev
Blangsted [sognepræsten]. Samme Aar forærede
enken dette døbe fad til Schrav kirke«. Tvm.
43,5 cm.
Dåbskande af tin, stemplet: Hans Høy.
†Korgitter. I korbuens vanger findes 136—
38 cm over skråkantsoklen indhuggede mær
ker efter en firkantet gesimsbjælke for et kor
gitter (sml. p. 720).
Korbuekrucifiks med sidefigurer (sml. fig. 6),
efterreformatorisk, formodentlig fra 1700’rne.
Den meget muskuløse Kristusfigur med torne
krone er skåret efter det gotiske skema; lænde
klædet er bundet op i en sløjfe ved figurens
højre side. Den spinkle Mariaskikkelse står med
hænderne i bedestilling og ser bedrøvet nedad,
medens den barnligt buttede Johannes ikke
viser ydre tegn på sorg; begge figurerne er
skåret i eet med konsolklodserne. Sidefigurerne
er ca. 90 cm høje. Nyere staffering.
Prædikestol (sml. fig. 6), fra årene efter 1740,
da man agtede at anskaffe en ny prædikestol12.
P. N. 1923
Den er enkelt opbygget, på fem fag (hvoraf det
Fig. 7. Skrave. »Anna selvtredie«
(p. 724).
ene tjener som låge) med glatte stor- og smal
felter og drejede balustersøjler på hjørnerne,
hvorunder der har været hængekugler; indvendig på vægfeltets frisebrædt skå
ret (sammenskrevne) bogstaver: NT og INT 1771, muligvis for sognepræsten
Niels Tøxen. Glat opgangspanel fra restaureringen 1923—24, der har afløst et
fra 1700’rne med udsavede, svejfede balustre. Himmel fra slutningen af 1700’rne,
med udsavede top- og hængestykker, eet topstykke med Christian VII.s kro
nede spejlmonogram; på undersiden lister i stjerneform. Nyere staffering, mør
kegrønt i storfelterne, brunt på rammeværket og i de øvrige felter, guld og rødt
på lister, søjlerne perlegrå. Indvendig på lågen malet: »Kirken malet i Aaret
1847 af P. S. Hylsebeck af Ærøeskjøbing og P. H. Claussen af Haderslev«.
Stolen, der står i skibets sydøstlige hjørne op ad triumfvæggen, hviler på et
polygont muret fundament.
Stolestader fra restaureringen 1923—24, med vandret afsluttet gavl og rekt
angulære fyldinger med bølgelister.
†Pulpitur i vest, antagelig fra 1800’rnes midte, med drejede balustre og
støttet af støbejernssøjler. Fra et ældre †pulpitur stammer formodentlig to
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halvsøjler af fyr, nu anbragt over
hver af skibets døre (sml. p. 723).
Den søndre har en fuld længde af
185, den nordre af 173 cm, men
selve søjleskaftet måler i begge til
fælde 118 cm.
Orgel fra 1942, anbragt over vest
døren; det tidligere, fra 1907, var
leveret af Marcussen, Åbenrå13.
Klingpnng, fra 18447, af sort,
skindforet fløjl på jernring og -tap
og med lille malmklokke; drejet
skaft.
I tårnrummet hænger to blåmalede, fladbuede tavler med Christian
VIII.s og hans dronnings navne
træk og indskrift: »Minde om De
res Majestæters Nærværelse den
14. September 1844«. Tavlerne, der
maledes af maler Jessen, Langetved14, stammer fra en æresport,
der rejstes i anledning af det kon
E. M. 1937
gelige besøg.
Fig. 8. Skrave. Døbefont (p. 724).
Lysekroner skænket 1907.
Klokke, 1437, ifølge Uldall (p. 170) antagelig støbt af klokkestøberen Kort.
Indskrift med minuskler: »Anno d(o)m(in)o(!) m ccccxxxvii iare to pixten. ave
maria gracia plena« (»i Herrens år 1437, det år i pinsen. Hil dig Maria, fuld af
nåde«) mellem dobbelte rammelinier, de sidste to bogstaver dog under linien;
hankene har smukke, skarpe profiler. Tvm. 92 cm.
Gammel klokkestol af eg, i bindingsværkskonstruktion med seks stolper, de
to yderste par på to nord-sydgående planker, der er forankrede i muren, det
midterste par på en øst-vestgående, som hviler på de to nævnte og ligeledes er
forankret i murværket. Foroven er stolperne tappet op i to planker, over hvilke
der atter for enderne er kæmmet to tværplanker. Alle stolper støttes af kop
bånd, endestolperne af eet hver samt et fælles kryds (nyt, af fyr), midtstolperne
af fem, to til under- og to til overplanken samt een længere til tværplanken.
Forbindelserne er tappede med een eller to nagler. Nummerering med romertal.
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Fig. 9. Skrave. Gravsten over Jes Tamsen,
død 1634 (p. 727).

727

Fig. 10. Skrave. Gravsten, o. 1800, over bl.a. Hans
Hansen af Krogstrup (p. 728).

GRAVMINDER
Mindetavler. 1) Over Peder Lauritsen Knude af Kjøbenhoved, truffet i ho
vedet af en kugle under »den ærefulde Fægtning i Sundeved den 13de April
1849, i hvilken to Metalkanoner fratoges den langt overlegne Fjende«; død på
lazarettet 19. april samme år. Enkel tavle svarende til kongetavlerne, sortmalet med gylden skriveskrift i bladkrans kronet af to dannebrogsfaner. På ski
bets sydvæg.
2) Over 14 faldne fra sognet i verdenskrigen 1914—18. På skibets sydvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 9) o. 1634, over Ies Iamsen (fejl for Tamsen) i Langetved,
»kon. May. rideføget i Frøs og Kaslund herriter«, død 47 år gammel. Rød,
ølandsk kalksten, 196 × 111 cm; tværskrift med reliefversaler. Over gravskrif
ten Apoch. 14 (salig er de døde etc.) og Philip I (Christus er mit lefnet etc.).
Under gravskriften to svævende småengle, der i den ene hånd holder livets
krone, i den anden en kartouche med symmetrisk skjold hvori syvoddet stjerne
over ophængt jagthorn; mellem stjerne og horn afdødes initialer I. T. I ste-
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nens hjørner er der cirkler med evangelisttegn og evangelistnavnene i fordy
bede versaler; mellem de nederste reliefversaler: »hodie mihi, cras tibi« (»i dag
mig, i morgen dig«). I våbenhuset.
2) O. 1750, med helt udslidt indskrift. Hvidgrå kalksten, 178 × 122 cm, hjør
necirkler med englehoveder og langs kanterne reliefranker. På kirkegården nord
for skibet.
3) O. 1790 (fig. 10), fra samme værksted som bl.a. Branderup (Nr.-Rangstrup hrd.). Hans Hanssen af Krogstrup, født ? ?, død 26. jan. 17?? [var ejer
af Bakkebo 1775—8915], med hustru Lovisse Iwersdatter, født 9. okt. (?) 1746,
død <20 ?? 1810>. Rød, ølandsk kalksten, 180 × 121 cm, med reliefversaler og
-kursiv i tværskrift; over skrifttavlen to svævende engle med krans, hvori:
Memento mori (»husk, du skal dø«), forneden englehoved, til siderne ranker, alt
indrammet af tværriflet kant. I våbenhuset.
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modsætning til herredets øvrige kirker hørte Skodborg til Slesvig stift (jfr. indled
ningen p. 37); den var et biskoppeligt patronat og betalte et cathedraticum, der efter
det ældste cathedraticumregister undtagelsesvis ydedes i naturalier (en fjerding smør), som
antoges til 24 sk. lybsk; til dette beløb ansattes kirken også i det yngre register1. Ved
reformationen overgik patronatet formentlig til landsherren, fra 1544 hertug Hans (jfr.
Aller p. 258), og efter 1580 kongen, der besatte kaldet direkte gennem tyske kancelli.
Ved genforeningen 1920 opretholdtes for så vidt kirkens gamle, administrative sær
stilling, som den ikke henlagdes under Ribe, men under Haderslev stift.

I

Kirken ligger vestligt i landsbyen, på en lille højning, der har fald mod øst,
nord og vest. Kirkegården, hvis hjørner er stærkt rundede, hegnes med diger
af rå og kløvet kamp, omsat i 1870’erne (kirkeforstanderprotokol) og 1880 be
plantet med tjørn2. Indvendig langs diget er der store linde- og ahorntræer, og
uden for det indvendig jorddækkede norddige og det meget uregelmæssige
vestdige er der småbække, hvorover der fører broer fra lågerne i nordvest og
vest. En køreport med fodgængerlåger i øst har gotiserende støbejernsfløje
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Fig. 2. Skodbore. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen 1952.
Fig. 3. Skodborg. Del af vinduesramme. Målt af El. M. 1952 (p. 730).

(spidsbuer og firpas) mellem granitpiller, der tidligere har været forsynet med
kugler eller kors; pillerne er anskaffet 1824 (rgsk.) og lågerne en snes år senere3.
En køreport med smedejernsfløje midt i syddiget er fra 1910, da annekskirke
gården blev anlagt syd for landevejen2. Brudepladsen (endnu det officielle navn)
øst for kirkegården nævnes første gang i arkivalier fra 18424.
En †kirkerist anskaffedes 1764 (rgsk.).
Fra en †trækirke eller anden træbygning stammer en ca. 5 cm tyk notplanke,
der var genanvendt som vinduesramme (sml. fig. 3 og p. 732).
Kirken bestod tidligere af †apsis, †kor og skib, men er nu formet som et
kors, hvis vestre arm udgøres af det romanske skib, mens den østre er en go
tisk korforlængelse; nordre og søndre korsarm er rejst 1858—59. Foran skibets
syddør er der et gotisk våbenhus, over skibets vestgavl en klokkekam og over
korsskæringen en tagrytter, begge fra 1858—59; et †klokketårn nævnes i regn
skaberne. Kirken har nogen afvigelse til syd.
Den romanske bygning, hvoraf kun skibets langmure er i behold, synes helt
at have været opført af rå kamp med kvadre 5 til sokkel, hjørner og andre en
keltheder. Fra den †apsis stammer adskillige, i østforlængelsen genanvendte,
krumhugne sokkelkvadre, der ligesom skibets sokkel har stejl karnisprofil (p.
257, fig. 22). I den 1858—59 ombyggede vestgavl er der anvendt flere sokkel-
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Fig. 4—6. Skodborg. Sydportal og detailler af søjlebaser (p. 732). 4 viser portalen siddende i våben
husgavlen, hvorfra den 1949 blev flyttet til sin gamle plads.

kvadre med »halvattisk« profil, som enten må stamme fra koret eller være hug
get til gavlen. Fra korets hjørner stammer sikkert en del kvadre, der er genbenyttet i korforlængelsens hjørne, og i det nordre af disse er der en hjørnesokkelkvader, som må stamme fra det romanske kors nordøsthjørne, og den
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angiver, at afstanden fra sidstnævnte hjørne til apsiden har været 57 cm. Ski
bets 115—120 cm tykke langmure, hvis højde over soklen er 5,5 m, og soklen
er noget omsatte. Skibets bredde er ca. 1,2 m større i vest end i øst; der har
været tre vinduer i hver mur, og heraf er der i nord bevaret to åbne, i syd eet
blændet, alle med smige karme, monolitsålbænk og -overligger; indvendig sy
nes vinduerne helt at være tildannet af ret små marksten og mørtel; de måler
udvendig 110 × 52—53 cm, og deres sålbænk sidder 340 cm over soklen. En
monolitoverligger fra et 63 cm bredt vindue (i koret?) ligger ved skibets syd
mur. I kirken opbevares rester af en egeramme (fig. 3), udtaget af skibets vestre
nordvindue; at dømme efter den pånaglede laske foroven må rammen have
været samlet af to planker, hvoraf den bevarede, en ca. 5 cm tyk, genanvendt
notplanke må stamme fra en træbygning (sml. p. 730).
Norddøren, der er tilmuret i ny tid, har udvendig karme og kilestensstik af
kvadre; dens højde fra sokkel til buens issepunkt er ca. 210 cm. En firsojleportal (fig. 4) er ved den sidste restaurering anbragt på sin gamle plads i ski
bets syddør, hvorfra den var flyttet til våbenhusgavlen i 1850’erne. Murens sokkelprofil er forkrøbbet om portalens false, og på hjørnerne er der rester af små
knopper, som måske har været tilhugget som hoveder. De 22—24 cm tykke
monolit-søjleskafter har terningformede baser og kapitæler samt karnisprofileret abakus; et par af kapitælerne er næppe færdighuggede6; i den ene bases
skjolde, som markeres af tovsnoninger, ses i lavt relief dels et latinsk kors,
dels en figur af form som et sværdhefte (fig. 6), og på den anden, hvor skjoldene
er tvillingdelt, findes et lille relief i hver arkade (fig. 5); et af kapitælerne har
T-kors og lodret stav. Portalen hører til samme gruppe som Aller (p. 260) og
Tyrstrup (p. 279), men den er enklere i udsmykning og tarveligere i udførelse;
Skodborg-portalen har ikke tympanon som Aller, men tre rundbuede kilestens
stik, idet selve karmanslaget her har sit eget bueslag (sml. Mackeprang: Por
taler p. 58 ff.). — Den romanske triumfbue synes at have været i behold så
sent som 18477 og er måske først blevet fjernet ved restaureringen 1858—59;
alle de romanske taggavle er borte.
Tilføjelser og ændringer. I sengotisk tid blev apsiden erstattet med en kor
forlængelse, hvis tykke mure er opført af munkesten i munkeskifte iblandet
materiale fra den romanske korgavl og apsiden; fugerne er skråt indtrykkede
foroven og i venstre side. Taggavlen (fig. 7) har i fodlinien et to skifter højt,
svagt fordybet blændingsbånd og derover fem rundbuede, halvsten dybe blæn
dinger flankeret af to cirkelblændinger; de tre midterste, ens høje blændinger
er betydelig lavere end sideblændingerne, og over dem har der været en ca. 10
meter bred åbning, der 1858—59 er blevet lukket med en blændingssmykket
mur. Denne åbning, som nåede lige til taglinien, har på en eller anden måde
stået i forbindelse med det †klokkehus, som flere gange omtales i regnskaberne
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(sml. nedenfor). Korforlængelsen, der
nu dækkes af en krydshvælving, stod
indtil forrige århundredes midte med
træloft og synlige (blåmalede) bjælker.
Fra gotisk tid stammer vinduerne i
skibets sydmur, der dog er stærkt æn
drede, idet stikkene er fornyet såvel
1858 som 1949.
Det gotiske våbenhus foran skibets
syddør er af munkesten, men stærkt om
bygget både i dette og i forrige århun
drede. 1851 blev det udbedret og for
højet (murmester Poul Christiansen)8,
og det var muligvis ved denne lejlig
hed, at skibets sydportal blev flyttet til
gavlen. Ved den sidste restaurering
mindskedes murhøjden atter, og lof
tet blev ændret, således at den tilbageflyttede sydportal går fri; samtidig tilE. M. 1952
muredes to vinduer i østmuren (fra
Fig. 7. Skodborg. Korets østgavl (p. 732).
1851), og et vistnok oprindeligt i vest
blev genåbnet. 18399 og 18872 omtales henholdsvis et karrenhus og et skriftehus, der begge må være identiske med våbenhuset; 1806 indkøbtes teglsten til
våbenhus og skorsten (rgsk.).
Den nuværende tagrytter over korsskæringen er ligesom klokkekammen over
vestgavlen opført 1858—59, men indtil da har der over østgavlen været en
†tagrytter eller et †klokkehus, hvori klokken havde sin plads. Dette fremgår
ikke blot af regnskaberne og den p. 732 omtalte åbning i østgavlen, men også
af en trækonstruktion i korforlængelsens østligste spærfag op mod gavlen.
Denne konstruktion, der ligesom spærfaget er samtidig med korforlængelsen,
må have dannet basis for anbringelsen af et klokkehus i eller uden for åbnin
gen i gavlens øvre del. 1667 indkøbtes egebjælker og spån til klokkehuset, og
samtidig anskaffedes der til »øster ende« 10 egebrædder og 18 tre-alens brædder
(rgsk.); muligvis er materialerne blevet benyttet til en ændring af det tidligere
arrangement, således at en del af brædderne er blevet brugt til lukke for hullet
i østgavlen, mens tømmer og spån anvendtes til opførelse af en tagrytter; fra
1765 foreligger en udtalelse om, at »vor kirke tårn« trænger hårdt til repara
tion, og af et overslag fra samme år fremgår det klart, at det drejer sig om
nyopførelse af en tagrytter med vindfløj8. I forbindelse med en ombygning af
denne tagrytter 1816 (bygmester Christian Heinrich Herzer, Christiansfeld),
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oplyses det, at den stod på kirkens bjælker over alteret9. Herfra blev den flyt
tet til sin nuværende plads 1858—59.
Restaureringen 1858—59 10 . Den store ombygning, som helt ændrede kirkens
karakter, gennemførtes under E. Winstrups ledelse; den omfattede foruden den
nævnte tagrytter de to neoromanske korsarme på siderne af det romanske kor,
der blev fuldstændig nedrevet; endvidere blev triumfbuen fjernet, skibets vest
gavl helt fornyet og udstyret med en klokkekam, korforlængelsen overhvælvet,
mens resten fik bræddeloft mellem bjælkerne, som delvis indklædtes med pro
filerede lister.
Tagværker. Skib og korforlængelse har middelalderlige spærfag af eg, med to
hanebånd og spærstivere; korforlængelsens, som er jævngamle med murene,
er yngre end skibets, men begge steder optræder både bladning og tapning; de
øvrige tagværker er nye, af fyr.
Kirken, der helt præges af Winstrups restaurering, er hvidkalket ude og
inde, tagene over skib og korforlængelse er af bly, over våbenhuset af tegl og
over resten af skifer; korsarmene har gesims, de øvrige afsnit sugfjæl. 1949
istandsattes kirken (V. Hardie Fischer), vinduernes jernrammer erstattedes
med bly, våbenhuset ændredes (sml. p. 733), og på triumfbuens plads rejstes
en rundbuet arkade; gulvene af gule og sorte fliser fra forrige århundrede blev
omlagt.
Vindfløj, på tagrytteren, af form som et dragehoved, hvori udstanset: 1850
Fr. R. VII, SKODRORG, må stamme fra den ældre tagrytter. En †vindfløj af
kobber omtales i forbindelse med ombygning af tagrytteren 17658 (sml. p. 733).
En †solskive anskaffedes 1806 (rgsk.).
†Kalkmalerier(?). 1797 blev kirken malet for 98 dlr. 46 sk., vistnok af Ema
nuel Rolf fra Jels, der året efter fik 5 dlr. i dusør (rgsk.).

INVENTAR
Alterbordet er en moderne bræddekonstruktion, 163 cm fra korets østvæg,
med murværk som støtte for altertavlen. 1851 ønskedes det gamle alter og
altertavlen flyttet to alen ud fra væggen4.
Nyere, rødt alterklæde med guldkors. 1776 var det ligeledes rødt, af klæde,
og med guldsnore (inventarium)11.
Altertavle (fig. 9—11) i renæssance, med reliefskåret årstal 1610 og snedker
signatur H I, formodentlig udført i et Ribe-værksted, hvorfra bl.a. stammer
den ganske tilsvarende altertavle i Åstrup (Gørding herred). Storstykkets fire
korintiske søjler har lave beslagværksprydbælter og postamenter med vingede
dyder på forsiden, fra nord: sandheden med bog og stav, pegende mod solen,
klogskaben med spejl, passer og vinkel (fig. 10), retfærdigheden med sværd og
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Fig. 8. Skodborg. Indre, set mod øst.
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vægt, og troen med kors og kalk, trædende på en slange (fig. 11). De kartoucheagtige storvinger ender foroven i rovfuglehoveder og har i midten et stort cir
kelfelt med englehoved. Postamentet under kvartrund, beslagværksprydet ge
simsbjælke, har bøjleagtige fremspring med løvemasker under de inderste søj
ler, herudenfor vinger med frugtbundt samt signaturen i nord og årstallet i
syd; under de yderste søjler er der små hængeknopper. Storstykkets frise er
gennemløbende, gesimsbjælkens udladende led glat, karnisformet. Topstykkets
to felter, der deles af en ny pilaster med pengestav, men tidligere sikkert af et
krucifiks, har bueslag båret af karyatider, nøgne, med stærk fremhævelse af
kønnet, og til siderne en mandlig og kvindelig herme; i de kartouchefligede
vinger sidder en kjortelklædt yngling med bog på en volut, der ender i et dia
demhoved. Gesims og trekantgavl har profileret tandsnit. Tavlen, der er et
ukompliceret, noget konservativt arbejde, mere pillent end humørfyldt, gen
nemgik en restaurering 1928 ved Harald Munk, hvorved flere dele fornyedes,
således storvingernes topspir; samtidig fjernedes topfiguren, den opstandne
Kristus med sejrsfanen, som sikkert har tilhørt et †epitaf. Tavlen står nu med
helt friske farver, fra 1928; i storstykkets midtfelt er der et maleri, Kristus på
korset, af Stephan Viggo Petersen (sign.), i de andre bibelsprog med hvid kur-
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Fig. 9. Skodborg. Altertavle af mester HI 1610 (p. 734).

siv. Storstykket var tidligere dækket af et olietryk i guldkarton af Leonardo da
Vincis nadver, købt i Berlin 18852; dette glansbillede havde afløst tre tarvelige
malerier af Kristus på korset mellem Maria og Johannes, i storfeltet, og de to
røvere i sidefelterne11.
Altersølv. Kalk (fig. 12), skænket 1715, med rund fod på tilsvarende fodplade,
rundt skaft, flad knop midtdelt af profilstav og stort, lidt udsvajende bæger.
På foden et støbt, pånittet krucifiks, på bægeret to hjelmede våben, fiskeblæreagtige skjolde, hans med en mod venstre springende hjort, hendes med oliegrenbærende due; som hjelmtegn har det mandlige våben tre blomster, det
kvindelige een; foroven initialerne: NO FM IT, forneden: 1715. Højde
18 cm. På foden mestermærke PKV i symmetrisk skjold for Povl Ottesen
Kiærulff, Ringkøbing (Røje 2496). Disk med graveret cirkelkors og samme
mestermærke. Vinkande 1922. En kande af plet, fra 1879, ude af brug, er tysk
fabriksarbejde, ligesom oblatæsken 2.
Sygekalk med tilbehør 1938. To ældre sygekalke findes, dels et tarveligt sæt
af plet, dels en smuk og enkel sølvkalk, 16,7 cm høj, svarende til sygekalkene
i Halk (p. 464) og Hygum (p. 755) og med samme mestermærke: Thomas
Larsen, Haderslev (Bøje 1597); den ligger i et læderetui fra 1816 (rgsk.), der
viser aftryk efter en vinflaske til indsættelse i bægeret samt plads for disk og
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Fig. 10—11. Skodborg. Relieffer i altertavlens søjlepostamenter (p. 734).

oblatæske under foden; men disse to dele eksisterer nu ikke mere. Et lille
†sygesæt af tin i et gammelt læderfoderal omtales i inventariet 177611.
Alterstager (fig. 13), gotiske, af vanlig form med skarpe ringe om det koniske
skaft og hvilende på tre dyrefødder. Højde 41,5 cm. To †alterstager af træ,
nævnt 177611, af gotisk, lidt klumpet form, med cylinderskaft, midtled og
stærkt profileret fod- og lyseskål, fandtes ifølge et ældre fotografi i NM endnu
1923. 1803 stod fire f»trælysearme« på alteret7.
Til en ny †messehagel anskaffedes 1652 16 alen possementmagerarbejde og
8 alen »Leibfarb Sarduch« til underfoer (rgsk.).
Alterskranke, rektangulær med rundede hjørner, hvilende på støbejerns»træer«. 1769 sattes der et nyt †gitter for alteret; det maledes 1771 (rgsk.).
1847 ønskede kirken en ny, halvrund skranke af mahogni, der skulde leveres
af S. L. Suchland7.
Danmarks Kirker, Haderslev amt

47

738

FRØS HERRED

†Krucifiks
omtales
i
inventariet
1776, af træ11. På loftet ligger et sølv
bronzeret støbejernskrucifiks, 55 cm
højt, købt i Berlin 18792.
Døbefont (fig. 14), romansk, af gra
nit, ejendommelig, men stærkt for
vansket ved ophugning 1922, hvilket
tydeligt fremgår af en ældre afbildning
hos Sauermann12. Fonten består af to
sten, men ikke som vanligt fordelt på
kumme og fod, idet hele den egentlige
font med kumme, skaft og fod er hug
get i eet, mens et lavt, kvadratisk og
let afrundet fodstykke er hugget for
sig. Kummen, 70 cm i tvm., med lod
rette sider, der prydes af bølgeranke
med treblade over lav arkaderække
(som f.eks, i Munkbrarup, Sydslesvig),
omgives af tre skikkelser i næsten an
kellange kjorteler; de holder hinanden
i hånden og ligesom danser omkring
E. M. 1952
Fig. 12. Skodborg. Alterkalk, skænket 1715
fonten, idet de ser sig tilbage; de er
(p. 736).
hugget i eet med den egentlige font,
indtil midiehøjde med kummen, til dels frie fra det med høje, smalle arkader
smykkede skaft, og fødderne, der vender tæerne hver sin vej, i eet med
foden, der er komponeret af to rundstave. Den lave »plint« har en til kum
men svarende bølgeranke mellem tovstave og på hjørnerne grove menneske
hoveder. Højde 91 cm (Mackeprang: Døbefonte p. 347f.).
Moderne dåbsfad og -kande af messing. Også 1776 havde fonten et †messing
fad samt et trælåg (inventarium).
Prædikestol, anbragt i nord, fra sidste hovedrestaurering, af karnaptype,
tegnet af arkitekt Hardie Fischer, med relieffer af billedskærer Walter Nielsen,
Haderslev; himmel omtrent som i Grarup (p. 446). Den murede fod har hen
tet sine forbilleder i Winstrups arkitekturdetailler. Den tidligst omtalte †præ
dikestol købtes 1600 (rgsk.); 1847 gav tømmermester S. L. Suchland overslag
over en ny prædikestol7, antagelig den enkle stol, der stod færdig efter restau
reringen 185813.
Stoleværk, fra restaureringen 1949 og tegnet af V. Hardie Fischer, med påskruede, kvadratiske plader, der bærer relieffer fra begge testamenter, udført af
billedskærer Walter Nielsen. — 1656 arbejdede to Haderslev-snedkere i 5 uger i
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kirken på nye †stole af eg og fyr (rgsk.);
1847 skulde S. L. Suchland levere 60
nye stole, til dels med bevægeligt ryglæn7.
Orgel, 1913, leveret af Marcussen og
søn, Åbenrå, med 15 stemmer, to ma
nualer og pedal. Kirkens første †orgel var
udført af orgelbygger Ohrt 18348.
Klingpung eller -bøsse 1820, af messing,
oval, med pengetragt og klokke, på langt,
drejet skaft. Ude af brug. Allerede 1654
omtales en ny †klingpung (rgsk.).
Fire ens præsterækketavler med brudt,
svungen gavl hvilende på kannelerede
pilastre med fantasikapitæler og afbrudte
rundstave i kannelurerne.
Lysekroner 1946, udført af Knud Eiby,
Odense.
Klokke 1858, omstøbt hos Gamst og
Lunds efterfølger af den tidligere klokke,
der atter var omstøbt 1717 af Johannes Asmussen i Husum af en †klokke fra 1636
(rgsk.). Ophængt i den vestlige tagrytter.

E. M. 1952

Fig. 13. Skodborg. Alterstage (p. 737).

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 15), o. 1756. Niels Ewaldt, født i Brøns 1718, kapellan 1744 til
Brøns, 1747 til Piedsted og Garslev, kaldet 1748 til sognepræst for Skolborg (!),
gift 1751 med jomfru Sophia Elisabeth Schierning, avlede to sønner; død
7. jan. 1756 »og hviler under degnestolen«. — Madame Sophia Elisabet Ewald,
født 1725, død <27. jan. 1769>, hviler ved siden af manden. Indmuret væg
tavle af kalksten af en i landsdelen almindelig type, bestående af tre felter
med bladramme, det største og midterste cirkulært, de andre flade ovaler; de
to nederste krones af engel, det øverste af Kristus stående på verdenskuglen.
I midtfeltet sognepræstens gravskrift med reliefversaler, i det øverste Joh.
3,16: Saa elskte Gud Verden etc., ligeledes med reliefversaler, i det nederste
hustruens gravskrift med malede versaler. Naivt arbejde, ganske svarende til
Ancher Svenstrups epitaf fra o. 1754 i Hygum (p. 760). Hvidgule bogstaver
på sort baggrund, den midterste bladramme er (til dels) grønmalet, hele det
øvrige sølvbronzeret. På korets nordvæg.
47*
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P. N. 1923

Fig. 14. Skodborg. Døbefont
(p. 738).

E. M. 1952

Fig. 15. Skodborg. Epitaf over Niels Ewald,
død 1756 (p. 739).

Kirkegårdsmonument, af granit, for faldne i verdenskrigen 1914—18, efter
tegning af Hansen-Jacobsen.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Skodborg 1564—1847
(rgsk.). — Sager ang. de enkelte sogne. Skodborg 1664—1920. — Haderslev provstis fæl
les kirkekasse: regnskaber med bilag. Skodborg 1800—47. — Skodborg præstearkiv: ud
taget af Bd. 2 1715—1884. Diverse korrespondancesager m.m.; sager ang. kirkebygnin
gen og dens inventar 1765—1872. — Haderslev amtsvisitatorialsager, slesvigske registra
tur nr. 43. Skodborg kirke 1765—1834. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i
almindelighed p. 28. — Kirkeforstanderskabets protokol 1896 ff. (ved embedet). — Kirke
klokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Niels Termansen 1926
(forundersøgelse af altertavle) og Harald Munk 1928 (istandsættelse af altertavle, epitaf
og præstetavler). — Undersøgelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1952.
Haupt I, 374 f. — K. M. Hermansen: Skodborg Sogn i Frøs Herred. Haderslev 1947,
p. 155—173.
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Quellensammlung VI, 262 og 281. 2 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924.
Generalsuperintendentens arkiv, visitatsberetninger etc. 1796—1883. 4 Fælles kirke
kasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 5 Haupt (I, 374) skriver, at koret var af
tuf, men det benægtes af Helms, der har undersøgt forholdene på stedet og bl.a. ladet
affaldsmaterialet fra koret grave frem (sml. Jacob Helms: Danske Tufstens-Kirker. I,
1894, p. 87, note 4). 6 Da portalen bragtes tilbage på sin plads, iagttog murermesteren
umiddelbart uden for åbningen en stor hoben granitaffald, som efter hans mening kun
kunde stamme fra portalens tilhugning. 7 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47.
8
Skodborg præstearkiv: sager ang. kirkebygn. etc. 1765—1872. 9 Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 10 Trap: Slesvig p. 66; sml. Fælles kirkekasse: rgsk.
1833—71. 11 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1664—1920. 12 E. Sauermann: Die mittelalterlichen Taufsteine der Provinz Schleswig-Holstein, Lübeck 1904,
p. 57; sml. fig. 48, der viser den oliemalede font før ophugningen. 13 K. M. Hermansen:
Skodborg Sogn, p. 159.
3

Fig. 16. Skodborg 1791.

Fig. 1. Hygum. Ydre, set fra sydøst.

K. M. 1952

HYGUM KIRKE
FRØS HERRED
der endnu i 1800’rne kaldtes
Kirken,
var i katolsk tid viet S. Laurentius

S. Laurids eller Laurentii kirke (liber daticus),
og hørte i middelalderen til Ribe stift1, hvortil
den vendte tilbage efter 1920. Den velhavende kirke, der gennem århundreder ejede en
meget betydelig, fordelagtigt anbragt kapital, lød under kantoriet og betalte ifølge »Ribe
Oldemoder« en afgift på 8 sk. engelsk (jfr. indledningen p. 38), på to købstadkirker nær
(Tønder og Ringkøbing) den højeste takst, hvortil nogen kirke i stiftet ansattes. Patronatsforholdene i middelalderen er ukendte, men ved reformationen er den formentlig
kommet under landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter 1580 kongen (jfr. Aller p.
258), der besatte embedet umiddelbart gennem danske kancelli.
Ifølge et vandresagn skal to kæmper have bygget Hygum og Skrave kirker; den, der
blev sidst færdig med arbejdet, kastede en sten, der faldt i Rødding skov, mod konkur
renten. Et andet sagn beretter, at en kæmpe ved Kalvslund kirke forsøgte at ramme
Hygum kirke med en kæmpesten2.
Om præsten (kapellanen) Peter Floer (nævnt 1520 og 1526) blev ifølge Rhode (p. 446)
sunget følgende vers: »Hygoms Bierg gik Peder omkring / Og med den Trold han kiørte
i Ring, / Men Riblen Hr. Peder mistede, / Og Peder fra Trolden sig listede«.
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Fig. 2. Hygum. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

Kirken ligger på byens højeste punkt og sydøstligt i sognet. Den store kirke
gård har omsatte stendiger af rå og kløvet kamp, dels fra tiden kort før 18483
og dels fra 1862, da kirkegården blev kulegravet, reguleret og udskiftet blandt
sognets beboere4; syddiget er samtidigt med en udvidelse 1874. Ved omsætnin
gen af norddiget blev der under dette (ifølge tilføjelser fra o. 1875 i liber daticus) fundet to potter (ɔ: urner) ved siden af hinanden; på urnernes låg lå en
»sabel«, og i den ene en guldring, som indsendtes til København, hvorfra der
kom en dusør til arbejdsfolkene. Af Nationalmuseets arkiv fremgår, at der til
Commissionen for oldsagers opbevaring 1844 indsendtes en bronzefibula og en
glat guldfingerring (antagelig ældre romersk jernalder) med oplysning om, at
de var fundet ved digets omsætning af P. Nielsen Møller, Øster Hjerting, som
fik dusøren udbetalt. Før kirkegårdsreguleringen fandtes der sydvest for kirken
en fordybning, der var bevokset med al slags ukrudt; her skal alle de, som
døde af pesten i Hygum sogn 1659, være begravet (sml. kirkegårdsmonumenter);
pesten skal ifølge traditionen kun have levnet tre par ægtefolk i sognet (liber
daticus). I øst og vest er der køre- og fodgængerlåger, i nord en låge, alle med
granitpiller kronet af stenkugler eller støbejernskors og med gotiserende støbejernsfløje, der er anskaffet 1848 og 18625; den vestre port havde tidligere sin
plads i nordvest, og 1725 fandtes der endvidere en »osterstede«6. Kirkens be
liggenhed mellem Engkær bæk (nord og øst) og Vesterbæk (syd og vest) har
bevirket, at den helt eller delvis måtte vedligeholde kirkebroer til Aalling,
Knurborg, Nøgel (?), Brøstrup og Fæsted.
†Kirkeriste nævnes 1727, den nordre 17466.
En Kirkestald uden for nordre kirkediges vestre del blev opført 1856—577.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt våbenhus i nord
og tårn i vest fra sengotisk tid. Orienteringen har kun ringe afvigelse til syd.
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Den anselige, romanske bygning, der formentlig må henføres til tiden om
kring 1175, er Nordslesvigs smukkeste granitkvaderkirke. De tre romanske af
snit er rejst af meget veltilhugne kvadre iblandet lidt frådsten og tuf (p. 745)
på en ca. 50 cm høj, attisk profileret sokkel (p. 257, fig. 29—32); adskillige
sokkelsten har dog et enklere profil, idet de små platter mellem hul- og rund
stave er bortfaldet; tre af apsidens sokkelkvadre måler 2—2,5 m i længden.
Skiftegangen i de udvendige mure springer på en måde, som kun kan skyldes
en gennemgribende omsætning, der også synes at have berørt apsiden.
Apsidens indervægge samt de nedre dele af kvartkuglehvælvet skal være
rejst af ret store rullesten, der er sammenføjet til en jævn flade, og resten af
hvælvingen samt buen mod koret af kiledannede tufplader8; på hvælvingens
overside er der foruden tuf iagttaget enkelte frådsten. At dømme efter bjælke
aftryk på østsiden af korgavlen har apsiden været ca. 80 cm højere, end den
nu er, hvilket vil sige kun en snes centimeter lavere end koret (sml. nedenfor).
Apsiden femdeles af halvsøjler med attiske hjørneknopbaser (fig. 6), der står
på en i sokkelkvadrene udhuggen plint; tre af halvsøjlerne har terningkapitæl
med tovsnoet halsring, den fjerde bladkapitæl (fig. 5), og de er alle forsynet
med en stærkt udladende abakus, hvis profil med vekslende rund- og hulstave
svarer til korbuekragbåndene; de to endelisener i hjørnerne mod korgavlen
har i vederlagshøjde et kragbånd med hulstav mellem to rundstave. Halvsøj
lerne og de to lisener forbindes nu af uregelmæssige, fladtrykte buer, men som
nævnt har apsiden været højere, og hele den nuværende afslutning må tilskri
ves en ombygning, der muligvis også har omfattet ændringer af apsidens nedre
del. Alt tyder på, at halvsøjlerne har skullet stå på baggrund af lisener, således
som på apsiderne af de fra Ribe påvirkede tufstenskirker i Jernved, Farup og
Vilslev (Ribe amt)9, der ligger i en afstand af 15—20 km fra Hygum. Ganske
svarende til disse kirker har Hygum-apsidens fem arkadefelter over det egent
lige sokkelskifte endnu eet (32 cm højt), som foroven har en bred tovsnoning,
der standser 16—18 cm fra halvsøjlerne (sml. fig. 6); hertil kommer, at hver
ken søjleskafter eller kapitælerne med abakus er hugget til den store udlad
ning, som de nu har10. En forudsætning for disse dekorative leds rette indpas
ning i murværket er, at der mellem halvsøjlerne og den egentlige murflade har
været lisener med et fremspring, som svarer til det tovsnoede sokkelskiftes og
en bredde på 16—18 cm; disse lisener må foroven have været forbundet med
en dobbeltrundbue som i Jernved og Farup eller en enkelt som i Vilslev, og
halvsøjlerne må under alle omstændigheder have været forbundet af en rundbue.
I det midterste af apsidens fag er der et romansk vindue, hvis monolit
overligger mod sædvane også er krumhugget på ydersiden; indvendig har vin
duet stik af kiledannede tufsten, og hver karm er sat af een granitkvader,
mens sålen er af mørtel; lysningen på dette 1929 genåbnede vindue måler nu
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ca. 85 × 37 cm; i sydøst er der en tilmuring
fra
1700-tallet, som
dækker
over et spidsbuet, formentlig gotisk
vindue. Vangerne i den falsede apsisbue
er af granitkvadre ligesom den flad
trykte rundbue, mens apsidens kvartkuglehuælv som nævnt er af tuf, kamp og
frådsten.
Korets nordmur har et stort, rund
buet, blændet vindue med sålbænk af to
sten og stik af krumhugne kilesten;
vinduet, der er 165 cm højt og anbragt
235 cm over soklen, er betydelig større
end skibets vinduer og kan måske være
omdannet
senere,
eftersom
murværket
omkring det virker meget uregelmæssigt.
E. M. 1952
Skibet, hvis romanske murhøjde er
Fig. 3. Hygum. Ydre, set fra sydvest.
580 cm (korets 545), har haft fire vinduer
i hver langmur, hvoraf de tre sidder øst for dørene; bevaret er eet i syd og to
i nord, de sidste med monolitsålbænk og -overligger. Det østligste vindue i
nord blev genåbnet midlertidigt 1925, og man fandt da en *træramme, hvis lys
ning måler 88 × 24 cm; rammen er samlet af fire stykker egetræ, den øverste
med udskåret bue, den underste med spor efter en fals; langs lysningens yder
side var der rester af jernsøm (i Nationalmuseet); både over og under rammen
var der anbragt et løst bræt, det øverste med tydelige brandspor. Det bevarede
sydvindue er stærkt flikket, med sålbænk og overligger af forskellig bredde
(udvendig højde 163 cm, hævet 290 over sokkel); fra andre af skibets vinduer
stammer en sålbænk, der ligger som tærskel i våbenhusdøren, samt en løs over
ligger og flere karmsten ved skibets nordmur11.
Skibets norddør er i brug og den søndre blændet indvendig; de har begge
udvendige false, og det forkrøbbede sokkelprofil løber af mod de karmsten,
som danner døranslaget; vestkarmen i syd er sat af een sten, den østre af to
og norddørens hver af tre. Syddøren har kilestensstik såvel i falsen som i selve
lysningen (fig. 4), norddøren kun i falsen, mens selve åbningen er retkantet,
afdækket af en mærkelig tympanonagtig kampesten, der på nordsiden har be
varet den naturlige overflade; indvendig har døren smige karme med vandret
afdækning, i vest to jernstabler og i øst et hul for dørlåsen. Begge døre har
ensidige kragbånd, de nordre profilerede, med vekslende rund- og hulstave
(p. 257, fig. 5), de søndre, hver sammensat af to meget finkornede granitsten,
prydes af to og to overordentlig karakteristiske og fint udførte masker (fig.
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7—8); de tre gengiver formentlig løve
hoveder, den inderste i østsiden med en
profileret stav, den tilsvarende i vest
med et menneskehoved i flaben12.
Den kvadersatte korbue13 har attisk
profilerede sokler og kragbånd (p. 257
fig. 6) svarende til norddørens kragbånd;
af korets østgavl er kun ubetydeligt
bevaret, resten synes nedrevet tidligt
i gotisk tid, men triumfgavlen er velbe
varet, og den er tilsyneladende muret
helt af kampesten, på østsiden næsten
udelukkende af flækker fra kvadertilhug
ning. — Både kor og skib har bjælkeloft.
I kirkens kvadre findes talrige stenhug
gerfelter, mange små, firkantede, et en
kelt med stærkt indsvajede sider, en cir
kel, samt i sydmuren en kvader med et
E. M. 1952
motiv, der minder om udkast til et blad
Fig. 4. Hygum. Sydportal (p. 745).
kapitæl; endelig findes der over nord
døren et vinkelhugget felt, som på de to sider kantes af en dobbeltrundstav.
Ændringer og tilføjelser. De eventuelle, tidlige ændringer i apsidens udform
ning er omtalt p. 744. Kirkens to sengotiske tilbygninger er opført af munke
sten i uregelmæssigt munkeskifte (flere steder optræder der polsk skiftegang)
og med anvendelse af kvadermateriale fra skibets vestgavl. Tårnet er skal
muret og våbenhuset stærkt lappet.
Våbenhuset har glat gavl med svagt spidsbuet dør i fladbuet, helstens fals
indvendig og omdannet udvendig; flankemurene har trævinduer fra 1800’rne.
I det nordvestre hjørne findes en stor blystøberkamin (fig. 12), som er lidt
yngre end våbenhuset; i bunden er der en indtil 40 cm dyb grube, der har
været benyttet til fyrsted, og hvori der endnu ligger blyaske. To jernbånd
(11/2 × 1/2”), der hviler på kaminens ommurede østvange, og som er hugget ind
i våbenhusets vestmur, bærer kappen; på oversiden af hvert jernbånd er der
fire jernbøjler, der måske har tjent til fastgørelse af en lem, som har kunnet
hindre blydampene i at trænge for stærkt ud i rummet. Østvangen og de ne
derste fire skifter i bagvæggen er muret i ler, resten i kalk; kaminen har været
i brug 1849—50, da skorstenen ommuredes i forbindelse med et stort blytækkerarbejde5.
Tårnet står i forbindelse med skibet gennem en stor, rundbuet arkade; i syd
og vest har tårnrummet store, runde, skjoldbuelignende blændinger og i nord
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Fig. 5—6. Hygum. Detailler fra apsiden, kapitæl og base fra halvsøjler (p. 744).

E. M. 1952

E. M. 1952

Fig. 7—8. Hygum. Sydportalens kragbånd (p. 745 f.).

en mindre, fladbuet, der er forskudt mod vest af hensyn til trappen; alle blæn
dingerne begynder ved gulvet. Midt i vestmurens blænding er der en mindre
blænding, hvis lodfuger kan følges i cirka to meters højde; måske dækker blæn
dingen over en dør, som er samtidig med tårnet, men som er blevet tilmuret
inden 1707 (sml. kalkmalerier); udvendig er sporene skjult ved skalmuring,
men et par rækker fremspringende, hårdtbrændte munkesten nederst antyder
en forsvunden dør. Tårnrummets krydshvælving har kvartstensribber og lille,
rund slutskive; lette helstens overribber med trinkamme. Trappen i nord har
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fladbuet under- og overdør, skakt, der
fortrinsvis er muret af bindere, smal,
rund spindel og loft af udkragede, fladbuede binderstik. Det høje mellemstokværk har i nord en bred, fladbuet spareblænding med en lille, falset åbning,
der har prydskifte af bindere; i vest,
ligesom sikkert også i syd, har der været
en lignende blænding, som er ødelagt
ved delvis omsætning af murene 1805.
Klokkestokværket har to små, fladbuede
glamhuller i nord med prydskifte af
bindere samt to i syd og een i øst og
vest, alle noget ændret ved skalmuring.
På tårnet findes i vest jernankre med
1805 og PRS, i nord 17?? og ?M MT IP.
Tårnet krones af et ret højt, pyramidelignende spir, hvis hjørner dog er af
skåret på en usædvanlig måde; klokke
Fig. 9. Hygum. Kalkmaleri i tårnhvælvet.
Efter farveskitse af pastor A. Popp
kvistene
forneden på spiret er vistnok
1930 (p. 750).
en senere tilføjelse (sml. tårnur p. 760).
Tagværkerne er alle middelalderlige, af eg og antagelig jævnaldrende med
de respektive bygningsafsnit, men der må indtil videre tages et lille forbehold
over for korets og skibets, idet disse har visse karakteristika, som snarere hen
fører dem til senromansk-unggotisk tid. Apsistagværket, der er omsat, hviler
på een fodrem, og de opefter svagt tilspidsede spær er indføjet i små udstem
ninger på kongens paddehatformede hoved. Da korets østgavl blev fjernet,
afstivedes kongen med en ankerbjælke, der er fastgjort oven på korets hane
bånd og på en art hængeværk, som bærer den nuværende gavlopbygning. Tag
værket over kor og skib (fig. 10) er meget velbevaret, kun nogle bjælkeender er
fornyet i sen tid; behugningen er udført med bil og af en sådan håndværks
mæssig kvalitet, at man kun undtagelsesvis skelner redskabets spor; skibets
krumtvoksede krydsbånd af halvtømmer er savskårne. Bjælker, spær, spær
stivere og de to lag hanebånd er samlet med tappe eller svalehaleblade og for
naglet, stormlægterne er fastgjort med smedede søm. Der er en lille forskel på
skibets østre og vestre halvdel, som sikkert kun skyldes, at forskellige hånd
værkerhold har været i arbejde; der er fortrinsvis benyttet romertalsnumre,
og de er udført med huljern, kværøkse eller almindelig økse; det 10. fag fra
vest har dobbeltnummer, sammenskrevet X og I, der refererer til faget som
det østligste i vestafsnittet og det vestligste i østafsnittet.
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Fig. 10. Hygum. Skibets tagværk, set mod øst (p. 748).
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I modsætning til de romanske bygningsafsnits svære tømmer virker spirets
overordentlig spinkelt, og konstruktionen er meget enkel; ved tårnkvistenes
anbringelse blev kongen skåret bort forneden.
Kirken står i blank mur med rester af hvidt optrukne fuger, der på våben
hus og tårn træffes på den nyere skalmurings bredt udglattede fuger; apsidens
øverste del, de synlige dele af korets og skibets gavle, en stribe under sugfjæ
lene og vindueslysningerne er hvidkalkede. Vinduerne har spidse jernrammer
fra 1852—535. Tagene er blytækte med mange støbte årstal og initialer: på
korets sydside 1783, på apsiden 1831, I. Simonsen, L. E. Ebbesen, kirkevær
ger, F. I. Bertelsen, præst [1805—35] etc. Kor og skib står siden 1926 med
synlige bjælker; 1754 havde kirken dobbelt fjælleloft, det underste (på bjæl
kernes underside) var »smukt i Pannel lagt og ziirlig maled« (præsteindb.);
dette loft må være blevet fjernet ved en af hovedrestaureringerne 185314 eller
188515. Ved indlægning af varme 1956 blev der i skibets vesthjørner iagttaget
en brolægning af håndstore sten, formentlig kirkens ældste gulv (34 cm under
det nuværende).
Spirets vindfløj med kugle, kors og fane af form som et dragehoved bærer
det udstansede årstal 1747.
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KALKMALERIER
Udvendig dekoration. Den hvidkalkede frise under skibets sugfjæl dækker
resterne af en middelalderlig, kalkmalet ranke, hvoraf der vistnok også er fun
det spor under korets sugfjæl.
Tårnhvælvingen har en enkel dekoration i rødbrunt og sort fra o. 1500 (til
svarende i Oksenvad p. 556 og Højst, Slogs hrd., den sidste fra 1501); for
neden i hver kappe træffes den fig. 9 afbildede figur og øverst i hver kappe en
tilsvarende lilje, på ribberne sparrer og langs med dem krabbeblade. Denne
dekoration, der er overhvidtet, men synlig hist og her gennem afskalninger i
hvidtelaget, kendes tillige fra kirker i Nørrejylland (Janderup, Ribe amt, Føvling, Vejle amt) og på Fyn (Vejlby kirke, Odense amt), og det er vel sandsyn
ligt, at de skyldes en omvandrende maler.
Hele kirken synes at være blevet dekoreret 1707; forneden i tårnrummet
er der et ca. 1,5 m højt draperi i lysokker, skygget med rødbrunt og kontureret
med sort; det groft udførte maleri, der sidder på et løst lag hvidtekalk, er da
teret ved et sirligt udført årstal. Samtidig hermed er tårnarkadens underside
blevet prydet med store, renæssanceagtige bladslyng med sortgrå konturer, og
lignende voldsomme ranker findes på sålbænken i skibets vestligste nordvin
due; 1930 blev der tillige afdækket ranker vest for samme vindue, og 1926
iagttoges draperier svarende til tårnets på nordportalens smige karme.
I våbenhuset, på skibets mur og øst for portalen, står årstallet 16?9 i rød
farve på gul bund.

INVENTAR
Alterbordet, der står i apsiden, ca. 167 cm fra dennes østvæg, er nyere, til
dels muret af munkesten; det er hult med åbning i bagsiden, mens forsiden
dækkes af et glat panel, der skjules af et rødt alterklæde med guldkors.
Kirkens gamle *renæssancetavle overlodes 1842 nabokirken Hjerting for
4 rdl. årligt i 20 år16. Den nuværende nygotiske altertavle (sml. fig. 13) er et
maleri, kvinderne ved graven, signeret I. L. Lund 1841. Den spidsbuede ramme
er ligeledes besørget af kunstneren. Kirken skrev 1840 til Academiet for de
skiønne Kunster i København om altertavle og dåbsfad. 1842 skrev prof. Lund,
at tavlen var på akademiets udstilling og vilde blive afsendt i maj. Billedhug
ger og medailleur Christensen fik del i betalingen, der var på ialt 556 rdl.16.
Altersølv. Kalk (fig. 14), 1839, 24,7 cm høj, med rund fod, skaft som et knippe
af slanke blade, rund knop og højt, udsvajende bæger med stor vulst forneden;
både fod, knop og bæger er smykket med drevne blade, foden med akantus,
knoppen med egeblade og bægeret med vinløv. På standkanten graveret skrive-
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Fig. 11. Hygum. Indre, set mod vest.
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Fig. 12. Kamin i våbenhuset (p. 746).

skrift: »Hygum kirke 1839« og tre stempler: to gange Petersen, med skrive
skrift i oval, for Wolfgang Petersen (Bøje p. 229) og eet med Haderslevs by
mærke (broen). Disk med lille, påloddet krucifiks i bunden; samme stempler
som på kalken.
Vinkande, kaffekandeformet, med lang tud, med delfiner under hanken, »i
størrelse omtrent som en af dem, der haves i Ribe kirke«, købtes 1838 for 55 rdl.
af guldsmed Petersen, Haderslev17. Stempler som foregående.
Oblatæske (fig. 15), 1741, med rokokoornamenter. Cylindrisk, 8,8 cm i tvm.,
af smukt, drevet arbejde. På siden fire usymmetriske felter med 1) en mand
varmer hænderne over et bål, en kvinde (?) sidder ved siden af bålet, 2) stråler
fra sky, der synes at træffe en fugl, der synker livløs ned, 3) påfugl på trappe
foran balustrade, 4) svane ved sø med anløbsbro. På låget lignende felt med
fugl under træ foran pavillon. Under bunden fire stempler: Ribe bymærke,
tårn omgivet af 1741 (ikke hos Bøje), mestermærke I K over 1741 i firkant,
formentlig for Jens Kiølholt (Bøje p. 357) samt M B i kvadrat og I over M i
cirkel. Muligvis er der tale om et udenlandsk arbejde, som Ribeguldsmeden
har forsynet med sine stempler (?). Måske er denne oblatæske identisk med
den sølvdåse, der 1830 indkøbtes for 21 mk. til brødet ved altertavlen6.
Sygekalk, 12 cm høj, svarende til Halk 1812 (p. 464), og som denne et ar
bejde af Haderslev-guldsmeden Thomas Larsen. Disk med samme stempel.
Nyere vinflaske beregnet til at indsætte i kalken.
Alterstager. 1) Sengotiske, kun 29,4 cm høje, med flad fod og lyseskål, svært
cylindrisk skaft med flad, rundet knop. Spor efter tre fødder, utvivlsomt sid
dende løver som på tilsvarende stager i Dybbøl kirke (Sønderborg amt).
2) Barokke, svarende til Agerskov 1718 (Nr.-Rangstrup hrd.) m.fl., 45,5 cm
høje, med stor, hvælvet fodskål, skaft med to flade kugleled over midtkuglen,
under denne fortrykt vaseagtigt led over fladt kugleled; flad lyseskål.
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3) Empire, 54,5 cm høje, svarende bl.a. til Vonsbæk fra 1835 (p. 512).
Alterkrucifiks, skåret 1919 af Jes Lind.
*Røgelsekar, senromansk, af bronze, 18 cm højt, kugleformet, på konisk fod,
aflange røgsprækker vekslende med små, cirkulære huller. Korpus krones af
en lille cylinder med kegletag og korsspir. Ophængningsstængerne mangler.
Skænket Nationalmuseet 193418.
Alterskranke, med støbejernsbalustre formet som træer, samtidig med eller
lidt yngre end altertavlen.
Døbefont (sml. fig. 13), senromansk af gotlandskalk, bægerbladstype; langs
kanten af den blyforede kumme, tvm. 82,5 cm, løber et fordybet bånd; det
høje, koniske skaft med rundstav foroven har været brækket over og er sam
let med cement. På kummens kant er senere indhugget navnetræk. 1758 stod
den i et hjørne af kirken17, senere i korets nordvesthjørne, nu midt under
triumfbuen (Mackeprang: Døbefonte p. 413).
Fontelåg, fra 1700’rne, nu adskilt i to dele, idet dækpladen, af fyr med bølge
lister af eg, er anvendt som bordplade i et simpelt, højbenet bord, mens den
smukt udstyrede underplade, af ask eller elm, hænger i stærkt defekt tilstand
i tårnrummet. Dens mod fonten vendende flade er udskåret som bølgende
vand, hvorpå der flyder blomster og blade. Vandet er blåmalet, mens blade
og blomster er grønne. Oversiden, der nu er egetræsådret, har været gråblå
med røde lister.
En *fontehimmel er 1843 overflyttet til Farup (Ribe amt)19.
Dåbsfad og -kande, fra 1922 (dansk paramenthandel, København; Chronik).
Under det nye fad ligger et svært, glat fad, fra o. 1700, af messing, 53 cm i
tvm., med smal kant; i bunden lille midtcirkel, samt en ældre lapning.
Korbuekrucifiks (fig. 16—17), fra slutningen af 1200’rne, beslægtet med
Oksbøl-typen. Den ca. 2 m høje Kristusfigur har stærkt fremadbøjet hoved
med glat, bølgende hår, hvis lokker falder symmetrisk ned på hver sin skulder;
let bølget, kort fuldskæg om den fast sammenknebne mund; åbne øjne og ryn
kede bryn. Ret flad, snoet tornekrone. De magre arme er skråt strakte, bryst
kassen flad med markerede ribben og højtsiddende spydsår; brystvorter og
navle er antydet. Det lange lændeklæde, der er heftet op om livet med en
vulst, er knyttet med en sløjfeagtig knude i højre side, således at lændeklædet
trækkes op over højre knæ, mens venstre er dækket. Ubehjælpsomt skårne
ben med skarpe skinneben og overlagte fødder. Det samtidige korstræ, hvis
øverste arm er ny, har svagt hvælvet overflade inden for hulet profil og af
sluttes af firkantede felter med evangelisttegn, foroven løven (ny), til heral
disk højre side engelen, til venstre oksen vendt bort fra figuren, men med
hovedet drejet bagover, nederst ørnen. Farverne stammer fra en restaurering
1925 ved Niels Termansen; figuren har lys karnation, brunt hår og skæg, grøn
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Fig. 13. Hygum. Indre, set mod øst.

tornekrone og hvidt lændeklæde med guldkanter. Korstræet er grønt med røde
kanter samt blå bund for de forgyldte evangelisttegn. Foran triumfbuen. 1842
hedder det: Et gammelt krucifiks, som i »Snese Aar« hang langt ned under
hvælvingen foran alteret, skønt der var et stort hul i loftet for at give det plads,
er blevet kasseret som »raaddent og ubrugeligt«; provsten kalder det stygt og
hæsligt20.
Krucifiks af støbejern, rimeligvis det, der 1837 kom fra »Calshytte ved Rendsborg«, og hvorom der opstod strid mellem provsten og menigheden, der påstod,
at det var djævelen, provsten havde ladet ophænge, fordi figuren (metallet)
var sort. Det blev provsten, der måtte bøje sig, og figuren blev malet 184221.
Det er et ca. 70 cm højt støbejernskrucifiks med stærkt bøjede ben, og fød
derne anbragt ved siden af hinanden; ganske smalt lændeklæde. Hang tidli
gere på triumfvæggen, nu over skibets norddør.
Prædikestol i renæssance, o. 1610—20, med himmel fra 1637. Den sekssidede
prædikestol har over et dobbelt postamentfelt, hvis nederste del er sekundær,
fritstående korintiske hjørnesøjler med beslagværks- og kartoucheprydbælter.
Storfelternes reliefsmykkede arkader med kannelerede pilastre har i de heste
skoformede bueslag skiftevis bosser og kugler og i sviklerne bladværk. Relief
ferne forestiller: bebudelsen (fig. 19), hyrdernes tilbedelse, omskærelsen (fig. 18),
de hellige tre kongers tilbedelse, Jesu dåb og syndefaldet. I de smalle, gennemDanmarks Kirker, Haderslev amt
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brudte frisefelter indskrift med versaler: »Vox clamantis in deserto parate viam
domini etc. Esa.40« (»i ørkenen råber en røst: bereder Herrens vej«) og »Semen
mulieris etc. Gen. 3« (»kvindens sæd skal knuse slangens hoved«). I postamentfelterne læses: 1) »Virgo concipiet et pariet filium Es. 1« (»en jomfru skal und
fange og føde en søn«), 2) »Parvul(us) nat(us) est nobis et filius dat(us) Es. 9«
(»et barn er født os, og en søn er givet«), 3) »Circu(m)cidet dominus cor tuum,
Devt. 30« (»Herren skal omskære dit hjerte«), 4) »Hic est filius meus dilectus«
(»denne er min søn, den elskede«), 5) »Magi ex oriente adori... iesu(m) parvulu(m)« (»vise mænd fra Østerland tilbeder det lille Jesusbarn«), 6) »Gratia et
veritas per iesum christum« (»nåde og sandhed ved Jesus Kristus«). De livligt,
men naivt skårne scener har perspektivisk arkitekturbaggrund; i feltet med
hyrdernes tilbedelse synes den by, der danner baggrunden, at have været ude
for et jordskælv.
Den syvsidede himmel af fyr med reliefskåret årstal 1637 har høje kartouchetopstykker med cirkelfelt, hvori vinget englehoved, på siderne og i toppen små
vasespir. Topstykket, der vender ud mod skibet, har i stedet for englehoved
Christian IV.s kronede navnetræk og det mod hjørnet »Anno 1637«. Gesims
med små, englehovedprydede bøjler på hjørnerne, lave, kartoucheagtige hængestykker. Frisefelterne er glatte. På de to fremadvendte hængestykker er der
reliefversaler: »D. Petrvs Bartolinvs / verbi D. minister / Mickel Rasmvss(en).
æditv(s)« (»hr. Peder Bertelsen, Herrens ords tjener, Mikkel Rasmussen, kirke
værge«). På undersiden firkantet, fordybet felt omgivet af æggestavliste. Prædikestolens og himmelens staffering er fra 1930. De dominerende farver er grønt
og rødt med blåt som baggrund for de oftest grønt eller gråligt klædte perso
ner. Forgyldt skrift på sort bund. I himmelens frisefelter oprindelige, malede
versaler: Det er ikke Eder, der taler etc., på latin. Stolen har siden 1853 (Chro
nik) haft plads på triumfvæggens sydside med indgang fra koret gennem triumf
muren. Ved denne lejlighed er himlen ophængt med skæmmende krydsrevler,
der dækker det dybe midtfelt.
De enkle stolestader er fra 1827, udført af N. Necker(?)6. De gamle †stole,
der endnu 1805 stod i tre rækker, og som da foresloges omgjort til to rækker,
solgtes for ca. 100 mk.21. 1782 købtes en »tillukket« stol til præstekonerne for
60 mk.6.
Jernbunden kiste (fig. 21—22), middelalderlig, 172 cm lang, 67 cm bred og
65 cm høj, på låg og sider jernklædt med brede, tynde tværbånd, hvis mellem
rum dækkes af smalle, svære, og med krydssmykkede bånd langs kanterne.
To håndtag på lågets forkant. Indvendig i den ene ende findes en læddike med
to rum (fig. 22). Stanglås som den tilsvarende pengekiste fra Starup (p. 154).
Istandsat 1954.
Dørfløj, fra slutningen af 1600’rne, bestående af to brede planker med let
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Fig. 14. Hygum. Alterkalk 1839
(p. 750).

Fig. 15. Hygum. Oblatæske 1741
(p. 751).

gnidrede profiler vendende mod en smallere midtplanke; på bagsiden to revler
gratede i planken, på forsiden oprindelig tre (nu kun to) jernbånd endende i
spydblad, samt to skråtstillede, firkantede låseblikplader med ring. Det meget
store og sindrige låsetøj er smykket med tulipan- og rosegraveringer. Spor efter
gråblå maling, nu egetræsmalet. I våbenhusdøren.
Pulpitur (fig. 20), med reliefskåret årstal 1712, i skibets vestende, hvilende
på fire søjler og med samtidig trappeopgang fra tårnrummet. Det store pulpi
tur med et karnapfremspring over midtgangen har fem fyldinger på hver side
af karnappens tre fyldinger. Sidefyldingerne er skiftevis ottekantede, med store
trekantbosser i hjørnerne, og rektangulære med hjørneudvidelser, mens den
rigere udstyrede karnap har en stærkt forkrøbbet midtfylding flankeret af rekt
angulære fyldinger. Mellem disse storfyldinger er der slanke smalfyldinger med
et udsavet, lyreagtigt motiv foroven og forneden; karnappen har her snoede
halvsøjler. Frise- og postamentfelterne opdeles af ædelstensbosser. Gesims med
kraftig kvartrundstav; på karnappens gesims en oval plade med Frederik IV.s
spejlmonogram. Hængeliste med gennembrudt rankeværk, der under karnap
pen omslutter en oval med »Anno 1712«. Midt i hver af sidepartiernes slyng
værk en lille plade, der med malet skriveskrift minder om bispen og amtmanden,
mod nord: »Mag. Laur. Thura. diæces. Rip. Episc.«, mod syd: »C. D. Com. de
48*
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Reventlow. Præs. Haderslev Gubern.« Af de
bærende af søjlerne er de to bageste glatte,
de forreste snoede, med et firkantet bladka
pitæl og rankeslyng i det høje postaments
fyldinger. Storfyldingernes naivt malede alle
goriske billeder, der forklares i postamentfel
terne (med kursiv), forestiller, fra syd: 1)
fra en sky overrækker Gudfader lovens tav
ler til Moses, der knæler på Sinai bjerg (»Loven
er vor Tucte-Mestern til Christum, Gal. 3«). 2)
Gudfader og Kristus med verdenskuglen mel
lem sig, ovenover i stråleglans svæver duen
(»Troo paa den Hr. J. Christu(m) og du skal
vorde salig, act. 16«). 3) Kristus står bedende
mellem
knælende
og
stående
mennesker
(»Naar i bede da siger Fader vor, Luc. 11,2«). 4)
K. M. 1952
Siddende ved siden af et springvand, hvor
Fig. 16. Hygum. Detail af korbuekruover duen, døber Kristus et barn (»Christus
cifiks (p. 752).
reensede Menigheden ved Vandbadet i Ordet,
Eph. 5«). 5) To kvinder foran et alter, den ene drikker stående af en kalk, den an
den knæler foran bordet med krucifikset, hvorfra blodet strømmer ned i en anden
kalk; foroven i skyer duen (»Vi ere alle skenckte til een Aand 1. Cor. 12, 13«).
6) Gudfader svævende med krucifiks i højre hånd over verdenskuglen, på hvil
ken man ser Adam og Eva ved kundskabens træ (»Saa elskte Gud Verden etc.,
Joh. 3, 16«). 7) Kristus på korset, i baggrunden Jerusalem (»Christus elskte os
og gaf sig self hen for os, Eph. 5, 2«). 8) Helligåndsduen svævende over et
hjerte på et alter (»Guds Kierlighed er udøst i vore Hierter ved den HelligAand. Rom. 5«). 9) En person i flagrende gevandt stående på verdenskuglen
ser i en kikkert ud i verdensrummet (»Betænck de sidste Ting og du sckalt icke
synde, Syr. 7«). 10) Døden med leen nærmer sig en olding, en yngling og et
barn, der kravler på jorden; ved den unge mands fod ligger en krone (»Det er
beskicket for alle Mennisker een gang at døe«), 11) Den tronende Gudfader
med verdenskuglen i hånden, flankeret af retfærdigheden og Moses pegende
på lovens tavler foran et nøgent menneske, der knæler på det nederste trin af
himmelens trappe (»Men derefter Dommen, Ebr. 9,27«). 12) Helvede i skikkelse
af et rædsomt uhyre (Leviathan), der med åbent gab, hvorfra store flammer
slår ud, er i færd med at sluge flere nøgne mennesker (»De ugudelige skulle
gaae i den ævige Pine,«). 13) Talløse hvidklædte personer knæler i skyerne un
der treenighedssymbolet (»Men de retferdige i det ævige Lif, Matth. 25«).
Malerierne har bevaret deres oprindelige milde 1700tals farver; skriftste-
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derne står med forgyldt fraktur på sort bund. I frisefelterne over malerierne
står: »Se til, forglem Ei disse Fem, Guds Kierlighed J. Christi Naade den H.
Aands deelagtighed. En Tanckering Paa Fire Ting«. Façade og søjler er nu
lyst egetræsmalet, men herunder ses spor efter en perlegrå staffering, sand
synligvis fra 1715, idet ovalen med det reliefskårne årstal »1712« ved opmalin
gen er rettet til »1715«. De bærende søjler har rimeligvis også været perlegrå,
kapitæler og hjørnelisterne dog røde, ligesom baggrunden for Frederik IV.s for
gyldte navnetræk og krone. Den samtidige, vinkelbøjede opgangstrappe fra
tårnrummet, hvis bue er lukket med samtidigt panel, har udsavede, usymme
triske balustre og firkantede endestolper med topkugler; samtidig dørfløj, fra
trappen ind til pulpituret, alt med små, sirlige profiler. Hele trappen samt
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bagklædningen til pulpituret er blåmalet, sikkert den oprindelige farve. Trapdegelænderne og kuglerne sorte.
Orgel. Façade fra 1830, det oprindelige værk udført af orgelbygger Worm,
der hentedes i Kolding6, men fornyet 1934. Orgelfaçadens tre tårne krones af
polygonale, rigt profilerede gesimser; både tårne og mellemstykker smykkes af
påsatte akantusornamenter, og ydertårnene har smalle vinger. Som topstykke
Guds øje i trekant omgivet af skyer og stråler. Forneden på orglet to ovaler
ophængt med sløjfe, hvorpå med skriveskrift, i syd: »F. H. C. Johansen Amt
mand i Haderslev 1830«, i nord: »K. Aagaard Provst. F. T. Bertelsen, Præst«.
Øverst på pulpiturets midtfremspring er anbragt et ovalt, kronet skjold med
bladguirlande hængende ned fra kronen; på ovalen Frederik VI.s navnetræk
og 1830; bagpå læses, med skriveskrift, bl.a.: »Aaret 1830 blev dette Orgel
opsat og indviet den 16de August..«. Orgelfaçaden er hvidmalet, med forgyldt
bladværk og indskrift på de forskellige, påsatte plader, der har rød baggrund.
Under topstykket, heftet på gesimsen, en lille, sekskantet plade med Christian
X.s kronede navnetræk og 1934, fornyelsesåret.
Kirkeblok, 1774, stærkt jernbeslået, hvorover der ifølge kaldsbogen3 var en
opslået bog af træ, hvis to stykker (d.v.s. sider) er bevaret; herpå står dels
med hvid, dels med sort skriveskrift på henholdsvis sort og hvid b u n d :
1774.
»Mig eene levnet Ondskabs Aand
Men Blokken er borttagen
af en Forbandet Tyve-haand,
Som blev dog selv bedragen:
Men nu ieg her tilbage staar,
Og siger det For sande,
Giør tyv ey bood saa viid Guds ord
Ham Evig vil forbande«.

1775.
»Her næst ieg da paa dette blad
Til Herrens Folk mig vender,
Og beder de med hierte glad
den arme næste Kiender:
At giøre godt ey trættes ved
i Tavlen give Gierne;
Thi troen og godgiørenhed
Er Christendom(m)ens Kierne«.

De to træstykker har bagpå været heftet sammen med et jernbånd. De findes
nu sammen med den kasserede blok i tårnet. 1901 meddelte præsten, at blok
ken atter var opbrudt, og der var stjålet 10—12 mk.22.
Klingpung, nyere, med messingskafttragt, rød, skindforet fløjlspose og brunbejdset, drejet skaft. Ophængt på korets vestvæg. I brug.
Stort maleri, af Martin Luther, anskaffet 18845, før i koret, nu på skibets
sydvæg. Sign. T. J. Holm 1884.
Lysekroner, fra 18706, leveret af H. Beseler, Flensborg, vistnok efter tegning
af bygningsinspektør Holm, Flensborg4.
To ligbårer i klokkestokværket.
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Fig. 18—19. Hygum. Prædikestolsfelter (p. 753).

Fig. 20. Hygum. Søndre halvdel af vestpulpituret (p. 755).
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Sejerværk 1842, men senere fornyet. Tårnet har en urskive til hvert verdens
hjørne, sortmalet med forgyldte romertal og årstal: Anno 1842.
Klokker. 1) 1686, støbt af Claus Asmussen, Husum. På klokkehalsen ind
skrift med versaler mellem blomsterbort med englehoveder, foroven og for
neden blomster- og bladværk: »Gloria in excelsis deo. Aus den feur bin ich
geflossen claus asmussen in husum hat mich gegossen« (»ære være Gud i det
højeste«). På klokkelegemet, i firkantet ramme, versalindskrift: »Deo et ec
clesiæ hygomensianæ anno mdclxxxvi pastore H. Petro Iacobi Haderslebiano,
ædilibus Canvto Iani et Lagone Callovii«, (»til Gud og Hygum kirke, år 1686,
da hr. Peder Jacobsen fra Haderslev var præst og Knud Jensen og Lave Callesen(?) var kirkeværger«). På klokkelegemet endvidere i relief Kristus på kor
set, med den knælende Maria Magdalene der omslynger korset, ved siden et
dødningehoved. To medailloner over slagkanten, englehoved i krans og peli
kan, der hugger sig i brystet. På den anden side Christian V.s kronede navne
træk midt i årstallet 16—86. 104 cm i tvm.
2) 1920, støbt af de Smithske Støberier, Aalborg25.
†Klokker. 1) Støbt af Armowitz 1733. I præsteindberetningen 1766 omtalt
som den mindre klokke. »Me fecit Johan Heinrich Armowitz in Husum«, her
under to vers på dansk: Giv, Klokke, saadan Lyd etc. På den modstående side:
»Deo et ecclesiæ Hygomeneanæ Ao. MDCCXXXIII. Pastore Petro Jacobi Hy
gum, ædilibus Petro et Thoma Mathiæ« (sml. indskriften på klokke nr. 1).
2—3) 1812, 1842. Støbt af Beseler, Rendsborg; den yngste var urværkets
slagklokke. Beslaglagt til krigsbrug 191723.
Klokkestol, af eg, sat af ældre materiale; en tværbjælke har en indskåret
versalindskrift: »Anno 1747 Tomas Matsen. Matsen Kierke Werger«6.

GRAVMINDER
Epitaf. O 1754. »Her nedenfor hviler« hr. Ancher Svenstrup, født i Ouling
præstegård 10. nov. 1696, blev kapellan i Odder 1727, siden sognepræst på
ølandet Anholt 1736, samme år kaldet til Hygom, hvor han blev i 18 år til sin
død 20. marts 1754; hos ham hviler hans hulde hustru Anna Cathrine Lyngbye,
født i Ølsøe præstegård 1. aug. 1687, død 17. juni 1753. Indskriften slutter:
»Her hviler sig nu begges been, der leved sammen her som een«. Nedenunder
gravskrift over den salig kones brodersøn, Iørgen Pallenersen Lyngbye, født i
Ingeseevmølle(!) 29. juli 1725, død i Hygum præstegård 27. sept. 1754. Opsat
af arvingerne. Rektangulær kalkstensplade, 150 × 94 cm, med tre sammen
hængende ovale bladkranse, der omgiver de tre versalindskrifter, øverst grav
vers, i midten hovedindskriften, nederst brodersønnens. I kransenes sammen
stød ses et englebarn i halvfigur med udbredte arme. Epitafiet, der tilhører en
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Fig. 21—22. Hygum. Kirkekiste med læddike (p. 754).

i Sønderjylland almindelig type, har sikkert ligesom tilsvarende i Skodborg
(p. 739) og på Rømø haft den opstandne Kristus som topfigur. Stenen er nu
gråmalet, men pletvis træder de oprindelige farver frem, blåt som baggrund
for de forgyldte indskrifter, forgyldte blade på den brunlige krans; engelen har
haft hudfarve, rød kjole og forgyldte vinger. Opsat på apsisbuens nordvange.
Gravsten. 1) O. 1789. Margaretha Hedewic Feld-Mann, født Lorenzen, født
14. febr. 1761, død 12. nov. 1789. Herefter religiøs indskrift. Grålig kalksten,
184 × 122 cm, med båndomvundet krans, ophængt i sløjfe, om det ovale skrift
felt med versaler på tysk og navnene med store skønskriftsbogstaver. Riflet
bort inden for den hulede kant. I kirkegårdens sydøsthjørne.
2) O. 1796. Christian Foersum24, fordum provst over Frøes og Calslund her
reder og sognepræst for Hygom menighed, født i Ribe 1733, død 1796. Lysgrå
kalksten, 179,5 × 118 cm, med samme riflede bånd inden for hulstav som fore
gående; midtpå et forsænket, rektangulært felt med tresidet afslutning. Heri,
i relief, vase med guirlander, stående på et postament, hvorpå kursivindskriften
er indhugget. 1925 flyttedes stenen fra kirkegården ind i koret, nu i våbenhuset.
*1) Hr. Jørgen Clausen Sture, død 1629; stenen solgtes o. 1840 til en gård
mand i Obbekjær, men findes nu siden 1942 i Fole (Frøs hrd.)3.
*2) O. 1699(?). Den 209 × 135,5 cm store, gråblå kalkstensplade bærer en
næsten udslidt, tospaltet tværskrift med versaler, hvoraf kun enkelte ord og
bogstaver kan tydes. Der omtales et ægtepar, hvoraf hustruen bar navnet
»Matzdaater«; de fik tre børn (to sønner og en datter). Denne døde i sit 1(?) år
ringer 5 uger og 12 dage på anden pinsedag 29. maj 1699. Øverst på stenen
Jesumonogram. Nu anbragt som tærskelsten foran døren til den lige nord for
kirken liggende gård.
1738 omlagdes ifølge regnskaberne de i kirken »forfaldne« ligsten6.
Kirkegårdsmonumenter. 1) 187620. Mindesmærke over 504 mennesker fra sog
net, der døde i pesten 16595, jfr. foran p. 743.
2) 1922. Mindesmærke for 44 i første verdenskrig faldne sogneboere.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Hygum 1880—
1909. — Hygum præstearkiv: C 1—3. Kirkeregnskabsbøger 1724—32, 1856—68, 1892—
1913. — C 4. Protokol for værgerne ved Hygum kirke 1847—95. — B 1—3. Libri datici
1776—1922. — Haderslev amtsvisitatorialsager, slesvigske registratur nr. 100. Hygum
kirke 1758—1847. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28.
— Chronik o. 1890 ff. (ved embedet). — Præsteindberetning til Thurah 1754 og 1766,
udg. ved H. Weitemeyer, i SJyAarb. 1913, p. 129 ff. — Kirkeklokkecirkulære af 1918
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Niels Termansen 1927
(kalkmalet, udvendig frise) og Egmont Lind 1930 (kalkmalerier og revner i apsiden) samt
sognepræst A. Popp 1925 ff. (bygningshistoriske iagttagelser m.m. bl.a. vedr. restau
reringen 1926). — Undersøgelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 406 ff. — Thøste Thøstesen: Fra Hygum Sogn. Minder fra Oldtiden og Mid
delalderen. Åbenrå u. år. — A. Popp: skitsebog o. 1930 (privateje).
1 Acta pontificum danica III, 289 nr. 2190, 1/4 1460; 16/9 1327 nævnes en Ribekannik som sognepræst for Hygum (Danmarks Riges Breve 2. rk. IX nr. 438). 2 August
F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten, 1932, p. 330 f., nr. 3055 og 3058. 3 Hygum præ
stearkiv: liber daticus 1848—1922, fol. 17 b. 4 Haderslev amtsarkiv: Tørninglen kirkevisitatorialsager 1797—1877. Ved denne lejlighed kørtes der 750 læs sten bort fra kirke
gården. 5 Hygum præstearkiv: protokol for værgerne etc. 1847—95. 6 Hygum præ
stearkiv: kirkergsk. 1724—1913 (diverse år). 7 Ved opførelsen indrettedes der tillige
en bolig for »dødegraveren« (note 6 ovfr. og Haderslev amtsarkiv: Tørninglens provsti
sager 1773—1856). 8 Indberetning af sognepræst A. Popp 1926, J. nr. 314/26 (NM).
En af disse tufplader opbevares i NM. 9 Jacob Helms. Danske Tufstens-Kirker, 1894,
II, 25, 10 og 13; sml. i øvrigt Jacob Helms: Ribe Domkirke, 1870. 10 Søjleskafternes
behugning er fin på den halvcirkulære del, grov på resten. Kapitæl og abakus er hugget
til en halvcirkulær udladning. 11 Lå tidligere i præstegårdshaven og i en stendynge
ved forpagterboligen (oplyst af pastor A. Popp 4/1 1954). 12 Sidstnævnte motiv i en
vistnok tilsvarende udførelse findes på slutstenen i Munkbrarups sydportal, sml. Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 232. 13 Triumfbuen eller korbuen kaldtes endnu 1925 af en
gammel kone i sognet for »briksdør«, jfr. brev fra pastor A. Popp J. nr. 421/25 (NM).
14
Ribe bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 15 Tørninglen provstearkiv: visitatsberetninger 1874—90. 16 Tørninglen provstearkiv: protokol for skolevisitatser i Tør
ninglens skoler, kirke- og skolesager etc. 17 Visitatorialsager, nr. 100 etc. 1758—1847.
18
Nr. D 12606 (NM). 19 LA. Åbenrå. Uordnede kirkeregnskabssager. 20 Haderslev
21
amtsarkiv:
Tørninglen
kirkevisitatorialsager
1797—1877.
Hygum
præstearkiv:
liber daticus. 22 Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1880—1909.
23 Fotografier af begge klokker findes i kirkens arkiv. 24 Fader til den berømte skue
spiller Peter Thun F., sml. Thøste Thøstesen: Fra Hygum Sogn, I, 162 ff. 25 De sønderjydske Kirkeklokker. 1925, p. 11.

Fig. 23. Hygum 1792.

Fig. 1. Lintrup. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1952
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Kirken, der ifølge indskriften på en middelalderlig klokke (p. 775) var viet til Maria
Magdalene, opføres i »Ribe Oldemoder« som liggende i det fra Frøs udskilte Kalvs
lund hrd. og hørte indtil 1864 til Ribe stift, hvormed den genforenedes 1920. Den lød
under kantoriet og er i »Ribe 01demoder«s kirkeliste ansat til en afgift på 6 sk. engelsk
(jfr. indledningen p. 42 f.). Om patronatsforholdene i middelalderen vides intet, men ved
reformationen er den formentlig kommet under landsherren, fra 1544 hertug Hans (jfr.
Aller p. 258), og efter 1580 kongen.
Den 10. juli 1690 hærgedes kirken af en stærk brand1, hvorfor kongen 11. april 1691
påbød, at hver bemidlet kirke i Ribe stift skulde hjælpe med 1 rdl., hvilket imidler
tid ikke synes overholdt2.
Kirken ligger østligt i byen og omtrent midt i sognet, der indtager den nord
vestlige del af Frøs herreds bakkeø og mod nord begrænses af Kongeåen. Den
stærkt udvidede kirkegård, der planeredes og udskiftedes 1873 (forstanderskabsprotokol), hegnes af omsatte kampestensdiger. I syddiget, lige øst for
indgangen, lå der indtil 1939 en grundmuret, stråtækt skolebygning (liber
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Fig. 2. Lintrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

daticus). Køreport med låger i syd og lågen i vest er alle fra 1843, med gotiserende støbejernsfløje mellem afbanede granitpiller, der krones af stenkugler3;
en smedejernslåge i nord mellem piller af gule mursten er fra århundredskiftet.
Foldingbro låge nævnes 1688—894, og 1725—26 repareredes en port med
mur- og tagsten, muligvis den, hvis brøstfældige hvælving (dvs. bue) 1815 er
stattedes af firkantede piller med »hoveder« af brædder3.
Kirkestokke eller kirkegangsstokke (bro eller gangtræ) nævnes flere gange i
regnskaberne i forbindelse med kirkestierne, således 1821 de kløvede kampe
sten til gangstokkene på kirkestierne5, 1869 kirkestiens bro over Lintrup NørreBæk, 1870 flytning og ombygning af »Doore (Dovre, sml. p. 780) kirkestok«
og 1873 et nyt gelænder til Mejlby kirkestok6.
En †kirkerist ved den søndre kirkelåge nævnes 17233.
Kirken består af romansk kor og skib (samt genopført apsis) og et sengotisk
tårn i vest; et våbenhus foran syddøren er nedrevet. Orienteringen har ube
tydelig afvigelse til syd.
Den romanske bygning, der må være opført o. 1150—75, er stærkt præget
af restaureringen 1939, da apsiden genopførtes med anvendelse af nogle gamle,
dekorative led. Bygningen har attisk profileret granitsokkel (p. 257, fig. 33)
undtagen under skibets vestre del (fra de tilmurede døre), hvor den er skråkantet. Kor og skib har 90 cm tykke mure af rhinsk tuf og røde munkesten
med visse enkeltheder af granitkvadre; murkernen består af små, runde mark
sten i mørtel. Tuffen er tilsyneladende hovedmaterialet, men på grund af ud
strakte skalmuringer (især skibets sydmur) er det ikke muligt gennem hvidtelagene at afgøre, om de to materialer oprindelig har været anvendt blandet
eller hver for sig, henholdsvis ude og inde. Et mindre stykke af den urørte
vestgavl (fig. 5) ses fra tårnets mellemstokværk; her er tufstenene lagt i regel
mæssige skifter med 8—15 mm tykke lejefuger og 2—8 mm stødfuger; forma
terne minder om munkesten (længder på 29—35 cm, bredder på 15 og højder
på 7—40 er almindelige), og stenene er snart formuret som binder- eller løber-
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Fig. 3. Lintrup. Ydre, set fra nordøst, før apsidens tilbygning.

skifte, snart som blandede skifter. Murfladen er noget forvitret, og der ses ikke
spor efter fugning, puds eller hvidtning. Gavlens inderside er af hårdtbrændte
teglsten i munkeforbandt (stenstørrelser: 24—25,5 × 10,5—11,5 × 8—9 cm,
10 skifter 94 cm; glattet fuge).
Kirken slutter sig ved materiale og udsmykning til den gruppe af tufstenskirker, som er blevet til under påvirkning fra katedralen i Ribe. I den nye
apsis, der antagelig er rejst på de syldsten, som var synlige indtil genopførel
sen7, er der som nævnt genanvendt dekorative led, der må stamme fra den op
rindelige †apsis, som sikkert blev nedrevet o. 1690 (sml. p. 768). Det gælder
cirka halvdelen af sokkelstenene, som før havde plads under korets østmur, og
det gælder tre baser og tre kapitæler, hvoraf nogle fremkom ved nedrivning af
altret (liber daticus) og østmuren8; alle dele er af granit. Baserne har et for
enklet attisk profil med hjørneknopper, og kapitælerne er terningformede med
et fordybet, halvcirkulært felt i hvert skjold. Disse detaljer knytter Lintrup
sammen med to andre fra Ribe påvirkede tufstenskirker, Jernved og Vilslev
(Ribe amt)9. Den første af disse har da også uden tvivl været arkitektens for
billede ved apsidens genopførelse, men det kan næppe nogen sinde afgøres, om
han gjorde ret i at vælge Jernveds tvedelte inderblændinger frem for Vilslevs
udelte.
Korets og skibets langmure (de sidste er godt 5,2 m høje) brydes af henholds
vis to og fire blændinger med skrå sål, adskilt af lisener, som foroven er for
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bundet med rundbuefriser, hvis enkelte buer støttes af små, karnisformede
konsoller. Midt i hver af de 3—5 cm dybe blændinger er der et stort, rundbuet
vindue og i skibets to vestligste tillige et firkantet dørfelt, som springer frem
i lisenernes plan; korets østblændinger er genfremstillet ved restaureringen
1939 (sml. fig. 3), mens skibets sydside er skalmuret på et tidligere tidspunkt.
Korets vinduer, af hvilke det vestre i nord er gammelt, det østre rekonstrueret
efter sikre spor og de søndre nye, måler ca. 150 cm i højden, og de er hævet
ca. 265 cm over soklen. Af skibets vinduer, hvis tilsvarende mål er 185 og 265
cm, er de tre østlige i nord gamle, mens det vestre og sydsidens skal være re
konstrueret på grundlag af spor.
På korets sydside er der bevaret en oprindelig præstedør, udvendig med
rundbuet stik af krumhugne granitkvadre, indvendig med fladbue af tuf. Den
oprindelige, tilmurede dør på skibets nordside har karme af lodretstillede gra
nitkvadre og vandret afdækning af samme materiale; syddøren er ødelagt og
tilmuret, men den har antagelig svaret til præstedøren, thi foran indgangen til
tårnet ligger der tre krumhugne granitkvadre, svarende til en rundbuet dør
åbning på cirka een meters bredde; disse kvadre er sikkert flyttet fra døren,
da denne blev tilmuret og indgangen flyttet til tårnets vestside.
I det indre står den runde triumfbue velbevaret, flankeret af i plan halv
cirkulære sidealternicher; buen har skråkantsokkel og højtsiddende hulkelprofilerede kragbånd af tuf og tegl. Den nordre sidealterniche er delvis ødelagt af
et skorstensrør og den søndre gennembrudt af opgangen til prædikestolen; den
sidste er ca. 205 cm høj og hævet 130 over gulvet. I korets nordvæg er der en
78 cm høj gemmeniche.
Skibets østre taggavl, af hårdtbrændte munkesten i munkeforbandt, er
stærkt medtaget og muligvis oprindelig til en højde af 170 cm over bjælke
laget. Den vestre taggavl, der som tidligere nævnt er af tuf og tegl, er bevaret
til en højde af 270 cm. Midt i gavlen, 165 cm over bjælkelaget er der en op
rindelig, firkantet glug (75 cm høj, 46 bred), der udvendig har lige, indvendig
smige karme og en tufstensoverligger, som hviler på udkragede munkestensskifter.
Billedkvader. Øverst i tårnets vestmur findes nu det fig. 4 afbildede hoved,
der kan stamme fra skibets romanske vestgavl; hovedet, som vistnok er af
granit og ca. 35 cm bredt, har store, grove træk.
Ændringer og tilføjelser. Endnu før tårnet opførtes, blev skibets gavlspidser
nedrevet og genopbygget af gamle materialer; til vestgavlens yderside benyt
tedes dog udelukkende munkesten af stort format, lagt i munkeforbandt og
noget forvitrede; foroven i gavlen ses der rester af de skrå taglinier. Ved tår
nets opførelse blev gavlens murværk spækket med mørtel og forsynet med
ridsefuger.
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Fig. 4. Lintrup. Romansk granit
skulptur, nu i tårnets vestmur
(p. 766).

Fig. 5. Lintrup. Tufstensmurværk
i skibets vestgavl
(p. 764).

Tårnet, der synes at have været af Tørninglentype (sml. nedenfor), er over
en kampestenssyld opført af munkesten i munkeforbandt med anvendelse af
kløvet kamp, som nu kun ses i de indvendige murflader; fugen er trykket ind
foroven og midtridset. Tårnrummet, der åbner sig mod skibet med en spids
bue, har i syd og vest skjoldbuelignende, helsten dybe spareblændinger, og i
nord en tilsvarende, noget smallere og forskubbet mod vest af hensyn til trap
pen. Rummet har krydshvælv med temmelig flade kapper og kvartstensribber
(lette helstens overribber), der foroven løber sammen i en rund slutsten. I
sviklerne er der trækhuller, dannet af to sammenlagte munketagsten. Til
trappehuset er der indgang fra nordsiden gennem en ud- og indvendig falset,
fladbuet dør med spidsbuet spejl. Trappen, der delvis ligger i tårnets murliv,
har rund, 12,5 cm tyk spindel, skakt af løbere og loft af fladbuede, udkragede
binderstik. Tårnets mellemstokværk har fladbuede spareblændinger, to til hver
side, undtagen i nord, hvor trappen tager pladsen op for den ene. De to blæn
dinger i sydvest er tilmurede; i hver af de andre ses en 15 cm bred, 6 skifter
høj glug, men kun den nordre er åben. I højde med overkant af det bjælkelag,
som ligger umiddelbart over hvælvingen, er der i alle vægge et tilbagetrukket
skifte, som antagelig har været beregnet til indlægning af et bræddegulv. Det
øverste stokværk har til hver side haft to fladbuede glamhuller med halvanden
stens false indvendig. Tårnets tagværk er gotisk, men omsat; i den nuværende
konstruktion indgår der skråbånd fra tårnets hjørner op mod midtspærene.
Disse otte skråbånd har på oversiden rester af smedede søm, dvs. at skråbån
dene har været kehlspær i en tørninglensk spirkonstruktion (sml. nedenfor).
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En omfattende istandsættelse af tårnet, der ifølge et syn af 3. januar 1689
»stander rett paa fald«1, iværksattes samme år af værgen Christen Jessen, Rød
ding10. Synet nævner, at der allerede er faldet mange tusind sten af tårnet1,
og til det medtagne murværk skænkede kongen 10.000 mursten fra Riberhus
slot11; heraf er en del muligvis benyttet til de særegne hel- og halvandenstens
påforinger, som findes på tårnets syd- og vestside fra jorden til glamhullernes
underkant. Som et led i 1689-istandsættelsen synes spiret at have været nede4,
og de krogede egebjælker, hvorpå det nu hviler, er sikkert lagt ind ved denne
lejlighed ligesom et par af de ovenfor nævnte kehlspær; da også disse bærer
sømspor på oversiden, må tårnet efter denne reparation stadig have haft sit
Tørninglen-spir i behold.
Næppe var arbejdet tilendebragt, før kirken 10. juli 1690 blev ramt af en
voldsom brand12, som i alt fald lagde både kor og skib i aske. Genopbygnin
gen, hvortil kongen skænkede 100 rdl.4 og tillige påbød alle bemidlede kirker
i Ribe stift at hjælpe, blev hurtigt sat i gang. Sandsynligvis var branden den
direkte årsag til, at apsiden blev nedrevet, men kirkens østerende omtales for
øvrigt i synet fra 1689 som stærkt medtaget. Til de murreparationer, som må
hidrøre fra denne istandsættelse, f.eks, de hjørner af skibets vestgavl, der rager
frem for tårnet, er der anvendt mursten med teglstrygermærkerne IIS (eller
SII), M og PIS13. Der er bevaret et fuldstændigt regnskab for genopbygningen
og heraf fremgår blandt andet, at blymester Hans Nielsen arbejdede fra 6.
oktober 1691 til 19. april 1692 med at hugge og oplægge det nuværende tag
værk over kor og skib samt tække det med bly og tegl. Hele genopbygnings
arbejdet, inventar iberegnet, kostede 2760 mrk., som blev udlagt af kirkevær
gen4. I tårnet, over døren til skibet, hænger nu en blå- og hvidmalet træplade
med C. V. og Charlotte Amalies kronede navnetræk; denne havde indtil 1939
sin plads på korets østvæg, over en dårlig malet efterligning af den forsvundne
apsisbue, og er sikkert et minde om istandsættelsen efter branden14.
Af andre større arbejder ved kirken nævner regnskaberne eet i 1748—49,
der udtrykkelig kaldes »den store reparation«3, og ved denne kan spiret have
fået sin nuværende form; på tårnets vestside findes jernankre med 1748 og
initialerne PN og AE; 1815 istandsattes tårnet påny, denne gang i syd og vest3.
Et †våbenhus, som formentlig lå foran skibets syddør, omtales 1711 (rtk.)
og 18215; det havde tegl på en del af østsiden, men var i øvrigt blytækt.
Tagværker. Tårnets delvis middelalderlige spirkonstruktion er omtalt p. 767.
Korets og skibets, der som nævnt stammer fra 1691—92, er hugget af kroget
og bomkantet egetømmer, der er tappet sammen og fornaglet med hovedløse
nagler. Nummereringen, som går fra øst mod vest, er i nord øksehugne streg
numre med trekantstik, i syd stemmejerns-romertal. Fra korets østgavl til ski
bets vestgavl ligger der en lang, kroget drager, som er ført over alle hanebånd,
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gennem en åbning i triumfgavlen og ud af den p. 766 nævnte glug i vestgavlen,
hvor den er forankret med en stor trækile på gavlens udvendige side.
Kirken står hvidkalket med blytag undtagen over skibets tre østligste fag,
der er teglhængt; 1711 var hele skibets nordside tækket med tegl (rtk.). Re
staureringen 1939 (arkitekt Arne Finsen, Ribe) er flere gange berørt foran, og
her skal kun tilføjes, at man ved denne fjernede sydsidens fire store, spids
buede jernvinduer fra 18553 samt fritlagde bjælkerne i koret, der — ligesom
skibet indtil 1934 — var beklædt med et gammelt, listedelt fyrretræspanel,
som stammede fra istandsættelsen efter branden. Korets gulv er af munke
sten fra 1939, skibets af gule og grå fliser.
På spiret er der en vindfløj med forgyldt kugle og årstallet 1722.

INVENTAR
Alterbordet er nyt, af brædder, samtidigt med apsiden, i hvilken det står.
Som alterprydelse (fig. 6) tjener kirkens tidligere korbuekrucifiks (fig. 11—12),
et fint og velskåret, unggotisk stykke fra årene o. 1250 og nøje beslægtet med
det nu brændte Bjerningkrucifiks (p. 324, fig. 13). Den lille, slanke figur, der
måler 97 cm (kronen medregnet), har krone med (nye) store trekløverblade,
glat hår, der falder ned bag ryggen, kort fuldskæg med bølget underrand. HoDanmarks Kirker, Haderslev amt
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vedet hælder svagt mod højre, munden er halvåben, udtrykket lidelsesfyldt og
øjnene åbne; armene er, endnu efter romansk skik, vandret strakte ligesom
fingrene, brystkassen uden skåren brystvunde; midjen er stærkt markeret, og
det halvlange lændeklæde, der lader højre knæ frit, er vulstagtigt omviklet
foroven med overslået snip; benene og de alt for lange fødder, der (i modsæt
ning til Bjerning) er overlagte, er ikke skåret fri af hinanden. På trods af ana
tomiske forsyndelser virker figuren dog stærkt, fordi den er skåret af en kunst
ner. Korstræet er enkelt, med retvinklede profiler og kvadrater med hulede
cirkelfelter for enden af korsarmene. Korset er opstillet på et nyt fodbrædt med
ottetalsslyng og reliefversaler, og på bagsiden indskåret C L 1939 Bramminge.
Stafferingen stammer fra samme år (P. Kr. Andersen) og går delvis tilbage på
et 1700tals farvelag.
Før denne alteropstilling havde der på alteret stået en altertavle, der egentlig
var en barok epitafieramme af sandsten. Denne »tavle«, der ifølge præsteindberetningen 1765 »var beskikket til et adeligt Epitafium«, opstilledes i kirken
1692, efter branden, og det hedder i regnskaberne, at kirken har fået en ny
altertavle af italiensk sten; den kom fra København og leveredes fra Ulfeldts
plads ned i Snaregade i fire kasser. Jakob Lauritzen fra Ribe opsatte den og
maleren Benjamin von Carl fik 12 rdl. for sin »umage og kunst« med at lade
altertavlen staffere4. Under 1707 meddeles, at det var den ovenfor p. 768 (jfr.
også under Rødding) Chr. Jessen, der forærede tavlen til kirken1. Nu ligger den
splittet på loftet og på pulpituret bag orglet.
I hel tilstand består tavlen af en oval ramme med frugtklaser langs siderne
og brusket ornamentik forneden og foroven i sviklerne under de ydre vandrette
gesimsled, der forkrøbber sig op i en halvrund gavl med maske og øreflipvolutter. På de vandrette led er der store kuglespir, og lignende kroner topspiret,
der flankeres af frugtfestons, men mangler fodstykket. Under ovalen er det
brede underparti udbugende omkring en rektangulær skrifttavle med muslinge
skal forneden. Det flankeres af to høje obelisker af træ; hængestykket har i
midten et konveks cirkelfelt flankeret af S-slyngede blade.
Maleriet, olie på lærred, klistret på egeplanker, henligger på loftet, men er
velbevaret, omend sløret af lak og snavs. Det forestiller nadveren med Kristus
og apostlene i festlige, farverige dragter, der mere lader apostlene minde om
unge, glade adelsmænd ved en fest end hellige mænd ved et betydningsfuldt
måltid. Sandstensrammens staffering af Benjamin von Carl er sikkert i hoved
sagen bevaret under en overmaling fra 1876 ved L. Kier6. På det nedre partis
udbugende stykke ses fire stærkt udviskede og medtagne malede våben, der
af Albert Fabritius15 er tydet som 1) Thomas Balthazar von Jessens, oversekretæren i tyske kancelli, 2) Franz Eberhard von Speckhahns, stiftamtmand
i Ribe, 3) Peter von Brandts, overrentemester, samt 4) Chr. Lodbergs, biskop
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i Ribe. Disse fire betegner de øverste ci
vile centrale, lokale, financielle og gejst
lige myndigheder, og i hængestykket
findes ydermere felter med våben for 5)
provsten, mag. Jørgen Lauridsen Fogh
(sognepræst ved S. Cathrine i Ribe)
og 6) sognepræsten, mag. Christen Lau
ridsen Wellejus). Under våbnene er der
skriftbånd med myndighedernes initia
ler (for navn og embede), til dels helt
forsvundne, til dels galt opmalede af Kier,
her til dels supplerede efter museumsindberetningen 1910, nemlig 1) OS [I] S
(galt opmalet), 2) [FE] VSHSAM,
3) HPBO [RM], 4) CI [LBB], 5) M
I L F o g 6 ) M C L W Past.
På skrifttavlen stod nadverordene og
på træobeliskerne ses C 7 i kronet oval,
og på deres fodstykker stod ifølge ældre
fotografier Anno 1692. Over tavlen, på
korets østvæg fandtes Christian V.s og
Charlotte Amalies kronede navnetræk,
E. M. 1952
udskåret i træ. Tavlens forgænger gik til
Fig. 7. Lintrup. Alterstage 1652 (p. 772).
grunde ved branden 1690.
Altersølv. Kalk, anskaffet 18323, af renæssanceagtig form, med sekstunget
fod i to afsæt over en lodret, glat standkant og diminutiv fodplade; sekskantet
skaft og knop med spidsovalt tværsnit; den har spidse blade med nedpunslede
konturlinier, hvori der er tremolerstik, og påloddede, lave, spidsovale bosser.
Stort, udsvajende bæger. Tre naglespor på fodens underside antyder måske et
forsvundet krucifiks. 20 cm høj. Under foden to ens stempler, NK i rektangel
for Nicolai Keil, Løgumkloster (Bøje 2003). Glat disk fra 18533, med to utyde
lige mestermærker. Vinkande 1888, af plet (Gebr. Stoffregen, Hannover nr. 16)6.
Den tidligere vinkande, der muligvis ikke eksisterer mere, var af tin, fra 1738,
havde klaplåg og indskrift: »Jesu Creutzes Todt / hilft aus aller Noth« samt årstal
og »Lintrup Kirke Winkande«18. Oblatæske af blik.
Sygekalk 18313, med samme stempler som hovedkalken; den har rund fod
med ottetunget fodplade, rundt skaft og kugleknop midtdelt af ottesidet bånd;
let udsvajende bæger. Under bunden skruelåg for oblater. Senere, ottekantet
vinflaske, stemplet: M. Hansen, sikkert den lille »sølvlæddike«, det 1875 over
lodes præsten at skaffe (kirkekollegiumsprotokol).
49*
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Alterstager 1652 (fig. 7), i dejgbarok, sikkert tyske importstykker, der op
rindelig har tilhørt det københavnske bagerlav (sml. Hjerting); både på fod
skålen, den store skaftknop og de ledsagende ringe er der voldsomme knyster
og knuder, mens den næsten halvrunde lyseskål har nedad smalnende rund
stave; fodskålen hviler på tre på bagbenene stående løver, der foran sig holder
et skjold med bager-insignier, men kun to skjolde, det ene med en stor strut,
det andet med en kringle og et firhornet brød, er bevaret. På fodskålens over
side graverede versaler: »Des løblichen Becker Ampts Luchter 1652«. Et løst
messingskjold med graverede versaler meddeler, at sal. Jacob Pedersen, bor
ger og bager i Kiøbenhavn, tilligemed sin hustru Dorretea Nielsdatter har for
æret dette par lysestager til Lintrup kirke 1705. Højde 55,5 cm.
*Knæleskammel i præstegården, med malet årstal 1 7 . .
Alterskranke, 1939, halvrund, med udsavede, symmetriske balustre.
Døbefont (fig. 8), romansk, af granit, rigt skulpteret, men glat på den side,
der har vendt mod væggen. På kummen ses i et bælte over en spinkel, forsæn
ket tovstav, fra venstre mod højre: en geometrisk figur (jfr. fig. 8), der måske
er to stiliserede mennesker, herefter otte arkader med rovfuglehoved, kvinde
eller ynglingehoved i profil med pande- og »page«-hår, langskægget mandshoved
i trekvartprofil, menneskebuste med pagehår og hånden op mod munden, rov
fuglehoved; gennem de sidste tre arkader løber en langstrakt løve, der forføl
ger en lille hare, som er standset under et træ og ser sig tilbage. Alle fremstil
linger er gjort med udmærket humør og kraft. På fodens tre sider er der, mod
syd, en hjort, der stikker hovedet frem bag en plante (fig. 10), mod vest en
vinget drage med lang hale, der ender i et blad (fig. 9), mod nord en enkel,
trebladet plante. På hjørnerne ses knopper, simple på den side, der oprinde
lig har vendt mod væggen, på de andre derimod udformet som to akantusblade med et mandshoved imellem, dels en langskægget, hornet maske med et
par volutter som øjne og akantusblade som skæg, dels et fladt, trekantet mands
hoved. Ornamentikken synes at henføre fonten til et ret sent tidspunkt af den
romanske periode; de økseformede blade på træet i fodens søndre felt (fig. 10)
såvel som hårbehandlingen er relativt sene foreteelser. Nu i koret, lidt øst for
korbuens midte (Mackeprang: Døbefonte p. 326 f.).
Dåbsfad, sydtysk, o. 1575, med drevet fremstilling af bebudelsen, omgivet
af en ring med minuskler og hjort-og-hund-frise, der gentages på kanten. Tvm.
61,5 cm. Nyere dåbskande af messing.
Korbuekrucifiks, se alterprydelse (p. 769).
Prædikestol (jfr. fig. 6) med reliefskåret årstal 1691, svarende til Rødding
(p. 712) og Hjerting. Snedkeren agedes til Kolding4. Stolen er på fem fag, af
hvilke de tre midterste er smallere end de yderste, der er ulige brede. Stor
felternes fyldinger kantes af springlister, og springlister har alle vandrette led;
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Fig. 8—10. Lintrup. Døbefont og detailler (p. 772).

på hjørnerne står snoede søjler, den sidste mod væggen mangler. I frisefelterne,
der har fyldinger med buetunger, er der reliefskårne versaler: »Verbum Domini
manet in æternum anno 1691« (»Herrens ord bliver i evighed«), i postamentfelterne ligeledes reliefversaler (muligvis fra den tidligere 1690 brændte præ
dikestol, sml. himmel nedenfor): »Salig er den som frycter Herren, som gaar
paa hans veye« samt: »See, loffuer Herren alle Herrens tiener, psal. 134, som
staa om natten i Herrens huus«, med skriftstedangivelse midt i verset. Nyere
opgang øst for triumfmuren og nyere underbaldakin af fyr, sikkert samtidige
med den nuværende opstilling i skibets sydøsthjørne med indgang gennem
triumfmuren. Den med stolen samtidige himmel er ændret og indeholder mu
ligvis en del af en indskrift (med reliefversaler), som stod på den himmel, der
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gik til grunde sammen med stolen ved branden 1690. Den har fem lige store
sider ud mod rummet og en bredere mod triumfmuren; den gennemløbende
frise kantes af springlister, topstykkerne er udsavede omkring et cirkulært
midtfelt med stjerne; over hjørnerne står drejede spir, og under bunden er der
lister til hjørnerne. I frisen står følgende, noget forvirrede indskrift: 1) »Iens
Vogensen hans 2) Tygesdatter paa 3) Søholm fød i Meiel 4) h k hustru Maren
5) foræret den himel«; det er klart, at side 4 skulde have plads efter side 1, men
det er også givet, at der mangler en side, nemlig efter 3, idet stednavnet må
være Mejlby (der lå lidt nord for Søholm), og indskriften på denne side har da
sikkert dels indeholdt stednavnets slutning, dels årstallet (Maren var ifølge
Marcussen født 1557) og dels ordet haffuer, nemlig foræret. Det turde heraf
fremgå, at man har taget de fem af den gamle himmels frisefelter og indsat
dem i en ny himmel16. På loftet ligger en udsavet læsepult med malet: 1801.
Stol og himmel står nu med brun og hvid overmaling samt uægte forgyld
ning på bogstaverne; de mod væggen vendende sider af stol og himmel har
aldrig været stafferede. I stolens storfelter skimtes stående skikkelser under
den brune maling, ifølge præsteindberetningen 1754 de fire evangelister. På
den smalle egeliste under det midterste postamentfelt skimtes: Anno 1773, et
årstal der sikkert hentyder til en staffering eller opmaling. Også 18583 og 18766
maledes stolen, sidst af maler L. Kier.
Nyere stoleværk. En †skriftestol anskaffedes 1689, da Jakob Engel med hånd
langer arbejdede på »en skiøn, panelet stol« i 17 dage4.
Orgelpulpitur, sikkert samtidigt med orglet, (1896 Marcussen og søn)17.
Klingpung fra 1849 (skaft) og 1881 (pung); på loftet. Nu anvendes en jern
kiste, der købtes 1886 hos smed Niels Chr. Schmidt i Mejlby for 20 mk.6.
Kirken har tidligere haft et †ur. 1883 leveredes et »Grossuhr« af F. E. C.
Oertling i Neumünster6; det blev taget ned allerede 1903, da det trods urma
gerens anstrengelser var umuligt at få det til at gå17.
Klokke 1894, støbt hos J. J. Radler og søn, Hildesheim. Indskriften om hal
sen efterligner den tidligere klokkes indskrift: »Maria Magdalena Lintorp —
Jesus amicus peccatorum« (»Maria Magdalene i Lintrup. Jesus, synderes ven«).
Denne tidligere *klokke, der revnede 189417 og erhvervedes af Kunstgewerbe
museum i Hamborg det følgende år, stammer ifølge Uldall fra slutningen af
1300’rne og bærer følgende indskrift: »campan(a) b(ea)te marie magdalene linthorp (»klokke [tilhørende] den hellige Marie Magdalenes kirke i Lintrup«); t i
beate er skåret på fri hånd i en vokstavle. Imellem hvertandet ord er der et
aftryk af en brakteat, og efter indskriften aftryk af tre; disse brakteater, der
formentlig har været nordtyske, tilhører slutningen af 1300’rne. Klokken er
ejendommelig ved, at indskriften står, ikke om halsen, men på huen. Tvm.
71 cm. (Uldall 166).
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Fig. 11—12. Lintrup. Korbuekrucifiks (nu alterkrucifiks) og detail (p. 769).

GRAVMINDER
Epitafier 21. 1) (Fig. 13) 1654. Magister Andreas Jakobsen [Lintrup], der 10. maj
1651 blev provst i herredet og døde 1668, og hustru død 1659. Det snedkrede
epitaf, der har overlevet branden, skønt det ifølge præsteindberetningen 1765
hang »norden Alteret«, ligger nu splittet i flere dele på loftet, og det er ikke
fuldstændigt. Oprindelig har det været sammenstykket af ældre og yngre dele.
Det retkantede storfelt har kun bevaret sine rammestykker med senrenæssanceprofiler til siderne, foroven støder bagklædningen direkte på en stærkt
udkraget gesimsbjælke med æggestav og tandsnit, der ligesom kartouchetopstykket har tilhørt et ældre epitaf fra o. 1600; nedadtil savnes postamentfeltet,
der sikkert har rummet personalia, og her er et barokt hængestykke svarende
til vingerne, som er prydet med engle, hvis underkrop løber ud i bladværk.
I storfeltet et maleri, olie på træ, af den fuldskæggede præst i ornat, med
bog i venstre og handsker i højre hånd, og hans hustru med konekappe, op
stående, stivet krave, kort, sort trøje over hvid, plisseret kjole. Ved hans side
læses »æt. 63«, ved hendes »æt. 53« (d. e. deres alder 63 og 53 år). Knæstykker
i trekvart profil under draperi med kvaster, malet med olie på træ; farverne
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velbevarede, det sorte i dragterne dog
noget afskallet. I topstykket og frisen
religiøse indskrifter med gyldne versaler
og fraktur, i en oval i hængestykket
gylden fraktur: »Anno 1654 er denne
taffle opsat«. Rammeværket er nu brun
ligt overmalet, men herunder skimtes
fine, brogede farver: guld, hvidt og rødt.
2) 1671 (fig. 14). Jonas Petersen, for
pagter på Tornumgård, tingsskriver i
Haderslev herred [myrdet 1721] og før
ste hustru Barbara Jonassen19. Maleri i
profileret ramme, 175 × 186 cm, olie på
træ. Øverst læses med vældig, gylden
fraktur: Also hat Gott die Welt geliebet
etc. og herunder med mindre typer:
»Diesen Spruch hat zu der Ehre Got
E. M. 1952
tes
und Aufmunterung vieler frommen
Fig. 13. Lintrup. Epitaf 1654, over provst An
dreas Jakobsen Lintrup, død 1668, og hustru
Christen, der Kirchen übergeben wollen
(p. 775).
— Ionas Petersen, starb Ao 17□ d. □
seines Alters □ Iahr — herefter valgsprog og våben med havuhyre som skjoldog hjelmmærke og initialerne IPS — Barbara Ionassen starb Ao <1713> d.
<20. Junÿ> Ihres Alters <69> Iahr« efterfulgt af valgsprog og våben med due
på kvist som skjold- og hjelmmærke samt initialerne: BNDA. Under de store
kursivbogstaver og mellem personalia er malet halvfigurer af giverne, han
med allongeparyk, hvidt, knyttet halsbind, sort figurfrakke med kniplingsmanchetter og i højre hånd en bog, på hvis ryg læses: »Postilla Ionas Petersen
1671«, hun med højre hånd i hans venstre med sort tørklæde over det højt
opsatte hår, sort, let udringet kjole, kniplingsblonder ved halsudskæring og
på de halvlange ærmer, perlekrans om halsen og i venstre hånd en bog, på hvis
ryg læses: »Biblia Barbara Ionassens«. Farverne er velbevarede bortset fra en
del afskalninger, der især har truffet hendes håropsætning og begges sorte drag
ter over brystet. Tidligere over for prædikestolen (præsteindb. 1754). På loftet.
3) 1692. Se tidligere altertavle p. 770.
4) 1714. Hr. Lauritz Wellejus, født i Lintrup præstegård 17. febr. 1683 af
mag. Christen Wellejus, »Proust ofver disse to Herrider og Pastor til disse to
Menigheder« og Lene P. Kraglund, 1703 kaldet til Føuling og Holsted præste
kald i tre år seks måneder, døde i sine forældres hus 26. sept. 1706 i sin alders
24. år. Hos ham hviler hans yngste broder Christian Berent Wellejus, død 31.
dec. 1696, 8 år gammel. Barokt, snedkret epitaf af eg, åbenbart efterligning af
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Fig. 14. Lintrup. Epitaf 1671, over Jonas Petersen og første hustru, Barbara Jonassen (p. 776).

nr. 3, med oval ramme omgivet af bladværk, der ender i naive dyre- og menne
skehoveder. Gravskrift med gyldne versaler (store og små) i ovalfeltet, gylden
fraktur, opbyggelige mindeord, i retkantfeltet og hængestykket, hvori desuden
»Anno 1714«. Rammeværkets farver er brunt med guld og hvidt på ornamen
terne. Tidligere »sønden i koret« (præsteindberetn. 1754, 1765), siden 1938 på
skibets loft, adskilt i flere dele.
5)
O. 1730. Mag. Christen [Lauridsen] Welleius, provst over Frøs og Calslunds herreder i 18 år, sognepræst for Lintrup og Hierting i 51 år og 2 mdr.,
født i Odense 12. (at dømme efter præsteindberetn. 1765 forkert opmalet for
17.) Juli 1657 af mag. Lauritz Welleio, stiftsprovst og sognepræst til S. Knuds
kirke, og Karen Sperling, levede 73 år 2 uger og 2 dage, hensov i Lintrup
præstegård 25. Juni 1730 efter 50 års og 10 dages ægteskab med Lene Pedersdatte Kraglund, sal. biskop dr. P. Kraglund og Lene Thomasdatter deres yng
ste datter, som var født i Riber bispegård 2. jan. 1657 (der står MCLVII), moder
til fire sønner og to døtre, og efter <8> års enkestand døde hun <1. aug. 1738>20
i hendes alders <81.> år. Stort snedkret epitaf med søjleflankeret storfelt, ud
savede storvinger med kølbueafsluttet skriftfelt og rankeværk, top- og hængestykke, ligeledes med ranker; provinsielt arbejde som sønnernes. Gylden kursiv,
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navnene med versaler; skriftsteder Philip. 1,23 og Åbenbar. 7, 14—17. Brunt
rammeværk med hvidt og guld på lister og ornamenter. Siden 1938 på loftet,
adskilt i flere dele, tidligere ved siden af nr. 1 (præsteindberetn. 1754).
6) O. 1849. Jesper Pedersen, født i Dovre 23. marts 1823, død ved Dybbøl
18.
april 1849, jordet på Sønderborg kirkegård. Enkel tavle, på loftet, tidligere
på skibets nordvæg.
7) Andreas P. Kjems, død 1866. Enkel tavle, sat af hustruen Maria Petersen
fra Plougstrup. Ligeledes på loftet.
8) Mindetavle, af hvidt marmor, over sognets faldne i 1914—18. Indmuret
i skibets nordvæg. En mindesten for samme på kirkegården.

KILDER OG HENVISNINGER
L A . Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Lintrup 1877—
1907. — Hjerting-Lintrup præstearkiv: Ca. 1—2. Kirkeregnskaber for Lintrup 1723—
1868. — Ca. 5. Kirkeregnskaber for Hjerting og Lintrup 1861—1891. — Se endvidere
arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28. — Kirkekollegiums (forstanderskabs) protokol 1870 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Præsteindberetning til Thurah 1754 og 1765, udg. ved H. Weitemeyer, i SJyAarb. 1913, p.
142 ff. — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Chr. Axel Jensen 1923
(alterstager), P. Kr. Andersen 1938 (inventar) og 1940 (istandsættelse af krucifiks) og
N. J. Termansen 1953 (epitafier, mindetavler og maleri). — Undersøgelse og beskrivelse
ved Elna Møller, Erik Moltke og Erik Hansen 1952.
Haupt I, 408 f. — A. J. Marcussen: Optegnelser fra Lintrup og Hjerting Sogne, Ha
derslev 1923. — Hans G. J. Pilegaard og August F. Schmidt: Fra Lintrup Sogn, Aaben
raa [1925], 73 pp. (dansk oversættelse af kirkens Chronik), sml. Sønderjydsk Måneds
skrift, 1945, p. 140 ff.
1 AK. Tyske assignationskontor 1680—1771. Akter vedr. reparation af kirkerne Lin
trup, Hjerting, Rødding og Skrave (RA). 2 Sml. Jydske tegneiser 30. okt. 1697, fol.
38 og Ribe bispearkiv: Kalvslund og Frøs herreder 1545—1778. 3 Hjerting-Lintrup
præstearkiv: kirkergsk. etc. 1723—1868. 4 Topografica Sønderjylland: arkivalier af
lev. fra Ribe katedralskoles håndskriftsamling (1409)—1762. 5 Ribe søndre Amtsprovsti: kirke- og skolesager 1813—28. 6 Hjerting-Lintrup præstearkiv: kirkergsk.
etc. 1861—91. 7 H. G. J. Pilegaard og A. F. Schmidt: Fra Lintrup Sogn, p. 64.
8 Ifølge oplysning på arkitektens tegning (i NM) fandtes de her angivne stykker bevaret;
men det synes dog, som om kun to af de i apsiden anvendte baser er gamle. 9 Jacob
Helms: Danske Tufstens-Kirker, 1894, II, tavle 25 og 13. 10 Sml. Rødding p. 706.
med note 3. Christen Jessen er formentlig ældre broder til Thomas Balthazar von Jessen
(sml. p.771) og derfor identisk med Christian Jessen (1636-94), der var rådsherre og stem
pelpapirforvalter i Flensborg. Meddelt af Albert Fabritius. 11 Sjællandske tegneiser 13.
nov. 1688, fol. 561. — I regnskaberne for 1689 nævnes kun 1000 mursten (note 4 ovfr.).
12 Ribe bispearkiv: Kalvslund og Frøs herreders kirkergsk. 1688—1707 (sml. note 1
ovfr.). 13 I Fole præstegård findes talrige sten med en halv snes forskellige teglstrygermærker, deriblandt også IIS og M. 14 En malet trætavle, der blev opsat 12. april
1898 til minde om samme brand, ligger nu på loftet. 15 Breve af 12. og 14. febr.
1956 (NM). 16 Trap IX, 182 omtaler, at himlen var nedtaget 1925. 17 Tørninglen
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provstearkiv: sager ang de enkelte sogne etc. 1877—1907. 18 LA. Åbenrå. Haderslev
landsrådsarkiv fag 138 nr. 8, 1874, inventarier Tørninglen provsti. 19 Sønderjysk Må
nedsskrift, 1945, p. 140 ff. 20 Weitemeyers dato, 12. aug., er forkert, også hvad kilden
angår. 21 Epitafierne er nu (1956) under restaurering.

Fig. 15. Lintrup o. 1800.

†D O V E R

KIRKE

LINTRUP SOGN FRØS HERRED
irken nævnes i »Ribe 01demoder«s kirkeliste, men kaldes i en senere tilføjelse øde
(desolata)1; den betalte ifølge ovennævnte liste kun 2 sk. engelsk i afgift (jfr. p. 38 f.).

K

Kirken lå i sognets nordøstre del; indtil o. 1900 var rester synlige i Dover
bys sydlige udkant, vest for landevejen, omtrent over for den nuværende
smedje2, og det kunde ses, at kirken havde bestået af kor, skib og tårn. Ifølge
en museumsindberetning fra 1920’rne var sylden omtrent 2 alen bred og 3 alen
dyb, bestod af håndsten og enkelte større granitsten lagt i rødt sand uden
kalk. Der var ikke fundet mursten, derimod sås endnu i 1920’rne frådsten.
Ifølge en tradition, der er optegnet af sognepræsten Mikkel Boysen 1765,
skal kirken være afbrændt under Wallensteins indfald i Jylland under trediveårskrigen3. Sandsynligheden taler dog for, at den har været en ruin langt tid
ligere (jfr. tilføjelsen i »Ribe Oldemoder«); formentlig er sognet blevet affolket
under den sorte død i 1300’rne, og bygningen har da gået ødekirkernes vanlige
skæbne imøde.
KILDER OG HENVISNINGER
Præsteindberetning 1765, jfr. SJyAarb. 1913, p. 145 f. — Museumsindberetning (fra
1920’rne) af Chr. Axel Jensen. — Hans G. J. Pilegaard og Aug. F. Schmidt: Fra Lin
trup Sogn. [1925], p. 12 [uddrag på dansk af Lintrup kirkes Chronik].— P. Overgaard,
i Den nordslesvigske Kirke, red. af H. Hejselbjerg Paulsen I, 1945, p. 245.
1 Ribe Oldemoder, ed. O. Nielsen p. 109.
1913, p. 145 f.

2

P. Overgaard o. c.

3

Jfr. SJyAarb.
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Fig. 1. Hjerting. Ydre, set fra sydøst.

El. M. 1952

HJERTING KIRKE
FRØS HERRED
irken, der er anneks til Lintrup, opføres i »Ribe Oldemoder« som liggende i det fra
Frøs udskilte Kalvslund herred og hørte indtil 1864 og atter efter 1920 til Ribe stift.
Den lød under kantoriet og er i »Ribe 01demoder«s kirkeliste ansat til en afgift på to
sk. engelsk (jfr. indledningen p. 38). Om patronatsforholdene i middelalderen vides intet,
men ved reformationen er den formentlig kommet under landsherren, fra 1544 hertug
Hans (jfr. Aller p. 258) og efter 1580 kongen.

K

Kirken ligger sydvestligt i landsbyen og nogenlunde midt i sognet. Den med
cementerede kløvstensdiger hegnede kirkegård har afrundede hjørner; den er
udvidet flere gange, sidst vistnok i forbindelse med kulegravning og planering
1873, da diget ind til krohaven flyttedes tillige med kirkegårdslågerne1. I nord,
hvor det gamle stendige blev nedbrudt 1845—46, da en ny brudeplads nord
for kirkegården købtes2, er der køreport og fodgængerlåge, hvis granitpiller, kro
net af kugler, er fra 1845, mens smedejernsfløjene er fra 18983. Arkivalierne fra
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Fig. 2. Hjerting. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

1728—29 nævner indkøb af tagsten til porten, der antagelig på dette tidspunkt
har været en muret portal; 1823—24 blev der købt trækugler til portene2.
Kirken består af romansk kor og skib med gotisk vestforlængelse; over for
længelsen er der en tagrytter, som blev fornyet 1893 og i nord et våbenhus,
der 1867 afløste et ældre. Orienteringen har nogen afvigelse til syd.
Den efter sønderjyske forhold meget lille, romanske bygning er opført af rå
kamp med bindig sokkel, hjørner og enkeltheder af uregelmæssigt tildannede
granitkvadre; i murværket er der fundet en enkelt tufsten, og i de to østre tag
gavle optræder der stumper af teglsten, således at kirken tidligst kan være op
ført i tiden hen imod 12004. Den romanske syld er synlig under koret, hvis
murhøjde er godt 3,9 m mod skibets 4,4. Fem vinduer og begge skibets døre
er bevaret, men korets østvindue står som indvendig blænding, og et vindue
i skibets sydside og syddøren er tilmuret. Skibets nordvinduer har sål af een
kvader og monolitoverligger; det samme gælder korets nordre, hvorom en ældre
beretning ganske vist meddeler, at det ligesom korets udvendigt nu helt usyn
lige østvindue har stik af kilesten, således som det ses indvendigt i sidstnævnte;
dette måler 122 × 82 cm, og dets sål er hævet 40 cm i forhold til nordvinduet,
hvis indvendige højde er 110 cm, udvendige 94 cm, og sålen er hævet 170 cm
over terræn; skibets vinduer er indvendig 160 cm, udvendig ca. 106—115 og
hævet ca. 260 over terræn. Dørene er begge retkantede ude og inde; den søndre
(fig. 4), der tegner sig skarpt gennem hvidtelagene, har karme af uensartede
kvadre og et uregelmæssigt, halvrundt tympanon; den søndre er 190 cm høj
(over sokkelskiftet), den nordre 210 (over tærsklen). Triumf buen er usædvanlig
smal (155 cm) og lav (220 cm) med overgribende stik (sml. Rødding p. 706).
Tilføjelser og ændringer. Selv om skibet ved første øjekast virker som en
helhed, er der ingen tvivl om, at det har en vestforlængelse på knap 4 m (sml.
tagværker p.783). Hjørnekvadrene og sokkelskiftet fra den romanske vestgavl
er flyttet ud, og derudover er murene tilsyneladende helt af kampesten ligesom
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Fig. 3. Hjerting. Skibets vestgavl (p. 782).

V. M. 1952

Fig. 4. Hjerting. Skibets syddør (p. 781).

i resten af skibet; en undtagelse dannes dog af taggavlens udvendige side og
hjørnernes øvre dele, som er af munkesten i munkeskifte (fig. 3). Bedømt gennem
hvidtelagene er der ikke stor forskel på kampestensmurværket i øst og vest, og
forlængelsen kan af den grund godt hidrøre fra unggotisk tid, men hvis tag
gavlens munkestensmurværk ikke skyldes en senere reparation, må hele for
længelsen snarest dateres noget senere.
Ved brev af 1. december 1688 blev Hjerting sammen med kirkerne i Rødding
(p. 706), Skrave (p. 722) og Lintrup (p. 768) fritaget for »alle kirkeregnskabsomkostninger« i 10 år, og de fik tilladelse til at bruge deres indkomst til en
forsvarlig istandsættelse af de forfaldne bygninger under lensmanden Conrad
Reventlows tilsyn5. 1689 blev der ligesom i de tre tidligere beskrevne kirker
afholdt et syn over brøstfældigheden, men for Hjertings vedkommende er synsberetningen yderst kortfattet, idet der kun oplyses, at den befindes på samme
måde, både på kirken selv og klokkehuset som forbemeldte Lintrup6, hvis til
stand er skildret som overmåde slet på mur og tag. Det er dog muligt, at til
standen i Hjerting kirke har været knap så ringe, og regnskaberne giver i alt
fald kun oplysning om een større reparation, nemlig på taget, hvortil der
1690—91 anskaffedes 500 sten, og hvor 130 tavler bly blev omlagt7.
Den nuværende tagrytter over vestforlængelsen stammer fra 18948, og i den
er klokken (p. 791) ophængt; men om klokken tidligere har haft plads i en
ældre tagrytter eller i en fritstående klokkestabel lader sig ikke afgøre med
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Fig. 5. Hjerting. Indre, set mod øst.
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sikkerhed. Betegnelsen »klokkehus« og »tårn« anvendes i flæng, den første 1689
(sml. foran), 1738—39, 1836—372 og 18559, den sidste 1727—282, og andet
steds (sml. f. eks. Skodborg p. 733) er begge benyttet om en tagrytter; men når
Abildgaard i sin dagbog (1775, p. 137) siger, at »Klokken hænger i en Stabel«,
kan man ikke afvise den mulighed, at kirken på det tidspunkt har haft en
fritstående †klokkestabel.
Våbenhuset foran norddøren er opført 1867—68 (Peder Møller, Hjerting), og
det har afløst et ældre, formentlig gotisk †våbenhus, der året i forvejen omtales
som meget forfaldent; det havde murede bænke langs flankemurene, brædde
loft og tegltag1.
Tagværkerne over kor, skib og vestforlængelse er af eg, middelalderlige og
forsynet med streghugne numre; der er tydeligt skel mellem forlængelsen og
skibets tagværker, men spærfagene er næsten ens med kort, lodret spærstiver
og to hanebånd, tappet og bladet sammen.
Kirken står hvidtet og tækket med bly, undtagen på den del af nordsiden,
som udgør vestforlængelsen; her har skifer afløst teglsten; tagrytteren har
skifertag. På korets sydside er der blytækkerårstal fra 1763, på dets nordside
fra 1805 og på skibets nordside fra 1770. Vinduerne har dels blyrammer (i
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Fig. 6. Hjerting. Altertavle, med malet årstal 1619 (p. 785).

V. M. 1952

nord) fra 1832—332, dels jernrammer (i vest) fra 1862—6310 og trærammer
(i syd) fra 1934—3511, da kirken restaureredes (arkitekt Axel Hansen, Ribe);
ved denne lejlighed blev der lagt nye brædder oven på loftsbjælkerne, og gulvet
blev sænket nogle få centimeter og belagt med munkesten, som afløste et gult
flisegulv fra 1867—681.
En vindfløj på tagrytteren bærer årstallet 1893.
INVENTAR
Alterbordet er fra restaureringen 1934—35; det står ca. 45 cm fra korets øst
væg og er ca. 150 cm bredt og ca. 60 cm i dybden. Forsiden dækkes af glatte
fyrrebrædder.
Nyere alterklæde med guldkors og -frynser; 1855 anskaffedes et alterklæde
med sølvkors9.
Om kirkens tidligere †altertavle skriver Haupt, at gotiske alterrester 1880
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Fig. 7—8. Hjerting. Altertavle detailler (p. 785).

blev givet til Thaulow-museet, hvilket stemmer overens med provstens notat
ved visitatsen 188512, men den synes ikke bevaret her13.
Altertavlen (fig. 6—10), hvis flytning fra Hygum kirke, opsætning og afpuds
ning noteres i regnskaberne 1842/432, er en stor, rig og velskåret, men landlig
renæssancetavle med malet årstal 1619, og ifølge en ligeledes malet indskrift
i postamentfeltet gjort på Claus Stures bekostning (sognepræst i Hygum 1583—
1620). Skønt tavlen er lavet til en langt større kirke, og skønt den fylder hele
østvæggen i det lille kor, virker den dog ikke for dominerende, og den synes
ikke afkortet som tavlen i Jegerup (p. 600).
Storstykket deles og flankeres af fire kostelige, undersætsige evangelistfigurer
på trekvartrunde postamenter med bosser, rosetter, frugtbundter m. m.; på
hovederne bærer de fantasikapitæler. Matthæus (fig. 8), Markus og Lukas er
næsten ens med fuldskæggede hoveder uden hageparti, Johannes (fig. 7) er
fremstillet som en yngling, der ser sværmerisk mod himlen. Evangelisttegnene
er, efter en i tiden ret almindelig forskrift, i livlig aktivitet. Rammen i de ret
dybe felter prydes af en æggestav, og i bueslagene, der bæres af kannelerede
kvartsøjler med æggestavkapitæl, er der ligeledes æggestav; mens hjørnerne i
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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midtfeltet optages af englehoveder, har sidefelterne stiliserede planter. De rige
storvinger, der opad løber ud i et rovfuglehoved, har bånd og frugtbundter om
en cirkelmedaillon med slyngbåndsramme om fremspringende englehoved. Over
den kvartrunde, beslagværksdekorerede postamentbjælke med fire englehove
der er et smalfelt; det dybtliggende, glatte postamentfelt flankeres af kraftigt
fremspringende volutter med englehoveder, ligesom der er englehoveder uden
for postamentvingerne og herudenfor karakteristiske, perspektiviske volutter.
Over storstykkets frise, der brydes af englehoveder, krager den forkrøbbede
gesims kraftigt frem. Topstykke og vinger svarer til storstykkets, men feltet
flankeres af påklædte hermer, på hvis skafter der øverst er et tomt, symmetrisk
skjold og midtpå en buldoglignende løvemaske med kugle i flaben. På top
stykkets gesims er et kraftigt tandsnit, hvor hver tand er forsynet med fire
diamantbosser, en på hver side. Gavlkartouchen indeholder en lav arkade med
relief af Kristi opstandelse.
Bortset fra de oprindelige malerier stammer stafferingen fra 1710, og begge
dele istandsattes, ligesom tavlen konserveredes 1935 under ledelse af Peter Kr.
Andersen14. Maleriet i storstykkets midtfelt forestiller nadveren (efter samme
forlæg som bl. a. Nr. Vedby, DK. Maribo, p. 1177, og Sengeløse, DK. Kbh. amt,
p. 561). Interiøret er en gråt i gråt holdt hal med brune søjler og foroven i for
grunden olivengrønt forhæng. Personerne, der alle har ret små hoveder og lange
halse, er iført brogede, farveprægtige gevandter; Judas har for en gangs skyld
mørkt hår, men rødt skæg. I sidefelterne er der et par meget elegante dyder
(fig. 9—10), »fides« og »spes«, i gule-røde-grå-blå gevandter. Begge figurerne
står i malede arkader. I topfeltet ses Kristus på korset mellem røverne og ved
foden de tre Maria’er og Johannes; i baggrunden Jerusalem (efter samme forlæg
som bl. a. det tilsvarende alterbillede i Ribe S. Cathrine). Dydemalerierne vir
ker helt oprindelige; de øvrige malerier er lidt prægede af 1710-restaureringen.
I rammeværkets brogede farver dominerer rødt og guld. Indskrifterne er tavlens
oprindelige, gylden fraktur i frisefeltet: »I Ere Icke forløsde Met Forgengeligt
Sølff« etc. I. Petr. 1, og i nedre smalfelt: »Mig haffuer hiertelige Forlenget at
æde dette paaskelam« etc. Lukas 22. På fremspringene står: »Anno domini
1619, 1710«; det første årstals cifre var oprindelig fordelt på de to sydligste
fremspring, men står nu på det næstsydligste, mens 1710 optager det sydligste.
I en malet kartouche i postamentfeltet står med gyldne versaler: »Impensis D. Clavdii Sturæi« (jfr. ovfr.).
†Sidealtertavler. På en hylde ved skibets nordvæg står tre sikkert samtidige,
gotiske figurer (fig. 12—14) fra sidste halvdel af 1400’erne, en diegivende Maria,
90 cm høj, en biskop (måske Nicolaus, sml. klokken), 82 cm høj, og en større
Maria med barnet (fig. 14), 100 cm høj. Muligvis har de to førstnævnte hørt til
eet sidealter, måske sammen med en S. A n n a (sml. klokken), mens den større
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Fig. 9—10. Hjerting. Altertavlemalerier (p. 786).

Maria vel har hørt til et selvstændigt alter. Mens Maria’erne ikke hæver sig over
håndværksmæssigt billedskærerarbejde, er bispen (fig. 13) udmærket karakteri
seret. Figurerne nystafferedes 1935, og nye kroner påsattes.
Altersølv. Kalk, barok, o. 1650, med bæger fra 1746; formen er periodens al
mindelige med seks fodtunger, den ene med et støbt, påloddet krucifiks. Høje,
trinde, glatte skaftled, sikkert samtidige med bægeret, knoppen har flade rudebosser og tremulérstiksdekorationer på over- og undersiden. Af det oprindelige
bæger er bunden bevaret, hvilende i seks spidse, lodretrillede blade. Herpå er
loddet et nyt bæger med skriveskrift langs den let udsvajede rand: »Hirrting
Kierckens Kalck ag (!) Disck 1746. Jef Sim(m)ensen Mørck Kirckens Wegen(!)«;
nu 19 cm høj. Under bunden utydeligt mestermærke, sikkert et sammenskrevet
WP i rektangel (for Wolf Petersen, Haderslev; Bøje 1577). Disk, glat, stemplet
NK i rektangel, sandsynligvis for Løgumkloster-guldsmeden Nicolai Keil, eta
bleret ca. 1841, sml. Lintrup alterkalk p. 771 (Bøje 2003). Oblatæske og vin
kande af plet.
Alterstager (fig. 15—16), 1677, har oprindelig tilhørt Københavns bagerlav,
men er 1705 skænket til kirken (jfr. Lintrup p. 772). De hviler på tre skjold50*
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bærende løver, er 46 cm høje, af barok form, med flad fodplade, hvorover to
kraftige vulster; det ret slanke skaft med profilringe domineres af et vældigt
pæreagtigt led; flad lyseskål. På løvernes skjolde er der symboler for lavet: 1)
en kringle over en strut 2) fire lang- og tværridsede brød eller boller 3) et lang
strakt, flækket, strutagtigt brød (fig. 16). På den nederste vulst konturversaler:
»Des løblichen beckeramptz leyter anno 1677«. Om skaftet er i en snor hængt
et symmetrisk messingskjold, hvis indskrift med fordybede versaler meddeler,
at sal. Jacob Pedersen, borger og bager i Kiøbenhavn, og hustru Doretea Nielsdatter har foræret dette par lysestager til Hjerting kirke 1705.
Alterskranke fra restaureringen 1934—35; den tidligere var fra 188512.
Døbefont, formodentlig romansk, af granit, svarende til Agerskov (Nr. Rang
strup hrd.). Den glatte, cylindriske, ret grovkornede kumme måler 93 cm i tvm.
(indvendigt tvm. 63 cm, intet afløb) og har kegleformet underdel; den hviler
på en i gulvet nedmuret vulst, der er alt, hvad man kan se af foden. I skibets
nordøst hjørne.
Dåbsfad, moderne, af messing. Det forrige fad, der nu er ude af brug, er et
sydtysk malmfad fra 1550—75, kun 36,5 cm i tvm., og med en fremstilling i
bunden af syndefaldet.
Korbuekrucifiks (fig. 11), gotisk, fra 1450—1500. Den 115 cm høje figur
hænger ret dybt i strakte arme. Tornekronen er turbanagtig (med nye torne),
fuldskægget kraftigt, den over højre skulder nedhængende hårlok snoet, øjnene
lukkede. Selve kroppen, der har stærkt hvælvet brystkasse med ribbenene an
givet som knopper, er set fra siden så flad, at den næsten virker reliefskåret;
vunden sidder ret dybt i højre side. Lændeklædet dækker hofterne helt og har
ombøjet midtsnip og ret stor nedhængende flig ved højre side; benene er magre
uden at være skarpe, fødderne krydslagte med markeret hudfold for naglen.
Korstræet er glat med hulede skiver langs kanterne og omkring de ligeledes
hulede, cirkulære endefelter. Figuren, der havde en staffering fra 1713, et årstal,
der endnu ses under fødderne, nymaledes 1935 med bleg hudfarve, grøntlaseret
tornekrone, brunt hår og skæg, samt hvidt, guldrandet lændeklæde (tidligere
uægte forgyldt); på korstræet bibeholdtes derimod 1713-stafferingen: grønne
kanter, rødligt marmoreret midtparti, men i endefelterne maledes nye evange
listtegn. Over korbuen.
Prædikestol (sml. fig. 5), o. 1700 (1713?)15, sikkert fra samme værksted som
Lintrup fra 1691 (p. 772) og Rødding fra 1722 (p. 712). Storfelterne har fyldin
ger med springlister, hjørnesøjlerne er snoede med ens, drejede kapitæler og
baser; de små frisefelter og de lidt højere postamentfelter nøjes med karnislister.
Ved restaureringsarbejdet 1935 nyopstillet på profileret cementfod med ny op
gang af murstenstrin og lille smedejernsgelænder. Samtidig fandtes hovedparten
af lydhimmelen liggende på loftet11; den blev sammen sat, suppleret og gen-
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P. Kr. Andersen 1935

Fig. 11. Hjerting. Korbuekrucifiks (p. 788).

P. Kr. Andersen 1935

Fig. 12. Hjerting. Gotiske figurer (p. 786).

E. M.

Fig. 13—14. Hjerting. Detailler af gotiske figurer, biskop og Maria med barnet (p. 786 f.).
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Fig. 15—16. Hjerting. Alterstage 1677 og detail (p. 787).

opsat16. Topstykkerne har fire store englehoveder, hvoraf de to er laurbærkransede. På undersiden roset med flammestråler svarende til Rødding. 1858 maledes stolen af Lorentz Peter Jensen fra Rødding17; den nuværende staffering
er fra 1935 med fire malerier i storfelterne af N. Steenholt: Aron, Moses, Kri
stus og Peder.
Stolestader, fra 1935, i renæssancestil, med fod- og topspir.
†Skriftestol repareredes 17372.
Resterne af en enkel præstestol fra 1800’rnes begyndelse ligger på loftet; 1855
borttoges en stol (dvs. degnestolen) til højre for alteret, og døbefonten flyttedes
til denne side9. Ifølge museumsindberetningen 1910 var der »i Degne- og Præstestolene en Pergamentfylding (Ribearbejde)«, dvs. foldeværk, og et par med
akantusroset i ruderamme.
Nyt vestpulpitur i senbarok stil, med malerier af Kristus og evangelisterne,
udført 1935 af N. Steenholt; (angående restaureringsindskriften se note 14).
Pengeblok, med indskåret »1845«, firkantet, jernbeslået, med to hængelåse,
nu på loftet.
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Pengetavle (fig. 17) med påmalet H K (Hjerting kirke) 1747, grønmalet, med
røde kanter og et naivt billede af Lazarus på opstanderen. Bag altertavlen.
Lysekroner fra 1934—35.
Klokke, 1411, støbt af Hans Bonste (Hans Bonstede). Indskrift med minuskler: » 1 v hu(n)deir i i maria anna niculaus anno do(min)i milesimo quatragesimo (!) u(n)decimo messter hans bonstde jep torkelsen«. Uldall (p. 78) læser
den første vanskelige del: v(er)bu(m) dei f i i og mener, det skulle betyde verbum
dei f(actum) e(st) c(aro) »Guds ord blev kød«. Det øvrige må oversættes »Maria,
Anna, Nicolaus. I herrens år 1411. Mester Hans Bonstd(e)e. Jep Torkildsen«.
Den første del anbragt som frise mellem gotiske blomster på buestilke, mester
indskriften på legemet mellem rammestreger. Tvm. 73 cm.
GRAVMINDER
Mindetavle af hvidt marmor over de i verdenskrigen 1914—18 faldne fra
sognet, indmuret i skibets sydvæg.
På kirkegården står romaniserende gravsten af granit med groft huggede
relieffer og årstallet 1885.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Gram-Hjerting
1868—1909. — Hjerting-Lintrup præstearkiv: Ca. 3. Kirkeregnskabsbog for Hjerting
1723—1856. — Ca. 5. Kirkeregnskaber for Hjerting og Lintrup 1861—91. — Regnskabs
bog 1856 ff. (ved embedet). — Regnskabsbog 1881—1916 (ved embedet). — Liber daticus
Lintrup-Hjerting 1928 (ved embedet). — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti
i almindelighed p. 28. — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, P. Kr.
Andersen 1933 (inventar) og 1935 (istandsættelse af inventar). — Undersøgelse og be
skrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 404.
1
Hjerting-Lintrup præstearkiv: kirkergsk. 1861—91. 2 Hjerting-Lintrup præste
arkiv: kirkergsk. 1723—1856. 3 Regnskabsbog 1881—1916. 4 J. Helms anser kirken
eller i det mindste korets underdel for meget ældre og skriver i »Tufstenskirkerne i Om
egnen af Ribe« p. 56, at koret har udseende af at være blevet forhøjet i senere tid; hvis
denne bemærkning (trykt 1859) hviler på bygningshistoriske iagttagelser, som ikke kan
gøres nu, må gavlene henføres til den antagne forhøjelse. Fundet af tuf i murværket taler
dog mod en for tidlig datering af kirken. 5 Jydske tegneiser 1688 fol. 70 f. 6 RA.
AK. Tyske Assignationskontor 1680—1771. Akter vedr. reparation af kirkerne Lintrup,
Hjerting, Rødding og Skrave. 7 Topografica Sønderjylland: arkivalier aflev. fra Ribe
Katedralskoles håndskriftsamling (1409)—1762. — Den under de tre andre kirker om
talte Christen Jessen, Rødding, var også værge for Hjerting. 8 Tørninglen provste
arkiv: sager ang. de enkelte sogne 1868—1909 samt note 3 ovfr. 9 Tørninglen provste
arkiv. Protokol for skolevisitatser i Tørninglens skoler, kirke- og skolesager etc. 10 Ha
derslev amtsarkiv: Tørninglens kirkevisitatorialsager 1797—1877 og note 1 ovfr. 11 Li
ber daticus. 12 Tørninglen provstearkiv: visitatsberetninger 1874—90. 13 Den af
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Haupt omtalte altertavlegruppe, Kristi himmelfart, med nummeret 269, hvilket ifølge
venlig oplysning fra dr. Ernst Schlee, Gottorp, i brev af 7-3-56 henviser til »Katalog der
schleswig-holsteinischen Holzschnitzwerke und Intarsien im Thaulowmuseum zu Kiel«,
hvori gruppen imidlertid nævnes som tilhørende hovedkirken Lintrup, findes ikke på
museet på Gottorp Slot, der har overtaget samlingerne fra det tidligere Thaulow museum.
14 En malet indskrift bag på altertavlen meddeler: »Aar 1935 er altertavlen renset og
konserveret, lydhimmelen rekonstrueret, denne, prædikestolen, krucifixet og de 3 gotiske
figurer maledes og stafferedes. Arbejdet udført under Nationalmuseet ved Peter Kr.
Andersen«. En, ligeledes malet indskrift på det moderne pulpitur meddeler: »I Aarene
1934—35 istandsattes Hjerting Kirke. Sognepræst til Lintrup-Hjerting var Pastor A.
Friis Christensen, Kirkesanger Kr. Henriksen, Formand for Menighedsraadet P. Boisen.
— Planen til Istandsættelsen udarbejdedes af Arkitekt Axel Hansen i Ribe. Følgende
Arbejder udførtes: 1) Nyt Loft og delvis nye Bjælker. 2) Sænkning af Gulvet. 3) Nye
Stolestader, Pulpitur, Alterskranke, og Vinduer mod Syd. 4) Installation af elektrisk
Lys og Varme. 5) Maling af det nye Inventar. — Altertavlen renset og konserveret,
Prædikestolen med Lydhimmel, Krucifixet og de 3 gotiske Figurer nymalet. — Tømrer
mester Andersen, Snedkermester Iuhl, Installatør Christensen, alle af Rødding, Murer
mester Adamsen og Malermester Koch af Hjerting. Maler og Konservator Andersen fra
Nationalmuseet. Midlerne fremskaffedes ved Kr. 9.500 fra Kirkeministeriet (Tiendeban
kens Reservefond) og et Laan i Stiftsmidier paa Kr. 3.000.« 15 I museumsindberetningen fra o. 1910 nævnes, at stolen er fra 1713, men det opgives ikke, hvorfra oplysningen
haves, og restaureringsberetningen 1935 omtaler heller intet årstal. 16 I NM (D. 12643,
fot. 9 d 44) findes rest af topstykke fra prædikestolshimmelen med en stump bruskbarokt
snitværk i gennembrudt arbejde, samt et halvt englehoved med gyldent hår, 13 cm højt,
hvis anvendelse i kirken er uvis. 17 Regnskabsbog 1856 ff.

V. M. 1952

Fig. 17. Hjerting. Pengetavle (p. 791).

Fig. 1. Gram. Ydre, set fra sydøst.

V. M. 1952

GRAM KIRKE
FRØS HERRED
ognet, der oprindelig var betydelig mindre og lå i herredet af samme navn, henlagdes
1853 jurisdiktionelt til Frøs herred; efter reformationen udvidedes det (jfr. Gram
kirkes korudvidelse p. 796) med det til † S. Thøger i Endrupskov liggende sogn, jfr. p. 811.
Den til S. Vincentius1 viede kirke hørte indtil 1864 og igen efter 1920 til Ribe stift;
den lød — ligesom hele Gram herred — under ærkedegnen og opføres i »Ribe Oldemoder«s
kirkeliste med en afgift på 5 skilling engelsk; på reformationstiden svarede den 2 ½ skil
ling engelsk i procuratio (jfr. Nustrup p. 642). Om patronatsretten i middelalderen vides
intet sikkert, men måske har kirken helt eller delvis tilhørt kongen, der ifølge Valdemars
jordebog ejede 10 mark guld i sognet2. Ved reformationen blev den vel som de andre
kirker i amtet hertugelig (jfr. Aller p. 258); af et brev fra 1572 fremgår det, at ejeren
af Gram havde del i bispetienden3. Efter 1580 overgik kirken til kongen, men da felt
herren, greve Hans Schack, 1664 havde købt Gramgård, overdrog Christian V. ham 1673
jus patronatus et vocandi samt tienden, så længe Gramgård tilhørte ham og hans descen
denter4; gavebrevet er ophængt i kirken, jfr. p. 800. Ved sit testamente bestemte grev
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Otto Didrik Schack (†1683), at 300 rdl. af dødsboet skulle bruges til opbygning af Gram
kirke5. Kirken tilhørte Gramgård, indtil den overgik til selveje 11. juni 1926.
Til kirken er der knyttet vandresagn af gængs type, således sagnet om de to stude,
der bestemte kirkens plads6. Flytning af kirkens grundvold, fordi det, der byggedes om
dagen, blev nedrevet om natten, er i Danske Atlas (VII, 176) med præsteindb. 1767/68
som kilde kædet sammen med en del sten på Kastrup mark, som kaldtes »Gammelkirke«,
der imidlertid ved udgravning viste sig at være et forhistorisk minde7. Angående sagn
knyttet til inventargenstande se under †S. Thøger p. 811 f.
Ved Holt i Vester-Lindet skal der ifølge den stedlige tradition være en kirkegård,
hvorpå der skal være fundet munkesten. Sandsynligheden taler for, at lokaliteten kan
være identisk med det under Øster-Lindet (p. 690 f.) omtalte Hillund eller Holund.

Kirken ligger lavt, en lille halv kilometer sydvest for den gamle Gram by
og slottet. Kirkegården, der er stærkt udvidet8, hegnes dels af kampestensdiger,
dels af levende hegn og teglstensmure; 1655 blev kirkegårdsdiget oplagt, et
arbejde, der synes at have varet i fire uger, og hvortil der kørtes store sten9.
I øst er der nu en køreport med maskingotiske støbejernsfløje, men endnu 1853
fandtes der to indgange, i øst og vest, hver med port og »stætte« mellem tre
murede, hvidtede piller10. Den 12. aug. 1938 indviedes en assistenskirkegård i
Gram slotspark (kirkeprotokol).
To †kirkeriste i ovennævnte »stætter« omtales i præsteindb. 1767/68.
Kirken består af romansk kor (med †apsis) og skib, sengotisk tårn i vest og
en korforlængelse fra renæssancetiden; et våbenhus foran syddøren blev ned
revet 1843. Kirken har meget stor afvigelse til syd.
Den oprindelige bygning er af granitkvadre over en dobbeltsokkel, som for
trinsvis er sat af hulkantede kvadre, men der træffes enkelte skråkantede; i
syd er kun det øverste sokkelskifte synligt. Korets murhøjde er 4,1 m over
sokkeloverkant; skibet er cirka trekvart meter bredere i vest end i øst. Fra
apsiden, der — antagelig ca. 1570—75 (sml. p. 795) — gav plads for korfor
længelsen, stammer mange krumhugne, dels glatte og dels hulkantede kvadre,
som er genanvendt i sidstnævnte bygningsafsnit; flere af dem er godt een
meter lange, og blandt dem findes en enkelt monolit vinduesoverligger, der
angiver en ydre vinduesbredde på 66 cm. Korets nordøsthjørne og nogle uregel
mæssigheder på nordmurens inderside viser østmurens plads. Korets ene og
skibets to nordvinduer er i brug, men lidt ændrede, det første er ommuret ud
vendig med tegl, alle udvidet lidt i lysningen. Vestligt i korets nordmur er der
en præstedør, der er tilmuret lige som skibets to døre; syddøren er næsten
ødelagt og spores kun ved en enkelt sokkelsten, de to andre er sokkelbrydende
og vandret afdækket; præstedøren er 200, skibets dør 230 cm høje. Triumf
buen er udvidet, de østre taggavle nedrevet og den vestre ommuret.
Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid blev skibets vestre taggavl helt ommuret
med munkesten, som indvendig er formuret i polsk skifte, udvendig i munke-
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Fig. 2. Gram. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

skifte, med ridsefuge; denne gavl har i fodlinien to savskifter adskilt af et glat
skifte, og fire skifter over det øvre savskifte er der to halvsten dybe cirkel
blændinger med en diameter på 50 cm og en indbyrdes afstand på fire meter;
gavlens øvre del er ødelagt ved tårnets opførelse.
Tårnets to nedre stokværk er sengotiske, klokkestokværket fra renæssance
tiden og de fire gavle helt ommuret i forrige århundrede. Den gotiske del er
overvejende af munkesten i munkeskifte (med midtridset fuge), men forneden
i murene er der genanvendt en del kvadre fra skibets vestgavl. Tårnrummet
står i forbindelse med skibet ved en spidsbuet arkade, der ligesom tårnarkaden
i Jegerup (p. 596) er muret i lod i forhold til skibets stærkt udbugende vestgavl,
hvilket også her har givet anledning til den antagelse, at skibet engang har
været hvælvet. Tårnhvælvingen har spidse skjoldbuer, retkantede halvstensribber og uregelmæssig slutskive; ingen overribber. Adgangen til mellemstokværket er ad en spindeltrappe i nord; under- og overdør er fladbuede, den første
med rundbuet spejl, hvorover en kun tre centimeter fordybet cirkelblænding;
den svære spindel er rund, skakten af løbere og loftet af lige, udkragede binder
stik. Mellemstokværket får nu lys gennem en nyere, fladbuet åbning i syd.
Klokkestokværket, der er opført i krydsskifte med to fladrundbuede, falsede
glamhuller til hvert verdenshjørne, må enten være en fuldstændig ommuring
af et ældre klokkestokværk eller en regulær forhøjelse fra renæssancetiden eller
måske fra 1683—84 (sml. p. 796). Pyramidespiret og de fire taggavle, hver med
sin fladbuede åbning over en række bomhuller, er sikkert i deres nuværende
form fra 1843 (sml. ndf.), men det er vel muligt, at tårnet også tidligere har
haft en afslutning af Tørninglen-typen. Tårnets syd- og vestside er skalmurede,
sidst 1843, hvilket årstal findes på sydmuren sammen med mange jernankre
og initialerne G. v. B. S. (Greve von Brockenhuus Schack). Samme år indrette
des tårnrummet til våbenhus, og der blev indhugget en dør i vest.
Korforlængelsen er fra renæssancetiden og skal sikkert henføres til tiden om
kring 1572, i hvilket år beboerne i Gram sogn anmoder hertugen om at give
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afkald på den del af bispetienden, der tilfalder ham, således som ejeren af
Gram har gjort for sin del, så længe der bygges3; præsteindberetningen fra
1767/68 oplyser, at S. Thøger i Endrupskov blev afbrudt og lagt til Gram i
pastor Hans Nielsens tid (1561—92), og korudvidelsen må da sikkert ses som
en direkte følge heraf. Materialet i dette bygningsafsnit er dels kvadre fra den
nedrevne apsis (sml. p. 794), dels mursten ( 2 6 × 1 2 × 8 cm) i krydsskifte. I
nordmuren er der et stort, spidsbuet, nu tilmuret vindue; taggavlen er fornyet.
Et †våbenhus foran skibets syddør blev nedrevet 1843 (sml. tårnet). 1656 var
der håndværkere på »Schreffuendsen« (dvs. »Skriftes«), hvis sydside var slagen til
jorden af Guds vejr, og otte år senere reparerede to murmestre våbenhuset9.
Af sogneboernes ovennævnte ansøgning til hertugen 1572 fremgår, at kirken
trængte til istandsættelse, og en tilsvarende skrivelse fra 11. april 1577 oplyser,
at forfaldet var stort på bly og tømmer3. — Den opbygning af Gram kirke, som
grev Schacks testamentariske gave var beregnet for (sml. p. 793, 795), synes
at være blevet iværksat endnu i grevens dødsår; regnskaberne for 1683—84
beretter om reparationer på tag og tårn, hvortil der blev indkøbt store mængder
af egetømmer (bjælker, spær, brædder), mursten, bly etc.11, og de følgende år
arbejdedes der videre på kirkens inventar (p. 804, 805).
Skibet dækkes nu af et tøndehvælvet loft, der formentlig må henføres til
tiden omkring 1850, da der gennemførtes en stor istandsættelse (sml. tårn og
våbenhus), som afsluttedes med et omfattende malerarbejde 185410. Dette loft,
der i sin første skikkelse var beklædt med glatte, gråmalede brædder, blev 1940
isoleret og forsynet med en kassetteværksagtig dekoration af profilerede lister.
Kirken står hvidkalket og blytækt; tagværkerne over kor og skib er nyere,
af fyr, og forsynet med opskalk. I sydsiden er der store, falsede og rundbuede
støbejernsvinduer fra forrige århundrede. Gulvene er af gule fliser og cement.
†Kalkmalerier. 1901 blev der i koret afdækket renæssancemalerier, og ved
en fornyet afdækning 1930 blev der under disse (på triumfmuren) iagttaget et
ældre lag, bestående af røde cirkelslag, og lignende er fundet på skibets nord
væg ved opsætning af panel; alt er overkalket. 1930 fik korets østvæg og triumf
buens underside en dekoration (ved pastor C. L. Toft), men på østvæggen blev
den overkalket samme år på grund af salpeterudslag (kirkeprotokol).
†Solskive maledes påny 16559.

INVENTAR
Alterbordet består af glat panel, af hvilket det bageste tidligere fortsattes til
siderne ud til knæfaldsskranken, og heri var der en dør på hver side; nu er
kun to smalle, flankerende fag med frisefyldinger bevaret. Brunmalet.
Altertavlen (fig. 4), i senrenæssance, svarer bl. a. til tavlen i Skærbæk (Hvi-

GRAM KIRKE

Fig. 3. Gram. Indre, set mod vest.

797

E. M. 1952

ding hrd.), som ifølge en kontrakt er gjort før 1631 af Jens Olufsen, snedker
og borger i Varde12. Fra denne mands flittige værksted er der udgået en lang
række altertavler og prædikestole i det nuværende Ribe amt og i Sønderjylland
(se herom Kunsthistorisk oversigt).
Storstykket deles og flankeres af fire glatte, joniske søjler med prydbælter
og svungne postamenter; under de yderste er der hængekugler. Mens storfeltet,
der indrammes af (senere) glat rammeværk med forkrøbbet fladbue og tre
englehoveder foroven, skærer ned mellem søjlepostamenterne og savner frise,
er sidestykkerne regelret arkitektoniske; de indeholder en arkade med tunget
buekant og bosser vekslende med blomst i bueslaget; de perspektiviske pilastre
har profilkapitæler og skiftevis rektangulære og ovale bosser på skafterne. Over
søjlerne er der bøjler med englehoved. Storvingerne (jfr. ndf.) ender foroven
og forneden i volutter; midtpartiet optages af en oval med en siddende evange
list, mod nord Lukas, mod syd Johannes; herunder et diademhoved, hængeklæder og frugtbundter samt en perspektivisk volut. Storstykkets postament
har kvartrund gesims med skabloneret reliefsnit, og feltet flankeres af store
bøjler med englehoved, bosse og nederst en volut. Postamentvingerne er volutformede. Over gesimsen er sidestykkerne behandlet som selvstændige, arkitek
toniske led; de har en lav, brudt topgavl og herover et kartoucheagtigt top-
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stykke med søjlebåret portal; i den nordre sidder Matthæus, i den søndre Mar
kus. Deres topstykker går i eet med det kvadratiske hovedtopstykkes smalle
vinger, som afsluttes af rovfuglehoveder, mens feltet flankeres af nedad»malnende søjler med indknebet hals og joniske kapitæler. I topstykkets
hermebårne arkade ses Kristus med verdenskuglen. Måske har der været et
gavlstykke eller en topfigur, der kan være forsvundet, da loftet blev lagt under
bjælkerne.
Relieffer og ornamenter er rutineret skåret. En undtagelse danner den søndre
storvinge med Johannes; det er en lærlings eller svends arbejde: evangelistens
hoved er skævt, foldekastet helt forvirret, og frugterne hænger visne og ind
faldne i sammenligning med den anden storvinges bugnende fylde.
Tavlens nuværende staffering, hovedsagelig alabastfarve og guld med rødt,
grønt og sort stammer fra hovedistandsættelsen 1944. Bag på tavlen er malet:
»Anno 1944 er altertavle, prædikestol, krucifiks og pulpitur istandsat ... ved
Peter Kr. Andersen, Poul Petersen og B. Reinholdt.« Men før dette år havde
tavlen i alt fald to gange været hovedrestaureret, første gang 1715, da Monsr.
Johannes Holm (fra Haderslev) ifølge regnskaberne afskrabede de gamle farver
og renoverede og opfarvede altertavle, prædikestol, †skriftestol og †degnestol13.
Fra denne istandsættelse hidrører tavlens fire malerier, olie på træ; i storfeltet
nadveren (fig. 12), scenen et enkelt udstyret rum med to rektangulære vinduer
og en blå tæppebaldakin; formodentlig har der været et ældre nadvermaleri,
som har inspireret Mons. Holm til apostlenes brogede dragter, dog er farverne
ikke rene, og malemåden er stærkt præget af brede, hvide højlys, især i de
blå gevandter. I nordre sidefelt dåben, i søndre englen trøster Kristus i Gethse
mane have, i topfeltet Kristus på korset mellem Maria og Johannes. I felterne
er der frakturindskrifter, der kan gå tilbage til oprindelige, under storfeltet:
Lukas 22,15, over og under dåben: Matth. 3,17, over og under Gethsemane:
Joh. 18,11 og under topfeltet: Phil. 2,8. Rammeværkets farver afætsedes o.
1920, og det stafferedes påny.
Altersølv. Kalk (fig. 5) 1865, stemplet med Københavns våben og mester
mærke for V. Christesen; 22,5 cm høj. Disk (fig. 5), skålformet, orientalsk ar
bejde, af meget tyndt gods. 1923 skænkedes den af patronen; ifølge kirke
protokollen er den i slutningen af 1800’erne købt hos en antikvitetshandler i
København. Vinkande med Københavns mærke 1926, skænket samme år til
kirken af sognepræsten. — 1645 måtte man hjemløse †kalk og †disk fra fjenden9.
Kalken bar årstallet 1618, et støbt krucifiks samt givernes våben og initialer
D v B W o g M v B W [Buehwald]. Sammesteds omtales en skikkelig stor
†oblatæske af sølv, hvorovenpå var udstukket imago crucifixi, og endvidere en
†vinkande af sølv med et billede af frelseren udstukket foran og under bunden:
H. Otto Diderick, Græve af Schack R. 1677 (præsteindb. 1767/68).
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Fig. 4. Gram. Altertavle (p. 796),

P. Kr. Andersen 1944

Sygekalk og -disk fra o. 1865 med mærker som Fole sygekalk (p. 819). 12,5 cm
høj. Oblatæske 1915.
Alterstager. 1) Med renæssancebalustre, 40,5 cm høje, sikkert af nyere dato.
2) Renæssancebordstager 1625—50, 20,5 cm høje, men kun den ene er gam
mel; den blev fundet hos gårdejer Hans Petersen i Lintrup og skænkedes efter
hans død 1943 til kirken, der lod en pendant lave; stagen siges at stamme fra
Endrupskov kirke (p. 811 f.).
3) Af tin, nu gravstager i ligkapellet, skænket af kirkeejeren, muligvis stam
mende fra en af Giesegårds kirker.
* Røgelsekar (fig. 6), gotisk, 18 cm højt, nu manglende den sekssidede fod og
det kronende kors. I Flensborg Kunstgewerbemuseum.
Alterskranke, 1800’rne, med drejede balustre. Brunmalet.
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Fig. 5. Gram. Alterkalk 1865 og disk (p. 798).

E. M. 1953

Fig. 6. Gram. *Røgelsekar (p. 799).

Christian V.s gavebrev på Gram og Fole kirker til Hans Schaek, skænket
kirken af patronen ved dens overgang til selveje. Ophængt i koret.
Døbefont, romansk af granit. Den store, ret lave og primitivt huggede kumme,
ca. 83 cm i tvm., har på siderne en række felter med flade buer foroven og for
neden, forbundet ved fælles pilastre. I de fem felter er der rektangulære figurer
i lavt relief med en lille kvadratisk tunge foroven og forneden, i det sjette et
lidt mere kompliceret ornament. De øvrige seks felter er tomme, men de tre
mod væggen deles af trekløveragtige pilastre med stærk entasis. Buerækken af
brydes af fire næsten ens menneskefigurer i højt relief, alle med hænderne lagt
sammen foran brystet, meget summarisk huggede. Hårvækst er ikke angivet,
men ører. De tre er iført knælange kjortler, hvis folder er angivet ved indhug
gede linier, på den fjerde figur ses kun fødderne under den glatte, dog nu be
skadigede dragt. På de to modstående sider er der et lille hul, 10 cm under
kanten, som kan have båret et eller andet stativ.
Den firkantede fod, der med en cirkulær rundstav formidles til det korte
skaft, har hjørnehoveder og på hver side tre arkader som kummens (om der
også er bueslag forneden, kan ikke ses), men kapitælerne, der på kummen blot
var klodser, består her af to sidestillede cirkler. I korbuen, mod nord. 1645
flyttedes fonten9, formodentlig til tårnet, hvor den stod 1767/68 (præsteindb.).
1854 maledes den10. (Mackeprang: Døbefonte p. 312).
Dåbsfad (fig. 7), sydtysk arbejde, 1550—75, 59 cm i tvm., med det habsburgske våben i bunden, omgivet af hjort-og-hund-bort, som gentages på kan
ten; derimod er der ingen bogstavbælter.

801

GRAM KIRKE

Fig. 7. Gram. Dåbsfad (p. 800).
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Dåbskande af tin, anskaffet 1923 (kirkeprotokol).
Håndklædeholder af den i landsdelen almindelige type (sml. f. eks. Halk p.
466), men senere, fra 1700’rne (omtalt i præsteindb. 1767/68), med glat frise,
hvorunder udsavede blade; gennembrudt, udsavet topstykke. Grøn, med røde
profiler. 1767/68 læstes i frisen Gal. 3,27. I skibets nordøsthjørne.
†Fontehimmel. Ifølge præsteindberetningerne 1767/68 hang der over fonten
i en jernlænke en gammel udarbejdet træ-krone, som øverst fremviser en peli
kan, der udtapper blodet af sit bryst, og omkring kronen læstes Marc. 10,14.
Vievandskar(?) sikkert fra Endrupskov, romansk, af granit, et enkelt, groft
arbejde; den ca. 28 cm høje kumme, 50 cm i tværmål på det bredeste sted, er
uregelmæssigt rundet, med lodrette sider, flad fortil, med råt affasede hjørner,
af hvilke det sydligste bærer et ret fladt, meget primitivt hugget mands
hoved; kun forsiden med dens affasede underkant er regelmæssigt afglattet,
resten råt banet. Karrets fordybning14 er kun 10 cm i midten, jævnt sti
gende mod siderne. Nu opsat på en muret sokkel i tårnrummet, nord for
indgangsdøren.
Præsteindberetningerne 1767/68 meddeler, at fonten (hvormed må menes
den ovenfor omtalte granitkumme) skal have tilhørt †S. Thøger i Endrupskov,
men efter dennes nedbrydning havnede den på Nybølgård og blev der hensat
til vanhellig brug at give hunde deres føde i; men som alle hunde, der åd eller
labbede af samme sten, blev stærkt galne, fandt samme steds besidder sig anDanmarks Kirker, Haderslev amt
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Fig. 8. Gram. Korbuekrucifiks (p. 802).

E. M. 1952

lediget til at lade den hidflytte til Gram kirke, hvor den endnu står, nedsat
ved den østre side af våbenhusdøren15.
Korbuekrucifiks (fig. 8), højgotisk. Den lille, smukt udførte, men noget under
sætsige figur (på nyt kors) svarer ret nøje til Randerup (Tønder amt), der har
bevaret sit oprindelige kors, og til Schobüll nr. 2 i Sydslesvig (Kreis Husum),
der har bevaret de to sidefigurer, af hvilke især Johannes virker ligeså under
sætsig som krucifiksfigurerne. Alle disse figurer tilhører første fjerdedel af 1300’rne; de er nært beslægtede med Vester-Nebel krucifikset (Ribe amt), der er
dateret til 1325; de er muligvis alle fra samme værksted og har paralleller i
lybske værkstedsarbejder. Figuren hænger i svagt usymmetrisk strakte arme,
hovedet let sænket mod højre og højre knæ kraftigt bøjet; på hovedet er der
en ret spinkel, tovsnoet tornekrone, og det lange hovedhår falder ned bag ryg
gen. Øjnene er lukkede ligesom munden, fuldskægget kort. Ribbenene er ikke
antydet, brystvunden vistnok skåret. Lændeklædet, der lader knæene frie, har
en stor poset fold på forsiden, en »lændeklædemode«, der i talrige variationer
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Fig. 9. Gram. Processionskrucifiks (p. 803).
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findes på krucifikser fra 1300’rnes første halvdel og meget overdrevet på Kücknitz-krucifikset16. Ny staffering ved P. Kr. Andersen 1944. Over korbuen.
Lille krucifiks (fig. 9), sikkert processionskrucifiks, ligeledes højgotisk og fra
o. 1325—50, muligvis stammende fra †S. Thøgers kirke i Endrupskov (jfr. ndf.).
Figuren, der er 50 cm høj, er ejendommelig ved sin bizarre fodstilling, en kraftig
overdrivelse af den krydsede stilling med udadvendte tæer (modsat den sen
gotiske manér), som træffes på krucifikser allerede omkring 1250, men hyppigst
o. 1300, bl. a. på den ovenfor behandlede type. De lange arme er nye ligesom
korset. Hovedet, med tornekrone, er drejet mod højre og let bøjet; det lange,
fyldige hår falder ned på brystet ved begge sider af hovedet; kindskægget er
lokket, fuldskægget kort og tvedelt med lokkerne skåret som små volutter. På
den meget langstrakte brystkasse er ribbenene antydet, og der er en vældig
skåret spydvunde; også navlen er angivet. Lændeklædet falder i bløde, posede
folder fortil og har lange, symmetriske sidesnipper. Krucifikset fandtes 1927
hos en familie i Rødding, som skænkede det til kirken (kirkeprotokol). Om dets
51*
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tilknytning til †S. Thøger skyldes tradition eller nyere overvejelser, har ikke
kunnet konstateres. Nystafferet 1944 af P. Kr. Andersen. Korset hviler i en
ældre konsol med dødningehoved. Ophængt på korets nordvæg.
En planke, af fyr, 327 cm lang og 14 høj, med karnisprofil og reliefversaler af
tidlig renæssancetype; den latinske indskrift lyder: Se det guds lam, du som
borttager (tollis) verdens synder. Planken, der har tjent som beklædning på
forsiden af en bjælke til et korbuekrucifiks, skal stamme fra †S. Thøgers kirke,
og den opbevaredes endnu 1930 i et hus umiddelbart øst for kirketomten
(indberetning); 1932 skænkedes den til Gram kirke, hvor den, efter konserve
ring, er ophængt i tårnrummet, over døren til skibet.
Prædikestol i renæssance, o. 1620, egnsbeslægtet med Fole (p. 821), på fem
fag med reliefskårne fremstillinger af: bebudelsen (fig. 10), fødselen, omskærel
sen, kongernes tilbedelse (fig. 11) og dåben, i pilasterbårne arkader. Under ar
kaderne er der ret gammeldags kartoucher med brede flige, men udtrukne vo
lutter antyder den ovenfor givne datering. På hjørnerne står undersætsige,
glatte søjler med flade »korintiske« kapitæler. Kartoucheagtige hængestykker, ny underbaldakin og opgang. Reliefskæringerne er ret stive og gnidrede,
sikkert tro efter forlæggene, men uden liv; ansigtsformerne er ofte stærkt kon
vekse, udtrykkene stillestående, undertiden lidt bekymrede. Oprindelig har der
været plattyske indskrifter i felterne, og stolen har hvilet på en lukket under
baldakin, der atter ved en lille polygonal pille stod på et slags afvalmet fod
stykke. På loftet opbevares et drejesæde (1944 fjernet fra prædikestolen) med
udsvejfet skråstiver og indskåret FH 1679 (sognepræsten Frederik Hansen
Friis) på drejestolpen.
Stolen har gennemgået de samme opmalinger og restaureringer som alter
tavlen. Ifølge præsteindb. var stolen malet og forgyldt; over »Udgravningerne«
fandtes skriftsprog: 2. Tim. 4,2 og under dem Ebr. 13,7, altsammen på tysk.
1944 nystafferedes den i frit valgte farver; en ny underbaldakin med bøjler
(efter forbillede fra Fole) afløste den tidligere, ligesom opgangspanelet fornyedes
med benyttelse af det gamle panel. 1656 købtes et †timeglas 9.
†Prædikestolshimmel, ottekantet, med indskrift på tysk, Es. 58,1, omtales i
præsteindb. 1767/68.
Stoleværket, fra 1800’rne, består af enkle bænke med ryg og armlæn; egetræsmalede ligesom de fra nyere tid stammende vægpaneler. — 1645 repare
redes nogle stole, der var fordærvede af fjenden9. I forbindelse med den istand
sættelse, som påbegyndtes 1683 (sml. p. 796), blev der mellem 1687—92 an
skaffet nye stole11.
†Stole. En stolegavl bar på Abildgaards tid Detlef van Bocholtt [Buchwald]
og hans hustru fru Annes våben samt årstallet 155617.
Pengeblok, svær, jernbunden, med jernlåg og stor tragt, fra 1700’rne.
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Fig. 10—11. Gram. Prædikestolsfelter (p. 804).

To nyere klingpunge af rødt fløjl, den ene med malmklokke, den anden med
bjælde. I brug.
Pulpiturer. Hele skibets nordvæg og en del af sydvæggen mod vest optages
af pulpiturer, mens orgelfaçaden optager det midterste stykke af vestvæggen
mellem pulpiturerne (sml. fig. 3). De to østlige trediedele i nord er fra 1697;
om dette pulpitur har fortsat rundt på vestvæggen, eller der her har været et
ældre pulpitur, opsat som følge af menighedens forøgelse ved nedlæggelsen af
S. Thøger, er uvist. I alt fald omtaler et stolestaderegister fra slutningen af
1600’rne »Lofften eller Popelturet«, hvor bl. a. »ungt folk« havde plads1. Mod
øst, foran triumfvæggen springer nordpulpituret et fag frem og danner her den
grevelige herskabsstol, mod vest har pulpituret senere fået et tilsvarende frem
spring, idet det er udvidet med et yngre pulpitur, svarende til det på sydvæg
gen; men alle pulpiturer, også sydvæggens, hviler på samme slags (hovedsage
lig) kannelerede søjler med et joniserende kapitæl, ialt 24.
Herskabspulpituret (sml. fig. 3) med malet årstal 1697, er oprettet af grevinde
Sophie Dorothea Schack på Gram slot i forbindelse med en istandsættelse af
kirken (sml. p. 796, p. 804.) Sydsiden består af fem fag med aflangt ottekan
tede fyldinger adskilt af glatte, bindige rammestykker, hvis smalle fyldinger
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foroven og forneden har en stiliseret blomst i fladsnit. Over panelet, i hvis
frisefelter der også er fyldinger med fladsnits-»blomster«, bærer seks lodrette
rammestykker (svarende til panelets) en gesims med englehoveder og udsavet
topstykke, hvis midtstykke dannes af en bladkrans holdt af to havfruer. Mod
vest, hvor stolen som nævnt springer et fag frem foran pulpituret, er indgangs
døren med to retkantede fyldinger og klinkelås; topstykket svarer til langsidens.
Pulpituret i vestlig forlængelse af herskabsstolen har seks retkantede fyldin
ger skilt af lodrette rammestykker svarende til stolens og frise som denne. Det
yngre pulpitur har derimod kun glatte rammestykker om uprofilerede retkantfyldinger. 1944 blev pulpiturerne istandsatte og stafferede i forbindelse med det
øvrige inventar: for herskabsstolens vedkommende fremdroges den næstældste
staffering, en smuk, grålig marmorering med rødt, hvidt og guld på ornamenter
og profiler. Fra den første staffering var 30 anevåben i forsidens fem felter be
varede med deres tilhørende navne i hvid kursiv, i midtfeltet: Marschalk og
Schack, med Sophia Dorothea Grafin von Schack og Her Otto Didrich Graff
von Schack, flankeret af de tre slægtleds 14 og 14 våben. Til den oprindelige
staffering hører »Anno 1697« og »Deo soli gloria« (»Gud alene æren«) i topstyk
kernes bladkransede felter.
Orglet (sml. fig. 3), der som nævnt er skudt ind mellem de to pulpiturer over
vestdøren, har bevaret sin façade fra det første orgel, om hvilket der blev sluttet
kontrakt med orgelbygger Johann Andreas Ohrt i Tønder 183418. Den deles i
tre felter (det midterste etagedelt) af fire glatte søjler med bladkapitæler og
har en brudt gavl, hvis midtparti optages af et rektangulært felt med skrå
hjørner flankeret af frugtguirlander. I feltet på rød (tidligere blå) baggrund
våben og navne for H. A. greve v. Brockenhuus-Schack og M. grevinde v.
Brockenhuus-Schack. 1854, da det meste af kirkens inventar egemaledes, fik
orglet forgyldte zirater på forsiden10. 1890—9110 og 1927 hovedrepareredes
værket.
Lysekroner, skænket 1923—26 af grev Ad. Brockenhuus-Schack og hustru.
Klokker. 1) 1512. Støbt af Michel Dibler. Indskrift med versaler: »Versum
[for verbum] domini manet in aeiernum [for aeternum] 1512 iar got mi Michel
Dibler. Iasper Lawersen awersen(!) karck schwaren«. Den noget sjuskede ind
skrift står mellem rammebånd under en bort med akantusblade. Tvm. 85 cm.
2)
1950. Støbt af de Smithske jernstøberier og skænket af sognepræsten, T.
Philipsen, »til minde om 25 aars tjeneste ved Gram Sct. Vincents kirke«.
†Klokker. Ifølge præsteindb. 1767/68 havde kirken to klokker, af hvilke kun
den ene var brugelig, den anden, mindre, »har Bræk«; den stod i våbenhuset.
Danske Atlas19 fortæller, at kirkens klokke blev stjålet; »men da Tyven med
samme kiørte over en Aae nær ved Endrupskov, gik Vognen i tu, og Klokken
nedsank saa dybt, at den ikke mere k u n d e findes. Overtroen lader den endnu
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Fig. 12. Gram. Altertavlemaleri 1715
(p. 798).
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Fig. 13. Gram. Epitaf over Melcher Seste
og hustru Katrine Fiskers (p. 807).

ringe, og paastaaer, at den ofte giver en lydelig Klang til Beviis, at den der
ligger til Beskæmmelse for Tyvene«. Det er sikkert sagnet om Endrupskov S.
Thøgers klokke, der er blevet overført på Gram.
Gammel klokkestol af eg i bindingsværkskonstruktion, omtrent som i Skrave
(p. 726) til to klokker, mærket dels med stemme-, dels med huljernsnumre. Den
nye klokke er ophængt uden for den gamle stol.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 13) slutn. af 1500’rne. »Melcher Seste sin older: 36 aar Sin
Sallige Høstru Katrine fiskers som Løuer hos herren . hendis Older: 28 aar;
de som haffde til samen 3 daghter de 2 leuer oc den ien leuer i heren«. Lille,
malet tavle, olie på træ, saddeltagsafsluttet, i dyb profilramme (intet rammestykke forneden). Mand og hustru knæler på hver side af den korsfæstede, med
hænderne i bedestilling, han barhovedet, med kortklippet, blondt hår og stort,
blondt overskæg, iført sort kjole med lille, pibet krave, hun med konehue,
stivet, opstående krave, stort, sort slag over hvid kjole; foran hende de tre
børn, den døde i svøb. Baggrunden er et græsbevokset jordsmon og lys, let
skyet himmel. Under de vandrette korsarme læses med gul kursiv: »Saa elsket
gud verden, at hand gaff« etc. Farverne er douce, lidt grumsede muligvis af
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ælde og overmaling, fremstillingen konventionel. 1767/68 hang epitafiet på
nordvæggen under opgangen til herskabspulpituret (præsteindb.). På triumf
murens østside, lige inden for korets syddør.
2) 1702. Frederik Hansen Friis (Fridericus Iohannis Frisius), født i Ribe 2.
maj 1628 af faderen mag. Hans Olsen fra Odense (Johanne Olai Otthoniense)
og moderen Anna Pedersdatter, faderen købmand i Ribe. 1656 præst i Gram,
1659 provst i Gram herred, 1657 gift med jomfru Anna, datter af forgængeren
Hans Nielsen; hun døde i barselseng [27. april] 1665 [27⅓ år gammel]. 1669
gift anden gang med jomfru Maria Lassen, hvis fader var herredsfoged i Nørre
jylland (iudicis nomarch, cimbr. sept.), som døde 14 dage efter en fødsel af
den onde feber [10. aug.] 1670 [271/3 år] og endelig gift tredie gang 1672 med
jomfru Dorotea Bagge, hvis fader var rådmand i Ribe; med hende fik han to
sønner og een datter, som endnu lever, da moderen døde [5. maj] 1695 [46 år].
I levende live lod Frederik Hansen Friis dette opsætte 1702; han døde <1704>.
(Jfr. gravsten nr. 4).20 Oval, bladindrammet sandstenstavle, med tilsvarende
(liggende) topfelt kronet af et udsvejfet topstykke med præstens hjelmede
våben og valgsprog. Gravskrift på latin med fordybede versaler og Esaiæ
XXVI v. 19 med fraktur i topfeltet. Gyldne bogstaver, sort bund, grå ramme,
gråt og rødt hjelmløv. På korets nordvæg (sml. fig. 3).
3) O. 1729. Daniel Blechingberg, født »til Bergen udi Norge« 2. nov. 1662,
præst i Gram i 38 år, deraf tillige provst over Gram herred i 25 år; levede i
35 år med sin hustru Christina Maria Friis, som døde <29.> jan. 17<41 > <64)
år og <8> måneder gammel, »welsignet med 5 Sønner og 2 Døttre, da han d.
16. Iuly 1729 salig i Herren hensof gammel 66 aar 8 maaneder oc 2 uger«. I
topovalen Ps. 84 v. 12. Omtrent som foregående, til hvilket det danner pendant
på korets nordvæg, men uden topstykke.
4) O. 1751. Peder Christensen Kraglund, født i Ribe 8. aug. 1681, sognepræst
i Fohl 1703, i 26 år, i Gram 1729, provst fra 1733. »Nyder her salig Hvile med
sin elskte Hustrue« Maria Elisabeth Stichelia; i ægteskabet, fra 1707 til 28.
juni 1751, da han døde efter at have været gift i 44 år 2 måneder, var der syv
børn (tre sønner, fire døtre). Hans alder var 70 år »mindre 1 Maaned og 10
Dage og var i Embedet næsten 49 Aar«. Han ventede i evigheden sin efterle
vende hustru til år □, »efter at hun havde fyldt sine Dage til« □. (Ifølge
præsteindb. 1767/68 var epitafiet opsat af sønnen Hans Schach Kragelund).
Sandstenstavle med fordybede versaler, til siderne pilastre, over- og underdel
udformet som top- og hængestykke. Stafferet med grå og sorte farver samt for
gyldning. Det restaureredes 1938 af billedhugger Forsberg, Ribe (kirkeprotokol).
1767/68 i tårnrummet, nu indmuret i skibets sydvæg.
5) O. 1873. Greve Frederik Christian Adolph Brockenhuus-Schack, født på
Giesegård 9. juli 1852, død på Gram 13. juni 1873, bisat i kapellet på Nordrup
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kirkegård ved Giesegård. Enkel, oval træ
tavle med malet indskrift. Over døren i
korets sydmur.
Gravsten. 1) 1500’rne. Brudstykke af
stor, trapezformet, grå kalksten, nu 98 ×
113—103 cm, med stærkt hulet oval,
hvori relief af trane med sten (Årvågen
hed) på kranie. Al skrift udslidt. I tårn
rummets gulv.
2) 1500’rne, men med sekundær ind
skrift.
Trapezformet
brudstykke
(kalk
sten), 113 × 102—90 cm. Ifølge den se
kundære, fordybede versalindskrift hviler
herunder sal. hr. Hans Nielsøn, fordum
sognepræst til Gram kirke og præpositus
i Gram herred, død 28. april 1656 i sin
alders 63. år, samt hans tvende »hustroer«,
E. M. 1952
resten næsten udslidt, men kan suppleres
Fig. 14. Gram. Gravsten nr. 4 (p. 809).
efter præsteindb. 1767/68: S. Anna. S : M :
Porsis, Canike og Sogne Præst til Riiber Domkiærke, hans Datter, som døde
in Junio A° 1635, ætat. 31 Aar, og Anna S : M : Ægidii Laur., Reet. og Archidiac. i Riiber Capitel, hans Datter, som døde d. 6? maj 1671, ætat. 62 [Aar].
Lå »øverst på kirkegulvet, op mod alteret«, nu i tårnet.
3) Begyndelsen af 1600’rne med helt udslidt indskrift. Midtpartiet optages
af skrifttavlen, der har kartouchetopstykke, over hvilket slanke Adam- og
Evaskikkelser hver rækker et æble mod hinanden; i topfeltet en forkrøbbet
bue med opstandelsen og til siderne cirkler med evangelisttegn, englen og lø
ven, i fodfeltet en kartouchetavle med symmetrisk, helt udslidt skjold mel
lem timeglas og kranie, i hjørnerne cirkler med oksen og ørnen. Grå kalksten,
180 × 108 cm. I tårnrummets gulv.
4) (Fig. 14) o. 1650, med sekundær, næsten helt udslidt skrift (reliefversaler)
over Frederik Hansen Friis (jfr. epitaf nr. 2) og tre hustruer. Præsteindb.
1767/68 gengiver hele indskriften, der er på dansk. Grå kalksten, 179 × 120 cm,
ret nøje svarende til Fole-gravsten nr. 2 over Jørgen Clausen Sture (p. 824).
Midtpartiet med skrifttavlen flankeres af en stående, velsignende Kristusskikkelse og »Troen« med kors og brændende hjerte og krones af en brudt volutgavl, i hvis midte ses Kristus med sejrsfanen i oval og på gavlsiden engle med
segl og basun. I fodfeltet en oval med Lazarus’ opvækkelse flankeret af hjel
mede våben, til heraldisk højre med udslidt mærke (i relief), men bevarede
initialer: P IS; som hjelmtegn en frontal fugl med udbredte vinger; i venstre
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Fig. 15. Gram. Runeindskrift på gravstenen over Peder Chrestensen . .. rop, død 1780 (p. 810).

våben er mærket en stående mod højre vendt fugl med udbredte vinger, mens
hjelmtegnet muligvis er et venstrevendt profilhoved. I hjørnerne timeglas og
kranie. I tårnrummets gulv.
5)
O. 1775. Peder Chrestensen ...rop, død <8. april> [17]<80> i sin alders
<86> år <5> måneder . . . , og hustru Kiersten Peders R o m . . . , død 17. juni
... i hendes alders 40. (eller 46.) år, levede tilsammen 15 år 7 måneder, vel
signet »med 3 sønner oc ... døtterer«. Grå, nu brunmalet kalksten, 298 × 136
cm, med stærkt slidte reliefversaler i tre bladovaler, i den midterste og største
gravskriften, i den øverste Joh. 19 (»Jeg veed at min frelser lever« etc.), i den
nederste (»Christus er mit liv« etc.).
Stenen er bemærkelsesværdig ved en kort runeindskrift (fig. 15) forneden i
den glatte ramme, ligesom der foroven i rammen er indhugget fire spredte
versaler; om disse to tilføjelser har nogen forbindelse med hinanden, må fore
løbig betragtes som uvist.
Runerne, af hvilke a og n tilhorer det middelalderlige (og eftermiddelalderlige) alfabet, har et m, der er ejendommeligt ved at være forsynet med to
punkter, eet på hver side af hovedstaven lige under bistavene. Runeindskrif
ten lyder: a Þ n m p. Versalindskriften: N P M B . I tårnrummet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Gram-Hjerting
1868—1909. — Gram præstearkiv: udt. af Bb 4. Sager til aktfortegnelsen. II, 9. — Akter
ang. kirkelige byggesager 1883—1923. — Ba 1—3. Libri datici. 1766—89, 1813—91. —
Gram godsarkiv: sager vedr. Gram og Fole kirkebygninger. 1819—1918. — Gram kirke
regnskabsbog 1683—96. — Gram og Fole kirkeregnskaber 1705—14.— Ribe bispearkiv:
af pk. korrespondancesager vedr. Gram hrd., 1626—1778 (ad reg. nr. 7 og 8, capsa 11),
lægget: beskrivelse af Gram sogn 7. nov. 1776. — Præsteindberetninger til Thurah
1693—1769. 4. nov. 1767 og 26. okt. 1768, Gram sogn ved Anders Thorup. Præsteindb.
er citeret direkte efter håndskrifterne og ikke efter H. Weitemeyers uddrag i SJyAarb.
1913, p. 117 ff., da disse her som ved de øvrige kirker er behæftede med alvorlige fejl. —
Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28. — Kirkeprotokol 1927 ff.
(ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af
S. A. Claudi-Hansen 1910, Chr. Axel Jensen 1930 (planke) og P. Kr. Andersen 1932
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(istandsættelse af inventar og undersøgelser), 1939 (loftet), 1942 (inventar) og 1944
(istandsættelse af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke
og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 403 f. — T. Philipsen, i Den nordslesvigske Kirke, under red. af H. Hejselbjerg Paulsen I, 1945, p. 228 ff.
1

Kr. Erslev: Testamenter fra Danmarks Middelalder, 1901, p. 172; 2. marts 1400.
Kong Valdemars Jordebog, ved Svend Aakjær, 1926—43, I, 8 og 98. 3 RA. Gemeinsch. Archiv XXXIX 29b—29f (brev af 10. aug. 1572). 4 Kronens skøder II, 405;
4. nov. 1673. 5 Saml. til jydsk Hist. og Top. 1. rk. VII, 159. — Caroline Emilie Ander
sen: Grams historie, 1926, p. 441. 6 Sønderjydsk Maanedskrift 1933—34, p. 157.
7
Hejselbjerg Paulsen, i Den nordslesvigske Kirke, I, 18. 8 1854 (Ribe bispearkiv:
bispesager etc. 1829—64), 1906 (Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne
1868—1909), 1912 og 1951 (kirkeprotokol); sidstnævnte år udvidedes den mod syd, hvor
den gamle landevej blev inddraget. 9 Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654. 10 Gram
godsarkiv: sager vedr. kirkebygn. 1819—1918. 11 Gram godsarkiv: kirkergsk. 1683—96.
12 SJyAarb. 1939, p. 226. 13 Gram godsarkiv: kirkergsk. 1705—14. 14 Ifølge grave
ren står der altid lidt vand i kummen, når det er regnvejr. 15 Våbenhuset blev nedrevet
1843 (sml. p. 796). 16 Hans Wentzel: Lübecker Plastik, Berlin 1938, pl. 140. 17 Abildgaards dagbog, p. 138 og Caroline Emilie Andersen: Grams Historie, p. 28. 18 Tørninglen
provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. 1868—1909. 19 VII, 177 f. 20 Fra gravstensindskriften gengivet i sin helhed i præsteindb. 1767/68 er datoer og aldre indsat i
firkantet parentes i epitafieindskriften.
2

†S.THØGERS KIRKE I ENDRUPSKOV
GRAM SOGN. FRØS HERRED
ed Endrupskov i Gram sogns vestlige del ligger tomten af en lille kirke, der i »Ribe Olde
modem kirkeliste kaldes »Imthorp« og ansættes til en afgift på kun to skilling engelsk
(jfr. indledningen p. 38)1. Endrup sogn nævnes 14212, og 1528 omtales kirken som viet til
»S. Tiger«3. Sognet, der ligesom Gram lå til Ribe ærkediakonat, blev indlemmet under
Gram mellem 1561—92, i pastor Hans Nielsens tid, og kirken nedrevet (præsteindb.
1767/68); en udvidelse af Gram kirke (p. 795), der synes at kunne henføres til o. 1572,
må sikkert ses som en følge af S. Thøgers nedrivning. Rhode skriver 1775, at »den af
brudte Kirkes Rudera vises endnu«4; et kort åremål i begyndelsen af dette årh. var
tomten overpløjet, men ellers har den ligget i græs; efter en udgravning 1931 blev den
fredet. På kirkens plads rejstes 1904 en mindesten, med indskriften »Her stod Hellig
Thøgers Kirke fra 1200—1600«.
Tæt ved kirkens tomt, mellem to gravhøje, har der været en helligkilde; fra nær og
fjern strømmede folk sammen her S. Hans aften for at søge helbredelse; vandet i kilden
mistede dog sin kraft, efter at en mand havde badet sit skabede øg deri5. Ifølge et sagn
skal S. Thøger være bygget af en rig mand som tak for, at hans børn var blevet helbredt
ved tvætning i kilden6.

V

Kirken, der må henføres til romansk tid, bestod af kor og skib, som var op
ført af rå kampesten. Ved en mindre udgravning 1931, gennem hvilken byg
ningens omtrentlige mål fastsloges til ca. 25 m i længden og 11—12 m i bred
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ningens omtrentlige mål fastsloges til ca. 25 m i længden og 11—12 m i bred
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den, blev der tillige fundet munkesten, men intet tydede på, at dette materiale
havde været benyttet fra begyndelsen; der gjordes også f u n d af munketagsten
og blåmuslingkalk. Murene er nu markeret med græstørvsvolde.
Mange sagn er knyttet til nedrivningen af kirken og dens inventars skæbne;
et vil vide, at sten, træ, dør og font kom til Nybølgård, der 1754 blev lagt
sammen med Gram slot, mens fjælene kom til en nu afbrændt gård i Gram7.
Angående et til klokken knyttet sagn, se p. 806.
Nogle kirkeinventarstykker, der efterhånden er kommet til Gram kirke,
menes at stamme fra S. Thøger. Det gælder et romansk vievandskar (p. 801),
et lille krucifiks, sikkert et processionskrucifiks, fra o. 1325—50 (p. 803) og en
planke til et korbuekrucifiks (p. 804). Mens vievandskarret meget vel kan være
Gram kirkes gamle vievandskar, er det muligt, at de to sidste stykker stam
mer fra S. Thøger; de er begge fundet på gårde i det gamle S. Thøger sogn,
planken i et hus umiddelbart øst for tomten.
I Nationalmuseet findes to messinglysestager og et messingfad, begge købt
1901 af en mand i Mølby, der oplyste, at tingene skulde stamme fra Endrup
skov kirke8, men det kan ikke være rigtigt, da det drejer sig om et renæssance
fad og baroklysestager.
KILDER OG HENVISNINGER
J. H. Byriel: Hellig Thøgers Kirke i Endrupskov, i Fra Ribe Amt III, 1911—14,
p. 352 ff. — Caroline Emilie Andersen: Grams historie, 1926, p. 436 ff. — E. Bruhn:
Die Kirche des heiligen Thøger zu Endrupskov bei Gram, i Die Heimat XLI, 1931,
p. 53 ff. — Sønderjyske Stednavne II, 1942, p. 626.
1 Ribe Oldemoder ed. O. Nielsen p. 108. — På reformationstiden betaltes ligeledes
2 sk. engelsk i procuratio (Ny kirkehist. Saml. 2. rk. I, 669). 2 De ældste danske Archivregistraturer V, 349. 3 1528 afsattes præsten Hans Fynbo fra S. Tigers kirke, fordi
han ikke vilde prædike efter den nye lære, og hr. Knud indsattes i stedet (Kirkehist.
Saml. I, 393). Kirken eller ruinen har muligvis også båret navnet Nybol efter landsbyen
eller den hovedgård, som oprettedes efter landsbyens nedlæggelse. 4 Rhode, p. 398.
5 Aug. F. Schmidt: Danmarks Helligkilder, 1926, p. 156. 6 J. H. Byriel: Hellig Thøgers
Kirke i Endrupskov, p. 358. 7 Jfr. Danske Sagn III, 1931, p. 69, 98 ff. 8 Genstandene
har museumsnumrene D. 4923 a—b, D. 4924.

Fig. 1. Fole. Ydre, set fra sydvest.
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FOLE KIRKE
FRØS HERRED
ole hørte, i modsætning til Gram, allerede i middelalderen til Frøs hrd. og lå indtil
1864, og atter efter 1920, under Ribe stift. 1321 annekteredes kirken Ribe domkapitel1
og opførtes i »Ribe 01demoder«s kirkeliste2 under Kantoriet, hvortil den svarede 5 sk.
engelsk. Efter reformationen blev den antagelig som andre kirker i amtet hertugelig
og overgik efter 1580 til kongen, der 4. nov. 1673 overdrog greve Hans Schack patronats
retten3 (jfr. Gram p. 793); kirken hørte derefter under Gram gods, indtil den 14. febr.
1928 overgik til selveje.
Ifølge et vandresagn, her knyttet til en sten, der indtil midten af det 19. årh. skal have
ligget uden for kirkegårdsdiget, skulde to kæmper i Fole og Gram samtidig have bygget
på hver sin kirke; da Fole-kæmpen var hurtigst, blev den anden herover så vred, at
han kastede en sten mod Fole kirke, men stenen faldt uden for diget4.

F

Kirken ligger nogenlunde midt i sognet og sydøstligt i byen. Den store kirke
gård hegnes af brede, stablede kløvstensdiger, der er omsat 1852—545, og fra
den tid stammer sikkert de to køreporte med fodgængerlåger, som findes midt
i nordmuren og i sydvesthjørnet, hvor der er genanvendt nogle granitkvadre
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i hegnsmuren; begge har murede piller af tegl og gotiserende støbejernsfløje;
en tredie køreport i sydøst har trælåger, og en åbning i vest, der fører til en
bro over den bæk, som løber umiddelbart uden for diget i vest og nordvest,
er uden låge. Regnskaberne fra 1708—11 omtaler to nye porte, 1712 tagsten
til stetterne og 1717 en murer, der reparerer disse6.
Kirken består af romansk kor (med indvendig apsis) og skib samt et tårn
fra 1852, som indeholder rester af en gotisk forgænger; et våbenhus foran ski
bets norddør blev nedrevet 1852. Bygningen har ret stor afvigelse til syd.
Den langstrakte, romanske bygning, hvor koret udgør mindre end en fjerde
del af de ialt 100 romerfod, som er anlæggets samlede ydre mål, har rester af
en usædvanlig, indvendig apsisanordning. Kirken, der tidligst kan henføres til
1100-tallets sidste fjerdedel, er af blandet materiale; udvendig er murene af
regelmæssige granitkvadre i skifter på 30—45 cm.s højde over en attisk profi
leret sokkel (p. 257, fig. 34—35); denne kvaderbeklædning synes helt omsat
1853, og ved samme lejlighed fik de indvendige mure i kor og skib påført en
skal af flade tagsten og puds, som er 18 cm tyk på korets østvæg, tyndere de
øvrige steder7. Stedvis fjernelse af skalmuringen har vist, at triumf muren er
kvadersat op til 60 cm under bjælkerne, derover følger murværk af rå kamp
som i skibets langmure og i koret; men i alt fald i dettes østre del er der til
lige benyttet rhinsk tuf og i hvælvingen (sml. nedenfor) tuf og munkesten.
Skibets murhøjde er 490, korets 457 cm over den 45 cm høje sokkel; murtyk
kelsen i kor og triumfmur er nu 125 cm, i skibets langmure 135—140, men i
vestgavlen kun 105.
Den indvendige apsis. Af koret, hvis indre danner et kvadrat (5,4 m), er de
østligste to femtedele udskilt som en særlig alterplads (sml. fig. 5); udskillelsen
er ikke markeret i planen, men i opbygningen, idet den udskilte del dækkes af
en muret hvælving, resten af bjælkeloft ligesom skibet. Hvælvingen er nu en
ren tøndehvælving, hvor den vestre murede del er oprindelig, mens den østre,
af brædder, formentlig stammer fra den hårdhændede istandsættelse 1852—
18537; denne del må have afløst tre murede hvælvkapper8, der har været byg
get op mod den tøndehvælvede, vestre del som mod en slags apsisbue ganske
svarende til forholdet i den interessante korbygning på Ovsted kirke (Århus
amt)9. Hvælvingens vestre del, hvis vederlag er markeret med retkantede, 70
cm brede, 10—15 cm høje kragbånd, anbragt ca. 170 cm over gulvet, er mu
ret af munkesten ( ? × 1 3 × 9 ) og kiledannede tufsten; de er dels formuret i
rene binder- eller løberskifter, dels i blandede skifter (fig. 3—4). Oven på selve
tøndehvælvingen og uden forbandt med ydermurene er der rejst en mur, som
lukker rummet over hvælvingen af mod det fladloftede parti af koret. Den
oprindelige hvælvings østafsnit må som nævnt have været opdelt i tre kap
per, hvoraf de to, i nordøst og sydøst, må have hvilet på tromper, en art rund-
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Fig. 2. Fole. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

buede nicher, der har formidlet overgangen fra det retvinklede hjørne til
hvælvkappen; midtkappen har sikkert haft samme vederlagshøjde som den
tøndehvælvede del i vest, og gavlens vindue har da skåret sig ind gennem
denne kappe. I sydmuren, under hvælvet er der en 30 cm høj niche, der lige
som murværket omkring kragbåndene er af t u f ; bunden i nichen er fornyet,
men at her oprindelig har været et piscina, synes at fremgå af, at den ovenfor
omtalte Ovsted kirke netop har et piscina på tilsvarende sted.
I korets lige østgavl er der et vindue, som må være omsat og udvidet, thi
den genanvendte sålbænk, der er hugget af to sten, angiver en mindre bredde
(50 cm); vinduet, hvis underkant sidder ca. 2 m over soklen, må, som nævnt,
tidligere have skåret sig ind gennem apsishvælvets †østkappe. Korets nord
vindue står som indvendig niche, dets ydre er helt ødelagt 1853, da alle »de
smaa Vindueshuller« i den nordre side blev tilmurede med afbanede sten7.
Skibet har haft tre eller fire nordvinduer; og fra det og koret stammer antage
lig følgende: en smigsten og en sålbænksten ved tårnets sydside, en rundbuet
overligger foran præstegårdens hoveddør, og endelig tre overliggere, to sål
bænke og adskillige karmsten, som er anvendt i dæmningen ved den nærlig
gende stampemølle10; disse kvadre tilhører vinduer med en bredde dels på 46,
dels på 57—59 cm. Begge dørstederne, der spores, selv om soklen og flere skif
ter er blevet ført igennem 1853, er anbragt længere mod øst end almindeligt;
den ret store bredde (ca. 1,6 m) tyder på, at dørene har haft en udvendig fals
som i Hygum (p. 745); i korets taggavl, som blev helt ommuret 1853, er genanvendt en kort, krumhuggen kilesten, der kan stamme fra et dørstik, samt
to dørstolpesten, den ene rektangulær, ca. 40 × 60 cm, den anden rund, dia
meter ca. 60 cm, hver med et 6 cm dybt, rundt hul, 8 cm i diameter, anbragt
i midten af den runde sten og i hjørnet af den rektangulære.
Den anselige triumfbue (sml. fig. 5), der har næsten ens profilerede kragbånd
(p. 257, fig. 7), er muligvis omsat eller måske snarere udvidet; i alt fald fin
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des der i det øvre kampestenssatte parti af triumfmuren en buekvader og et
par »trekantede« kvadre, der enten kan have siddet, hvor de vandrette skifter
løber af mod buestikkets yderside eller op mod en taglinie11. Ingen af kirkens
oprindelige taggavle er i behold.
I flere af kvadrene ses små, rektangulære stenhuggerfelter, og en enkelt på
østsiden af skibets sydøsthjørne har et lille Georgskors i lavt relief.
Tilføjelser og ændringer. Tårnet. I sengotisk tid blev der til skibets vestende
føjet et †tårn, hvoraf kun få rester overlevede byggearbejdet 1852. Bevaret
er nedre stokværk af nordmuren, den rundbuede arkade til skibet og en lille
del af sydmuren; materialet er munkesten, der udvendig er lagt i munkeskifte,
indvendig til dels i polsk skifte; udvendig i sydmuren fandtes der før 1852 en
del kvadre, som formentlig stammede fra skibets vestgavl. I nordmuren er
der en spidsbuet, skjoldbuelignende spareblænding, afdækket 1928 (Chronik),
hvis stik skærer henover og ind i et spidsbuet, udvendig falset, oprindeligt
vindue, og i syd spores en lignende spareblænding. Rummet var hvælvet, og
den nordøstre ribbe hvilede på en 40 cm høj granitkonsol. Om tårnet vides i
øvrigt kun, at det havde blytækt spir med fløjstang på 2,5 m, og at det 1852
var så forfaldent, at man forberedte en gennemgribende istandsættelse, der
ifølge kontrakten blandt andet omfattede: nedbrydelse af tårnet, »saavidt nød
vendig skjønnes af Opsynet«. Under arbejdet styrtede tårnet ned7, og det nu
værende rejstes på resterne; det har tre stokværk og et firsidet, pyramideagtigt
spir; det høje, fladdækte tårnrum indrettedes straks til våbenhus, og i den
gotiske arkade til skibet blev der rejst en indskudsmur. Over den med søjler
flankerede vestindgang er der en marmorplade med indskriften K B v B S
1852 (Knud Bille von Brockenhuus-Schack).
Et †våbenhus, nedrevet 18527, har efterladt sig svage spor omkring skibets
tilmurede norddør; dets indvendige højde og bredde var henholdsvis ca. 2 og
3,5 m, og dets tagryg lå noget under skibets tagskæg.
Tagværkerne over kor og skib er middelalderlige, af eg, men stærkt omsat
og suppleret med fyr 1846, da taget fik mindre rejsning og forsynedes med
opskalk5; hvert spærfag har to lag hanebånd, men der findes ubenyttede ud
skæringer for krydsbånd, som viser, at tagværket i type har svaret til det
over Hygum skib (p. 748).
Kirken er fuldstændig præget af det forrige århundredes istandsættelser,
som er nævnt flere steder foran; fra 18537 stammer de rundbuede støbejernsvinduer, de gule gulvfliser (hvorunder der i 40 cm.s dybde findes et munkestensgulv), og resterne af en udvendig bemaling direkte på kvadrene med køn
røg og hvide fuger12. Tagene er blytækte. Det indre står hvidtet med de i det
foregående nævnte undtagelser; loftet, der indtil 1928 var klædt med fyrre
brædder på undersiden (Chronik), har nu synlige, brune bjælker med grå bræd-
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Fig. 3—4. Fole. Detailler af den tøndehvælving, som dækker den indvendige apsides vestre del. 3. Mun
kesten i binderskifte. 4. Kiledannede tufsten i vekslende skiftegang (p. 814).

der på oversiden; bjælkelaget er ændret i forbindelse med tagværket (se oven
for), således at hver anden bjælke er ny, af fyr, hver anden gammel, af eg (30—
35 cm i kvadrat) og sammenhugget af to. På de gamle bjælkers ender ses rester
af en marmorering på rød bund med hvide og sorte rammestreger.
†Kalkmalerier. Det gotiske tårns nordvindue var blændet med munkesten,
hvorpå der blev fundet en kalkmalet roset dannet af seksdelte cirkler.

INVENTAR
Alterbordet er fra 1935, muret af munkesten fra fylden i den 1928 frigjorte
spareblænding i tårnrummet; det står 110 cm fra korets østvæg og erstattede
en 1852 opstillet trækasse7. På loftet ligger en lille rest af et panel, en stump af
et bueslag, der med sine vekslende stjerner og rosetter svarer til arkaderne i
Gram altertavle (p. 797); muligvis rest af †alterbordspanel.
Altertavle (sml. fig. 5) i senrenæssance, o. 1620, af søjletype med smalle stor
vinger. Fire glatte, joniske søjler med beslagværksprydbælter deler storstykket
i et kvadratisk midtfelt, indrammet af en æggestavliste, og to smalle sidefelter,
foran hvis arkader der står dydefigurer på konsoller, »Troen« mod nord, nu kun
med bog, og »Håbet«, med anker og fugl, mod syd. De ret smalle storvinger
med kartoucheagtige flige går ned langs postamentet og er lidt forskelligt udDanmarks Kirker, Haderslev amt
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formede; i midten et englehoved fra 1935, det år da vingerne atter blev føjet
til tavlen efter at have henligget på loftet; på den øverste flig et profilhoved.
Postamentet, der er lige så bredt som storstykket, deles af svungne, beslagværksprydede fremspring. På gesimsen står to andre dydefigurer, »Kærlig
heden« mod nord (har sikkert haft et barn på armen) og »Retfærdigheden« mod
syd, med sværd og vægtskål. Topstykket er over et lavt postament komponeret
sammen med vingerne, og den arkitektoniske opbygning er forladt. I topfeltet,
hvis bund er skåret som et skydække, står en halvfigur i højt relief af den
kronede Kristus med verdenskuglen (fig. 7). Mens de ornamentale skæringer
ikke hæver sig over det almindelige, er figurbehandlingen bedre end vanligt i
amtet. Tavlen restaureredes og opmaledes 1935 af H. Munk, Holbæk, og ved
denne lejlighed fremkaldtes og udbedredes en barokstaffering fra 1715, da
maler Johannes Holm (sml. altertavlen i Gram p. 798) fik betaling for at male
tavlen; to vogne befordrede ham til Haderslev, hvor en håndlanger afskrabede
den gamle farve og grundede for den nye6. De overvejende bundfarver er grønt
og rødt, desuden forekommer blåt, hvidt, meget guld og sparsomme lasurer. I
frise- og postamentfelter gylden fraktur: »Skal ieg ikke drikke den Kalk« etc.
Joh. 18, 11 og nadverordene, de sidste fordelt i de tre postamentfelter. Ved
samme lejlighed malede Holm på midtfeltets gamle brædder et nyt maleri,
Gethsemane. Kristus sidder segnefærdig i et klippelandskab med uheldsvangre
skyer, en engel står bag ham og peger på to andre engle foran, den ene med
kors, den anden med kalk. Dragternes farver er klare og glansfulde og kontra
sterer godt mod uvejrsbaggrunden, men udførelsen er sødladen, hvilket måske
skyldes en opmaling i forrige århundrede.
Ved istandsættelsen 1935 konstateredes sporene af en ældre staffering, der
lå på kridtgrund og havde meget stærke farver med rigelig anvendelse af rød
og grøn lasur på sølv, samt smalte. »Troen«, som nu er i hvid dragt med blå
kappe, har haft rød kjole (rød lasur på sølv) og en smalteblå kappe, »Håbet«,
nu i hvid dragt med grøn kappe, var iført zinoberrød kjole med grøn kappe.
Altersølu. Kalk, skænket 1766, med rund fod, drevet sekssidet op og med
pånittet krucifiks. Under det nederste, cylindriske skaftled er der en lille knop,
spidsoval i tværsnit, med graverede fligeblade på oversiden. Den egentlige,
store knop har englehoveder på de lodrette sider og herimellem dybe hulinger,
der fortsætter på over- og undersiden, hvis graverede blomster (bl.a. tulipaner)
vokser mellem hulingerne. Stort, let udsvajende bæger med kursiv: FCGVS
1766 (sml. oblatæske), 25,7 cm høj. På foden Åbenrås bymærke og mester
mærke FCH i rektangel for Fridrich Christopher Hansen (Bøje 1208). Disk,
med rand af tre kølbuer, samme indskrift og stempler.
Oblatæske, skænket 1767, oval, 11,4 cm lang; på låget ses et punslet kruci
fiks og uden for en rammelinie skriveskrift: »Friderich Christian Von Schach
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Fig. 5. Fole. Kor og apsis.
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— Fohl Kierches 1767« og bladrække. Under bunden to ens stempler rime
ligvis for Haderslevguldsmeden Iver Rudolph v. Barm (Bøje p. 225). Vin
kande af plet. 1713 leverede Bøtticher i Ribe (Bøje p. 357) en ny †kalk og disk 6 .
Sygekalk, mindende om den samtidige sygekalk i Gram (p. 799), 12,5 cm
høj, med Københavns bymærke 1865; samtidig disk. Oblatæske og vinflaske til
at indsætte i kalken, begge fra 1922.
Alterstager, sengotiske, 30,5 cm høje, med lav, konisk fod kantet af rundstave
og opadsmalnende, trindt skaft med midtdelt skaftvulst; forneden på skaftet
et lille afsæt. Lyseskål omtrent svarende til fodskålen. 1928 »oppudsedes« sta52 *
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gerne og forsynedes med løvefødder13 (mærker efter tre ældre fødder ses). Ind
beretningen fra 1910 nævner, at stagerne havde »sideholdere«, d.v.s. lysepiber.
Alterskranke 18537, med støbejernsbalustre formet som plantestængler.
Døbefont (sml. fig. 5), romansk, af granit, med udbugende kumme, 71 cm i
tvm. foroven og ca. 83 på midten. Langs mundingen har den en indhugget
siksaklinie over et bånd med tovstav og ved overgangen til det korte cylinder
skaft ligeledes en tovsnoning. Foden, der består af lagdelt granit, er stærkt
afskallet, men har haft en indhugget siksakbort på den nedre af de to aftrap
ninger, der formidler skaftets runde form til den firkantede plint. Denne har
hulede felter mellem øvre tovstav og nedre platte; på den mod syd vendende
side har platten to bånd, hvoraf det nederste tovsnoet, ligesom båndene er delt
af en lille, lodret rundstav. At denne side også oprindelig har vendt udad, frem
går af hjørnernes to ret omhyggeligt udførte menneskehoveder med markeret
kind- og hagekontur, ører og (vistnok) hue, mens de to andre hjørner må nøjes
med henholdsvis en knold og et par rundstave. Intet afløb. 1853 blev fonten
marmoreret7, men er nu renset.
Dåbsfad, o. 1550—75, sydtysk arbejde af vanlig type med dreven ornamen
tering; i bunden ses bebudelsen omgivet af en ring med minuskler, herudenom
hjort-og-hund-frise, der gentages på randen. Tvm. 63 cm. Dåbskande 1944.
En †fontehimmel, mitraformet, fandtes endnu 1910 (indberetning).
Håndklædeholder (sml. fig. 5), o. 1625, amtets almindelige type, af fyr, med
fladsnit, i frisen og på siderne små englehoveder. Under en istandsættelse og
nystaffering ved H. Munk 1935 fik den nyt topstykke, af eg, rudebosser flan
kerende fladsnittet i stedet for masker(?) samt eet nyt englehoved. Over fonten.
Korbuekrucifiks (fig. 8), sengotisk, o. 1520. Den 160 cm høje, muskuløse
figur hænger i skråt strakte arme. Ansigtstrækkene er indfaldne og udtrykket
stærkt lidende, munden halvåben med synlige tænder, øjnene lukkede. Den
turbanagtige tornekrone er trykket dybt ned i panden, fuldskæg og hår er
usædvanlig kraftigt og skåret med sirlige detailler. Lændeklædet har nu kun
een lang, stiv flagresnip til heraldisk højre, men har måske haft en tilsvarende
til venstre. Korset har almindelig senmiddelalderlig profil med glatte kanter
og forsænket, hvælvet midtparti. Evangelistsymbolerne, der alle holder skrift
bånd, er ret naivt skårne og næppe af den billedskærer, der har udført figuren.
1852 blev krucifikset, der indtil da havde haft plads i korbuen, henlagt på
loftet; herfra blev det nedtaget, istandsat, nystafferet af Magnussen, Haderslev,
og ophængt på skibets nordvæg 191014.
Efter fjernelsen af det middelalderlige krucifiks købtes et mere »passende«,
formodentlig hos jernstøber Bennichsen, Haderslev5. Det nedtoges o. 1928.
Prædikestol (fig. 9) i renæssance, sikkert fra 1627, hvilket årstal stod på den
nu nedtagne himmel, hvoraf der endnu findes nogle rester på kirkens loft.
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Fig. 6. Fole. Prædikestolsfelt (p. 821).
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Fig. 7. Fole. Altertavlens topstykke (p. 818).

Stolen er på fem fag, de lire danner en polygon, det femte er vinkelret på op
gangen. I storfelterne er der arkader, hvis tungede, underskårne bueslag skaber
en god perspektivisk virkning for de reliefskårne scener; i sviklerne skablonagtige ornamenter, et par svarende til altertavlens. I arkaderne er der rigt
skårne relieffer: forkyndelsen, fødselen, omskærelsen, kongernes tilbedelse og
dåben (fig. 6), men udførelsen står ikke mål med motivernes rigdom, og det er
ikke lykkedes billedskæreren at opnå samspil mellem de enkelte personer i
scenerne, ligesom proportionerne ikke altid er overholdt — de fleste personer
har således alt for store hænder. Medens postamentfelterne er glatte, er der
små, fine kartoucher i frisefelterne med reliefskårne versaler: »Du skalt huese
mine ord« etc. Deut. 6. Under postamentfremspringene er der store engle
hoveder og mellem dem kartoucheagtige hængestykker. Opgang fra 18537. Af
himmelen, der havde skåret, dansk versalindskrift fra Hebræerbrevet 9, 11,
samt af underbaldakinen, findes nu rester på loftet og i præstegården. Stolens
staffering, der ikke dæmper skæringernes dårlige sider, er broget med meget
uægte guld; som bundfarve dominerer hvidt. I postamentfelterne gyldne ver
saler: »Heb. 10. Jesus ofrede et offer for synden, som gielder evindelig; 1. Pet. 3.
Christus led en gong (!) dend retfærdige for de wreferdige«, hvorunder der
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Fig. 8. Fole. Korbuekrucifiks (p. 820).

P. N. 1923

skimtes ældre versaler. I hængestykkerne ligeledes versaler: »Tomas Ebesen
kirke. v. — H. Bertel Iesper.s. [sognepræsten] — tom — Tomas Stafen.s. k. v.
— Anno 1652«. Årstallet hentyder til en staffering. Sml. Gram, p. 804.
Lysearm (fig. 12), af smedejern, på prædikestolen.
Stolestader i nygotisk stil, fra 1853, leveret gennem bygmester Hjort af
snedkermester Hornom og malet af malermester I. Hansen, Ribe7. De »mage
liggjordes« 1928 (Chronik), †Præste- og †degnestol flyttedes 1853 om bag alteret7.
Pulpitur 1932, med malerier af syngende børn (ved Viktor Steensgaard, 1947).
Orgel 1932, fra Marcussen og søn, orgelfaçaden tegnet af Erik Petersen.
Nyere klingpung med lille klokke, på sort, drejet skaft; i brug.
Præsterækketavle 1949, smykket med fire englehoveder, hvoraf de tre stam
mer fra ældre inventar; malet af Viktor Steensgaard.
Skib, fuldrigger: »Frederik IX.« 1949, udført af Wrisberg Hansen.
To enkle ligbårer, den ene med drejede kugleben; på loftet.
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Fig. 9. Fole. Prædikestol (p. 820).
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Klokke 1919, støbt hos B. Løw og søn, København, skænket i anledning af
Nordslesvigs genforening med Danmark, af greve Ad. Brockenhuus-Schack.
Den tidligere †klokke var fra gotisk tid, skriftløs, men med aftryk af to hele
og fire halve brakteater samt et pilgrimstegn; flere af hankene havde tovstave,
to havde riller. Tvm. 62 cm (Uldall p. 138).

GRAVMINDER
†Epitaf. O. 1707. »Demoieselle« Ingeborrig Gregersdatter Fogh, født i Puggaard i Ribe 27. juni 1673, forældre: mag. Gregers Fogh, rector schol. og Karen
Pedersdatter Kragelund; »levede et ærbar og skikkeligt Liv udi 33 Aar 6 Maaneder, døde her i Fohle Præstegaard 1707 1. Jan. Af hendes Gave er Kirken
med Malning saaledes beprydet«15. 1767 på »den søndre Side af Muuren«.
Gravsten. 1) 1546, gotisk (fig. 10), bagsiden genbenyttet o. 1632. »Anno
d(omi)ni mdxlvi. Her ligger begven v(?) ... onde sal.. a .. [i]acobs hues siel
gud haffue evimdelig(!) am[en]«. Hvidgrå kalksten, 200 × 84—71 cm, sikkert
genbenyttet, unggotisk sten. Randskrift med klumpede reliefminuskler (store
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initialer, rudeformede skilletegn mellem ordene), stærkt slidt og forvitret, midt
på et bomærkeskjold og i hjørnerne cirkler med evangelistsymboler; disse er
forneden afsavet sammen med en del af indskriften (fornavnet), da stenen
benyttedes tredie gang, denne gang bagsiden (fig. 11), der o. 1632 forsynedes
med versal-tværskrift og billedfremstillinger, alt i relief på hvælvet overflade.
Indskrift over: Beret Andersdater, som salig hensov 1632 i hendes alders 58(?)
år; hun boede i Akier med sine ægtemænd, Søfren Jonsøn og Lavers Jørgensøn.
Over skrifttavlen arkade med engel og Jesumonogram flankeret af krans- og
korsbærende engle, under tavlen kartouche med dødssymboler. I tårnrummet.
2) O. 1652. Jørgen Clausen Sture, sognepræst til Hygum, død 15. april 1629,
39 år og 2 måneder gammel, [og hustru, der] levede i ægteskab med hr. Jørgen
Sture 15 år, med hr. Peder Berthelsen [død 1652] i 21 år; hun døde år □
Rød kalksten, 137 cm bred, i flere stykker. Stenen, der svarer til nr. 4 i Gram
over Frederik Hansen Friis (p. 809), har været delt i tre afsnit, i midten med
et ovalt skriftfelt (udslidte reliefversaler), flankeret af Kristus med sejrsfa
nen og »Troen« med kors, begge stående på postamentfremspring og holdende
en krone over skriftfeltet; herover en brudt gavl kronet af den opstandne
Kristus i skyer mellem englebørn med tøjguirlande. I postamentfremspringene
forneden er der skriftsteder mellem henholdsvis brændende lys og kranie.
Stenen, der tidligere lå på Hygum kirkegård, hvorfra den o. 1840 solgtes til en
gårdmand i Obbekjær16, har siden o. 1940 sin plads foran vestindgangen.
3) Begyndelsen af 1700’rne. Grå kalksten, 192 × 132 cm, med helt udslidt
versalindskrift i stort ovalfelt omgivet af laurbærbladramme, i hjørnerne sid
dende evangelister med deres symboler, foroven Matthæus og Lukas, hvor
imellem retkantfelt (skriftsted med fordybede versaler), mellem de nedre synes
ligeledes at have været et retkantfelt; profilramme. Vest for tårnet.
4) O. 1748. Christian Lehmann, født i Hobroe 2. dec. 1693, søn af provsten
sammesteds sal. Jacob Frisenberg og sal. fru Anna Catharina Kuur; dimitteret
fra Wiburg skole 1713, »viste prøve til attestats 1716«, i 10 år fuldmægtig hos
kongens generalfiskal Truels Smit. »Riiber-Stift takker ham for 5 Aars Tieneste
som Fuldmægtig hos Sal. H. Geheime-Raad og Stift-Amt-Mand H. Christian
Carl von Gabel. Hendes Høy-Grævelige Naade Frue Anna Sophia Rantzou
Grævinde af Schak erkiender hans Forstand og Troeskab som Ober-Inspector
over Schakkenborg-Grævskab og hendes egne Gaarde«. Død på Schakkenborg
5. dec. 1748, 55 år og 3 dage gammel; »Her blev hans Legeme efter hans Begiering nedsat, Og hans Grav beprydet med denne Steen efter Ordre af Hendes
Høy-Grævelige Naade«. Herefter berømmende vers. Udslidt sten, hvis indskrift
— med reliefversaler —er citeret efter præsteindb. 1767; foroven og -neden stor
bladet akantus. Syd for kirken; 1767 »sønden Kirken liige for Prædike-Stoelen«.
5) O. 1775—1800. Gravsten 184 × 125 cm, med næsten udslidt indskrift,
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Fig. 10—11. Fole. 10. Gravsten fra 1546. 11. Sammes bagside genbenyttet o. 1632,
over Beret Andersdatter (p. 824).

reliefkursiv og -versaler; stenens udsmykning er af den i landsdelen ofte forefundne type med stort ovalfelt omgivet af bladramme, foroven svævende engle,
der holder en oval medaillon mellem sig, og i de nedre hjørner englehoveder, alt
inden for riflet rammekant. Vest for kirken.
6) O. 1775—1800, sekundær indskrift over Karen Andersen Schmidt, født i
Weien 1. dec. 1775, død i Obbekier 19. okt. 18[2]9 (Chronik) og Severin Jensen,
født 30. dec. 1772 i Røding, død 7. nov. 1832; gift 20. juni 1818, »uden i dette
11 Aar og 4 Maaneders kjerlige og lykkelige Ægteskab at være velsignet med
Livsarvinger«. Rød kalksten, 182 × 105 cm, med kursivindskrift og i hjørnerne
rokokoornamentik, alt inden for riflet rammekant. Vest for kirken.
†Gravsien. 1) O. 1703 (?). Sognepræst Hans Pedersen Weibel, død 23. marts
1699 i hans alders 84 år, og hustru Magretha, død 3. jan. 1703 i hendes
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alders 78 år, »sees af en Steen, som er lagt paa dem paa Kirke-gulvet« (præsteindberetning).
2) O. 1767 (?). Sognepræst Hans Christensen Høyer, død 2. nov. 1767 og
begravet den 11. ds. »lige ned for Prædike-Stoolen« (præsteindberetning).
Mindesten over fem i verdenskrigen faldne fra sognet, rejst 1920.

KILDER OG HENVISNINGER
L A . Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Fole 1881—1907. —
Fole præstearkiv: B. Liber daticus 1766—1834. — Gram godsarkiv: Fole kirkeregnskabs
bog 1683—1696. — Gram og Fole kirkeregnskaber 1705—1714. — Sager vedr. Gram og
Fole kirkebygninger 1819—1918. — Ribe bispearkiv: præsteindberetninger 1693—1769.
Fole, dat. 22. okt. 1767. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed
p. 28. — Liber daticus 1835 ff. (ved embedet). — Chronik o. 1890 ff. (ved embedet). —
Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen
1910, Harald Munk 1935 (altertavlen), P. Kr. Andersen 1948 (inventar og gravsten) samt
P. Filtenborg 1952 f. (oplysninger om gravsten m. m.). — Undersøgelse og beskrivelse
ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 402 f. — P. Filtenborg, i Den nordslesvigske Kirke, 1945, under red. af H.
Hejselbjerg Paulsen, p. 220—24.
1

Jfr. Repertorium nr. 1331. 2 P. 109, jfr. Repertorium 2. rk. nr. 278 og 592. 3 Kro
nens Skøder II, 405. Aug. F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten, 1932, p. 331 nr. 3059.
5 Ribe bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 6 Gram godsarkiv: Gram og Fole kirke
rgsk. 1705—14. 7 Gram godsarkiv: sager vedr. Gram og Fole kirkebygn. 1819—1918.
8 Enkelte kiledannede tufsten fremkom ved ombygning af et udhus hørende til gården
Granly lidt øst for Fole. Gården blev udflyttet efter kirkens restaurering; fundet af de
særprægede tufsten viser, at der er benyttet affaldsmaterialer fra kirken, og dette antyder, at hvælvingen er blevet ødelagt på et så sent tidspunkt. 9 Ovsted kirkes kor
har en tid stået som et selvstændigt kapel; fra rummets nordøsthjørne er der adgang
via en trappe i murlivet til loftsrummet. 10 Stampemøllen, der ligesom kirken hørte
under Gram, blev ombygget umiddelbart efter kirkeistandsættelsen 1852—53. 11 Kor
buen blev afrenset 1923 (Chronik), selve muren 1953. — På baggrund af vort nuværende
kendskab til de sønderjyske granitkirker forekommer den kvaderklædte triumfmur på
faldende, og det vil i den forbindelse være nærlig
gende at opstille det spørgsmål: har koret med sin
alterplads stået som et kapel i lighed med Ovsted?
(sml. note 9 ovfr.). 12 Jacob Helms: Danske Tufstens-Kirker, I, 1894, p. 88, note 3. 13 Hejmdal
12. maj 1928. 14 Tilføjelse i Haupts håndeksem
plar. 15 Denne maling er antagelig udført kort
efter af malerne Anders og Lars Hansen, der ifølge
regnskaberne fik henholdsvis 117 og 39 rdl. for
malerarbejde (note 6 ovfr.). 16 Oplyst af provst
P. Filtenborg, Fole, i brev af 20. nov. 1942 til LA.
Åbenrå.
Fig. 12. Fole. Lysearm (p. 822).
4

Fig. 1. Toftlund. Ydre, set fra syd.
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kaldes endnu i folkemunde, efter
Kirken
jfr. † gravsten nr. 1 og 6 og sagnet

sognebyens oprindelige navn »Herrested kirke«,
nedenfor, under hvilket navn den også opføres
i »Ribe Oldemoder«s kirkeliste (Heryxstath), med en afgift på 4 sk. engelsk og på reformationstiden i procuratio 2½ sk. engelsk (jfr. Nustrup p. 642). Jævnsides med dens
beliggenhed har dette vel givet anledning til det nedenfor omtalte vandresagn. Kirken
lå lige som herredets øvrige kirker under arkidiakonatet, indtil dette 1652 forenedes
med bispeembedet. Patronatsforholdene i middelalderen kendes ikke; ved reformatio
nen blev den hertugelig og overgik efter hertug Hans’ død til kongen.
Ved en udgravning i koret 1953 fandtes i dettes østre del, fortrinsvis foran altret,
14 *mønter rækkende fra Valdemar II.s tid og til Christian III.s; den ældste mønt var
en Ribe penning (1231—41), Hauberg 42b; nu i den kgl. Mønt- og Medaillesamling.
En helligkilde er omtalt p. 828.
Et navneforklarende sagn fortæller (i forskellige variationer)1, at man begyndte at
opføre kirken på et bjerg nord for Stenderup, kaldet Gryd, men om natten forsvandt alt,
hvad der var muret om dagen, og fandtes på det sted, hvor kirken nu står: Her er sted.

Kirken ligger i sognets sydøstlige del, syd for byen og tæt ved Herrestedgård,
som bærer samme navn som forhen kirken (sml. foran). Kirkegården hegnes i
syd, vest og nord af jorddiger med udvendig stensætning af kløvet kamp, opsat
1882, da de gamle stendiger solgtes2; en udvidelse mod øst fra 19032 hegnes dels
af jorddige med sten, dels af beplantning.
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Fig. 2. Toftlund. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen 1953.

Ifølge præsteindberetningen til Thurah3 var der på kirkegården »tvende store
hoye vesten kircke Taarnet, den synder er høy og noget spitz, den nør er platt
og noget slett ovenpaa«, og straks vesten for kirkegården endnu to høje; højene
på kirkegården blev næsten udjævnede ved planeringen 1855, og året efter
betaltes 108 rdl. for bortskaffelse af de opgravede sten fra den søndre høj4.
Den ældre del af kirkegården har køreport med låge i vest og nordøst, begge
med granitpiller. 1720 blev der brugt 3600 teglsten og en dør til en ny stette;
1730 og 1735 blev to gamle stetter fjernet, og fra den sidst nedrevne kørtes
stenene bort, mens tre karle på to dage rejste en ny stette af hugne sten; 1763
blev der muret to stetter4, muligvis i nord og syd, thi på det tidspunkt fandtes
der i øst og vest porthuse, der stod som stetter for sognets østre og vestre del;
det vestre hus, muligvis det, der i arkivalierne fra 1744—58 kaldes kirkehuset,
var størst og så rummeligt, at ikke blot de kirkesøgende kunde stå der i
regn og uvejr, men også indsætte deres »Bæster« der, hvis de kom kørende5;
muligvis var der også stald i det østre hus, kaldet Øredrup stette, som blev
opført 17484.
»Capellet«, der byggedes samme år4, må have tjent som ligkapel; det har
sikkert ligget i tilslutning til et af de to porthuse, og da der her ikke kunde stå
mere end fire par heste, trængte sognefolkene undertiden ved begravelse med
deres heste »ind i husene med en sådan voldsomhed, at de hverken forskåner
de folk, som klæder liget, eller liget selv. Derover fortørnes de, bander og
skænder på hinanden og flår sig endog i håret«6. Efter en udførlig brevveksling
blev husene nedrevet, og materialerne solgt på auktion 17747.
En kirkerist og et nyt kors i stetten nævnes 17127.
En †kirkekilde, som var ganske øde, blev omsat 17487. Den er muligvis identisk
med den i præsteindb. 1754 omtalte på »Stenderup byes mark norden byen«,
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Fig. 3. Toftlund. Ydre, set fra nord.
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hvor der 1681 opsattes en »arm block«, som imidlertid ingen kom til efter 1708.
En kirkebrønd, muligvis identisk med kilden, omtales 18174.
Kirken består af romansk apsis, kor og skib, sengotisk tårn i vest og i syd
et sideskib med våbenhus fra 1912. Mindst to våbenhuse og et sakristi er ned
revet. Orienteringen er omtrent solret.
Den langstrakte romanske bygning er opført af granitkvadre i gennemgående
skifter over dobbeltsokkel med hulkant eller »fals« (p. 257, fig. 27—28), men
stærkt omsat; indvendig er murene af ret store, rå kampesten, som er formuret
i jævne skifter; apsidens ældste puds er meget grov med perlegrus og strand
skaller; apsidens murhøjde er ca. 310 cm, korets 375, skibets 4208. Af de op
rindelige vinduer er der bevaret eet i apsiden, eet i korets nordmur og øst
karmen af et tilsvarende i sydmuren samt tre i skibets nordmur, alle omkring
120 cm høje udvendig; de indvendige højder i apsis, kor og skib er henholdsvis
omkring 145, 165 og 190 cm, og vinduerne er hævet henholdsvis 125, 210 og
260 cm over soklen; de har alle monolitoverligger, skibets med rundbue, ap
sidens og korets med fladbue (sml. præstedøren).
Den 190 cm høje, sokkelbrydende præstedør på korets sydside har som over
ligger en kvader, hvori der er udhugget et fordybet tympanonfelt med et korset
hjulkors i relief; også begge skibets døre er bevarede og i brug (den nordre,
fig. 4, har været tilmuret fra 1738—1912); de er begge udformet som tosøjlepor-
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taler med glat tympanon under rundbuet stik af krumhugne kilesten, (Macke
prang: Portaler p. 67, 69). Dørene, (den søndre 230, den nordre 212 cm høj)
bryder soklen, og det underste sokkelskifte er forkrøbbet ind i søjlefalsen; de
spinkle søjleskafter, hvoraf tre er monolitte, har primitivt udformede baser og
kapitæler, og dørens kragbånd (p. 257, fig. 9) er kun profileret mod lysningen;
mens syddørens baser har et profil, der minder om sokkelprofilet (p. 257, fig. 27),
har norddørens baser to vulster, som på den østre adskilles af et hul-led; vest
basen har i nordøst en hjørneknop af form som et skægget mandshoved. Kapi
tælerne er af terningform, de søndre mærkeligt høje og deforme med glatte
skjolde, de nordre med lav reliefhugning på to sider; det østre kapitæl har et
fordybet felt, det vestre en fembladet plante (mod øst) og en løve med halen
løftet over ryggen (mod nord). Alle tre døre har ændrede(?), smige inderkarme,
døranslag af munkesten, og vandret afdækning; den over præstedøren anvendte
granitsten har dog en svag fladbue.
Indre. Apsisbuen er lav, falset og rundbuet, apsishvælvet halvkuppelformet,
og den kvadersatte, men udvidede triumfbue har profilerede kragbånd (p. 257,
fig. 10) og overgribende rundbuet stik; forneden i nordvangen er der genanvendt
en profileret kvader (p. 257, fig. 8), der muligvis tidligere har siddet som sokkel
sten i buen. I nordre kormur er en munkestensmuret, nærmest halvcirkulær
sidealterniche. En undersøgelse9 af jordbunden i apsiden og i korets østre halv
del afslørede to gulve, det øvre af munkesten, det nedre af piksten og ler (i en
dybde af 20 og 40 cm). Under disse lå et fyldlag af store kampesten og et
70 cm højt kampestensfundament10, sikkert en strækmur under apsisåbningen.
Ændringer og tilføjelser. Skibets vestre taggavl, der er af munkesten i munke
skifte, må sikkert stamme fra et gotisk byggearbejde; en del af gavlens skrå
taglinier og et enkelt savskifte ses fra tårnets mellemstokværk; i gavlens inder
side er der benyttet røde og gule sten.
Tårnet, der tidligere var af Tørninglen-type, har nu saddeltag og gavle i øst
vest; det er opført af munkesten i munkeskifte (midtridset fuge) blandet med
rå kamp, kvadre og sokkelsten fra skibets vestgavl. Det høje, snævre tårnrum
(sml. Branderup p. 850) åbner sig mod skibet med en høj, rundbuet arkade, og
det har i syd, vest og nord helsten dybe, spidse, skjoldbuelignende spareblæn
dinger; under det nuværende sydvindue ses halvstensfalse fra en ældre åbning
(dør?). Rummet har krydshvælving med kvartstensribber, flade kapper og
trækhuller af to sammenlagte munketagsten i de fire svikler; hvælvingens over
side er kuppelagtig. En spindeltrappe i nord giver adgang til mellemstokværket;
trappehuset, der er meget stærkt ommuret, har smal, retkantet underdør, skakt
af bindere, 14,5 cm tyk, firkantet spindel og fladbuet overdør. Mellemstok
værket er helt uden lysninger; en brudt åbning gennem skibets gavl gav tid
ligere adgang til skibets loft. Tårnets østmur hviler på en stor, spids aflastnings-
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bue, der er spændt over skibets vestgavl;
klokkestokværket har mod nord og øst
to fladbuede, falsede glamhuller og til de
andre sider et nyere fladrundbuet.
Tårnets østgavl med tre små, stigende
spidsbueblændinger mellem savskifter er
en mindelse om tårnets Tørninglen-spir,
»som 1634 den 11. Octob. paa KarensNat, af den bekiendte her udi Landet
skadelig Storm-Vind« blev bøjet, så man
måtte brække det ned, og præsteindberetningen 1754 meddeler videre, at tårnet
nu er »bedækket med bly oven og bygt
med Sparrer«. En regnskabsnotits fra
1686 tyder på, at spiret først blev nedta
get dette år, hvorefter der byggedes et
andet af nyt (sml. dog tagværker), der
blev tækket med bly på begge sider. Tår
nets vestgavl med tre kurvehanksdækV. M. 1953
Fig. 4. Toftlund. Skibets norddør (p. 829).
kede blændinger må enten henføres til
denne ombygning eller til 1750, da tårnets syd- og vestside skalmuredes7. Ved
en omfattende restaurering 1912—13 blev skibets sydmur og et våbenhus (sml.
ndf.) nedrevet, og kirken udvidedes mod syd med et sideskib, hvis vestre del
tjener som våbenhus. Den store tilbygning (arkitekt Blunek, Berlin)11, der er
opført af tegl og genanvendt materiale fra skibet, har tre parallelle sadeltage
med gavle i syd; flere steder i murværket er der indsat små, støbte lerrelieffer
(A. Wilckens), et enkelt fremstiller korsfæstelsen, de øvrige dyr og mennesker.
†Våbenhuse. 1642 blev kirkeklokken støbt i våbenhuset (sml. p.842), som må
være identisk med »Skrøvssett«, der 1695 var brøstfældigt4, og med det nordre12
våbenhus, som blev nedbrudt 1737 samtidig med, at man opførte et nyt i syd7.
På det var der idelig reparationer, og 17527 lod man Hans murmand »opsætte
Vaaben Huuset og beiegge den Vester Side med Blye«; arbejdet varede 27 dage
og har antagelig bestået i en omfattende fornyelse. Dette våbenhus, hvis tag
linie ses på sydmuren, og som må være identisk med det 1812 omtalte Karnhus13, afløstes 1912 af det nuværende våbenhus, der er bygget sammen med
sideskibet. — 1751 nævnes døren til ovnen4, sikkert en blystøberkamin.
†Sakristi. Ved en auktion 17747 blev der også solgt materialer fra et sakristi
på kirkens sydside4, sikkert beliggende ud for korets præstedør; det var af
grundmur med afstregede fuger og opført af kirkeværgen Outzen 17457 (præ
steindb. 1767—68); det blev nedrevet 1770, efter at en kakkelovn, som var
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indsat, for at præsten »i Svagheds Tid« kunde forrette skriftemålet, var blevet
fjernet5.
1742 blev der lavet en dør i kirkens østerende7, muligvis den under apsidens
vindue, og apsiden må en tid have været udskilt som sakristi (sml. p. 835).
Tagværker. Apsidens tagværk er af eg og middelalderligt, men næppe oprin
deligt; det har øksehugne stregnumre fra eet (i syd) til ni (i nord) og er noget
omsat, idet hvert andet spær er trukket lidt ind, således at tagfladen nu har
færre polygonsider end tidligere. Tårnets sadeltag er i vid udstrækning udført
af genanvendt egetømmer fra spiret, og det østlige spærfag, som har spor efter
en brandstang, står i virkeligheden på sin oprindelige plads over den eneste
bevarede gavlspids. Kor og skib har tagværker af fyr fra 18832.
Tårnets øvre del er hvidtet ligesom vindueslysningerne og et bånd under
tagskægget, resten står i blank mur; alle tage er tækket med skifer, der for de
middelalderlige afsnits vedkommende blev oplagt 18832, hvorefter blybeklæd
ningen solgtes til Agerskov14. De romanske vinduer har rammer af bly, de
øvrige af træ; et vindue på skibets nordside, vest for døren, med kurvehanksstik, tvedelt i højden, blev udhugget 1733 af hensyn til pulpituret7; vinduets
øvre del blev 1954 omdannet med de romanske vinduer som forbillede og dets
nedre del tilmuret.
Bygningens indre præges af en restaurering 1953—54 (arkitekterne Holger
Mundt — Ebbe Clemmensen); ved den gennemførtes en hårdhændet pudsafbankning indvendig, den kassettemalede bræddebeklædning på undersiden af
skibets og korets loftsbjælker blev erstattet med et gråmalet loft på bjælkernes
overside, og der gennemførtes ændringer i våbenhuset (sml. fig. 2); gulvene blev
omlagt med røde munkesten undtagen i våbenhuset, hvor der er fliser af kalksten.
Nogle sene kalkmalede dekorationer på apsisbuen og de romanske vinduers
smige forsvandt ved pudsafbankningen, og dekorationer på loftsbjælkerne (ud
ført af A. Wilckens) i den søndre tilbygning blev overmalet.
En †solskive nævnes 17427.
En vindfløj med udstanset årstal, 1800, sidder på tårnets vestgavl; 1686
(p.831) opsattes en fløj, og 1741 betaltes for spiret og hanen at færdige7.

INVENTAR
Muret alterbord fra restaureringen 1954 med panel fra samme år; det tidligere
bestod af et nyere fyrretræspanel med ovalt krummet forside og var dækket af
et nyt, rødt fløjlsalterklæde med guldkors. — 1667—68 var †alterbord muret,
og heri fandtes et skab, som beskrives i præsteindb.: »I nordre Side af Alteret
et lidet Skab med en Jerndør for som en Rist, indmuret i Muren, hvori der
menes, Munkene har haft Kalk og Disk staaende eller Relikvier liggende
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Fig. 5. Toftlund. Indre, set mod øst.

P. Kr. Andersen 1954

ligesom særdeles hellige Relikvier i et endnu i samme Skab indhugget dy
bere Hul«.
Sidealter, se nichen i korets nordvæg p. 830 og 835.
Altertavle, (sml. fig. 5) i højrenæssance, fra o. 1620; tavlen, der typologisk
danner overgang mellem altertavlerne med »løse« fløje og Vardemesteren Jens
Olufsens (jfr. f. eks. Brøns, Tønder amt), har kvadratisk storstykke over
postament med kraftigt profileret fodstykke og gesims. Sidestykkerne flankeres
ligesom storstykket af glatte rammestykker med foranstående joniske søjler.
Storvingernes halvkartoucher har midtmedaillon om englehoved. Det egentlige
Danmarks Kirker, Haderslev amt

53

834

NØRRE-RANGSTRUP HERRED

Fig. 6—7. Toftlund. Altertavlemalerier (p. 835).

V. M. 1953

topstykke er en brudt volutgavl med et langt, fladt ovalfelt; sidestykkernes er
kartoucheformede.
Tavlen restaureredes 1954 ved maler Peter Kr. Andersen, som ved denne
lejlighed fremdrog et farvelag, der sikkert stammer fra 1675 (jfr. nedenfor). I
regnskaberne gives ingen oplysninger herom, men derimod, at maleren Jacob
Kryzingbahr af Tønder 1736 malede i 28 dage ved alteret og pulpituret15. Far
verne er hovedsagelig hvidt, blåt og grønt og en sparsom forgyldning. På postamentets gesims fremdroges rester af hvidmalet beslagværksornamentik på blå
bund. Volutgavlens bundfarve er violet, mens indskriften i fladovalen er med
forgyldte versaler: »Soli deo gloria«. I postamentfeltet er med forgyldt fraktur
skrevet: »Saa elskte Gud Verden etc. 1675«. I frisefelterne i nordre sidestykke
og storfeltet læses: »Det er it sand Ord ac i alle maade vært at annamis at etc.
1. Timo. 1« — »Oc alt det som vaar fortabt«.
Storstykkets maleri, der som de to andre er malet med olie på træ, forestiller
nadveren (samme forlæg er brugt bl.a. i Asminderød (Frederiksborg amt),
Bevtoft p. 896 og Moltrup p. 545). Bordet, hvorom de urolige, broget klædte
disciple sidder, er anbragt på langs i billedplanet og med frit udsyn til den
gestikulerende Kristus under en vissengrøn baldakin med purpuragtig himmel;
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fire disciple foran bordet, nr. 2 fra venstre Ju
das med pung, sidder på tværstillede bænke.
Sidestykkernes malerier forestiller dyderne,
Tro og Kærlighed (fig. 6—7); de er yndefulde,
men ikke så elegante som i Hjerting (p. 786);
de står på en halvkugle og er iført stærktfarvede draperier. Troen, med kors og kalk, bærer
hvid underkjortel, hvorover rød kappe, Kær
ligheden, som på venstre arm bærer et nøgent
barn, er iført en rød bluse med blåt slag og
gult, kort »skørt« over hvid underkjortel.
I apsismundingen fandtes før restaureringen
i gulvet en fyrrebjælke med taphuller for stol
per, der har støttet to døre nord og syd for
alteret, og det nye forværk ved alteret, som
Laust snedker gjorde 17367, og som har adskilt
kor og apsis, så der bag alteret dannedes et
rum til præsten.
Maria med barnet (fig. 8), fra et sidealter, go
tisk, o. 1475, har i alt fald samme forlæg som
Madonna i Tjæreborg (Ribe amt), og den »spejl
vendte« Madonna i Nr. Løgum (Tønder amt)
er, hvad foldekastet angår, næsten identisk.
L. L. 1954
Fig. 8. Toftlund. Maria med barnet
Den 145 cm høje Mariafigur, der står på måne
(p. 835).
seglen, har højre hofte skudt lidt frem, så den
danner en støtte for det lille, nøgne Jesusbarn, som sidder på Marias højre
hånd, mens hendes venstre, (der vel har holdt en blomst eller drueklase)
er brækket af. Over det bølgede hår, der falder i lokkede slangekrøller ned på
hver side af skuldrene, bærer hun en krone. Ansigtet er ægformet, øjnene har
brede, ovale indsnit, og munden er lille. Hun bærer underkjortel med firkantet
udskæring, der lader et lin komme til syne på hver side af halsen, desuden en
kappe, som falder i dybe folder og samles ved venstre hånd. Jesusbarnet, der
mangler begge arme (de er bevaret på Tjæreborg-barnet) og højre ben, har
tildels nyopskåret ansigt med store ører og krøllet hår. Figuren står nu uden
staffering, men med rester af yngre blå og okkergul farve på dragt og hår. Ved
restaureringen, udført af konservator N. J. Termansen 1956, fandtes minimale
rester af oprindelig kridtgrund i enkelte kroge og i et par tilfælde spor af for
gyldning. 1883 blev den solgt, men tilbagekøbtes (Haupt). 1754 stod den i
nordre korvægs niche (præsteindb.), men er nu anbragt på triumfvæggen, nord
for korbuen, måske dens oprindelige plads,
53
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Fig. 9—11. Toftlund. 9. Vinkande, stemplet 1812 (p. 836). 10. Dåbsfad (p. 837). 11. Dåbskande (p. 837).

Altersølv. Kalk, 1844, 22,5 cm høj med sekstunget, flad fod, indsvajet skaft
og knop med fladovalt tværsnit, midtdelt af perlestav mellem modvendte,
tungede blade; over knoppen indknebet led, derover stort, foroven udsvajende
bæger. På tre af fodens tunger graveret skriveskrift: »Tilhører Toftlund kirke.
I. B. & B. M. B. født L. d. 10de Juni 1844« (henvisende til præsten Jørgen
Bjerregaard og hustru Bolette Margrethe). Under bunden Haderslev bymærke,
broen, og to gange mestermærket W P i rektangel for Wolfgang Petersen (Bøje
1614). Glat disk uden stempler. Oblatæske, som kalken fra 1844, 4,5 cm høj,
9,5 cm i tvm., rund, glat; langs bundens rand indprikket skriveskrift: »I. B. &
B. M. B. født Leth d. 10. Juni 1844«. Under bunden samme by- og mester
mærke (det sidste dog mindre) som kalken. Vinkande (fig. 9), 1812 eller senere,
af tin, 15,2 cm høj, cylinderformet, glat med fladt låg, gæk som løve med for
poterne hvilende på en kugle; stor næbtud. Under bunden graveret »I B«; ind
vendig i bunden samt i lågets bund to gange mestermærke for F. H. Thiessen,
1812, inden for oval krans, samt et rosetagtigt mærke i dobbeltcirkel. I bunden
skimtes desuden to initialer CB (jfr. sygesæt).
Sygesæt 1798. Kalken bærer på bægerets rand følgende indskrift: »Denne
Kalk med Fad og Daase er givet til Guds Ære og Prydelse for Toftlund Kierke
ved de Syges betiening af Sogne Præsten Hr. Jacob Burcharth og Hustrue Mad:
Martha Christina Bøtkier i Aaret 1798«. Under bunden har kalken mestermærke,
P H i oval, for Poul Hansen, Tønder (Bøje 2857). På kalkens fodstykke er skruet
et oblatgemme, hvorpå er graveret: »Dette er besørget af Giverens 2den Hustrue
Sara Salig Burchart fød Giersten«. Disk med samme mestermærke som kalken.
Alterstager, barokke, 1625—50, svarende til Spandet (Tønder amt). De har
stejl, karnisagtig fod- og lyseskå og skaft med fortrykte balusterled over og
under den midtdelte, flade knop.
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Fig. 12. Toftlund. Stolestadegavle 1731—33
(p. 840).

V. M. 1953

Fig. 13. Toftlund. Detail af krucifiks
(p. 837).

Alterbibel, Frederik II’s, i ny indbinding.
Alterskranke (sml. fig. 5) fra restaureringen 1954 med symbolske felter, ud
ført af kunstsmed G. Reissmann, Sønderborg, efter tegning af arkitekterne
Holger Mundt og Ebbe Clemmensen (sml. Nybøl, Sønderborg amt). Den tid
ligere var af træ, fra o. 1900, med drejede balustre på høje plinter.
Døbefont, middelalderlig, af samme type som Agerskov (p. 879) og Hjerting
(p. 788), kun kummen bevaret, 99 cm i tvm., men blot 25 cm dyb, med næsten
lodrette sider, som forneden har en ret groft hugget affasning; intet afløb.
Granitfod fra 1954 afløste et nyere, muret fodstykke. I skibets nordøsthjørne.
Dåbsfad (fig. 10), 1600’rne, af messing, nederlandsk type, ottekantet, med
drevet, meget naiv fremstilling af syndefaldet i fadets bund på baggrund af
punslet cirkelslyngværk. På kanten punslet rankeslyng, hvorimellem drevne
blomster samt springende enhjørninge og hjorte.
Dåbskande (fig. 11) fra 1800’rne, af tin, af almindelig chokoladekandetype.
†Kristentøj holdtes 1854 af præsten16.
Fontelåg fra 1700’rne, med fire volutagtige, midtknækkede bøjler om en midt
stolpe; grønmalet. Ligger på loftet.
Krucifiks (fig. 13) fra o. 1450—75; den kun 61 cm høje Kristusfigur hænger

838

NØRRE-RANGSTRUP HERRED

i skråt strakte arme. Hovedet med de lukkede øjne og den let åbne, skæve
mund hælder stærkt mod højre skulder; snoet, turbanagtig tornekrone. Frem
stående hofteben og meget smalt lændeklæde, hvis korte snipper hænger ned
langs højre side og mellem benene; fødderne er krydslagte. Det grønmalede
korstræ af fyr, med cirkelskiver for korsenderne, er nyere. Krucifiksfiguren re
staureredes og opmaledes 1954, ved hvilken lejlighed fingrene tilsattes. Over
norddøren.
Prædikestol (fig. 14) 1654, ifølge regnskaberne17 udført af Hans Zammesen
[ɔ: Thammesen] fra Løgumkloster, og som Nr. Løgum (Tønder amt), Hellevad
og Bedsted (Åbenrå amt) en meget landlig efterligning af Tøndertypen, hvis
renæssancestil snedkeren har fulgt så nøje, det var ham muligt. I hver af sto
lens felter bærer kvartrunde balustersøjler det tandsnitprydede bueslag med
halvroset. Derunder nytestamentelige scener: Bebudelsen (fig. 15), fødselen,
dåben, den korsfæstede mellem to knælende kvinder (fig. 16), opstandelsen
(fig. 17) og himmelfarten, alle uhyre naivt skårne. I de smalle frisefelter over
hvert felt reliefskåret versalindskrift: »Prædikor/det holt ved / i tide i vtide
/ straf skeld / forman & c / 2 Tim. 4.«, og i postamentfelterne forklarende tekst
til reliefferne: »1) See dv skalt vndfange i lifvet Lvc. 1. 2) Eder er i dag en
frelsere født. Lvc. 2. 3) Os bør saa at fuldkom(m)e al retfærdighed. 4) Christvs
er død for vore synder. 5) Opstanden os til retfærdighed. 6) Hand opfoor i
høyheden. Eph. 4.« Hver af arkadefelterne flankeres af fyldinger med foran
stående balustersøjler; postamentfremspringenes profillister løber oftest ud i
kraftige spidser, hvorunder englehoveder (kun tre gamle). Ny bærestolpe (jfr.
nedenfor). Til himlen betaltes 1654 for anskaffelsen af egetræ og andet fjæl
samt vogn til »Kloster« efter snedkeren og kost til to snedkere i 36 dage (sml.
ovf.). Den er af samme form som stolen, har smalle frisefelter med reliefskåret
versalindskrift: »Jeg vil vdgyde min aand ofver alt kiød«. På hjørnerne kraftigt
udladende, spidse fremspring hvorunder lille halvsøjleled med vinget engle
hoved som hængestykke og herimellem bueslag med tandsnit og gennem
brudte huller i sviklerne. Hjørnetårne med topspir flankeret af kartouchefor
mede topstykker med sidespir og midtfelt. I topstykkerne, af hvilke det første
og de to sidste er fornyede, er skåret »AN NO 16 F.3. 54 PT HTS«.
Efter opførelsen af sideskibet 191218 forsynedes stol og himmel med to glatte
fyrrefelter i syd, hvor de tidligere havde stødt til den gamle langmur. Den
hovedistandsattes 1954; ved denne lejlighed erstattedes den svungne under
baldakin af en bæresøjle, og trappen, der førte op fra koret, afløstes af en ny
trappe fra sideskibet.
Under to lag egetræsmaling (den ældste 1857 ved F. N. Ferslev4) og en
brun fra 1912—13 fremdroges 1954 en broget staffering, der dateredes ved
en frakturindskrift på himlens indvendige kantside til 1726. Den meddeler:
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Fig. 14—17. Toftlund. Prædikestol 1654 (p. 838).
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»Denne Prædikestoel opsat Anno 1654 og paa Christian Outzens bekostning
malet 1726«, hvorefter følger præstens data. Ifølge regnskaberne7 udbetaltes
der 13 Reichd. 30 sk. til maler Nicolay Hansse »für den Predigt Stuhl zu Ver
gulden und Mahlen«. I frisefelterne står med forgyldte versaler på sort b u n d :
»Col. 2,9 og 2. Cor. 3 v 18«, i postamentfelterne: Matthæus 11,27, Marcus 14,62
samt Lucas 21,36 og Iohan 16,13. Prædikestolen står op mod skibets østvæg,
syd for korbuen. Om den ældste staffering, der muligvis blot har været en
snedkerstaffering, foreligger ingen oplysninger.
Af den tidligere prædikestol fra o. 1550—75, senere omlavet til degnestol (fig.
18), er bevaret tre foldeværksfag med tre tilhørende lodrette rammestykker,
alt af eg; den svarer til †prædikestol i Hammelev (p. 625). Hvert panel er
vandret delt af en profileret liste og flankeres af pilastre, der ud for den øvre
fylding har gotiske fialespir, som »løber igennem« et vandnæseprofil ud for den
vandrette liste. Felterne er afskåret forneden, hvor der er anbragt et nyt, glat,
aftrappet fodstykke. I fyldingerne er smukt udført foldeværk med hjerteblade,
der løber ud i spiraler, og i midtfolderne enten gennemstukne pile, perlebånd
eller stave endende i volutter eller spidse akantusblade. Den rigt profilerede
gesims af fyr med tandsnit og buetunger har senere årstal 1736 og 1737 ind
vendig. 1748 fik tvende karle betaling i fire dage for at nedtage den gamle
prædikestol7. Stolen står siden 1954 med blåt foldeværk på hvid bund, hist
og her med lidt rødt, sorte fialespir med hvide blomster, gråt rammeværk
med gult på vandnæserne. Nu i korets nordvesthjørne.
Brudestol, sikkert samtidig med stoleværket fra o. 1730, kun 1 m høj, med
udsavede volutsidestykker, udsavet rygstykke og sargforstykke. Gråblå. I den
tidligere prædikestol.
Blandt stolestaderne, der fornyedes 1912—13, er 1954 genopstillet de 36 gavl
stykker (fig. 12), som ifølge indberetningen o. 1910 stod på kvindesiden, men
1912 blev opsat langs skibets vægge. De svarer bl.a. til Branderup (p. 858) og
er udført af Laust el. Lauritz snedker, der 1731 selvanden gjorde de nye
Quindestole i 30 dage for 30 mk., i 1733 i 34 dage karlestolene for 34 mk.7.
Gavlene er glatte med dobbelttunget, udskåret topstykke, hvoraf nogle er
glatte, nogle har forskelligt udformet fladsnit. De har oprindelig været blå
med rødt fladsnit på sort b u n d i topstykkerne. På den øverste gavl mod syd
er der forsænkede reliefbogstaver: M W & K G . Præsteindberetningen 1767—68
meddeler, at en †kvindegavl bar navnet Marcus Stuer, Anno 1637 (sml. †klokke
nr. 1 og †gravsten nr. 1).
Pulpitur (fig. 19), med skåret årstal 1731, udført af Lauritz snedker selv
anden, der 1730—31 arbejdede 68 dage i kirken og med malerier fra 1736 af
Jacob Kryzingbahr fra Tønder4. 1742 lagde Laust snedker en bjælke under
pulpituret i kirkens vestende4. Ved orglets opstilling blev det delt og anbragt
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Fig. 18. Toftlund. Tidligere prædikestol, nu degnestol (p. 840).

langs skibets nord- og sydvæg, idet 2 + 2 af midtpartiets felter anbragtes
som endestykker mod øst. 1954 samledes det og fik plads i sideskibets vest
ende med opgang fra våbenhuset. Det har ti felter, hvoraf de seks midterste
har været afgrænset af kraftige pilastre. De enkelte felter, der skiftevis er otte
kantede og rektangulære med hjørneudvidelser, flankeres af smalfelter med
plantefladsnit foroven og forneden. Under pulpituret er rankeværkshængestykker med to ovale medailloner med reliefskåret »Anno« og »1731«; midt i ranke
værket ses et udskåret monogram: L. P. Efter at være hovedrestaureret 1954
står pulpituret nu atter med de oprindelige farver: grønt med nogle pro
filer lagt med hvidt ligesom fladsnittene i smalfelterne er hvide. Samtidig
fremdroges på forsiden af de to pilastre: »Jacob Kruzing-Baar« og »Fecit 1736«;
dette stemmer med regnskaberne, som meddeler, at denne (her stavet Kryzingbahr) dette år fik 90 mk. for at male alteret og pulpituret i 28 dage (sml.
ovenfor). I de 10 felter er malerier, olie på træ, af de kloge og de dårlige jom
fruer, iklædt den daværende højere stands klædedragt med stærktfarvede
røde, blå, brune, gule og hvide kjoler og bærende en olielampe i hånden.
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Orgel med tolv stemmer, to manualer og pedal leveret af Zachariassen,
Åbenrå, 1956. Det tidligere orgel19 fra 1895 med otte stemmer, to manualer
og pedal var opsat af orgelbygger Emil Hansen, Flensborg. Den tredelte over
bygning, der indtil 1895 havde stået i Wandsbeck kirke (Sydslesvig), er delt af
glatte pilastre med baser og palmetkapitæler, og krones af glat, fremefter buet
frise med gesims, hvorover akroterier. For største delen nymalet 1954. Kun
pilastrenes lyse farve med marmor-årer blev fremdraget. Den ældste staffering,
til hvilken der hørte en del (uægte) forgyldning, havde som hovedfarve en
rødlig træimitation; nu er denne grøn. Ved søndre udbygnings sydvæg.
Klingpung, nyere med sort træskaft, messingring og bjælde; ude af brug.
I den tidligere prædikestol.
Klokke fra 1887, støbt af Bochumer Verein Gussstahlfabrik.
†Klokker. 1) 1642, ifølge præsteindberetning 1754 med: »Salvator mundi
deus salva nos. M. Andreas Petri Romdorpius, præpositus Rip. H. Marcus
Stuer, sognepræst 1642 (»Gud, verdens frelser, frels os. Magister Anders Peter
sen Romdorp, provst i Ribe, hr. M. S.«). Klokken var smykket med et billede
af Maria med barnet på armen, »og siden rundt om tre menniskelig bryst billeder
af Mands Persohn, igien neden under et Vaaben staar M. C. V. betyder Klokke
støberens Navn Claus Violo«20. Præsteindb. 1767—68 afbilder skjoldet (med en
klokke) under et M og flankeret af C V. Indberetningen 1754 har den interes
sante tilføjelse: »hvorom findes skreven i en gammel bog af ommeldte Præst,
at Klocken blev støbt den 2. Dec. 1642 i Vaaben huuset ved kircken udi 4
Tiimers tiid«. Forsvundet før 1846, da der ifølge et syn kun fandtes een klokke16.
2) 1806, støbt af Beseler (Haupt).
Klokkestol fra 1888, med skåret årstal; af fyr.

GRAVMINDER
Mindetavler. 1) Af marmor med forgyldt indskrift »over de faldne fra Toft
lund Sogn i den store Krig« 1914—18. På søndre udbygnings østvæg.
2) O. 1848. Thomas Simonsen Lund, søn af Bunde Thomsen og Kiersten Marie
Thomsen, Allerup, »hvor han blev født« 23. sept. 1825, deltog i felttoget 1848
som underkorporal, død i Aarhuus 2. febr. 1848. Enkel, rektangulær trætavle
i profileret ramme med bølgelister. Sort skriveskrift på grå bund, rammen sortmalet med forgyldte lister.
Gravsten. 1) (Fig. 20) o. 1704. Anders Clausen, født i Brøns 1619, ordineret
sognepræst her til 1647, provst 1668, τελώνης regius (»kgl. tolder«) i 30 år, død
1704 i hans alders 85 år, og sal: Elsbe Marcusdatter Stures, i ægteskab velsignet
med en søn og to døtre, død i Ribe 5. juli 1659 i hendes alders 46 år, samt sal.
Margreth Ionasdatter Mekelnbourg, velsignet af Gud med 10 børn, døde 17.
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Fig. 19. Toftlund. Pulpiturbrystværn 1731 (p. 840).
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april 1691 i hendes alders 52 år. — Kalksten, ca. 165 × 100 cm, med fordybet
versalindskrift omkring den afbildede præst, som iklædt sin præstekjole er
fremstillet i et portalfelt med volutknægte med bærende led for den runde bue;
gulvet er markeret ved kvadrering. Præsten, som har langt, bølget hår og stort
fuldskæg, bærer i venstre hånd en salmebog. Han flankeres af to kvinder, som,
i mindre format, står under tilsvarende bueslag, hvorover bladslyng. De fore
stiller formentlig de to hustruer, selv om latinske underskrifter angiver kvinden
til heraldisk højre som Troen, den anden som Håbet. Stenen er malet med
grålig bund for de sortmalede figurer, brunlilla baggrund for de gult optrukne
bogstaver. Herunder findes ældre farver. Renset og istandsat 1954. Indsat i
korets nordvæg, hvor den også havde plads 1754 (præsteindb.).
2) O. 1740. Matz Jessen fød i Allerup 8. nov. 1691, kom i ægteskab med
Boeld Matzdatter i Allerup 30. jan. 1724, døde uden livsarvinger 8. febr. 1740
hans alder 48 år 3 måneder. Grå sandsten, 183,5 × 124 cm; reliefversaler i tvær
skrift i skriftfelt med afskårne hjørner hvori rankeslyng. Indmuret i den nyere
udbygning i syd i sydmuren.
3) O. 1742. Peder Fisker af Rømet født i Tønder 2. okt. 1671, død [7.] dec.
1742 hans alder 71 år 11 uger 6 dage, og hustru Anna Maria Fiskers, født i
Br[end]gaard i Hanning sogn 1670, kom i ægteskab med Peder Fisker 1705,
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død [8. juli] 1754,84 år gammel21. — Grå, ølandsk kalksten, 212 × 149 cm, med
reliefversaler i tværskrift i det store skriftfelt, der over indskriften har bølge
ranke. Under indskriften kranie over korslagte knogler og timeglas flankerende
spejlmonogram. I stenens hjørner er skriftfeltet lige afskåret, og det derved
fremkomne trekantede felt har fliget bladslyng. Indmuret i tårnets vestmur.
4) O. 1752. Niels Bertumsen af Ørderop, født 4. april 1680, ... i lige måde
hustruen Ingeborg Niels kun (d.v.s. kone), født 12. jan. 1690, død 17. juli 1752.
— Grå kalksten, 160 × 120 cm, med reliefversaler i tværskrift i et ovalt felt,
kantet af bred rankebort inden for glat ramme; i hjørnerne lille, vinget engle
hoved. Ligger som trinsten til skibets norddør.
5) O. 1772. Ch[r]isten Je[ns]en, født i Ørderup 4. aug. 1697, død 19. jan. 177?,
og hustru T[h]yre Thiisdatter, født i Stenderup 2. dec. 1694, død 3. febr. 1772,
levede i ægteskab 48 år 7 måneder, velsignet med fem sønner og to døtre. —
Grå kalksten, 198 × 137 cm, med reliefversaler i tværskrift på et skjoldformet
draperi, der i »lansehullerne« har vinget englehoved, og hvis oprullede ender
vokser ud i akantusblade og -volutter; over feltet en engel i halvfigur med ud
bredte vinger og arme, holdende en blomst og en plante i hænderne. Forneden
i skriftfeltet er der en rektangulær indhugning, og i det fremkomne felt kors
lagte knogler. Stenens kant er tværriflet inden for hulled. I tårnets nordmur.
6) O. 1760—75. Rød kalksten, 180 × 119 cm, med nu næsten udslidte relief
versaler i midtcirkel indrammet af bladkrans; over og under denne en fladoval
i bladkrans med religiøs reliefversalindskrift. I hjørnerne stående, kjortelklædte
engle med perlekrans om halsen; imellem dem på langsiderne volutbladslyng.
Stenens øvre del krones af engel i halvfigur med armene udstrakte langs kran
sen. Fra samme værksted som flere sten i Rømø og Skast (Tønder amt). I
søndre udbygnings østmur.
7) (Fig. 21), o. 1793, over Morten Marcussen, født 5. juni 1758, gift med
Anna Pedersdatter i Stenderup 4. okt. 1779 (to sønner og fire døtre), død 7.
april 1793, hans alder var 34 år 10 måneder 2 dage, og hustruen Anna Martens
i Stenderup, født 27. dec. 1759, død □. — Gulhvid kalksten, 187 × 124,5 cm,
udført efter samme skema som gravsten nr. 7 i Nustrup (p. 668). På baggrund
af et ophængt draperi har stenen reliefversaler og -skønskriftbogstaver i tvær
skrift. En engel i halvfigur holder en krone, hvorunder draperiet er samlet.
Tværriflet kant inden for hulled. I våbenhusets østvæg.
8) O. 1796. Johannes Mickelsen af Kiergaard i Toftlund, født 16. febr. 1763,
død 26. jan. 1796 i hans alder 33 år og 3 uger. — Rødlig kalksten, 180 × 114 cm,
med reliefversaler og -skønskriftsbogstaver i tværskrift i rektangulært skriftfelt,
flankeret af blomster og vindrueklaser og kronet af bladkransoval, hvori den
opstandne Kristus med sejrsfanen. I de øvre hjørner svæver to engle med
draperi om skulderen; med den ene hånd støtter de kransen, i den anden holdes

845

TOFTLUND KIRKE

V. M. 1953

Fig. 20. Toftlund. Stafferet gravsten over
sognepræst Anders Clausen, død 1704, og to
hustruer (p. 842).

V. M. 1953

Fig. 21. Toftlund. Gravsten over Morten
Marcussen, død 1793, og hustru
(p. 844).

henholdsvis palme- og oliegren. Nederst i skriftfeltets optungede felt en hvi
lende putto med dødssymboler, ganske svarende til og antagelig fra samme
værksted som brudstykket foran korets syddør. Lignende værkstedsarbejder
er bl. a. repræsenteret i Agerskov nr. 1 m.fl. (p. 884), Branderup nr. 4 (p. 863)
og Mjolden (Tønder amt). Tværriflet kant. I tårnets sydmur.
†Gravsten meddelt i præsteindb. 1767—68. 1) O. 1648. Marcus Stuer, sogne
præst til Herrested kirke og herredsprovst, død 8. juli 1648, hans alders 68 år.
Præsteindberetningen meddeler, at intet mere vides om ham, uden hans hustru
skal være begravet hos ham i altergulvet neden for hans formand, Mads Jacobsen.
2) O. 1738. Peder Josiassen af Rømet, født 19. juli 1738, død 26. juli »sit
alders 1 ugg«.
3) O. 1741. Øhlegaard Clausdatter, født i Stenderup 1741, død samme år »13
ugg 1 dag«.
4) O. 1743. Anna Laustdatter af Toftlund, født 26. maj 1743, død 16. sept.
samme år.
5) O. 1743. Bodild Pedersdatter af Allerup, f ø d t 14. dec. 1743, død 26. dito
samme år, da hun var 12 dage gammel.
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6) 1743. Jørgen Lauridsen Oxholm, født 1634 i Oxbøll sogn på Als, kaldet til
sognedegn i Herrested 1685, kom i ægteskab med Anna Hansdatter af Rurup
1693, død 1729; hans alder var 75 år. Hans hustru døde 1717, hendes alder 51
år. Under gudelig indskrift Hafnia 1743 L. O. H., hvilket ifølge præsteindberetningen betyder Lorentz Oxholm, som var krigsråd og mønsterskriver ved Hol
men; han var afdødes yngste søn.
7) O. 1748. Hans Pedersen af Allerup, død 16. sept. 1741, hans alder 72 år 14
uger og hustru Mettha Hanses, død 24. marts 1748, hendes alder 77 år 5 måneder.
8) O. 1748. Peder Detlewsen af Rømet, død 28. sept. 1748, »sit alder 30 dage«.
9) O. 1749. Den unge karl Rasmus Hanssen Timmermand af Stenderup, født
25. aug. 1705, død 30. sept. 1749, i hans alders 44de år 5 uger og 1 dag.
10) O. 1756. Hans Svennesen af Allerup, død 30. nov. 1756, hans alder 64 år
5 måneder, og Mettha tlansen, død 19. febr. 1756, hendes alder 71 år 4 måneder,
3 uger 2 dage.
11) O. 1763. Poul Martensen, handelsmand af Toftlund, død 31. marts 1763,
hans alder 38 år.
†Gravtræ. O. 1615. Hr. Mads Jacobsen i Toftlund, død 15. april 1615. Ifølge
præsteindberetningen lå han begravet »i Alteret (c: koret) med en Træramme
paa sig«.
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3
Jfr. også præsteindb. til Ole Worm 1638, i Danske Saml. 2. rk. IV, 116. 4 Ribe
bispearkiv: Arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—1863. 5 Ribe bispearkiv:
Nr.-Rangstrup hrd. 1586—1777 (1771). — Præsten skriver i sin indberetn. 1766: »Saavidt jeg ved, ved den vestre Port paa Kirkediger er bygt et lidet Hus paa tre Fag, som
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skal erstatte de to kirkehuse med smukke ligporte. Ud over det i teksten meddelte ar
gument for husenes nedrivning fremføres endnu to, at bønderne på alle søndage tænder
deres tobakspiber og holder kollegium politicum etc. og går ikke ind i kirken, inden
prædiken begynder, at husene er et bekvemt tilholdssted for tyve, skarnsfolk og vaga
bonder, som — hvad erfaringen lærer — der udøver større gudløshed end hans høj
7
ærværdighed
kan
forestille
sig.
Toftlund
præstearkiv:
kirkergsk.
1609—1869.
8 Ved den i note 9 omtalte gravning blev der også undersøgt et gulvfelt i skibet. Murene
står på en ca. 70 cm høj syld af ret store kampesten i sand; sylden springer 40—50 cm
frem for nordmurens inderside. Fundamentgrøften er gravet ca. 60 cm ned i gammel
markoverflade. 9 Foretaget af sognepræst K. Høgsbro Østergaard, Åstrup. 10 Ud
graveren antyder, at fundamentet, hvis vestside omtrent flugter med apsisbuens fals,
kan stamme fra en † korgavl, og at apsiden i så fald må være en lidt yngre tilføjelse;
men spørgsmålet kunde ikke besvares sikkert på grund af udgravningens ringe omfang.
Midt i fundamentet (lidt vest for apsidens centrum og skjult af kalklaget) afdækkedes
et stolpehul, og et tilsvarende fandtes umiddelbart vest for fundamentet, midt mellem
korets langmure; disse stolpehuller, der begge nåede ned i dybde med fundamentets
underkant, er foreløbig uden forklaring. 11 Haupt: Jahresberichte 1908—09, p. 4.
12 Af regnskaberne fra 1695 og 1737—38 fremgår indirekte, at våbenhuset lå foran nord
døren, som tilmuredes sidstnævnte år. 13 Ribe bispearkiv: Nr.-Rangstrup hrd. Ureg.
korrespondance 1780—1812. 14 Agerskov præstearkiv: Ca. kirkergsk. 1806—1915/16
— ved den i note 9 omtalte gravning, blev der under munkestensgulvet i korets sydside
fundet en lille, rødbrændt lergrube med rester af trækul og bly; gruben, til hvilken der
er fundet paralleller i flere kirker, har været benyttet i forbindelse med støbning af bly
plader til tagene. 15 I arkidiakonatets rgsk. (note 4 ovfr.) staves malerens navn Kryzingbahr, i præstearkivets (note 7 ovfr.) Krytning Bæhr. 16 Ribe bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 17 Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654 samt af arkidiakonatets
rgsk. for Tørninglen 1625—88. »Rictig fortegnelse paa hans Bekostning der er anvend
paa Prædikestolen, medt Himmelen der offuer, I Toftlund kircke. — Først er kommen
Ege fjæle, oc kløfft, sampt andet Træ som der til behøffuediss, tilsammen beregnit aff
Snedkeren for 40 mk. 1. Dernest Jern Tøy der til, nemligen 3 store stange som himme
len henger udi, Item Søm til forkrapning oc arbejdts løn tilsammen beregnit for 8 mk. 1.
— Liim der til 2 pd. for 9 sk. — Noch til Svarreren (d. e. drejeren) for det som bleff
brugt baade neden oc offuen paa 2 mk. 12 sk. — Noch 4 Vognrecter til Kloster, 2 gange
medt træ til Svarreren oc 2 gange effter Snedekerne, er 4 mk. Noch 2 Snedkeriss deriss
kost udi 36 dage, hver karlss kost 18 sk. om dagen er tilsammen 45 mk. Item til Arbeydtz Løn, som der om medt dennen (!) bleff det nøyeste mueligt vaar fortinget 60 mk.
Menss for undtagiss Murmesteren er ander Plitz karle, som er undertiden behøffuediss.
— Til ydermere Sandheds Stadfestelse bekreffter jeg dette med egen hand oc der til
Med tacker jeg H Anders Clausen for richtig betaling. Hans Zammesen egen hand. —
Noch ved Prædikestolen en murmester i 2 dage Hanss Kost oc dagløn tilsammen 2 mk.
— En Plitzkarl hoss hannem i 2 dage, hanss kost oc dagløn tilsammen 1 mk. — Summa
paa Prædikstolens bekostning: 163 mk. 5 sk.«. 18 Kreisbauinspektion Haderslev etc.
1910—13. 19 Jfr. brev af 1. maj 1956 fra pastor H. C. Lassen. 20 H. Weitemeyer,
i SJyAarb. 1913, p. 153 note 2, mener, at klokkestøberens navn muligvis har været
Claude Voillard. 21 Indskriften suppleret efter G. H. Petersen: Toftlund Sogn, p. 52.

Fig. 1. Branderup. Ydre, set fra sydvest.

El. M. 1953
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K

irken, der efter kirkelisten i »Ribe Oldemoder« betalte en afgift på 4 sk. engelsk (jfr.
Nustrup p. 642), har med undtagelse af årene 1864—1920 hørt til Ribe stift. Indtil
1652 bestyredes den af ærkedegnen, og efter dette år direkte af bispen. Om patronatsforholdene i middelalderen vides intet, men ved reformationen er den formentlig kommet
under landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter 1580 kongen, som besatte embedet
umiddelbart gennem danske kancelli.
Et sagn1 beretter, at Agerskov og Branderup kirker blev bygget på een gang, men at
bygmestrene kun havde een hammer, der kyledes frem og tilbage. Da hammeren ikke
nåede helt til Branderup by, kom kirken til at ligge, hvor den faldt, uden for byen.
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Fig. 2. Branderup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

Kirken ligger i sognets sydøstlige hjørne, et stykke nordøst for byen, på et
højtliggende terræn, der umiddelbart uden for kirkegårdsdiget i øst og sydøst
falder stejlt ned mod en lille bæk og et engdrag; østdiget er et gammelt, bredt
og ret højt kampestensdige, der i syd og nord har rester af rundede hjørner;
skrænten udenfor er bevokset med ege. Mod syd, hvor kirkegården blev udvidet
omkring 19002, og mod vest hegnes den af nyere, omsatte stendiger med be
plantning og mod nord af en hæk. I vest er der en køreport og fodgængerlåge
af støbejern mellem banede granitstolper fra 18643 og i øst en lille låge til en
kirkesti langs bækken. En ny port med tre døre, der er omtalt 16894, er muligvis
identisk med »dødeporten«, som 1801 var faldet om5.
Jern til en ny †kirkerist indkøbtes 16894.
Kirken består af romansk kor (med †apsis) og skib, sengotisk tårn i vest og
et renæssance-våbenhus foran syddøren. Orienteringen er næsten solret.
Den romanske bygning er af granitkvadre på en sokkel med lille hulkantprofil; murene er omsatte og hist og her flikket med munkesten, men østligt i
skibets langmure spores dog fortandinger, der tyder på en standsning i bygge
arbejdet, og da tagværkerne over kor og skib er meget forskellige, er det sand
synligt, at koret med apsis har stået fuldendt en tid, inden man byggede videre
på skibet. Fra †apsiden, der efter sokkelforholdene at dømme kun har været
lidt smallere end koret, stammer en række sokkelkvadre under korets østgavl
samt mange krumhugne kvadre i samme murs inderside og en monolit vinduessålbænk, der tillige med en krum kvader er indmuret forneden i tårnets vest
mur; vinduets udvendige bredde har været 78 cm. Korets nordvindue er næsten
urørt (udvendig 116 × 59 cm), og det har monolit overligger ligesom skibets to
højtsiddende, nordre, der kun er bevaret i ydre murflugt (130 × 56—62 cm, sål
bænkens højde over sokkel 360 cm); skibets murhøjde er 515 cm. Af skibets
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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store, rundbuede, udvendigt falsede, indvendigt smigede døre er den søndre i
brug; udvendig har de rundbuede stik af krumhugne kilesten (højde over sokkel
ca. 265 cm), indvendig en fladbuet afdækning, og selve lysningen i syddøren er
nu også fladbuet, men indtil 1952 havde den vandret afdækning. Syd for den
brede, runde korbue med uregelmæssige, tykt overpudsede kragbånd er der en
ligeledes uregelmæssig niche, som er anbragt 125 cm over nuværende gulv, 30
cm høj og vandret afdækket. Ingen af gavlene er i behold; koret står med sine
oprindelige bjælker (sml. tagværk p. 851).
Ændringer og tilføjelser. Korets østgavl. Apsiden blev nedrevet allerede i gotisk
tid, og derefter blev korets østgavl helt ommuret og måske flyttet et ubetyde
ligt stykke østover, thi umiddelbart vest for de genanvendte hjørnekvadre er
der under hver langmur indsat en enkelt sokkelkvader fra apsiden, og indven
dig i murene er der små uregelmæssigheder, som tyder i samme retning. Den
nye østgavl har et lille, rigt falset vindue, hvis lysning nærmer sig fladbuen,
mens de øvrige stik er spærformede. Muligvis stammer en del af murreparatio
nerne i kor og skib fra samme tid, og i alt fald gælder det skibets vestgavl af
munketegl samt ændringerne ved skibets nordvinduer; lysning og inderkarme
er udvidet, og de rundbuede afdækninger erstattet med fladbuede, mangefalsede
stik af munkesten.
Det snævre tårn i vest er af Tørninglen-type, muret af munkesten i munke
skifte, men skalmuret i syd og vest flere gange, således at blændingerne her er
noget omdannet; i nord og vest er der benyttet kvadre fra apsis og vestgavl.
Tårnrummet, som kun måler godt tre meter i kvadrat, står i forbindelse med
skibet gennem en rundbuet arkade; i syd, hvor der nu er et rundbuet vindue,
har der tidligere været et spidsbuet med løberskifte omkring stikket, og i vest
er der mod sædvane en oprindelig dør, som en tid har været tilmuret; den har
rundbuet lysning under et fladbuet spejl, der dog i sin nuværende, ydre form
stammer fra restaureringen 1952. Tårnrummet har en krydshvælving med
kvartstens ribber, rund slutsten og fire trækhuller i sviklerne. Mellemstokværket, som har en fladbuet lysåbning i syd, er tilgængeligt fra skibets loft
gennem en nyere, indhugget dør, men tidligere var der adgang fra en fritrappe
i syd gennem en lille, indvendig synlig dør i sydvest; klokkestokværket har et
glamhul til hver af de tre frie sider, men kun det fladbuede nordre med lige
gennemløbende karme er oprindeligt. Nord- og østgavlen har tre rundbuede,
stigende højblændinger mellem savskifter; blændingsdekorationerne i de to
andre gavle er ændret ved skalmuringer i 16736, 17567 eller 17894, det sidste
årstal læses på vestmuren (jernankre).
Våbenhuset, der nævnes første gang 16826, er sikkert fra renæssancetiden;
materialet er røde, hårdtbrændte teglsten ( 2 7 × 1 3 × 7 cm) i krydsskifte. Byg
ningen har sokkel og gesims bestående af kvartrundt led mellem retkantede;
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Ældre fot. i N. M.
Fig. 3. Branderup. Indre, set mod øst, før restaureringen.

dørens fladrundbuede stik er fornyet, men antagelig i oprindelig form, østmurens
to små vinduer er nye, og loftet er nu hævet, så det følger spær og hanebånd.
Våbenhuset fik nyt loft 16984, og 1834 eller 18638 blev bjælker og tag fornyet.
En rundbuet, nytilmuret præstedør i korets gavl stammer vistnok fra renæs
sancetiden, mens kirkens tre fladrundbuede vinduer i syd er lidt yngre.
Tagværkerne over kor og skib er af eg og vistnok jævngamle med de to bygningsafsnit; spærfagene over koret har eet hanebånd og en skråstiver i syd og
nord, alt bladet sammen og fornaglet; øksehugne stregnumre i syd (fra øst mod
vest). En af korets bjælker og hovedparten af skibets er udskiftet; spærfagene
over skibet har to lag hanebånd, tappede forbindelser, øksehugne romertalsnumre i nord (fra øst mod vest) og senere indsatte skråstivere. Spiret er af eg
og samtidigt med tårnet.
Kirken står i blank mur, men overalt ses rester af hvidtoptrukne fuger;
under sugfjælene er der et hvidtet bælte, som brydes af vinduesstikkene, hvis
sten vekselvis er sort- og hvidkalkede; tårnet har blytag, resten skifer, som
54*
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Fig. 4. Branderup. Indre set mod øst; efter restaureringen. Prædikestolens himmel endnu ikke opsat.

19089 afløste den ældre tagbeklædning, der på kirkens sydside var bly, på
nordside og våbenhus tegl. Det indre er hvidkalket med gråmalet bjælkeloft;
en af skibets tidligere bjælker, der har gule, svungne bladdekorationer fra 17.
århundrede (?), er indlagt i tårnet; jernvinduer og munkestensgulve stammer
fra restaureringen 1952 (arkitekt Holger Mundt).
Vindfløjen på spiret har fane med 1847; ældre fløje omtales 1770 og 18244.
†Kalkmalerier. På triumfmurens vestside, fra skulderhøjde til skibets bjælke
lag, blev der 1930 iagttaget stærkt ødelagte spor af kalkmalerier fra slutningen
af 1500’rne; syd for buen fandtes et tredelt felt under bueslag, der støttedes af
svære søjler; i det store midtfelt var der en fremstilling af pinsefesten, mens de
to sidefelter var helt udfyldt med rødbrun farve. Nord for buen har der været
en tilsvarende komposition, og over den fandtes store, gråsorte rosetter og småttegnet blomsterornamentik.
INVENTAR
1952 er hele kirkens inventar istandsat ved kirkemaler P. Kr. Andersen.
Alterbord, sikkert gotisk, samtidigt med apsidens nedtagning, muret af mun
kesten, 90 cm fra korets østvæg. Det måler 150 × ca. 115 cm og består kun af en
murstensskal med en lav, 65 cm bred, rundbuet åbning.
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Fig. 5. Branderup. Brædder fra det tidligere alterbordspanel (p. 853).

Alterbordspanel. Det nuværende alterbordspanel består af endestykkerne af
et glat, malet panel fra 1774, mens forsiden er tre foldeværksfyldinger fra den
umiddelbart før 1952 splittede degnestol. Den til panelet 1774 hørende forside
er nu opstillet i tårnrummet. De glatte sider har været malede, som om de var
dækket med et rødt alterklæde, der forneden endte i frynser, og foroven var
der malet hvide blonder, der illuderede den hvide alterdug. På forsiden står
Chr. VII.s monogram og årstallet 1774. Hele denne staffering kom frem under
et lag egetræsådring og konserveredes 1952.
Fra et tidligere alterbordspanel er bevaret eet fuldstændigt og tre til dels af
savede og afhøvlede *brædder (jfr. fig. 5), der viser ornamentik og skæring af
høj kvalitet, hvortil kommer ret velbevaret oprindelig staffering. Det ene brædt
har kun en malet ornamentering, der efterligner de andres skårne. Panelværket,
af fyr, fra 1550—75, har haft pådyvlede, tværgående profillister foroven, for
neden og midtpå; det lodrette rammeværk, der nu til dels er afhøvlet, har der
imod været skåret i eet med fyldingerne. Den bevarede staffering er udført i
tempera på kridtgrund; på foldeværket: grøngrå bund, skiftende sorte og hvide
siksaklinier i hulstavene med hvide blomster i de herved fremkomne rhomboide
felter. Bunden for kors og krydsende rundbuer har været varierende: rød og
nuancer af gult. Vinranken har været grøn med røde og gule druer, rosetten
rød på grønlig bund. Den malede planke har rød bund for de gule krydsende
rundbuer (alt herover ukendeligt), grønne vinblade, hvide stængler, røde drue-
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Fig. 6. Branderup. Apostelfigurer fra altertavlen (p. 854),

E. M. 1952

klaser og rød midtroset på stærk blå bund. — De afbildede stykker fandtes
som indskud i orgelpulpituret, og alle planker er nu i Nationalmuseet.
Altertavlen (fig. 6—8) er en gotisk skabstavle fra o. 1475 med to fløje; midt
skabets figurgruppe, Marias himmelkroning (fig. 8), er nu anbragt på skibets
vestvæg, mens de tolv apostle står i fløjene. Alle apostlenes (fig. 6) attributter
er nu nye med undtagelse af Johannes’ kalk og Andreas’ kors; bortset fra
Jacob den ældre (med pilgrimshatten) er det derfor usikkert, om de nyskårne
attributter svarer til de oprindelige; urigtigt er det i alt fald, at Judas Thaddæus
holder et sværd, og opstillingen følger hverken den oprindelige nummerering
på figurernes malede bagside (sortmalede minuskler fra k—t) eller en yngre
blyantsnummerering, der afviger fra den oprindelige og kun delvis passer med
de versalnavne, som læses i smalfelterne under de enkelte figurer. Den figur,
der nu står på Matthias’ plads, er vistnok fornyet; øjnene er afvigende ligesom
sokkelen, og den har kun den yngste nummerering.
Hvert felt har øverst tre plane kølbuebaldakiner med stavværk, og fra køl
buernes over- og underside skyder tre korsblade frem; baldakinerne svæver
frit i luf ten, idet rammeværket sikkert er fjernet ved omdannelsen 1718 (jfr. ndf.).
Inden istandsættelsen 1952 var apostelfigurerne blevet afætsede for alle farver
af en lokal håndværker; de står nu med alabastagtig farvelægning. Himmelkroningsgruppen stod derimod med velbevarede farver fra 1911, der skyldes
maler Wilh. Jensen, Garding; han modtog gruppen »som en ruinhob«9 og nystafferede den med meget guld. Wilh. Jensen har desuden stafferet bag
siden med flygtige tegninger af slangen, syndefaldet og korsfæstelsen (samt
navn og dato), alt i lysbrunt på hvid bund. Gudfaders hårfarve ændredes 1952
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fra sort til gråt. Selve tavlen står vel i hovedsagen med den staffering, den fik
1718, da Hinrich Sønnigt Breckling, »Mahler und Schilder in Hadersleben«
istandsatte den med to svende for 68 mk. 6 sk.4, hvorom indskriften i midt
stykkets nedre smalfelt minder: »Siden A° 1630 igien Renoveret Anno 1718«.
Samtidig fik tavlen påsat et fremspringende gesimsbrædt båret af fire glatte
søjler med ens kapitæler og baser samt tre udsavede topstykker, det midterste
med Frederik IV.s monogram (sml. fig. 7). Himmelkroningsgruppen fjernedes,
og på den gotiske bagklædning maledes et allegorisk maleri (fig. 7): et krucifiks
på et alter med kalk og disk (hvorpå en oblat) og ved siden af alteret en font
dækket af et låg, hvorpå står en skål. Fra Jesu brystvunde sprøjter vand i
skålen og blod i kalken; over fonten svæver helligåndsduen og i en bue uden
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om maleriet store frakturbogstaver: »De ere tre, som vidne paa lorden, Anden(!)
og Vandet og Blodet, og dissze tre ere til eet. 1. Joh. V«. Maleriet er ret hånd
værksmæssigt, noget dystert, baggrunden som oplyst af brandskær. På predellaen maledes storfligede akantusblade omkring et rektangulært felt med
1. Cor. 11. Ved istandsættelsen 1952 fjernedes søjler og gesims, men topstyk
kerne og maleriet bibeholdtes. En hæslig blå farve på træværket, formodentlig
fra 1830, da tavlen opmaledes4, fjernedes.
Altersølv. Kalk fra o. 1825, 19 cm høj, med ottekantet, vinkelbøjet standkant,
hvorover foden bliver keglestubformet. Lille, fastnittet krucifiks. Skaftet er
trindt og glat, knoppen ligeledes glat med spidsovalt tværsnit, bægeret lavt, let
udsvajende. Under foden mestermærke PGSH i rektangel for Peter Gottfried
Schrader Hiller, Løgumkloster (Bøje 1995). Den glatte disk uden prydelser af
nogen art og med ganske smal kant, har vist nok haft samme mestermærke,
†Kalk og disk af tin nævnes i præsteindb. 1768. Oblatæske 1911, stemplet E.
Brüning. Vinkande af tin, købt 1846 hos F. H. Thiesen i Tønder4, findes nu i
præstegården. Vinkande og skål af københavnsk porcelæn, sort med guldkors.
Sygesæt af plet. †Sygesæt købtes 1750 for 1 mk. og 12 sk.7
Alterstager, barokke, den ene skænket 1631, den anden 1650 af Jürgen Hansen
Kgl. Maj. husfoged udi Haderslev7, 42 cm høje, med svær, bovnende fod- og
lyseskål, lavt, profileret skaft, hvis flade midtring har fals til et †skjold (sml.
Gl. Haderslev p. 227). To drejede trælysestager på kogleben, står på loftet.
†Messehagel og -skjorte er ikke i kirken, meddeler præsteindb. 1768, og har
efter sigende ikke været det i mangfoldige år.
†Messeklokke omtales endnu i Trap IX, 200.
Alterskranke, svarende til Arrild (Hviding hrd.), oprindelig strækkende sig
tværs over koret, men nu vinkelbøjet. 1716 fik to tømmermænd betaling for i
otte dage at »legge en bielke i Choret til Communicanternes Magelighed at
sidde paa knæene»4.
Døbefont (fig. 9), romansk, den cylindriske kumme af grå, foden af rød granit;
73 cm i tvm. Knap halvdelen af kummen har hulled med to riller som mundingsprofil, resten er glat. Forneden næsten vandret afskåret mod cylinder
skaftet. Den firkantede fod har foroven rundstav og på hver side indristede
linier. Højde 86 cm. I skibets nordøsthjørne.
Fontelåg, enkelt, ottekantet med barokprofileret liste langs kanten og svært
håndtag; egetræsådret; på loftet.
Dåbsfad 1952. 1857 anskaffedes et †messingdåbsfad4. Dets forgænger (omtalt
1713)7 var ligeledes af messing10. Dåbskande 1923, af tin (Synsbog).
Korbuekrucifiksgruppe (sml. fig. 4, 11—12), gotisk, ca. 1400, formodentlig fra
samme værksted som krucifikserne i Vonsbæk (p. 514) og Bevtoft (p. 899).
Kristusfiguren, der er 130 cm høj, har tovsnoet tornekrone på det svagt bøjede
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Fig. 8. Branderup. Marias himmelkroning, altertavlens midtgruppe (p. 854),
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hoved; øjnene er lukkede, munden åben, og en lok af håret falder ned på højre
skulder. Armene er vandrette, den magre krop har spydsår højt oppe mellem
de markerede ribben, og lændeklædet har kun snip i højre side; de store fødder
er korslagte. Det forholdsvis lille kors har hulede skiver langs kanterne og for
enderne kvadrater med konkave, cirkulære fordybninger. Sidefigurerne, Maria
og Johannes (fig. 11—12), ca. 100 cm høje, er ret groft skårne, især hænderne;
Maria bærer hovedklæde, medens Johannes’ let bølgede hår næsten når skulde
ren; begge har hænderne samlede foran. 1952 fjernedes en nyere overmaling, og
en staffering, der formentlig er samtidig med altertavlens og prædikestolens,
fremdroges. Over korbuen.
Prædikestol (sml. fig. 4) med reliefversaler: »Hans Outzen C Anno 1725 B«,
i stolens eneste hængestykke; samme år meddeler regnskaberne7, at en snedker
med sin svend på 90 dage gjorde en ny prædikestol for 78 mk. Den sekssidede
stol, hvis tre fag springer frem som en karnap, har seks- eller ottekantede fyl
dinger med fladsnit i hjørnerne og mellem hvert fag en eller to snosøjler. Posta
mentfelterne er rektangulære med hjørneudvidelser, og frisefelterne har fladsnitsornamenter for enderne, svarende til ornamenterne i smalfyldingerne mel
lem pulpiturets storfyldinger. Under hjørnerne sidder englehoveder med buk
kelfrisure. Svajet underbaldakin med hængekugle. Opgang gennem triumf-
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Fig. 9. Branderup. Døbefont
(p. 856).

E. M. 1952

Fig. 10. Branderup. Pulpiturmaler :1724,
nu i indgangspanelet (p. 861).

muren. Himlen, af samme plan som stolen, har gennembrudte topstykker,
hvori der står firskårne »putti«; disse topstykker og i øvrigt himlens opbygning,
viser, at det er prædikestolen af Tøndertypen, der endnu godt 100 år efter dens
fremkomst gør sin indflydelse gældende. Frisefelterne er sekskantede med ædelstensbosser i hjørnerne. Under hvert buenedhæng englehoved.
1952 fjernedes en egetræsmaling, og den nuværende barokstaffering frem
droges. Alle stolens felter er blåmarmorerede med hvide omgivelser, og har
hvide søjler på brun baggrund. Underbaldakinen er rødbrun med hvide orna
menter, frugtbundter og blade. Himlen har blå underside og svarer i øvrigt til
stolen, blot med mere rødt.
Stolestadernes gavle svarer bl.a. til Toftlund, fra 1731—33 (p. 840), mens
dørene er fra 17624 og sæder med ryglæn fra 1952, da de afløste andre fra 18777.
Alle gavle (sml. fig. 3—4) har udsavede topstykker, dørene en stor, rektangulær
fylding. »Præstekonestolen« (fig. 13), som tidligere var anbragt omtrent midt i
kirken, findes nu som den øverste stol på nordsiden; dens ene gavl har relief
skåret »1740« under nymalet (tidligere reliefskåret) spejlmonogram I B F (Inge
borg Freuchen) og fornemmere topstykker på gavlplankerne end de andre stole.
Døren har forneden en ottekantet fylding, foroven et gennembrudt felt, og i
modsætning til de andre døre et topstykke. 1930 fjernedes egetræsmalingen på
præstekonens stol samt et par andre stader, og den fremkaldte barokstaffering
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Fig. 11—12. Branderup. Sidefigurer fra krucifiksgruppe (p. 857).

lagdes til grund for malingen af de øvrige stole. I alt fald præstekonens stol
har oprindelig stået med en sparsom (sort) snedkerstaffering. Den barokke
maling består af en plante- og blomsterdekoration i dørfeltet, samt på den
vestlige gavl en rokokoramme, hvori englehoved med blomsterophæng; denne
dekoration efterlignedes ved istandsættelsen på den østlige gavl, som sandsyn
ligvis tidligere havde stået delvis dækket. Stolene er nu gråt, dørenes fyldinger
rødt marmorerede; topstykkerne har brede, grå og gullige blade omkring det nu
overmalede nummer. På loftet ligger tre stolestadegavle med dør, en løs gavl
samt fire andre døre og 12 enklere gavlbrædder; endvidere findes et panel med
to fyldinger, på hvis bagside er indskåret to gange L W B 1711. Som indgangspanel er anvendt 2 × 4 fag fra nordpulpituret (p. 860 og fig. 10).
I indberetning fra o. 1910 omtales nogle egebjælker langs væggene med ca.
35 lange, nagleborede taphuller i en indbyrdes afstand af ca. 44 cm. På den ene
af siderne øverst et sortmalet bælte.
To små skamler svarende til Arrild (Hviding hrd.); sandsynligvis dem, der
ifølge regnskaberne færdigedes 16556. Den ene har indskåret siksakbånd og M C
1683, den anden neglesnit og M H : K B.
Præste- eller skriftestolen (sml. fig. 3) blev fjernet og splittet 1952. Bag alteret
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er nu anbragt tre fyldinger, hvorover tre smalfelter, hver med tre firkantede
tremmer, og i øvrigt renæssanceprofiler. Rammeværket er blåt; i de rødkantede
fyldinger ses blå, rokokoagtige ornamenter af den i amtet så yndede staffering i
1770’erne. Inberetningen o. 1910 nævner en simpel, lutheransk »Beichtstuhl«
fra o. 1600; dette passer med de bevarede dele, men ifølge regnskaberne anskaf
fedes en ny skriftestol 1700 for 32 mk. 2 sk.4, og 1757 færdigedes den7. Utvivl
somt har den nye præstestol fra 1700 til dels været lavet af det gamle materiale.
Den maledes 17744.
Den gotiske degnestol fjernedes og splittedes ligeledes 1952; de tre forskellig
artede foldeværksfyldinger (sml. fig. 7) bevaredes dog og indsattes i alterbordsforsiden (p. 853).
Skriftebrædt. Bag på altertavlen er fastgjort en lille, 9,5 × 22,5 cm, tælletavle
med hvide tal, fra 1 til 40, af 1700’talstype, over runde huller. Ifølge indberet
ningen 1930 sad tælletavlen (for altergæsterne) i †præstestol.
Skab ca. 1712, af fyr, med smalle fyldinger over, under og ved siden af døren,
som selv kun har een stor fylding. Låseblik med hjerteudskæring foroven og
forneden. Indvendig på skabets bagside er fastnaglet en massiv bøjle, for
modentlig til præstekjole eller messehagel. På dørens inderside står skrevet
med rødkridt: Lorentz Wieding 1712. Mørkeblå maling (som alteret før restau
reringen). På loftet.
Pulpitur fra 1724, bygget af Christopher Skram for 80 mk.4. Det dækker nu
skibets vestvæg, men har indtil 1924 (synsbog) også strakt sig over nordvæggen
(sml. fig. 3). Vestpulpiturets brystværn har mod syd syv smalle fyldinger, mod
nord fire brede; de første sidder på den oprindelige plads, de fire brede sad
tidligere i nordpulpiturets østende. Det panel, der dannede nordpulpiturets
sydside, er delt i to, der nu står som indgangspaneler ved syddøren; i disse er
fyldingerne skiftevis rektangulære med hjørneudvidelser (som prædikestolens
postamentfelter) og ottekantede. Også smalfyldingerne svarer til prædikestolens
(sml. i øvrigt også pulpiturerne i Hygum p. 755 og Toftlund p. 840). Under
pulpituret er en frise af udsavet rankeslyng, som brydes af tre ovaler; i den
midterste er skåret: »Anno 1724«, og på bagsiden malet: »formalet 1729 N. P.«,
hvilket stemmer overens med regnskabernes oplysning om, at Niels Maler dette
år malede pulpituret for 36 mk.7 På bagsiden af nordre oval læses »Gemalt von
Werding 1877« og på den søndre »Restaureret 1952, P. K. A. — J. J. — B. A.
J.«. De til det nedtagne pulpitur hørende udsavede dele ligger på loftet. Trappen,
der nu fører op i nordvesthjørnet, stod tidligere i tårnrummet langs nordvæggen,
og indgangen var gennem den nedre del af hvælvingens østkappe. Trappen har
flammebalustre.
De naive malerier i vestpulpituret har følgende underskrifter regnet fra syd:
1) Og Gud saae alt det som, hand havde giort og etc., 2) Slangen Bedrog mig
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Fig. 13. Branderup. »Præstekonens stol« 1740 (p. 858).

og jeg Aad, 3) Loven, 4) Troen, 5) Bønnen, 6) Daabens Sacramente, 7) Alterens Sacramente, 8) Det er beskikket for alle Menneskere engang at døe, 9)
Men der effter Dommen. Ebræer 9. v. 27; 10) De Ugudelige skal gaae i den
evige Pine, 11) Men de Retferdige i det evige liv. Matth. 5. v. 46. Indgangspanelernes indskrifter er, i vest: 1) Gud Vær Mig Synder Naadig. Luc. 18,15,
2) Loven er Vor Tugtemester Til Christum. Gal. 3. v. 24, 3) Denne Give alle
Propheter Vidnesbyrd at Huer den etc. Act. 10, 13, 4) See det Guds Lam som
bær Verdens Synd. Joh. 1,29. — I øst: 1) I alle dine bestillinger Kom dine
sidste ting i Hu og du etc. Sir. 7,37, 2) (fig. 10) Den Port er Viid og den Vey
er bred som fører Hen til. etc. Matth. 7,13, 3) Den Port er snevr Og den Vey
Trang som fører Hen til Livet etc. Matth. 7., 4) Huo som ikke tager Sit Kaars
Og følger efter Mig er mig ikke værd. Luc. 10,38. Indtil 1952 havde træværket
mørk egemaling, under hvilken den nuværende barokstaffering fremdroges;
fyldingerne har hvide profilrammer med grønne omgivelser, og de lodrette
smalfelter er røde. Gesimsen brunligt marmoreret med hvide og laksefarvede
profillister. Nedhænget er hvidt. De fem søjler, som tidligere bar pulpituret,
ligger nu på loftet. Her ligger også de henkastede stolestader, hvis gavle sva
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rer til skibets, men som udmærker sig ved at have oprindelig, aldrig overmalet
marmorering.
Orgel, fra 1902, men først opsat i Branderup kirke 1952 af orgelbygger
Zackariasen, Århus; det har lire stemmer.
Pengeblok, fra slutningen af 1700’rne, ottekantet med indknebet skaft, der
har lodrette jernbånd, mens selve den bredere bøsse også har tværbånd og
fuldt jernlåg med pengetragt. Nyere hængelås. I våbenhuset.
Klingpung af brunt fløjl med nyere læderbånd, indvendig foret med blåt
lærred, siddende på jernring og -tap, hvori nyere drejet skaft. Klokken er op
rindelig, sikkert af sølv og med graveret skriveskrift: »Mette Marria Outzens /
Anno 1738«. Bag alteret.
†Salmenummertavler; ifølge regnskaberne anskaffedes en tavle 18174, en an
den skulde købes 18468.
Lille barokkrone med seks lysearme under seks pyntearme, keglestubformet
skaft med indgraverede ringe over lille, glat kugleled over en knop. Også lyse
holderne har indgraverede ringe.
Den senmiddelalderlige, skriftløse †klokke, der var beskadiget i kanterne
(præsteindb. 1768), omstøbtes 1921 (Uldall p. 134).

GRAVMINDER
Mindetavle af marmor, for de faldne 1914—18, hænger på skibets nordvæg.
†Epitaf. 1669, over Michel Wulfdall, sognepræst i Branderup i 38 år og
herredsprovst i Nørre-Rangstrup herred i 7 år, død 31. aug. 1667, og hustru
Anna Carstensdatter, død 1659 i sin alders 52 år, velsignet i deres 29 års ægte
skab med fire sønner og tre døtre. »Gud til Ære og Kirchen til Zirat og sin S.
forældre til Efttertænkning haver Hans M. Wulff11 denne gravskrift ladet op
sætte og selv stafferet Ao. 1669«. Epitafiet, som var af træ, og kendes fra præ
steindb. 1768, var anbragt i det nørre hjørne neden for koret.
Gravsten 1) O. 1739. Niels (Nis?) Ang... [født] i Favsbøl, død 1739, og hu
stru ... død 4. maj 1738 (?) i sin alders 78 år. Grå kalksten, 212 × 139 cm,
med stærkt slidte reliefversaler i cirkelfelt, hvorover ovalfelt med religiøs ind
skrift. I de fire hjørner englehoveder flankeret af bladværk. Nord for koret.
2)
O. 1750. Detlef Bagge, født i Branderup præstegård 30. nov. 1744, død i
Branderup »hos hands Oldefader Prousten Hr. Nicolai Freuchen A° 1750, 24.
May udi hands Alders 5 ½ Aar«; citat fra Viisd. 40, 14. Rødlig kalksten, 146 ×
80 cm, med fordybede versaler og store skønskriftsbogstaver og fraktur. Cir
kulært skriftfelt i ramme med buetunger foroven og forneden, i den øvre en
udslidt oval i en kronet, kartoucheagtig ramme, i den nedre religiøs frakturskrift. I hjørnerne rokokoagtige muslingeskaller. I våbenhusets gulv.
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3) O. 1750, med sekundær indskrift over Peder Hansen Pauli, født i Wellerup 17. april 1797, død i Refslund 30. dec. 1842, og Karen Christensen, født i
Wiuf 1804, død i Refslund 22. maj 1872, gift første gang med Peder Pauli,
anden gang med Peder Gaarde, født 1819, død 1875. Rødlig kalksten, 175 × 120
cm, med fordybede, nu sortmalede versaler i skriftfelt med indsvajede hjørner,
foroven og forneden englehoved, til siderne blade og blomster; i hjørnerne
relieffer: 1) forvitret (fødselen), 2) Gethsemane (engel og den knælende Kristus,
foroven til venstre kalk med korslagt spyd og stang med eddikesvamp), 3)
Kristus på korset, 4) Opstandelsen (Kristus alene). Ved korets nordside.
4) O. 1798( ?), fra samme værksted som Skrave (p. 728), Toftlund (p. 845)
og Visby, Tønder amt. Jacobsen født i Post ... 1722, død i Mansbjerg 1798. Grå
kalksten, 181 × 121,5 cm, med slidte reliefversaler i skriftfeltet, som foroven
har indadbuende hjørner og forneden bueindskæring med englehoved. Over
skriftfeltet udslidt cirkelfelt, flankeret af svævende engle; til siderne blade,
blomster og nedhængende frugtbundter, alt indrammet af tværriflet kant. Ved
korets nordside.
5) O. 1816. Nis Tomsen, født 3. sept. 1762, død 15. marts 1806, og hustru
. . . a a b e l . . . , født 1756, død 1816. Grå kalksten, 180 × 120 cm, med udslidt
kursiv og skønskriftsbogstaver i oval omgivet af laurbærbladkrans, som for
oven har stort, fliget blad. I hjørnerne urtepotte med blomster; tværriflet
kant. Ved korets nordside.
6) O. 1825. Maren Kjergaard, født Truelsen, født i Rurup 4. okt. 1778, død
i Refslund 26. okt. 1825, gift 30. nov. 1805 med Mads Pedersen Kjergaard i
Refslund. Sandsten, 81 × 55 cm, med fordybet skriveskrift. Rammelinier og
små hjørneblade. Ved korets nordside.
7) O. 1846. Mads Pedersen Kjergaard, sandemand og kirkeværge, født i Refs
lund 11. juni 1780, død sammesteds 21. jan. 1846(?), gift første gang 30. nov.
1805 med Maren Truelsen af Rurup, anden gang 15. april 1830 med Anna Eli
sabeth Post. Sandsten, 81,5 × 54,5 cm, i øvrigt som nr. 6. Ved korets nordside.
8) O. 1846. Anna Elisabeth Kjergaard, født Post, født i Nustrup 2. sept.
1798, død 29. jan. 1846 i Refslund, gift 15. april 1830 med Mads Pedersen
Kjergaard i Refslund. Sandsten 81,5 × 54,5 cm, i øvrigt som nr. 6. Ved korets
nordside.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Branderup 1867—
1907. — Branderup præstearkiv: kirkeregnskabsbog C. 1607—1894. — Libri datici.
Ba 1—3. 1766—1816, 1841—1897. — Ribe bispearkiv: præsteindberetninger til Thurah
1693—1769. Branderup 3. febr. 1768. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i
almindelighed p. 28. — Synsbog for Branderup Kirke og Kirkegaard 1923 ff. (ved em
bedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-
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Hansen 1910, E. Lind 1930 (undersøgelse af kalkmalerier), P. Kr. Andersen 1930, 1946
(forundersøgelse af inventar), 1952 (istandsættelse af inventar). Undersøgelse og beskri
velse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952—53.
Haupt I, 398 f.
1

Danske Sagn, 1895, III, 26, nr. 115. 2 Tørninglen provstearkiv: sager ang. de
enkelte sogne etc. 1867—1907. 3 Tørninglen provstearkiv: kirkergsk. 1858—68.
4
Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—1863. 5 Ribe bispe
arkiv: Nr.-Rangstrup hrd., ureg. korrespondance 1780—1812. 6 Ribe bispearkiv:
rgsk. 1591—1654. 7 Branderup præstearkiv: kirkeregnskabsbog 1607—1894. 8 Ribe
bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 9 Landesamt für Denkmalpflege, SchleswigHolstein: tegn. og indberetn. fra R. Haupt. — Sml. Haupt: Jahresbericht 1898—99,
nr. 3219. 10 Præsteindb. 1768 nævner, at »Funten ... er sprukken, at den ej kan holde
Vand; bruges derfor et Messingfad, hvorudi Degnen, hver Gang der er Barnedaab, hælder
Vand, som tages af den Kirkebakken forbiflydende Bæk«. — I regnskaberne (note 8 ovfr.)
omtales, at præsten holder kristentøj, men ikke brudesmykke. 11 Provstens yngste søn
blev syg og døde straks efter, at han havde færdiggjort arbejdet (præsteindb.).

Fig. 1. Agerskov. Ydre, set fra sydøst.

V. M. 1953

AGERSKOV KIRKE
NØRRE-RANGSTRUP HERRED
til S. Dionysius viede kirke har med
Denaltidanselige,
hørt til Ribe stift. I middelalderen, hvor den
1

undtagelse af tiden 1864—1920
i »Ribe 01demoder«s kirkelisten
sættes til en afgift på 8 sk. engelsk, styredes den af ærkedegnen, men da dette embede
1652 knyttedes til bispedømmet, direkte af bispen. På reformationstiden ydede kirken en
afgift på 4 sk. engelsk (jfr. Nustrup p. 642). Om de middelalderlige patronatsforhold vides
intet, men ved reformationen blev hertugen (jfr. Aller p. 258) og 1580 kongen dens patron.
1898 fandt graveren på kirkegården ca. 20 mønter fra årene o. 1650, sikkert penge
der var nedgravet netop i disse urolige krigsår. Mønterne blev solgt for 4 mk.2.
Til kirken er knyttet flere sagn. Således skal tømmeret til kirken have vokset på
Gammelskov mark lidt nord for byen3. Et andet sagn giver en forklaring på navnet:
på Galsted mark ligger en høj agervang, som kaldes Dohøj. På dette sted begyndte man
at bygge en kirke, men hvad der tilførtes om dagen, forsvandt om natten og blev fun
det på det sted, hvor kirken nu står, en ager lang fra Agerskov4. Desuden fortælles, at
der på kirkegården står et hyldetræ, som den danske konge vilde binde sin hest ved, og
så skulde Sønderjylland komme tilbage5. Christian X. har også været ved kirken, men
var i bil; kongen gik dog hen til hylden.
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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Kirken ligger øst for byen og vestligt i det store sogn. Kirkegården, der
1872—733 er udvidet mod øst og syd og planeret6, hegnes af stablede kampestensdiger. I øst og vest er der smedejernsporte, som vistnok er fra 18936,
mellem afbanede granitstolper, der på toppen bærer jernkors med årstallet
18—56; i nordvest en tilsvarende låge mellem ældre granitpiller og i syd en
trælåge. En ny, nordre »stette« muredes 1699, og den østre repareredes; sidst
nævnte blev nymuret og blytækt 17547, og omkring 1775 nævnes denne og
den vestre som nyopmurede med tralporte3; 1838 blev de tre indgangsporte
udspækket8, f847 omtales kirkeporten som ruineret og i usømmelig stand7,
og 1856 blev de to gamle, murede porte nedbrudt og erstattet med de nuvæ
rende, afbanede kampesten7.
†Kirkeriste rensedes 16967.
En pæl til †gabestok tilhuggedes 1735, og en lås til et halsjern anskaffedes7.
På kirkegårdens nordøstre del, tæt uden for det 1873 udflyttede dige er der
fundet rester af en teglovn 9 .
Den romanske bygning bestod først af apsis, kor og skib, men de to første
bygningsafsnit blev i overgangstiden erstattet med et langstrakt kor, som på
nordsiden har et jævngammelt sakristi; foran skibets syddør er der et våben
hus og ved dets vestgavl et tårn, begge sengotiske; på tårnets nordside et
trappehus fra renæssancen, og foran skibets norddør har der været et våben
hus, som blev nedrevet 1826. Orienteringen er omtrent solret.
Den stærkt omsatte, romanske bygning er opført af granitkvadre på en attisk
profileret sokkel (p. 257, fig. 36—38); kvadermaterialet i skibet er af mådelig
kvalitet. Sokkelkvadre og andre kvadre fra †apsis og †kor er genanvendt i det
unggotiske kor og forneden i våbenhuset; i sidstnævntes østvæg er der i en
dobbeltblænding benyttet en granitsøjle (sml. fig. 4), hvis base og skaft sik
kert stammer fra en af skibets døre (sml. nedenfor), mens kapitælet, der er
beregnet for en cirka 7 cm fremspringende halvsøjle, må stamme fra en deko
rativ udsmykning, antagelig på apsiden. Kapitælet er af granit, 28 cm højt,
29 cm bredt foroven, af trapezform, med halsring, høje palmetblade på siderne
og en båndfletning på abakus, og hvis formodningen om dens tidligere plads
er rigtig, må man skønne, at apsiden har været smykket med tre, fem eller
syv rundbuede blændinger, adskilt af halvsøjler (sml. f. eks. Hygum p. 744);
ingen af de synlige sokkelkvadre fra apsiden har forlæg for halvsøjler, men
det kan skyldes, at der har været et ekstra sokkelskifte.
Et glat, halvcirkulært granittympanon på 79 cm.s bredde, der ligger som
trinsten mellem det nuværende kor og sakristiet, kan stamme fra en præste
dør i det forsvundne kor. Triumfmurens taggavl af rå kampesten i skifter er
kun ført op til korets taglinie (der sikkert er identisk med det romanske kors),
og i denne forbindelse skal det nævnes, at man i den store, øvre del af skibets

AGERSKOV KIRKE

867

Fig. 2. Agerskov. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen 1953.

nordmur, tre—fire meter fra østhjørnet, sporer en fortanding i murværket, og
at skibets murremme netop er stødt sammen i en tilsvarende afstand fra hjør
nerne; disse forhold tyder på, at der har været en standsning i byggearbejdet,
efter at apsis og kor var fuldført.
Det romanske skibs mure, hvis højde er ca. 6,25 meter, har ingen spor efter
oprindelige vinduer. Derimod er syddøren, der synes at have været en to-søjleportal (Mackeprang: Portaler, p. 67, 69), bevaret om end forvansket udvendig
i gotisk tid ved udmuring af de dybe false, hvori søjlerne har stået; selve den
usædvanlig høje og brede lysning (242 × 122 cm) er uændret med tærskel- og
karmsten samt glat tympanon af granit, og over våbenhusloftet ses det fal
sede stik af krumhugne kilesten omkring tympanet. Portalens udvendige
bredde er ca. 210 cm, hvilket omtrent svarer til den nordre, der nu kun spores
ved et brud i soklen, hvis profil er forkrøbbet omkring hjørnerne; til en af
disse portaler skal man sikkert henføre det nævnte 90 cm lange søjleskaft og
basen fra våbenhuset samt et par andre søjletromler, den ene indmuret nederst
i skibets sydmur, lidt øst for den nuværende dør, den anden, der er knap 120
cm lang, anvendt mellem to blændinger i tårnrummets nordvæg; søjletrom
lerne har samme diameter, 18 cm, og basen, der er attisk, med hjørneknopper,
svarer hertil.
Den brede, runde triumfbue har profilerede kragbånd (p. 257, fig. 11, sva
rende til Hygum), og den flankeres af rundbuede, ca. 195 cm høje sidealter55 *
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nicher med retkantet tværsnit og hævet ca. 60 cm over nuværende gulv; den
nordre er bevaret, men tilmuret forneden, den søndre er omdannet til prædikestolsopgang. Skibet, der måske har været tvedelt, har haft bjælkeloft med
brædder oven på bjælkerne (sml. p. 871). Ang. skibets vestgavl, se nedenfor.
Ændringer og tilføjelser. Skibets vestre taggavl, der er delvis bevaret, af munke
sten i munkeskifte (29,5—30 × 13,5—14,5 × 9—10, 10 skifter = 110 cm), kan
være senromansk og samtidig med skibet ligesom forhøjelsen med munkesten
på triumfgavlen, men begge dele kan også skyldes senere ændringer. Murvær
ket i vestgavlen, der bærer spor af et tyndt pudslag, har rester af en dekora
tion; nogle skifter over gavlens fodlinie er der to savskifter adskilt af et glat
skifte, og syv skifter derover følger en fire skifter høj trappefrise, der ligesom
gavlens øvre del er kraget 5 cm frem; under frisen er der en tre skifter høj
lyssprække til skibets loft.
Skibets syddør er som nævnt omdannet udvendig i gotisk tid; bredden her
formindskedes med 80 cm ved udmuring af portalens sidefalse, og i den frie
del af kilestensstikket blev der indføjet to ekstra false af munkesten, således
at døren blev høj og smal med falset stik.
Det senromansk-unggotiske kor og det jævngamle sakristi er af munkesten i
munkeskifte (27—28,5 × 12—13 × 8,5—9, 10 skifter = 98—99 cm) med gen
anvendte kvadre forneden. Korets øst- og sydside har sokkel af de profilerede
kvadre, nordsiden af retkantede, mens sakristiet har bindig sokkel. I korets
østmur er der en gruppe på tre høje, lancetformede vinduer (sml. fig. 3), der
er tilmuret udvendig, hvor de har prydskifte af løbere langs de spidsbuede
stik; de har stærkt smigede inderkarme, ringe lysningsbredde, 25 cm, og skrå
sål; det midterste vindue er ca. 355 cm højt udvendig, de andre ca. 275, og
de er anbragt 145 cm over soklen; bredden er ens udvendig, 68—70 cm, og
indvendig, 108—110. I korets nordmur er der to tilsvarende vinduer (fig. 6),
anbragt på hver sin side af sakristiet; de er begge 50 cm brede udvendig, og
det vestre svarer i øvrigt til østmurens sidevinduer, men det er anbragt lidt
højere oppe, og indvendig på sålens øvre del er der en lille bænk eller platform,
som snarest er en senere tilføjelse for anbringelse af en eller anden løsgenstand.
Det østre af nordmurens to vinduer er fire skifter lavere end det vestre og ind
vendig kun ca. 75 cm bredt. I sydmurens vestre del synes der at have været
en præstedør, som dels spores ved brud i soklen, dels ved inderfalsene. Korets
langmure har kvartrund gesims af rulskiftestillede sten, og taggavlen har altid
været glat med synlig spærfod; antagelig har det oprindelige gavlspær ligesom
det nuværende haft højtsiddende hanebånd med brandstang.
Rummet dækkes af to med murene samtidige, otte-ribbede krydshvælv, der
er helsten tykke; den spidse, to-og-en-halv stens gjordbue hviler på lave væg
piller med brede halvsøjler og profilerede kragbånd, to kvartstave, og diagonal-
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Fig. 3. Agerskov. Kor og sakristi set fra øst.
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ribberne, som har trekløverprofil, udgår fra tværstillede løbere (den sydvestre
er ødelagt af prædikestolsopgangen); overalt er kappernes spidse fødselslinier
markeret af en svagt fremspringende kvartrundstav; hvælvenes oversider har
form som en tilspidset kube; lav lommeudmuring. I korets nordvæg er der en
lille spidsbuet, lavtsiddende, tilmuret blænding. Mellem kor og sakristi findes
en falset dør, der sikkert har haft fladbuet lysning, under rundbuet spejl i syd
og fladbuet i nord, men ved korgulvets hævning er lysningsstikket borthugget.
Fortandinger på nordsiden af koret viser tydeligt, at sakristiet var planlagt
ved korets opførelse; der er både afsat fortandinger for dets flankemure og for
dets spidsbuede, halvsten tykke tøndehvælving med spidse helstens gjordbuer
og lommeudmuringer. Taggavlen er glat som korets. — Sakristiet kaldes i en
præsteindberetning fra o. 1765 for et capell (sml. †nordre våbenhus).
Søndre våbenhus og tårnet, der begge er af munkesten i munkeskifte (våben
husets gavl dog i polsk skifte) og sengotiske, er omtrent samtidige at dømme
efter den ensartede udformning med vægblændinger; i dem begge er der gen
anvendt granitmateriale dels fra apsis og kor, dels fra skibets døre. Hver af
våbenhusets flankemure har tre blændinger, de vestre spidse, de østre flad
buede, og de to nordligste i øst er adskilt af den tidligere omtalte granitsøjle
med hjørneknopbase og bladkapitæl fra en halvsøjle. Den rundbuede og fal
sede våbenhusdør, der indvendig har fladbuet spejl og huller for stængebom,
flankeres i vest af en fladbuet niche, i øst af en yngre kamin, der har medført
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delvis tilmuring af det ene bomhul. Våbenhusets taggavl er delvis ommuret
1694—95, da tagværket omsattes7, og gavlspidsen af flensborgsten stammer
fra 18388. Kaminen (sml. fig. 4), hvis skorsten er i forbandt med begge gavlommuringerne, er fra renæssancetiden; vangerne er profileret med vekslende
hulkel og kvartrundstav, åbningen er fladbuet og kappen aftrappet over et
hulkelprofileret skifte; skorstenspibens øvre ende er fjernet i ny tid.
Tårnet, der er af Tørninglen-type med et spir fra 1786, er stærkt skalmuret
i vest og næsten helt ommuret i syd. Tårnrummet, som har stået i forbindelse
med skibet gennem en spidsbuet, nu blændet arkade, har i nord tre helsten
dybe, fladbuede spareblændinger, de to vestligste adskilt af en granitsøjle
(sml. sydportalen p. 867) med råt tildannet base og kapitæl af teglsten; i syd
har der været lignende blændinger, men de er delvis ødelagt af et nyere vindue
og tilmuret; vestvæggen har to tilsvarende (den søndre smallere end den nor
dre), som flankerer en tilmuret dør, der kan være oprindelig eller hugget gen
nem en tredie blænding; i tilmuringen er der en lille, blændet, fladbuet niche.
Tårnrummet har stået med fladt loft en tid, og ved den senere hvælvslagning
blev den nedre del af tårnrummets fladbuede vinduer i nord og vest (sikkert
også i den gamle sydmur) dækket, således at de nu kun ses over hvælvingen;
lidt over vinduerne ligger der et bjælkelag (nu af fyr og genanvendt egetøm
mer, sml. ndf.), og i vestmuren er der en rille for bræddegulv. Mellemstokværket har også blændinger, i nord en halvanden sten dyb spidsbue med flad
buet, falset lysåbning, i vest rester af to tilsvarende, der er delvis ødelagt og
tilmuret i renæssancetiden, men dog således at der midt i hver stadig er en
lille, senere blændet lysåbning, der nogenlunde svarer til den nordre. Klokke
stokværket har til hver side to indvendig falsede glamhuller, hvoraf kun de
østre og nordre er uændrede. Mellem de to østre er en mindre fladbuet, nu til
muret åbning, der måske har været beregnet som indgang til skibets loft; men
den kan kun have været aktuel, hvis skibet var blevet hvælvet og tagrejsnin
gen hævet, thi nu rager stikket op over tagryggen. Tårnets gavle i nord og øst
har i fodlinien dobbelt savskifte, derover en række bomhuller og et blændingsbånd, det østre delt af lodrette stave, og tre stigende, spidsbuede højblændin
ger, flankeret af rektangulære, korsdelte blændinger og kronet af savskiftestumper; gavldekorationerne i syd og vest er omdannet ved skalmuringerne,
og samtidig er der opsat jernankre med årstallene 1846 og 1842. Det oprinde
lige spir, hvis konge ligger som ankerbjælke over hvælvingen, blev helt om
bygget 1786 (sml. p. 872)10.
Tårnets hvælving og trappehuset er begge opført i renæssancetiden, af munke
sten, der for trappens vedkommende er muret i krydsskifte. Hvælvet hviler på
indhuggede vederlag og retkantede, 16 cm brede ribber, der mødes om en rund
slutsten; oversiden er ikke forskellig fra en sengotisk hvælving. Trappehuset
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Fig. 4. Agerskov. Våbenhusets østvæg (p. 869) med søjle; skaft og base sandsyn
ligvis fra en af skibets døre (p. 867), kapitælet fra tapsis (p. 866).

har fladbuet underdør, rund spindel, skakt af løbere, loft af udkragede, vand
rette skifter og en fladbuet overdør, som er brudt gennem tårnmuren. Over
underdøren er der en blænding af form som et korset kors og i vest en rekt
angulær glug under en cirkelglug.
Et †nordre våbenhus, der nævnes første gang i regnskaberne 16957, må være
identisk med et kapel »til et Kalke Rom« (præsteindb.)11, eftersom det 1711
og senere var materialhus (rtk.); det skal ifølge kaldsbogen være nedrevet 1826.
Karnhuset, der er omtalt 1743, må være et af de to våbenhuse, og »nør
skriftes« 17567 må gælde nordre våbenhus eller undtagelsesvis sakristiet.
Tagværkerne. Skibets ældste bjælkelag er næsten intakt, og de svære ege
bjælker, der har spor efter påbladede, romanske spær, hviler flere steder på de
gamle murremme; de lange bjælker er alle samlet på midten med et skråt blad
og fire nagler; hvis disse samlinger er oprindelige, hvad der synes at være til
fældet, må bjælkerne have været understøttet af en drager midt hen under
skibets loft, og denne må vel have hvilet på stolper, der har tvedelt rummet;
nu ligger der en drager på et ankerbjælkelag, der 18507 eller før er indlagt en
halv meter under det gamle bjælkelag; tre af ankrene er gamle pulpiturbjæl
ker (sml. p. 882), som måske er indlagt 1890, da loftet fornyedes6. Skibets spær
fag, af spinkelt, bomkantet og usædvanlig stærkt vredet eg, med eet lag hane
bånd, kan måske være eftermiddelalderlige og i så fald fra 168612, korets og
sakristiets, ligeledes af spinkelt, savskåret eg og med to lag hanebånd, er sam-
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Fig. 5—6. Agerskov. Kalkmalerier i korets vesthvælv (p. 872) og Korets nordvindue (p. 868).

tidige med de respektive bygningsafsnit. Tårnspiret fra 1786 indeholder rester
af den første spirkonstruktion, bl.a. spærfagene over nord- og østgavlen, og
fra denne stammer også den smukt forarbejdede konge, der er genbenyttet som
ankerbjælke over tårnhvælvingen; suppleringstømmeret fra 1786 er meget
kraftigt egetømmer.
Kirken står nu i blank mur med hvidtede vindueskarme og et bånd under
tagskægget, men overalt på fugernes cementudspækning er der spor efter afstregede fuger. Korets sydmur og den vestre ende af skibets nordmur er om
sat ved en restaurering 1856—58 (jernankre i nord), fra hvilken de nuværende,
rundbuede støbejernsvinduer med kulørt glas også stammer7. Hele kirken er
tækket med bly, men 1711 havde †nordre våbenhus og østsiden af søndre
våbenhus tegltag (rtk.). Korets vægge er gule, hvælvene dækket af kalkmale
rier (sml. nedenfor), og resten er hvidtet. Våbenhusets bjælkeloft er gråmalet
ligesom det listeinddelte loft fra 1850 på undersiden af skibets ankerbjælkelag7.
Kor og sakristi har bræddegulv, våbenhuset gule fliser, skib og tårn moderne
munkesten.
Vindfløjen på spiret har udstanset årstal 17067, der ved en senere påsvejset
plade er rettet til 1786, det år spiret blev ombygget (kaldsbog).
†Solure. 1742 betaltes for anstrygning, 1762 for en ny solskive og 1801 atter
for anstrygning7.
KALKMALERIER
Korets to hvælvinger er helt dekoreret med renæssancemalerier (fig. 5), der
ifølge præsteindberetningen skal stamme fra 1632. Ribberne har sparremønster
i rødt, blåt og hvidt, og kappernes udsmykning er holdt i de samme farver
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plus gult. Langs ribberne og på gjordbuens underside er der skablonmønstre
og på buens sider kartoucheflige. I østhvælvets fire østkapper er evangelistsymbolerne afbildet, anbragt i hver sin renæssancekartouche under en lille
baldakin og med frugtklaser ophængt forneden i kartoucherne, og i hver af de
øvrige tolv kapper er der billeder i tilsvarende indramning af navngivne
apostle: Paulus, Petrus, Matthæus, Andreas, Judas Thadæus, Jacobus Major,
Simon, Johannes, Jacobus Minor, Phillipus, Thomas og Bartholomæus. 1862
blev »noget malet i hvælvingerne« af maler Ferslev7, og 1887 blev kalkmaleri
erne »restituerede« af maler og fotograf Schnittger, Slesvig6.

INVENTAR
Alterbord, middelalderligt, muret af granitkvadre nu overpudset, 114 cm
højt, 182 cm bredt og 124 cm dybt, stående ca. 125 cm fra korets østvæg og
med en 19,5 cm tyk påmuring på bagsiden mellem altertavlens støttebjælker.
1663 beklædtes alteret med fyrredeller12.
Altertavle (fig. 9) i renæssance, med malet stifterindskrift og årstal 1597,
ændret under Frederik IV. og forsynet med nye malerier 1763, af typen med
»løse« sidestykker. Storstykket, der er bredere, end det er højt, har til siderne
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Fig. 8. Agerskov. Indre, set mod vest.
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smalfyldinger bag frie, korintiske søjler med høje prydbælter, hvis sirlige beslagværksornamenter med vædderhoveder omslutter en stiv hermefigur; side
stykkerne nøjes med tilsvarende, men kortere halvsøjler. Ved tavlens omdan
nelse er den kvartrunde, beslagværksprydede gesimsbjælke for postamentet
flyttet ned under dette, og de svungne postamentfremspring med løvehoveder
hviler nu på den i stedet for at bære den. Storfeltet har æggestavramme. Side
stykkerne har gesims, men mangler postamentfelt; underlisten, der viser tap
huller efter forsvundne hængestykker, har nu en række ovaler trukket på et
bånd; de har sikkert tidligere været forsynet med aflange, pålimede bosser,
som søjlernes postamentfremspring. De rigt udformede hængespir under søjle
fremspringene står nu løst ved siden af storstykkets postamentfremspring.
De udsavede vinger er fra 1763. Sidefelterne indrammes af profilrammer.
Topstykkerne er udsavede og gennembrudte kartoucher med hermeflankeret
arkade. Over storstykket rejser hovedtopstykket sig som en selvstændig lille
tavle, med tvedelt postament, storstykke med omvendte balustersøjler, ge
sims, topstykke og vinger af kartoucheform og øverst en lille segmentgavl over
frise, kronet af Frederik IV.s nu lidt defekte navnetræk.
Tavlen står nu med en staffering overvejende i røde og blå farver, søjlerne
dog hvide med grålige, lidt forgyldte kapitæler og prydbælter. Frise- og posta
mentfelter er sorte med forgyldte indskrifter, de oprindelige med versaler, de
senere med versaler eller fraktur; i topstykkets postamentfelt (næppe helt rig-
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Fig. 9. Agerskov. Altertavle 1597, ændret og suppleret 1763 (p. 873).

tigt opmalet): »M. Erasmus Heidmann archidiaconus prowst tho — / Gades
ehren disse taffel setten laaten 1597«. I storstykkets frise: »Nobilissimo episcopo ripensi d(omi)no mag: Laurentio Thura / Præpositi et pastore d(omi)no
Christiano Otthonis Riesæo« (»den højærværdige biskop i Ribe, hr. magister
L. T., provst og sognepræst hr. Christian Ottesen Riese«). I sidestykkernes
frisefelter læses: »Gloria in excelsis deo«, hvis store, men dårligt fyldende ver
saler næppe kan være oprindelige. Bag på altertavlen er med hvidt malet en
mængde navne og årstal, hvoraf det ældste er 1635, endvidere læses: »Fran-
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ciscus Johannis Ripensis Anno Domino 1637 Die 11 july« etc. Nyere er frakturindskriften i storstykkets postamentfelt: »Men dette er det evige liv, etc. Joh.
17 v. 3«. I storvingernes medailloner står med versaler på sort bund: »Renovata 1763«, henvisende til den renovering og maling af altertavlen, som me
ster Anders Nielsen Windfeld fra Farup3 ifølge regnskaberne for 1762 foretog
i 82 dage, hvorfor han fik kosten og 108 mk. l.7. Arbejdet har omfattet opma
ling af tavlen, nymaling af vingerne med blå-hvid farve og fem malerier. I
storstykket, Kristus på korset mellem to grupper; til venstre står Johannes
og Maria og en ung, barhovedet kvinde, alle i fyldige draperier; ved korsets
fod knæler Maria Magdalene med armene om Kristi ene ben; to kvinder nær
mer sig fra baggrunden til højre; dystre og forrevne skyer råder her. I sidefel
tet mod nord ses den knælende, bedende Kristus i Gethsemane, bestrålet af
lyset, der omgiver en forgyldt kalk i skyerne; i baggrunden til højre de sovende
apostle; mod syd Isaks ofring; i sidefelternes topstykker forestiller malerierne
gravlæggelsen mod nord og opstandelsen mod syd; i storfeltets topstykke him
melfarten. Farverne er varme og livlige, personerne er iklædt røde, blå, grå
og brune dragter.
Af en gotisk †fløjaltertavle fra o. 1450—75 er bevaret to figurgrupper (fig. 10—
11), den »gode« og den »onde« side fra midtfeltets Golgathagruppe. Den ene,
72 cm høje gruppe, omfatter fem personer; Johannes støtter midtfiguren, den
segnende Maria; til højre for Maria står Maria Magdalene med foldede hænder;
hun har et turbanagtigt hovedtøj, der er bundet ned om hagen; ved ørerne
ligger håret pudeagtigt. Imellem de to Mariaer ses den blinde Longinus med
opbræmmet hat og langt, krøllet hår; bag ham står den tredie Maria med glat
hovedklæde. — Den anden, 70 cm høje figurgruppe, omfatter fire personer,
den langhårede og -skæggede høvedsmand, der med venstre hånd holder op i
overkjortelen (den pegende højre er afbrækket), og en kriger med skjold, stå
ende halvt med ryggen til; mellem dem en skaldet, tungerækkende knægt og
manden med eddikespanden. Figurernes holdning er rolig, lidt stiv; der er
noget blidt og yndefuldt over Marias segnende stilling, men hendes og Johan
nes’ sorg er ellers blot karakteriseret ved deres hængende mundvige. Alle har
spidse sko. Bag den hvide farve, som figurerne nu står med, skelnes en ældre,
men ikke oprindelig bemaling. I nordre sidealterniche.
Omtrent samtidig er en stående, kronet *helgeninde; den 94,5 cm høje
figur bærer over det bølgede hår, der falder i lange slangekrøller på hver side
af skuldrene, en krone, hvori ses tapper til de nu forsvundne korsblomster.
Over kjolen med de lange, lige folder bærer hun en kappe holdt sammen foran
af et spænde; den ene kappeflig er lagt over højre arm. Under kjolen ses en
spids sko; højre underarm og en del af venstre hånd mangler. Nu i Flensborg
Kunstgewerbemuseum (nr. 4016).
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Fig. 10—11. Agerskov. Figurgrupper fra gotisk † fløjaltertavle (p. 876).
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Fra en anden gotisk †fløjtavle, fra o. 1425, beslægtet med Bevtofte (p. 894),
men ringere, stammer tre *figurer (fig. 12), der nu findes på en gård i sognet.
1) Maria, sikkert fra en himmelkroningsgruppe, 51 cm høj, siddende med
siden til, vistnok med fornyede hænder; hovedet er let drejet frem mod beskue
ren. På det lange, rillede hår, der i tre lokker løber ned over ryggen, sidder en
krone, nu uden takker. Enden af en spids sko skimtes under kappen.
2) Johannes døberen, 51 cm høj, frontal, siddende på en bænk iført tøjkappe
over fåreskindsdragt; hans højre underarm mangler, venstre hånd støtter lam
met, der ligger på en bog med spænder. Mellem hans nøgne fødder ses hovedet
af et ulveagtigt dyr med spidse ører.
3) Apostel, 50 cm høj, stående med fremstrakte, nu fornyede arme. Håret
er skilt i midten som Johannes’, men uden pandetunge. Næsen er skarp og lidt
skæv, øjnene små, hageskægget kort og tvedelt. — Alle tre figurer er gjort af
samme hånd; de står på 2,5—3 cm høje fodstykker og er lige afskåret på bag
siden. Maria har en trænagle oven i hovedet og i nakken, Døberen har kun en
i nakken. De står nu alle afrensede og ferniserede.
Altersølv. Kalk (fig. 13) anskaffet 1772 for 5 mk. 4 sk. 1., da den gamle var
stjålet ved indbrud 17717, sikkert den der omtales i præsteindb. (se ndf.). Den
20 cm høje kalk, der i formen minder om Tislund kalk (p. 915), og Møgeltønder sygekalk, har sekstunget fod og fodplade drevet op i afsæt; skaftet, der

878

NØRRE-RANGSTRUP HERRED

slutter sig til foden ved en kegleformet krave, har et lille, bredbuget, krukkeformet led på hver side af den fladovale knop, der er seksdelt af bosseagtige
led. Stort, glat bæger med udbugende sider. På foden, hvorpå er fastnittet et
lille, støbt krucifiks, samt på skaft og knop er svagt opdrevet, ciseleret frugtog blomsterværk og rokokoornamenter. Under foden graveret skriveskrift:
»Agerschov Kirke Kalk af Kiøbenhavns gamle Prove lüb. s lored W. 48 ½ L:«.
Sammesteds mestermærke AN i rektangel for Andreas Nissen i Tønder (Bøje
2841). Kalken opbevares i et cylinderformet læderfutteral, som repareredes
18557. Disk med samme mester- og bymærke og 28 bag på kanten og under
bunden; langs randen graveret rankemønster samt Georgskors; i bunden blad
hvirvel. Oblatæske, af plet, med kors, måske den, der købtes 18836.
Sygekalk, »omgjort« sammen med disken 17437, 9 cm høj, med rund fod og
fodplade drevet op i afsæt, cylinderformet skaft, der opefter har let udadskrånende sider, knop med fladovalt tværsnit, derover indknebet skaftled; bæger
med skrå sider. Langs randen indprikket: »Erich Jensøn. B. 1709«. På fodpla
den ulæselige rester af to stempler. Loddet i bunden. Disk med graveret firblad på kanten, under bunden stempel: sammenskrevet MM i oval for Mathias
Mogensen, Haderslev (Bøje 1573). 18836 repareredes kalk og tallerken, og der
anskaffedes en ny oblatdåse dertil, måske den nuværende, 3 cm høj og 5 cm i
tvm., rund, med indadbuende sider og buet låg; herpå indprikket sekstunget
rankeornament. Ingen stempler. 1665 købtes en liden tinflaske, præsten begæ
rede12, 1697 anskaffedes en ny kirkeflaske og 1701 atter en7, sikkert den bly
flaske med årstallet 1702, der fandtes endnu 1910 (indberetn.), †Kalk. Præsteindberetningen o. 1765 omtaler en kalk og disk af sølv, forgyldt med inskrip
tion: »Denne Kalk og Dish med hosligende Alterklæde, haver Kongele Majtt
Welbestalter Land Commisarius udi Jyland over Wendelboe og Wiiborg Stif
ter, Wel-Edle Herr Jens Wisberg foræret til Agerskow Kirke 1680, som var
kommen fra Baulund«. Det kan muligvis være den kalk, der repareredes 164112.
1846 anskaffedes fra Odense en sortlakeret alterkande med forgyldt »kørs«7.
Alterstager 1) Af sengotisk type, vel fra slutningen af 1500’rne, kun 19,5 cm
høje, med skarpkantet fod- og lyseskål, der har skråkantede led, cylinderskaft,
som slutter sig til skålene med et spidsovalt led; knoppen er bred og skarp
kantet. Lyseskålen har hul beregnet til en ekstra lysepibe. Nu er den forsynet
med en nyere bred, konkav lysekrave. Under bunden er fastskruet en bly
plade. 2) 1718 (fig. 14), svarende til Hygum (p. 751) m.fl., 50 cm høje, med
stor, hvælvet fod- og lyseskål og skaft med to flade kugleled over den store,
runde, midtdelte knop; herunder vaseagtigt led over fladt kugleled. På fod
skålen indslået 1718. — 1752—53 købtes et par små †messinglysestager 7 .
Messeklokker. To senmiddelalderlige klokker (fig. 16), den ene 12,5 cm høj,
17,5 cm i tvm., med to smalle rundstave om halsen, ophængt i gammel fyrre-
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Fig. 12. Agerskov. Gotiske figurer fra † sidealtertavle (p. 877).

bom, den anden 12,5 cm høj, 14,5 cm i tvm., glat, anbragt i nyere ophængning
ved siden af den første, bag altertavlen.
†Kristentøj holdtes 1854 af præsten, men »brudesmykker eksisterer ikke«8.
Alterskranke, halvrund, med drejede træbalustre, antagelig fra 18617.
Døbefont (sml. fig. 8), enkel, svarende til Hjerting (p. 788) og ikke meget
forskellig fra Toftlunds (p. 837), middelalderlig, af granit, med stor, glat kumme,
89,5 cm i tvm.; langs mundingskanten er en smal rundstav, siderne er lodrette,
forneden skråt affaset; det spinkle, cylinderformede skaft, hvis nedre del nu er
skjult af gulvet, gør det ud for fod. Intet afløb. 1864 afbanedes fonten13, som
nu står i triumfbuen ved nordre vange, hvortil den flyttedes 18617.
Dåbsfad udført af Knud Eibye, Odense, 1931. I dettes midtfordybning et
mindre, nyere fad. 1737 anskaffedes et stort †messingfad i fonten, sikkert det
messingbækken, der solgtes 1746, da man året før havde fået »et tinfad som
Englen præsenterer vandt udi«7 (sml. †dåbsengel ndf.).
En forgyldt †dåbsengel købtes 1745 hos en københavnsk billedhugger for
21 mk.7. Den omtales ca. 1775 som »et Ao. 1740 anskaffet Engle Billede fra
Kiøbenhaun som holder døbe-fadet, paa det at man ei har Behov, at gaae langs
ned igennem Kirken til Funten, naar Børn skal døbes«3. Det var en nøgen
putto af træ med et draperi hængt over højre skulder og ned over livet. O.
1923, da den ifølge fotografi endnu fandtes i kirken, var den fastgjort over fon
ten i nordre korbuevange.
Korbuekrucifiks (fig. 15), gotisk, fra begyndelsen af 1400’rne, svarende til
Nustrup processions- og korbuekrucifikser (p. 660—61). Den 142 cm høje Kri-
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stusfigur hænger i strakte, let skrå arme med hovedet hældende mod højre
skulder; det smalle ansigt har lukkede øjne og svagt åbenstående mund. På
hovedet en spinkel, tovsnoet tornekrone over det lokkede hår; en lok falder
ned foran højre skulder, en anden bag venstre. Overskægget er smalt, hage
skægget kløftet. Brystkassen er flad med spydsår i højre side; det ret smalle
lændeklæde har lang nedhængende flagresnip langs højre overben; benene er
skarpkantede, fødderne korslagte. Det samtidige korstræ har hulede cirkelski
ver for korsenderne med hjørnehalvcirkler og -blade. I felterne evangelistsym
boler i relief. Korstræet, der har svagt hvælvet overside mellem smalle, glatte
kanter, har langs kanterne trekløveragtige blomster omkring et kugleagtigt
midtparti. I korsarmenes skæringspunkt en cirkelskive med reliefminuskler:
»i (n) man(us) tuas d(omi)ne (comm)e(n)do sp(iritu)m meu(m)« (»i dine hænder,
herre, befaler jeg min ånd«). Figuren står nu med en staffering fra 1800’rne:
hvidlig karnation med små blodstænk fra naglegab og spydsår, brunt hår og
skæg og grøn tornekrone; lændeklædet er blåt og gult. Korstræet er brunmalet
med hvide evangelistsymboler og hvidmalet skriftrulle over Kristi hoved med
sorte versaler: »Inri«, minusklerne forgyldte. Over korbuen. 1770 renoveredes
krucifikset7.
Prædikestol (sml. fig. 7), fra 1798, da der købtes materialer til prædikestolen,
og snedker Andreas Wilckenskild og hans svend fik 102 mk.7 Den er rimeligvis
udført efter tegning af rektor Lorens Hansen i Ribe og approberet af bispen14.
Den enkle, velproportionerede stol, med opgang gennem triumfmurens syd
side, består af fem fag og et vægfag; den har fyldinger flankeret af riflede
pilastre. Ottekantet, glat bærestolpe. Samtidig, syvsidet himmel. Den svajede
baldakin ender i midtkugle, hvori den bærende jernstang er anbragt. Stolen
står nu med en nyere staffering fra 1930. 1801 blev stolen malet og forgyldt
og samtidig anskaffedes en stol hertil7. 1692 købtes et †timeglas 7.
†Prædikestol. 1642 arbejdede en snedker fra Åbenrå 16 dage i kirken, antage
lig på prædikestolen, hvortil der købtes egefjæle for 12 mk. 1. To karle hjalp den
dag, himlen hængtes op12. 1748 nedtoges og opsattes prædikestolen, og 1751
renoveredes den med maling7. Præsteindberetningen fra o. 1765 siger om præ
dikestolen, at den er »ret smuk, inscription paa Himlen, Jens Christensen, Hans
Bundsen Kirkeværger 1647«.
Stolestader (sml. fig. 7), fra 1750, da Anders snedker og Anders Jensen lavede
nye stole7; alle nordsidens 28 og sydsidens 26 gavle med bænke, ryglæn med
frisefyldinger, døre og indgangspanel i syd er bevaret. De glatte gavle har gen
nembrudte, tretungede topstykker, en enklere udgave af Roager, Spandet og
Brøns (Hviding hrd.). Dørene har rektangulære fyldinger med enkelt profileret
rammeværk som i indgangspanelerne. De smalle bænke er 1861 (kaldsbog) og
i ny tid gjort bredere. Stoleværket står med en staffering fra 1930 f. Ved en
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Fig. 13—14. Agerskov. 13. Alterkalk 1772 (p. 877). 14. Alterstage 1718 (p. 878).

undersøgelse af stoleværket 1930 konstateredes, at ryglæn og bænke havde
været gråviolette, gavle og dørrammeværk blå, dørfyldingerne lysgrå og gavl
topstykkerne røde; antagelig den staffering med »bedre farver«3, hvormed sto
lene renoveredes, sikkert 1768, da en maler I. C. Colp arbejdede 59 dage i kirken7.
Den oprindelige maling fra 1751—52 udførtes af en Åbenrå-maler, som selv
medbragte 3/4 pd. berliner-blå farve7. Da kirken synedes 17097, var en del af
stoleværket brøstfældigt med uformelige, gamle stole15; 1749 indrettedes derfor
nye stole i koret, som imidlertid fjernedes 1861. 1751—52 lavedes »indelukte
stole med loft over«; den ene var forsynet med vinduer. 1761 kom der en ny
ryslæders »Baustol«, og 1773 fik de fattige en bænk »inden kirkedøren«7. 1625
gjordes en stol i kirken til præstens kone12, måske den »indelukte stol til præ
stens familie«, der skulde fjernes 18617.
Skriftestol (sml. fig. 8), ændret 17577 og i ny tid anbragt som opgang til
prædikestolen i korets sydvesthjørne. Østsiden indeholder tilfældigt sammen
stykkede rester af en renæssancestol fra o. 1600. 1831 siges, at skriftestolen
ikke mere behøves, da skriftemålet forrettes, og præsten opholder sig i sa
kristiet8.
Degnestol (sml. fig. 8), muligvis samtidig med stoleværket fra 1749, men om
dannet; den har tre fyldinger mod øst og mod syd en dør, hvis fylding har
t-formet øvre afslutning, forneden hjørneudvidelser. Staffering som stolestaDanmarks Kirker, Haderslev amt
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derne, tidligere blå. 1831 nævnes, at degnestolen må forandres8. Indrettedes
1861 ved korets sydside7, nu i korets nordvesthjørne.
Dørfløje 1) 166512, bestående af to planker samlet med løs fjer og beslået med
to vandrette og en skråtstillet revle; store sømnagler ses. To indefter smalnende
gangjern med hjerteformede afslutninger; skydelås. Indvendig gråmalet. Sakri
stiets indvendige østdør. 2) 17737, med fire planker samlet ved to vandrette
revler; to smalle gangjern, det nedre for enden tilspidset og med krydsmønster;
gråmalet. Mellem kor og sakristi. 3) 1600’rne, bestående af fire svære egeplanker
samlet med fjer og not og sammenholdt af to vandrette (og en nyere skrå revle);
to smalle gangjern, det øvre med en række fordybede huller, det kortere nedre
med en udtrukket, hjerteformet afslutning. Dørfløjens udvendige side beklædt
med skråtstillede, profilerede brædder, der tilsammen danner et siksakmønster;
samtidigt, fliget låseblik; under den enkle skydelås ses spor efter en stor, ældre
lås. Udvendig brunmalet, indvendig grå. Til våbenhuset. 4) 1727, da det ældre
pulpitur (se ndf.) indrettedes, med to fyldinger med enkle profileringer samt
bukkehornsbeslag; gråmalet. I døren, der fra tårnrummet giver adgang til det
nuværende vestpulpitur.
Orgelpulpitur (sml. fig. 8) i vest, fra 18906, båret af fire ungrenæssanceagtige
støbejernssøjler samt to træsøjler hidrørende fra et ældre pulpitur (sml. ndf.).
Det store orgel, leveret af Marcussen og søn, Åbenrå, med to manualer og pedal
samt ti stemmer, har façade af tre portaler med piber i arkader. Orgelfaçaden
flankeres af en træbalustrade. Malet som stoleværket; på midttårnets fodliste
årstallet 1890.
†Pulpitur, opsat 1727 af præsten Christian Ottesen Riese: »saa at Kirken
nok som kan romme Sognets Indbyggere paa nærværende Tiid skiønt de i de
60 sidste aar er bleven flux flere, fornemmelig Ved de mange Leiehuse saa og
nogle Aftegts huse som i alle Byer ere bleven bygt«3. Fra dette pulpitur over
skibets vestende, der ifølge præsteindb. hvilede på fire piller, er bevaret en
delvis indmuret stolpe, to foroven indsmalnende søjler samt tre bjælker (nu
genanvendt som ankre jfr. p. 871). Fra tårnrummet var der adgang ad en
trappe med udsavede, usymmetriske træbalustre; om døren se ovenfor.
En †»Armeblok« anskaffedes o. 1768 på sognemændenes foranledning, skønt
kirkeværgen anså den for unødvendig, da de fattiges penge altid var blevet
lagt i et låset skrin, hvor kalken og disken opbevaredes16. Dens plads har måske
været på mandssidens vestindgangspanel, hvis nordligste fylding og ramme
værk bærer spor af en ophængning.
Klingpung, fra 17777, med sølvskaftholder og -ring med små, tungede blade
og graveret 1777, samt sølvklokke; på skaftholderen mestermærke: RN i rekt
angel for Rudolph Nielsen, Åbenrå (Bøje 1210). I sakristiet, i brug.
Præsterækketavler, to lige store, sortmalede; den ældste, med profileret ramme,
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Fig. 15. Agerskov. Korbuekrucifiks (p. 879).

har en fortegnelse med forgyldte versaler over præsterne fra 1528 til 1805; an
tagelig fra Christian Ottesen Rieses tilkomstår 1696, da skriften ændrer sig
herfra. Den yngre fra 18706 angiver præsterne fra 1805 til 1880. Begge ophængt
på skibets sydvæg. En tredie fra 1936 har præstenavnene fra 1880 ff. (Syns
protokol); på skibets nordvæg.
Degnetavler. 1) Fra 1878 med navnene på seks »sognedegne i Agerskov« fra
Hans Hessel, død 1764, til Anders Madsen, død 1876. Opsattes 1879 i koret6,
nu på skibets vestvæg. 2) 1936 (Synsprotokol), med sognedegnenavne fra 1868ff.
På skibets nordvæg.
†Maleri, 1760 købtes »et stort Skilderi til Kirkens Zirat med Ramme«, for
17 mk. lybsk.7 Det beskrives af pastor O. C. Riese som »et Conterfei . . . , som
af Kiendere agtes for et Mester Stökke og skal være en Copie af det fortreffelige
som findes i Strasborg.« Det hang på korets nordvæg3.
Klokker. To, begge støbt 1873 i Bochumer Verein Gussfabrik, vejer hen
holdsvis 597 og 375 kg. De gamle klokker, der tilsammen vejede 1137½ kg,
solgtes til støberiet6, †Klokker. 1) Provst O. C. Riese noterer o. 17753: »I Kong
56
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Christian 4des Tiid, blev den mindre Kloke afhend, som og paa flere Steder, at
gyde Stökker der af, at bruge i samme Krigs Tiid. Min Fader loed i Steden gyde
en ao. 1720 i Husum«, måske er det 2), der ifølge regnskaberne anskaffedes
1731 for 526 mk.7 Da denne kom til skade 1771, sørgede sognepræsten og Laust
Lassen i Agerskov for, at der 17727 anskaffedes en ny 3) klokke fra Rendsborg
100 à 130 pd. større end den forrige3. 4) 1. dec. 1833 blev den store klokke beska
diget ved ringning og omstøbtes i Frederiksværk. Den vejede 1568 pd. og bar
følgende versalindskrift: »Peter Nissen Kirkwærgen to Galsted, Poul Matzen to
Agerschou Kirkwærgen, 1574 Iahr, Got mi Michel Dibler«. 1835 toges den nye
klokke i brug, den vejede 1726 pd.17
Klokkestol af fyr fra 18736.

GRAVMINDER
Mindetavler. 1) Fra O. 1849. »Af Agerskov sogns trofaste sønner faldet for
konge og fædreland«, Christian Appel af Mellerup, død ved Dyppel 13. april 1849
og Johannes Peter Normann af Vellerup, død ved Fredericia 6. juli 1849. Hvid
marmortavle med skriveskrift i sandstensramme på skibets nordvæg.
2) Over sognets faldne i krigen 1914—18, udført af H. Hansen, Skærbæk. Stor
trætavle.
Gravsten. 1) 1780’erne. Lauritz Lassen, kirkeværge i Ag[er]skau, født 1706,
død 178?, og hustru, født 1726, levede 36 år i kærligt ægteskab. Rød kalksten,
188 × 122 cm, med reliefkursiv og -versaler, de stærkt udslidte navne med store
skønskriftsbogstaver, i dobbelttunget skriftfelt med akantusblade. Over feltet
fladoval med »Memento mori«, omgivet af fligede blade holdt af svævende engle.
I nedre hjørner kranie over korslagte knogler og timeglas, hvorimellem engle
hoved; tværriflet kant inden for hul-led. Fra et værksted, der ikke alene har
leveret flere arbejder til denne kirke (nr. 2, 3, 6 og 7), men tillige er rigt repræ
senteret i omegnen, (sml. f.eks. Toftlund nr. 6 og 7, p. 844) samt i Tønder amt.
Op mod korets nordmur.
2) *O. 1790. Wilhadus Fabritius, født i Hostrup præstegård 20. maj 1721,
død i Beftofte mulle 12. feb. 1788, og hans hustru Gunder Maria Fabritius, født
Boessen, født i Hollm(?) 30. okt. 1730, død 12. maj 1794, 63 år 6 mdr. gammel.
Rød, ølandsk kalksten, 182 × 123 cm, fra samme værksted som nr. 1. I nedre
hjørner findes, ganske som på nr. 1, til heraldisk højre, skjold med hjelm samt
bomærke, til heraldisk venstre brændende hjerte. I gårdejer Jens Petersens have
i Galsted; i to stykker.
3) O. 1795. Kirsten Bundesen, født i Wellerup 14. okt. 1781, død 2. juli 1795,
14 år 4 mdr. gammel, og Ander[s] Bundesen, født 10. juni 1783, død 29. maj
1785 i hans alder to år ? dage, samt Catharina Bundes[en], født 18. maj 1785,
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død 2. juni 1785, 14 dage gammel. Grå
hvid kalksten, 182 × 121 cm, med relief
bogstaver i tværskrift, versaler, kursiv
og navnene med store skønskriftsbogstaver i rektangulært felt, hvis hjørner
brydes af cirkler med englehoved, mellem
de øvre hånd med segl udgående fra sky
og tre neg, mellem de nedre timeglas,
på siderne akantusagtige blade. Tværrif
let kant inden for hulled. På kirkegår
den, syd for skibet ved siden af sten nr. 7,
fra samme værksted og på gravsted, der
stadig ejes af familien.
4) O. 1796. [Pastor Joh. Monrad Rei
mer], født 17. april 1734, død [3.] april
17[9]6, 62 år gammel. Rød, stærkt forvit
ret og sprængt kalksten, 183 × 121 cm;
V. M. 1953
gravskriften, med reliefversaler, har væ
Fig. 16. Agerskov. Messeklokker (p. 878).
ret anbragt i to rektangulære felter på
tværs af stenen foroven og forneden; det øvre er nu næsten forsvundet. Imellem
felterne ophængt bladguirlande i ringe op til den tværriflede kant; guirlanden
brydes midtpå af rektangulært felt med Monrads hjelmede våben flankeret af
løver. Over det øvre skriftfelt opslået bog med indskrift, holdt af svævende
engle med palmegren, under nedre skriftfelt forvitret relief af opstandelsen.
Tværriflet kant inden for en glat, svagt hulet. Sat op mod sakristiets østmur.
5) O. 1801. Frideric Nislev, tidligere lærer i denne menighed i fem år, født i
Naur præstegård 10. sept. 1754, død i Agerskov præstegård 21. juli 1801. Grå
kalksten, 179 × 120 cm, med versaler, kursiv og store skønskriftsbogstaver i
relief i rektangulært felt. Over feltet, på et fodstykke med guirlande, en vase
med tud til begge sider, hvorfra flammer udgår. Fra vasens fodstykke vokser
en palmegren ud til højre side, en oliegren til venstre. Tværriflet kant inden for
glat, indad-hulet. På kirkegården nord for skibet.
6) O. 1803. Mathias Andersen, født 16. marts 1717, død 7. maj 1803, 96 år
gammel (!). Grå kalksten, 178 × 119 cm, af værkstedets almindelige type (sml.
nr. 1 og Visby, o. 1807) med skriftfelt, hvis øvre hjørner er afskårne. Indskrift
med reliefversaler og -kursiv, navnene med store skønskriftsbogstaver. For
oven bladkrans med »Memento mori«, holdt af svævende engle med palmegren.
På siderne af skriftfeltet akantusblade og vindrueklaser; under feltet engle
hoved. Tværriflet kant inden for hul-led. Vest for tårnet.
7) O. 1803. Mads Jacob Bundesen, født i Wellerup 20. april 1739, død 13. okt.
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1803, 64 år gammel, og hustru Maren Madses, født i Agerskau 19. maj 1746,
gift 27. okt. 1780, (en søn og tre døtre), levede i ægteskab 23 år, død 2. marts
18<29, 82 år 10 mdr. gammel>. Hvidlig kalksten, 183 × 120 cm, med reliefver
saler, navnene med store skønskriftsbogstaver i tværskrift inden for rektangu
lært felt med hulede, øvre hjørner. I øvrigt som sten nr. 1 og 6 og fra samme
værksted. På kirkegården, syd for skibet, ved siden af nr. 8.
8) O. 1805. Holger Grønlund, sognepræst i Nør Nissum i 23 år, siden i Ager
skov i fire år, født i Ribe 10. april 1751, død i Agerskov 17. nov. 1805. »Dette
minde blev sat af en elskende ægtefælle Laurentia Magdalena Grønlund, født
Hammer«. Hvidlig kalksten, 183 × 125 cm, med reliefversaler, -kursiv og store
skønskriftsbogstaver i tværskrift, der dækker hovedparten af stenens overflade.
Foroven bladguirlande, der hænger et stykke ned langs stenens sider, forneden
savtandbort; lavt relief. Den 7,5 cm brede kant er forsænket, på langsiderne
tværriflet, på kortsiderne forlænget, så rillerne løber langs stenens kant. På
kirkegården, nord for skibet.
9) O. 1806. Lauritz Lautrup, født i Agerskau 18. april 1788, død sammesteds
16. jan. 1806 »i hans Alder 18 Aar mindre 13 uger og 2 Dage«. Skriftsted. Lille,
hvid, lidt afslået kalkstensflise, 44 × 44 cm, med reliefkursiv og -versaler, navnet
med store skønskriftsbogstaver; tværriflet kant. Fundet 1955 i Agerskov kro
ved køreportens nedbrydning og nu anbragt, indfattet i cement, på det Lautrupske gravsted nord for skibet.
Smedejernskors, 75 × 42 cm; korsarmene er tvedelt for enderne og bøjede til
hver sin side. Ingen indskrift. På kirkegården, nord for skibet.
†Gravsten, over en skrædder. På den ene ende var afbildet en saks og en
pren; herunder stod: Med min Saks og med min Pren / har jeg erhvervet denne
Sten. Skal have ligget på kirkegården o. 186518.

KILDER OG HENVISNINGER
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1907. — Agerskov præstearkiv: Ca. kirkeregnskabsbog 1806—1915/16. — Ba. 1—2.
Libri datici 1775—1871. — Ribe bispearkiv: præsteindberetninger 1693—1769; Ager
skov o. 1765. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28. —
Kaldsbog 1842 ff. (ved embedet). — Chronik 1896—1917 (ved embedet). — Synsproto
kol 1923 ff. (ved embedet). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910,
Harald Munk 1930 f. (stoleværk og prædikestol) og P. Kr. Andersen 1952 og 1954 (in
ventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Erik Hansen og Vibeke Michelsen 1953,
Elna Møller og Erik Moltke 1956.
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len provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne 1867—1907. 3 Sognepræsten, provst
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O. C. Rieses notater o. 1775, i Agerskov præstearkiv: liber daticus 1775—1846 (jfr.
Danske Sagn III, 1895, p. 376, nr. 1907). 4 Danske Sagn III, 1895, p. 161, nr. 829.
5 Danske Sagn III, p. 375, nr. 1906. 6 Agerskov præstearkiv: kirkergsk. 1806—1915/16.
7
Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—1863. 8 Ribe
bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 9 Oplyst af stedets kirketjener, Nis Staugaard,
der både 1950 og 1952 har været i berøring med ovn og dige. 10 Ved licitation blev
spirreparationen tilslået husfoged Outzen for 665 rdl.; murer- og tømrerarbejdet udfør
tes af Frans Peter Hansen, Tønder (Ribe bispearkiv: Nr.-Rangstrup hrd. ureg. korre
spondance 1780—1812). 11 Det kapel på kirkens nordside, der nævnes i Trap, p. 204,
må skyldes denne bemærkning i præsteindb., men kapellet er identisk med det † nordre
våbenhus. 12 Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654. 13 Tørninglen provstearkiv: kirke
rgsk. 1858—68. 14 Ribe bispearkiv: Nr.-Rangstrup hrd. ureg. korrespondance 1780—
1812. 15 O. 1765 var der ialt 47 mandsstole og 40 kvindestole »i hver 6 á 7 personer«
(præsteindb.). — O. 1775 skriver sognepræsten: »Da Stolene [1750] bleve giort lige i
gangen, saa og mere sammen draget og snevrere, bleve vundne 5 Stole ialt, og rum til
30 personer mere som før« (note 3 ovfr.). 16 Ribe bispearkiv: Nr.-Rangstrup hrd.
1586—1777. 17 Agerskov præstearkiv: liber daticus 1775—1846. 18 Danske Sagn
III, 1895, p. 120, nr. 625.

Fig. 17. Agerskov 1796.

Fig. 1. Bevtoft. Ydre, set fra sydøst.

Einar V. Jensen 1943

BEVTOFT KIRKE
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1

der af Rhode antages at have været indviet til S. Nicolaus, har med und
Kirken,
tagelse af tiden 1864—1920 altid tilhort Ribe stift og er i »Ribe Oldemoders« kirke
liste ansat til en afgift på 4 sk. engelsk; på reformationstiden ydede den 3 sk. engelsk i
procuratio (sml. Nustrup p. 642). Indtil ærkedegnedømmet 1652 forenedes med bispeembedet, styredes den af førstnævnte, senere direkte af bispen. Om patronatsforholdene
i middelalderen vides intet, men ved reformationen er den formentlig kommet under
landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter 1580 kongen, som besatte embedet umiddel
bart gennem danske kancelli.
Vedrørende præsteindberetningernes og regnskabernes2 meddelelser om kirkens ødelæg
gelse 1626, 1627 og anvendelse som hestestald, se p. 893.

Kirken ligger på jævnt terræn, vestligt i landsbyen; kirkegården, der sidst er
udvidet 18783 og 19044, hegnes af jordfyldte og beplantede kløvstensdiger.
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Fig. 2. Bevtoft. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953. Den stiplede linje, a, markerer det oprindelige kapels
omtrentlige udstrækning mod syd (p. 889).

Køreporten i sydøst og lågerne i syd og vest har jerngitterfløje fra o. 1900
og granitstolper. 1641 nævnes en muret østport og 1665 en dør for vestporten5,
og 1693 omtales en nedfalden port af huggen sten, der bliver opsat i øst6, 1702
at alle kirkeporte og stætter, som forhen var grundmurede, er aldeles nedfaldne
og ligger øde7, 1756 fjæle, som lægges over den ene stætte og porten, der begge
er murede, og endelig 1852 to nye murede porte og reparation af stætterne6;
1745 blev der sat en »buck« (et drejekors) for stætterne og risten2.
†Kirkeriste. 1641 nævnes den østre rist, 16565 og 1728 nyt træ til risten2.
Kirken har gennemløbet flere ændringer allerede i romansk tid; ældst i den
nu stående bygning er resterne af et lille kapel, som i romansk tid blev om
bygget til et anlæg med apsis, kor og skib; senere i den romanske periode blev
apsiden afløst af en kort østforlængelse, og samtidig føjedes der en vestfor
længelse til skibet. Tårnet i vest er sengotisk, og et våbenhus foran syddøren
afløste 1884 et ældre8. Orienteringen har en ubetydelig afvigelse til nord.
De ældste synlige rester af en †kirkebygning på stedet er en taggavl, som ind
går i den nordre del af den nuværende triumfgavl; materialet er fortrinsvis
rå kamp, men enkelte kvadre i syd og langs den søndre taglinie viser, at byg
ningen, hvortil gavlen har hørt, til dels var opført af granitkvadre. På vestsiden
af gavlen er stenene formuret i lermørtel, på østsiden i bredt udglattet kalk
mørtel, som kun lader lidt af stenene synlige. Bygningen, hvis nordøsthjørne
falder sammen med det nuværende skibs tilsvarende hjørne, har haft en ud
strækning i nord-syd på omkring otte meter; længden kan kun fastslås gennem
udgravning eller pudsafbankning9. Da der ikke på taggavlens østside findes
spor efter en smallere tilbygning, et kor, må den forsvundne bygning selv være
koret til et skib, der har strakt sig vestover, eller, hvad der måske er mere sand-
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synligt, et lille, firkantet kapel. Alderen kan
ikke bestemmes, men de to følgende, roman
ske ombygninger tyder på høj ælde.
Til kapellet eller dets afløser må man hen
føre en monolitoverligger fra en tvillingdelt
åbning, der er genanvendt i det gotiske tårns
nordmur; kvaderen er 108 cm bred, 35 høj
og har to rundbuer af 33 cm.s bredde, an
bragt med en afstand af 21 cm.
Den nuværende granitkvaderbygning er i
sin form fra 1200—1250, men den indeholder
dele af kapellets direkte afløser, en bygning
fra sidste halvdel af 1100’rne, bestående af
apsis, kor og skib. Fra †apsis og dens bue
stammer antagelig nogle kiledannede kvadre,
som skimtes i skibets vestforlængelse, men
bortset herfra kan den forsvundne apside
kun fastslås ad indirekte vej gennem ændrin
ger i korets sokkel. Af kor og skib er blot
Einar V. Jensen 1943
de stærkt omsatte langmure bevaret; skibets
Fig. 3. Bevtoft. Nøgle 1764 til syddør
vesthjørner
falder sammen med de nuvæ
(p. 904).
rende døres østkarme. Kor og skib har pro
fileret sokkel med rundstav (p. 257, fig. 39—41), og hjørnekvadrene har
en lille, skarp kam eller knop; korets hjørnekvadre er flyttet østover
ved forlængelsen. I det stærkt omsatte murværk spores ingen oprindelige
åbninger, men såvel de to i vestforlængelsen benyttede døre (sml. p. 891) som
en monolit vinduesoverligger fra et 52 cm bredt, rundbuet vindue (genanvendt
i norddørens tilmuring) kan stamme fra denne bygning. Triumfmurens taggavl
er en udbygning af kapellets østgavl og som denne af rå kamp og kvadre.
I senromansk tid blev kirken atter helt ombygget; apsiden afløstes af en kor
forlængelse på et par meter, og skibet blev forlænget omkring seks meter mod
vest; begge forlængelser er af granitkvadre over en sokkel af hulkantede kvadre,
hvoraf nogle har en lille rille under hulkanten (p. 257, fig. 42—43). Den sen
romanske østgavl har en gruppe af tre rundbuede vinduer, det midterste lidt
højere end de andre (198 mod 184 cm, gruppens underkant sidder ca. 170 cm
over soklen); vinduerne er fortrinsvis af munkesten og de har smige karme,
det midterste blændet i lysningen, sidevinduerne tilmuret indvendig. Tag
gavlen er udvendig af kvadre, indvendig af rå kamp og genanvendte kvadre.
Den fladtrykte, runde korbue er muligvis fra samme tid; den har vanger af
kvadre, stik af munkesten og 14 cm høje granitkragbånd med nedre hulkant.
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Fig. 4—5. Bevtoft. Våbenhusdøren, set fra skib og våbenhus (p. 904).

Vestforlængelsen er føjet til skibets vestgavl, uden at dets hjørnekvadre er
fjernet, men højere oppe er en del af skibets kvadre brudt ned, således at for
længelsens kvaderstensmurværk er kommet i forbandt med skibets. Forlængel
sens to døre, der tidligere kan have siddet i skibet, er anbragt således, at skibets
vesthjørner danner dørenes østkarme; begge bryder soklen. Den retkantede
norddør (210 cm høj over soklen) har lige overligger med fordybet stregorna
ment, et kors over flere vandrette linier, som måske skal symbolisere Golgathahøjen. Syddøren er en tosøjle-portal (fig. 5), der bærer stærkt præg af en om
sætning; lysningen er retkantet (217 cm høj), med tærskelsten og halvcirkulært
tympanon, som kantes af hulstav mellem to rundstave; de 16 cm tykke søjler
hviler på baser bestående af to rundstave, der er hugget i eet med den retkan
tede plint; de muligvis ophuggede kapitæler er store og plumpe, af terning
form, med en lille rundstav langs de fordybede skjolde; alle kapitælernes sider
er ens tildannede. Kragstenene under stikket af krumhugne og kileformede
kvadre har hul- og rundstave, af hvilke een på sydsiden af det vestre kragbånd
ender i et primitivt blad. Indvendig (fig. 4) har døren smige karme og et flad
buet stik af munkesten.
Korets hvælving, der sikkert tilhører 1400’rnes første halvdel, er ottedelt; den
hviler på falsede hjørnepiller, runde skjoldbuer, trekløverprofilerede diagonal
ribber med platteryg og kvartstens midtribber. Ribberne mødes foroven om en
rund, muret slutskive, der er gennembrudt af et 30 cm stort hul (fig. 6).
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Fig. 6. Bevtoft. Korhvælvets isse med det murede hul, set ovenfra (p. 891).

Det sengotiske tårn er af Tørninglen-type, muret af munkesten i munkeskifte
med ridsefuge og indvendig bedre bevaret end almindeligt. Tårnrummet har en
høj, spidsbuet arkade til skibet og spidse, skjoldbuelignende spareblændinger i
de tre andre vægeg; hvælvingen er ottedelt, stærkt kuplet, men ikke ringmuret,
med øst-vest ribber som korets diagonalribber, mens de andre er kvartsten brede
og retkantede; lette helstens overribber med trinkamme. Trappen ligger i nord
og er delvis indbygget i murlivet; den har fladbuet underdør i spidsbuet spejl,
tyk, rund spindel, løbermuret skakt, loft af fladbuede binderstik og fladbuet
overdør. Det høje mellemstokværk har fladbuede spareblændinger i syd, vest
og nord, hver med en fladbuet lysåbning (den søndre tilmuret). I øst, hvor
skibets gavl er helt ommuret, og i vest er der riller for det gulv, der har været
planlagt over de syd-nordgående ankerbjælker; til skibets loft er der en senere
brudt åbning. Klokkestokværket har til hvert verdenshjørne to fladbuede, ind
vendigt falsede glamhuller og en række bomhuller, der er diagonaltstillede i
hjørnerne; stikkene i de vestre glamhuller er ommuret sammen med taggavlen,
der har fået to tvillingdelte blændinger; sydgavlen er også til dels ommuret,
men den har bevaret samme blændingsformer, tre spidsbuede højblændinger
over dobbelt savskifte, som de urørte gavle i nord og øst; det blytækte spir har
udspyere i hjørnerne, og hver gavl har en lille brandstang med kugle. Tårnets
syd- og vestmur er skalmurede 1731 og 1758 (jernankre) samt 18446 og 186110.
Våbenhuset foran syddøren er fra 18833, men øst og vest for dets flankemure
ses syldstenene fra dets forgænger, som muligvis har været af gotisk oprindelse;
det nævnes 1687, da der indkøbtes strå eller rør til taget5, men omkring 1740—
1742 nævnes dets blytag2 og 1852 tagsten, som er blevet lagt op6. 1857 blev dør
og tagværk fornyet, »og efter overenskomst tømret således, at hele forhvælvin
gen (d.v.s. portalen) ind til kirken er at se«10.
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I 1632 og 1637 var kirkens udgifter større end vanligt2, sikkert til udbedring
af skaderne fra 1626 og 1627 i »den keyserlige Krig«, da kirken fungerede som
hestestald (præsteindb.); i århundredets slutning omtales den flere gange som
meget brøstfældig2, og 1688 fik den hjælp fra andre kirker til en opbygning5, der
blandt andet bestod i reparation af tagene, men samtidig synes bjælkerne i ski
bets vestende at være blevet fornyet, thi på en af disse er indskåret WHSKV
(kirkeværge) 169611; en fornyelse af bjælker og loft fulgte 17202 og 176612,
denne gang formentlig over skibets store østre del, 1883 forhøjedes korets og
skibets mure med røde sten og fik nye tagværker3. Korets nedfaldne sydmur
genopsattes 1726, og samtidig »afstregedes« murene i syd og øst; 1731 og 1760
blev tårnets mure ligeledes »afpenslet« i henholdsvis syd og vest2; 1844 fulgte en
ny omsætning af kormuren6.
Tagværkerne. Spirkonstruktionen er af eg, jævngammel med murene; den er
af Tørninglen-type med tre stjerner; de øvrige tagværker er af fyr, fra 18833,
over skib og kor med trempel; over koret er der genanvendt et romansk spær
med taphul for lange, skrå spærstivere samt to ens bomærkelignende huljernsnumre (som f-rune med tre bistave).
Kirken står i blank mur, våbenhuset dog cementpudset; tårnet er blytækt,
resten har skifertag, som 1883 afløste bly3. Det indre er hvidkalket med hvælv
ribber og bjælkeloft malet i gråt og brunt. Gulvene i kor og skib er af gule
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klinker og træ (i stolestaderne), i tårnet af gule mursten; 1718 lagde mureren
et nyt kirkegulv af 1900 sten2. Alle vinduer har rundbuede støbejernsrammer,
der sikkert stammer fra den indre hovedreparation i 18763.
En vindfløj på spiret har årstallet 1914; en †fløj er omtalt 1754 (præsteindb.).

INVENTAR
Alterbord, romansk, af granitkvadre, flikmuret med munkesten i lermørtel,
groft afbrudt på bagsiden, hvor der findes en lille, uregelmæssigt rektangulær
åbning, 17 × 29 cm, ligeledes munkesten i lermørtel, ind til et rum med delvis
jordgulv. Selve bordet, der står 102 cm fra korets østvæg, måler 179 cm i læng
den, ca. 97 i højde og bredde, ved restaureringen 1943 forhøjet 5 cm. I bordets
overside13 findes en tom helgengrav af sandsten, 22,5 × 17 cm, med en fordyb
ning af vanlig aftrappet form, foroven 12 × 8,3 cm, forneden 7 × 4 . Stenen er nu
itubrudt og dækstenen, af samme materiale, er i flere stykker. I præsteindberetningen til Thurah 1754 meddeles, at man, da alteret blev repareret, fandt
relikvier i en blyæske, som indeholdt nogle små »knokler og et lidet paltet tyndt
linnetlap«, men der var hverken »skrifttegn, billede eller figur« derpå. Æsken
kom i provstens forvaring, men er nu forsvundet.
Alterbordsforsiden (sml. fig. 8) består af et gotisk panel, hvis nordre, udlø
bende rammeværksprofil viser, at det ikke sidder på oprindelig plads; for
modentlig har det hørt sammen med de endnu i kirken bevarede, gotiske stole
gavle, der kan være rester af en degnestol (jfr. ndf.). Panelet af fyr, har fire
foldeværksfyldinger med karnisprofileret rammestykker, dog med smiget sål
bænk; foldeværksstavene ender foroven i et primitivt menneskeansigt. Bag på
altertavlen er en lignende fylding nu fastgjort; den sad tidligere på alterbordets
sydside. Panelet står nu i renset fyr, med bleg, mønjerød bundfarve i fyldin
gerne, rest af den oprindelige snedkerstaffering.
Altertavle (fig. 8) i renæssance, o. 1635, fra Jens Olufsens værksted i Varde,
hvor de beslægtede tavler bl.a. i Gram (p. 796), Skærbæk (Tønder amt) og Seem
(Ribe amt) ligeledes er udført. Sandsynligvis lige efter tavlens opstilling — og
ganske som i Seem — er der i sidefelterne, på stor- og topgesimsen blevet
anbragt ni figurer fra en gotisk altertavle, fra hvilken otte apostelfigurer samt
et processionskrucifiks (p. 899) samtidig har fundet plads på prædikestolen og
dens himmel. En istandsættelse og ændring af tavlen fandt antagelig sted 1745
(se nedenfor).
Den gotiske †tavle, fra o. 1425, hvis form og udseende ikke kan bestem
mes nøjere, da der må mangle flere figurer, har antagelig haft samme opbyg
ning som den i det fælles værksted udførte Oksbøl-tavle (Sønderborg amt) og
som Husby nær Flensborg. I to bevægelige fløje har de 12 endnu bevarede
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Fig. 8. Bevtoft. Altertavle med figurer fra † gotisk fløjaltertavle (p. 894).

apostle sikkert haft deres plads, og i midtskabet de to større, 88 cm høje figurer
(fig. 10—11), som står i den nuværende tavles sidefelter, Maria Magdalene med
salvekrukke, fornem »pølle«-kyse over frisure med hårvalke ved tindingerne,
og S. Morten, med den karakteristiske, højpuldede florentinerhat, endvidere
tregruppen, foran renæssancealtrets topstykke, af Kristus som verdensdommer
flankeret af menneskets forbedere, Maria og den skæggede, langhårede Johan
nes. I dommedagsrelieffet (fig. 12) ser man en del af Kristi blottede legeme med
spydsåret, mens de fremadvendte håndflader er uden naglegab. Det lidt lang
strakte ansigt, det velfriserede, midtskilte hår og det sirlige hage- og overskæg
er karakteristisk for flere af tavlens figurer. De fleste apostle (fig. 13) har mistet
deres oprindelige attributter og havde før sidste restaurering (ved Einar V.
Jensen) 1943, hvor enkelte manglende dele tilsattes, forsynet sig med lange
vandringsstave. Kun Johannes havde bevaret sin kalk, Paulus og Matthæus
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deres sværd; Jakob maior er let kendelig på sin opkrammede hat og den anse
lige muslingeskal, han holder i hojre hånd, de andre apostle er ubestemmelige:
een holder en bogpose (alle de andre har lukkede bøger), to er skægløse, Johan
nes og Matthæus, de eneste to der er lidt fyldige i ansigtet og derfor står S.
Morten-figuren nær.
Selve renæssancetavlen, hvor nu en del af de nævnte figurer har fundet deres
plads på grund af tidligere tiders pietetsfølelse, har Varde-værkstedets karakte
ristiske fladbuefelter i storstykket; typens oprindelige »løse« sidestykker er her
vokset sammen med midtstykket og forbundet med det gennem gesimsen,
hvorimod kun midtstykket har undergesims, men i modsætning til sidestyk
kerne ikke frisefelt, og sidestykkernes selvstændige topstykker er blevet regu
lære topvinger med ørnehoveder — men de har stadig bevaret deres spir.
1745 blev tavlen nedtaget og igen opsat, »som den gamle var heel brøstfældig«2, og ved denne lejlighed har den sikkert fået sine glatte søjler med lav
plint og fantasikapitæler. 1747 forhøjedes den med en profileret egebjælke2.
Tavlen står nu med rensede farver fra 1746, da regnskabet2 meddeler, at
alteret, prædikestolen, krucifikset, kirkedøren og biktstolen (d. e. skriftestolen)
maledes for 143 mark; maleren havde en karl i seks dage til at skrabe den
gamle »mølædte« farve af alter og prædikestol; kirken måtte indkøbe 25 bøger
guld à 11 sk., 7 bøger sølv à 6 sk., og maleren fik kost i 84 dage. Hvem maleren
er, fremgår utvivlsomt af signaturen på altertavlens korsfæstelsesbillede i top
feltet: Joh. Hinr. Brocman(n) pinxit Ao. MDCCXLVI. I storfeltet er, direkte
på træet, hvis oprindelige billede sikkert er grundigt afskrabet af karlen ligesom
i de andre felter, malet et bevæget alterbillede efter samme forlæg som maleri
erne i Løgumkloster (Tønder amt) og Asminderød (Frederiksborg amt), mens
sidefelternes malerier er erstattet af blå bundfarve for de gotiske figurer. Ram
meværket er grønt marmoreret, søjlerne rødt; der er også en del guld på de
gotiske figurer og på ornamenter, bl.a. på de gennembrudte »kapitæler«. De
gamle indskrifter, med fraktur, er delvis bevarede. Under Kristus som dommer
står, med versaler: Gud er Kierlighed 1. Joh. 4,16, over topstykkets korsfæstelsesmaleri: »Saa elskede Gud Verden« etc., over nordre sidefelt (med Mag
dalene) stod oprindelig: »vederqueger mig med Flaskerne« (et citat fra Høj
sangen 2,5, det sidste ord dog nu rettet til: »balsam«). I søndre felt (med S.
Morten): »Eders Lender være ombundene« fra Luc. 12,35, begge interessante,
fordi de viser, hvorledes præsten i 1746 har forsøgt at forklare de to gotiske
figurer. I postamentfeltet: »Prøve sig self« etc. 1. Cor. 11,28, og nederst på den
1747 indlagte bjælke ses Jahves navn med hebraiske bogstaver i kartouche.
†Sidealter. Fra et sidealter stammer den 142 cm høje Maria med barnet (fig. 9),
sengotisk, fra 1450—75, som, af V. Thorlacius-Ussing påvist14, er udført af
samme mester som Bedsted-madonna (Åbenrå amt), der af Walter Paatz er

897

BEVTOFT KIRKE

Einar V. Jensen 1943

Fig. 9—11. Bevtoft. 9. Maria med barnet (p. 896). 10—11. Figurer fra † fløjaltertavle (p. 894).

tilskrevet »mesteren for de lybske stenmadonnaer«15. Maria står, nu uden krone,
med det fyldige hår vældende ned langs skuldrene; hun er iført et meget stof
rigt gevandt, delt i over- og underkjortel, og om halsen har hun en perlekæde.
Hun rækker Jesusbarnet, der sidder fuldt påklædt på moderens venstre arm,
en pære; barnet fik ved restaureringen en ny højre-hånd.
Også her er Brocmanns farver (jfr. altertavle), der ikke har meget med de
middelalderlige at gøre, nænsomt fremkaldt 1943 af Einar V. Jensen. Maria
har mørkebrunt hår ligesom barnet, brunlilla underkjortel — samme farve
har barnets dragt — og grønblå kappe med rødt foer; de tyndsålede, spids
næsede sko er sorte ligesom perlekransen, karnationen naturlig. På triumf
væggen mod nord på en gammel, fremstikkende planke. — Ifølge præsteindberetningen 1754 fandtes en liden †sølvplade 1
tomme lang,
tomme bred
hængende i en silketråd på en af barnets fingre, »som et Mariabillede neden
for koret holder i armen«; pladen var »udstukket i lighed af dette samme

½

Danmarks Kirker, Haderslev amt

½

57
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Fig. 12. Bevtoft. Kristus som verdensdommer mellem menneskets forbedere, fra † fløjaltertavle (p. 894).

Mariabillede«. Her har utvivlsomt været tale om en votivgave for en op
fyldt bøn.
Altersølv. Kalk og disk anskaffedes 1736 for 108 mk. hos Friderich Christian
Munch, Tønder, i stedet for det sæt, der var gået til grunde ved præstegårdens
brand6, og som må have været fra begyndelsen af 1700’rne, idet det meddeles
i en synsforretning 1702, at messehagel, alterklæde og altersølv var bortrøvet
i den forrige fejde (svenskekrigene), og at man i 40 år ynkelig havde hjulpet
sig med tinkalk og -disk7. Kalken, der nu har et stort bæger fra 18576, er af
almindelig barokform med sekstunget fod og fodplade, hvorpå støbt krucifiks.
Det nedre skaftled er profileret med fladrundstav; det øvre skaftled er konisk.
Knoppen minder lidt om den på Skrydstrup sygekalk (p. 681), af samme guld
smed. Nu godt 14 cm h ø j ; bægerets diameter er 13,9 cm. Under fodpladen
to stempler: F M i fladovalt felt for ovennævnte guldsmed (Bøje 3575) og Tøn
ders bymærke, her et enmastet skib. Bægeret bærer guldsmed W. Nissens
mærke, W N, med fraktur (Bøje 1623). Stor, forgyldt disk med graveret cirkel
kors, fligede korsarme og skriftbånd med graveret kursiv: »Hoc est Corpus
Meum« (»dette er mit legeme«). Samme mærker som kalkfoden. Oblatæske og
vinkande af plet. Den forrige †oblatæske var købt 1845 hos Erich Erichsen i
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Fig. 13. Bevtoft. Apostelfigurer fra † fløjaltertavle (p. 894).

Haderslev6. Den tidligere vinkande, af tin, chokoladekandetype, med slank
hals, anvendes nu ikke mere; den anskaffedes 18456 og er under bunden stemp
let 1841 under en heraldisk lilje, over hvilken nu kun ses mesterens første ini
tial: N. Ved siden af dette stempel er der et andet, ligeledes i oval, af en svæ
vende engel (ɔ: engelsk tin), hvorover ...S.
Sygekalk, fra 1807, 11,5 cm høj, med rund fod på fliget fodplade; foden bæ
rer et fastnittet, støbt krucifiks, de høje skaftled er sekskantede, den spids
ovale knop tværriflet, bægeret lavt og bredt. På foden indprikket: Beftoft
Kiercke Kelch 1807. Under fodpladen MHP i rektangel, mestermærke for
Martin Hinrich Petersen i Haderslev (Bøje 1589). Disk, glat, med samme
stempel. (Oblatæsken er gået tabt).
*Låg af røgelsekar, gotisk, firsidet, med fire øskenringe og forneden et kvartkugleformet fremspring på hver side (sml. Gram, p. 799). I præstegården.
Alterstager, barokke, skænket 1632, 33 cm høje, noget forskellige. På foden
graveret skriftbånd med versaler: »Til Bevtuft kierch anno 1632« over symme
trisk skjold med sammenskrevet ANB.
Processionskrueifikset (fig. 14), fra o. 1425, vel fra samme værksted som alter
tavlens figurer samt krucifikserne i Branderup (p. 856) og Vonsbæk (p. 514)
57*
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og Tønder, har endnu mindelser om 1300’rnes
afmagrede type, og de spændte sener fra bryst
og hals til arme og skuldre tilhører ligeledes
dette århundrede. Den spinkle, velproportio
nerede figur hænger på et glat kors med hulede
cirkelskiver langs kanterne, og foroven har det
endnu bevaret armens kvadratiske udvidelse
med konkavt cirkelfelt. Nu anbragt på prædikestolshimmelen.
Alterskranken med de i amtet velkendte
støbejerns-»træer« er fra 1864 eller senere5.
Denne almindelige, halvrunde skranke afløste
en tværs over koret gående skranke af træ, der
anskaffedes 17152.
Døbefont, romansk, af granit, egnens arkade
type, svarende til bl.a. Grarup (p.446). Kum
men, 90 cm i tvm., har langs mundingen en
rundstav, fra hvilken der hænger otte rhom
beformede blade ned imellem ligeså mange
Einar V. Jensen 1943
Fig. 14. Bevtoft. Processionskrucifiks
bueslag med flade relieffer af 1) lilje, 2) fugl,
(p. 899).
3) modvendt fugl, 4) treblad, 5) blad mellem
volutter, 6) treblad, 7) femblad, 8) treblad, alle de stærkt stiliserede plan
ter på brede stilke. Den terningkapitælformede fods bueslag indeholder tre
blade på de to modstående sider og flerbladede planter på de to andre. På
hjørnerne er der knopper med en lille midtrundstav (Mackeprang: Døbefonte
p. 330 f., fra Haderslevværkstedet). Fonten, der ifølge præsteindberetningen
1754 stod nede i kirken under tårnets »hvelling«, kunde efter samme kilde tage
næsten en halv tønde vand. Denne bemærkning tyder på, at man ikke på det
tidspunkt brugte et fad. Endnu 1857 stod fonten »i den vestre ende af kir
ken«10, men nu har den plads midt i koret.
Fontelåg 1598, af glatte fyrrebrædder, med drejet midtknop over stort, kva
dratisk profilfodstykke. Om dette fordybede versaler: »Ano domni 1598 T N«,
langs lågkanten: »Dermed kan ingen vere retferdig«, det sidste ord fornyet
sammen med det yderste brædt. Brunmalet, hvorunder skimtes blåt. På loftet.
Dåbsfad, moderne, af messing. — 183016 og 185410 nævnes kristentøjet, der
opbevaredes i præstegården og administreredes af præstekonen.
Korbuekrucifiks (fig. 15), efter samme forlæg som Nybøl (Sønderborg amt)
og sikkert fra samme værksted, unggotisk, på sengotisk kors og med sengotiske
sidefigurer. Den store, 170 cm høje krucifiksfigur, fra o. 1250, gør mere indtryk
af at stå end at hænge, skønt fødderne er krydslagte og samlede med een nagle.
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Fig. 15. Bevtoft. Korbuekrucifiks med sidefigurer (p. 900).
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Den bærer nu en krone fra istandsættelsen 1943 i stedet for en sekundær tovkrone. Hovedet hælder mod højre, øjnene er åbne, men døde, næsen lang og
smal, munden lukket. Håret falder i usymmetriske lokker på begge skuldre,
men har endnu mindelser fra den romanske krucifikstypes tredeling, skægget
er stridt, ørene angivne. Kroppen er harmonisk, med lille spydvunde. Side
figurerne, fra begyndelsen af 1500’rne, der kun måler 122—125 cm, er ikke så
godt skårne som krucifikset; sandsynligvis er de, efter stillingerne at dømme,
til dels kopieret efter de oprindelige figurer. Også korset er sengotisk med den
for tiden karakteristiske hvælvede midtprofil; alle armene ender i smukke,
firkløverformede felter med mellemfaldende blade; bjælken, på hvilken side-
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figurerne står, er derimod af nyere dato. Stafferingen er Brocmanns (sml. alter
tavle) med udpræget bleg karnation. 1754 hang et krucifiks »efter sædvanlig
brug« neden i kirken, hvor dåbens akt forrettes (præsteindb.); men at dette
krucifiks endnu 1746 hang over korbuen, fremgår af restaurators iagttagelse
af, at det på bagsiden var malet med blåt med aftegning af korbuens form;
der var spor efter en bjælke på bagsiden i en bredde af 19 cm og med en afstand
af 41 fra nedre endeplades underkant. Nu hænger det på skibets nordvæg.
Prædikestol (fig. 16), med reliefskåret årstal 1643. Trods det sene årstal er
der ingen detailler i stolen, der stilistisk fører den frem over den rene renæs
sance, og selv med kendskab til de slesvigske og vestjyske snedkeres konser
vatisme virker årstallet overraskende; egentlig er det kun de T-formede stor
felter, der tilhører den sene tid, profilkapitælerne, pilastrene med fylding, de
skellagte blade langs storfelterne, hjørnesøjlernes stive prydbælter og hængestykkernes symmetriske beslagornamentik med roset, bosser og spidse akantusblade, alle disse detailler kunde ligeså godt være fra år 1600. De karakteristisk
udformede hjørnebøjler med semikolonfordybninger og frie, bøjede tænder gen
findes på Hjordkær prædikestol (Åbenrå amt). I storfelterne står nu fem goti
ske apostelfigurer fra den p. 894 nævnte †tavle. Frisens reliefversaler er: »Sa
lige ere de som høre Gus (!) ord etc. Lucas II« samt årstallet. Underbaldakinen
er svajet og ender i en stor vindrueklase; opgangen er gennem triumfmuren
mod syd. Den samtidige himmel, der bærer tre apostelfigurer og det lille processionskrucifiks, har samme form som stolen, polygonal, men med den ene
side parallel med triumfvæggen. Oprindelig har det søndre fag dog ikke stødt
mod sydvæggen, men har bøjet mod øst ganske som det nordre fag. Denne
forandring er sikkert fra 1746 som det nye topstykke, der bærer dette årstal.
Indskriften er den kendte: »Non vos estis, qui loquimini etc. Matth. 10, 20, det
sidste kun malet. Panelværket omkring åbningen i triumfmuren og langs væg
gen stammer sikkert fra 1746, da Brocmann stafferede stolen (sml. altertavle).
Det er hans staffering, der nu er genfremkaldt eller opfrisket: grønne, røde,
blå og hvide farver, lidt guld og på søjleskafterne og underbaldakinen mar
morering, himmelens underside med hvide stjerner. I stolens postamentfelter
læses med versaler, der gentager en ældre skrift: »Mennisket lever ikke alleniste
af brød« etc. Matth. 4. På indersiden af himmelens frise er der hvidgullig frak
tur og versaler: »Marcor Oluffsen og Marcor Nielsen / denne / Tied Kirkeverier
blev / dette / Arbeide staferet Anno 1645 / i den Maaned Marty / da d. Petrus
Nicolai / Wulff var pastor«. På det yngre panel: Ordsprog 4, 6; på det tilsatte
topstykke Frederik V.s kronede spejlmonogram.
Timeglasarm, af smedejern, foroven afsluttet af liljeagtigt blad, der er for
gyldt, armen rødmalet. På prædikestolen (sml. fig. 16).
Stolestaderne er fra 1942, renæssanceagtige; de afløste nogle stader fra o.
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Fig. 16. Bevtoft. Prædikestol 1643 (p. 902) med figurer fra † fløjaltertavle.

18803. 1724 flyttedes stolene, to år efter maledes de (og loftet) i 26 dage2; 1754
hedder det i præsteindberetningen, at kirken har tre rader stole for tilhørernes
bekvemmelighed. 184316 og 185710 foresloges den midterste række fjernet, så
der kunde blive en bred midtgang, men det er åbenbart først sket mellem
1876 og 1887, da regnskaberne viser store udgifter til stolene3.
En lukket præstestol af fyr, fra 1579, ødelagdes ved kirkens sidste restau
rering. Den var af skabstype med gitter foroven, østsiden med døren og nord
siden med fire fyldinger forneden. I døren og på dens to flankerende planker
var indskåret en stjerneagtig maske, ganske som på brædtet bag pengeblok
ken i Nustrup (p. 665), og i plankerne var over masken skåret et arkadefelt
med pilastre og i selve feltet en vase, fra hvilken der voksede en plante, hvis
blade palmetteagtigt fyldte bueslaget. Nederst i den ene arkades rammeværk
var, ligeledes indskårne, snørklede minuskler: »Kresten sneker« over årstallet
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1579, skåret to gange. Disse to planker er nu de eneste bevarede og anbragt i
tårnrummet. De er lyst ådrede, men herunder er der lysblå farve. Stolen stod
i korets sydvestre hjørne, og opgangen til prædikestolen var igennem den.
Et *skriftebrædt med 100 huller til tælling af altergæsterne kom 1901 til
Flensborg, men afleveredes 1921; nu i præstegården.
Vistnok fra en sengotisk degnestol (fig. 17) hidrører to smukke gavle af fyr
med bladbøjler og skarpe tovstave mellem spir (toppen afsavet), nu brugt som
vanger til en bænk og brunmalede. Måske har også panelet, der tjener som
alterbordsforside, hørt til degnestolen.
Fire små skamler, fra 1700’rne, med udsavede ben og sarg, indskårne bog
staver og årstal på sæderne; sortmalede.
Dørfløj (fig. 4—5) mellem våbenhus og skib muligvis fra 1764 og gjort af
smed LP; både årstal og initialer findes indslået i nøglen (fig. 3), der sva
rer til den i Tislund (p. 920), hvis årstal er 1757.
Orgel med manual og fodpedal; 10 stemmer. Skal være kommet til kirken
o. 1920 fra Starup kirke.
Pengeblok fra 1700’rne, svarende til Fjelstrup (p. 312). I koret.
Klingpung. Det smalle jernled, der holder den lille, rentklingende klokke af
hvidt metal (sølv?), kan godt være fra 1600’rne; skaft og pose nyere; ude af
brug.
Degnerækketavle, »forfærdiget Ao. 1819 af L. Petersen«. Topstykke med naivt
maleri af en svævende engel; navnene er malet med gylden kursiv på sort bund,
rammen grå, søjlerne marmorerede. I tårnbuen, på søndre vange.
Lysekrone fra 1700’rnes første halvdel, ifølge Chronik’en skænket »i sin tid«
af provstinde Chrystalsin. Topfiguren er en flakt ørn. Der er otte S-formede
lysearme med »drejede« pyntespir og muslingeskalformede lyseskåle, herover
et tilsvarende antal knoppede, svungne bøjler der ender i hesteagtige hoveder.
I koret. De andre kroner er fra 1940.
Klokke 1855, omstøbt af P. P. Meilstrup, Randers. I præsteindberetningen
1754 hedder det, at kirken kun har en liden klokke (uden våben og indskrift),
men før fjendetiden tre, hvoraf den ene blev solgt til Skrydstrup (sml. p. 686).

GRAVMINDER
Epitafier og mindetavler. 1) O. 1749. Unge karl Niels Iørgenson Karckgaard,
født i Karckgaard 1713, død i Beftoft mølle 14. jan. 1749 i sit alders 36. år,
»hvor hand hafde været Møllersvend 19 aar«; sat af hans husbond mons. Iørgen Flekenberg. Lille, kvadratisk trætavle med udsvejfede kanter, der er ma
let som store, fligede akantusblade. Gylden fraktur, navnene med kursiv og
versaler. På skibets sydvæg.
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2) O. 1749. Jomfru Maria Christina Nissen, »aus
Ierstal Krug«, født 29. nov. 1745, død 23. april 1749
i sin alders 3. år og 4 måneder. Sat af bedsteforæl
drene, »der Manhafte Wacht Meister« Oswald lansen
og »die Edle Frau Wacht Meisterin« Anna Magda
lena lansen. Som foregående og sammesteds.
3) O. 1798. »Her neden for i nærmeste Gang hvi
ler Enken, Anna Catharina, født Riese i Agerschov
Præste-Gaard d. 10. Julii 1709. Givt paa Øen Am
rum, først med Præsten, Nicolay Outzen i 4re Aar,
siden med Præsten Friderich Mechlenborg i 38 Aar.
Døde i Beftoft Præste-Gaard d. 21. Apr. 1798. Hun
efterlod 4re Sønner og 2 Døtre«. Gråflammet mar
morsten, 94 × godt 94 cm, med fordybet kursiv.
Vandret riflet ramme, i hjørnerne kvartrosetter og
under indskriften fordybet oval med brændende
lampe. Rammen mørkegråt malet, rosetterne for
gyldte og skriften sort.
4) O. 1827. »Det indhegnede Gravsted paa denne
Einar V. Jensen 1943
Fig. 17. Bevtoft. Gavl på
Kirkegaards nordre Side gjemmer de jordiske Lev
† degnestol (p. 904).
ninger af Iørgen Mechlenburg, Provst for Nørrerangstrup Herred, Sognepræst for Beftoft og Tiislund«; født på Amrum 21. sept.
1741, død 17. juli 1808, samt hans anden hustru Iohanne Christine Wind, født
i Brøns 14. jan. 1751, død 8. juni 1827, og den ældste datter Anne Cathrine
Iespersen, født Mechlenburg, kun kort tid gift med pastor Iespersen i Nebsager,
død i barselseng. »Dette Minde satte barnlig og søsterlig Kjerlighed de Heden
gangne«. Stenart som foregående, 93 × 95 cm, med (rødmarmoreret) hulstav
langs kanterne; skriveskrift. I korbuens nordre vange.
5) Efter 1850. »Æreminde for frivillig Underofficeer Niels Mortensen Schmidt,
fød i Beftoft d. 24. Mai 1827, saaret i Slaget ved Idsted d. 25. Iuli 1850 og død
i Kjøbenhavn d. 3die Aug. s. A.«. Sandstenstavle med udhugget profilramme,
73 × 55 cm. Fordybet, forgyldt antikva. I tårnbuens nordre vange.
6) Marmortavle for de faldne i 1914—18. På skibets nordvæg.
På søndre korbuekragbånd er der en kalkmalet indskrift med sorte versaler:
»Anno 1697 Obiit P (eller B) Magdalena Boysens ætat. LXXVI — Anno 1698
Obiit B. Christina Eichelin ætat XXV ½«. På nordre kragbånd har været en
tilsvarende indskrift, men her er kun bevaret: »Anno 1700«.
Kirkegårdsmonument, fra 1882, over Hans Andreasen Krüger, det nord
slesvigske medlem af den tyske rigsdag, død 1881.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Bevtoft 1874—1909.
— Bevtoft-Tislund præstearkiv: C. Bevtoft kirkeregnskabsbog 1609—1868. — Cb. Øko
nomiske sager 1782—1920. — B 1—2. Libri datici 1766—1848. — Bb. Korrespondance
1829—1880. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28. —
Præsteindberetning til Thurah 1754. — Chronik 1897 ff. (ved embedet). — Synsprotokol
1923 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger
af S. A. Claudi-Hansen 1910, P. Kr. Andersen 1939 (loftsmaleri, forundersøgelse af inven
tar), Einar V. Jensen 1944 (inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller,
Erik Moltke, og Vibeke Michelsen 1953.
Haupt I, 397 f.
1 Rhode skriver (p. 471), at »Kirkens Patroni S. Nicolai Knokler og Been fandt Hr.
Chrystalsin i Alteret i en liden Daase«, men præsteindb. 1754 nævner udtrykkeligt, at der
intet var, som kunde oplyse om kirkens navn og patron (sml. p. 888). 2 Bevtoft-Tislund
3
præstearkiv:
kirkergsk.
1609—1868.
Tørninglen
provstearkiv:
visitatsberetninger
1874—90. 4 Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne 1874—1909. 5 Ribe
bispearkiv: rgsk. 1591—1654. 6 Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Tør
ninglen 1689—1863. 7 Notater i Carsten Petersens privatarkiv. 8 Et 1852 omtalt
sakristi har næppe været en selvstændig bygning, men en lukket stol (Ribe bispearkiv:
arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—1863). 9 I det nuværende skibs nord
mur er der knap otte meter fra østhjørnet et spring i soklen, og dette kan måske på en
eller anden måde have noget at gøre med den forsvundne bygnings længde. 10 Ribe
bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 11 I den del af skibet, der er romansk, ligger lofts
bjælkerne meget tættere end i den vestre del, hvilket meget vel kan være gentagelse af
ældre forhold. 12 Ribe bispearkiv: Nr.-Rangstrup hrd. 1586—1777. 13 Ved restaure
ringen 1943 fandtes under en fyrretræsplade på alterbordet tre fyrretræsklodser med bly
antsskrift: 1) »Den 16 Juli Aar 1876 har Snedkermester H. Søth fra Wojens og N. J.
Lund fra Beftoft rettet Altertavlen. 2) Niels Peter Müller Snedker, Hadersleben. 3) Da
Kirken repareredes i Aaret 1876 var Andresen Præst og Provst i Beftoft, Lorentzen var
Degn, Rudebek Yperste Præst. Alteret, Prædikestolen er blevet staaende af det gamle,
da tillige Præstens Stol og Laaget til Fonten. C. Lorentzen Degn« [»ypperstepræsten«
Rudebek var registerfører]. 14 Danmarks Billedhuggerkunst, red. af V. ThorlaciusUssing, 1950, p. 98. 15 Walter Paatz: Bernt Notke und sein Kreis, Berlin 1939, p. 66.
16 Bevtoft-Tislund præstearkiv: korrespondance 1829—80.

Fig. 18. Bevtoft 1799.

Fig. 1 Tislund. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1952
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K

irken, der er anneks til Bevtoft, var ifølge Rhode (p. 476) viet S. Stephanus. I »Ribe
01demoder«s kirkeliste er den kun sat til en afgift på 2 sk. engelsk og er således
sammen med † Endrupskov den lavest ansatte i ærkediakonatets landsogne; på reformationstiden svarede den 1 ½ sk. engelsk i procuratio (jfr. Nustrup p. 642). Anneksforholdet
til Bevtoft, der nævnes allerede i præsteindberetningen 1638 til Ole Worm1, går formentlig
tilbage til middelalderen, hvorfor der med hensyn til dens almindelige historie henvises
til hovedkirken (p. 888).
Der går forskellige sagn om den lille kirke, der endnu i dag på egnen regnes for Sønder
jyllands ældste. Ifølge præsteindb. 1638 »haffuer de gamle sagt, att der møttes thill denne
liden kiercke huer søndag 7 hermend och fruer med dieris folck«. Rhode (p. 476) fortæller,
at kirken »i de catholske Tider i to Aar var sat i Band, fordi her i Kirken er begangen
et Mord: en Broder tog sin Søster i Forsvar med saa stor Eftertryk, at han dræbte en
fornemme Person, som havde stødt hende ud af hendes Guldstoel i Kirken« (jfr. præste
indb. 1638). I sammenhæng med denne variation af sagnet er det sikkert, at drabet i
folkevisen om Sven Grå og Tulle Vognsen: I Lunde yppes en Kiv, er henlagt til Tislund
kirke; kampen begyndte ved Marias alter og endte ved S. Stefans. Ifølge folkevisen blev
kirken sat i band i 7 år2.

Kirken ligger omtrent midt i sognet i byens vestlige udkant på et bakkehæld
med fald mod nord og vest. Den udvidede kirkegård hegnes til alle sider af
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Fig. 2. Tislund. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

diger, der i ny tid er omsat af kløvet kamp og beplantet med tjørnehæk (træbælte mod vest). I nord ligger digets overside i plan med kirkegården, hvad der
vel skyldes en planering, som påbegyndtes 18553, og udenfor er der et brat fald
på et par meter, da der op til den seneste tid har været sandgrav her.
Der er nu kun een indgang til kirkegården, en køreport i øst med firkantede
granitstøtter og spydgitterlåge af smedejern; tidligere fandtes flere indgange,
hvilket dels fremgår af regnskaberne, der omtaler både den nørre stette (1680)4
og den søndre (1761—62)5, dels af at østindgangen endnu har bevaret navnet
dødeporten. Oprindelig har den sikkert været en muret portal, idet den 1629
tækkedes med tagsten, og det er vel til den, der 1652 hugges træ til en halv ny
port; 1684 omtales den som nederfalden4.
1744 nævnes en †rist i østporten, 1761—62 omtales en frist i søndre stette,
og 1722 købes der en buk til den nordre5. Før digets omsætning i 1890’erne var
der en ganglåge umiddelbart nord for køreporten. Et †porthus omtales 16945.
Kirken består af kor og skib fra romansk tid samt et våbenhus i syd, der 1852
afløste et ældre. På korets østgavl er ophængt et »klokkehus«. Bygningen har
en mindre afvigelse til nord.
Den lille, romanske bygning, kor og skib, af hvilke skibet er ca. 60 cm bredere
i vest end i øst, er udvendig sat af granitkvadre i 35—50 cm høje skifter over
en ca. 45 cm høj sokkel med hulkel eller »fals« (p. 257, fig. 25—26) og med
vægge af rå kamp. Murene, hvis højde på kor og skib er 3,8 m over sokkel, er
noget omsatte vistnok både i gotisk tid og i 1700’rne, og står nu med store
»maver«. På korets nordøsthjørne har sokkelen en lille hjørneknop udformet
som et menneskehoved.
Fire oprindelige vinduer er bevaret, de tre tilmuret helt eller delvis. Korets
østvindue er lukket udvendig ved en omsætning af murens kvaderbeklædning
i 1700-tallet; før denne omsætning og antagelig i 1600’rne har vinduet fået en
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Fig. 3. Tislund. Ydre, set fra nordvest.

E. M. 1952

muret lysning af små teglsten (kun 6 cm brede og 22—24 cm lange); i siderne
er der en lille, 4 mm dyb rille, der kan have tjent til fastgørelse af en blyramme
i lysningen, som er 65 cm høj, 20—22 cm bred. Korets nordvindue står som
indvendig niche, og i skibet, som må have haft to vinduer i hver langmur, er
det vestre i syd helt tilmuret, det østre i nord åbent, men noget omdannet ind
vendig, hvor det nu har fladbuet afdækning. Udvendig har vinduerne, bortset
fra korets østre, monolitoverliggere; vinduerne sidder knap 60 cm under mur
kronen og måler udvendig 110 cm, indvendig godt halvanden meter, og lys
ningen ligger meget nær ydre murflugt. En smigsten fra et vindue har været
anvendt under et støbejernskors, og to andre har 1852 fundet anvendelse un
der våbenhusets hjørner.
Af skibets retkantede døre er den nordre tilmuret i ydre murflugt, den søndre
i brug; karmene og den indvendige, fladbuede overdækning er helt ommuret,
antagelig i 1600’rne og samtidig med norddørens lukning. Fra syddøren stam
mer sikkert to ornamenterede karmsten (fig. 4—6), af hvilke den ene (fig. 6) er
anbragt nederst i norddørens tilmuring, mens den anden, der indtil 1921 var
tærskel i syddøren, nu ligger vest for våbenhuset. De to karmsten er henholdsvis
96 og 97,5 cm lange og forsynet med en stor fals, der må have dannet døranslag.
Ornamentet på den indmurede sten består på de to sammenstødende sider af
en bølgeranke i ret mådelig udførelse; bladfligene består inderst mod ranken af
et blad, der er så stærkt ombøjet, at det næsten danner en cirkel, og herudenfor
er der tre smalle bladflige; men systemet, der genfindes på den langt finere
karmsten fra Haderslevs †kvaderkirke (p. 57, fig. 4), er ikke gennemført. Også
den anden karmsten indeholder på den oprindelig mod lysningen vendende
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P. N. 1923

P. N. 1923

E. M. 1952

Fig. 4—6. Tislund. Karmsten. 4—5. Den ene karmstens to sider. 6. Den anden karmsten indmuret
i norddøren (p. 909).

side en lignende bølgeranke, hvor ranken dog nærmer sig siksakformen; syste
met er her forenklet, men bedre gennemført; denne sten har på den side, der
har siddet i murflugten, en ornamentik, der fremgår af fig. 4. Alle ornamenterne
gør et relativt sent indtryk. I det indre står den ret lille, runde korbue urørt
med 15 cm høje kragbånd, som i den nederste kant er profileret med en kvart
rundstav, nu dækket af puds.
Triumfgavlen er bevaret, af ret små marksten i den vanlige, stærkt skalholdige mørtel; på østsiden er der et enkelt bomhul og på vestsiden (fig. 8) et
højst interessant aftryk af en 11 cm bred planke, der her er gået skråt opad og
ud gennem muren, hvor den har båret en eller anden prydelse, formentlig i
form af et dyrehoved og måske stået i forbindelse med en »burst« over tagryg
ningen, mens den vel indvendig har været fastgjort i et hanebånd6.
Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid er en del af kirken blevet omsat; det
gælder vistnok korgavlen, der er sat af langt større marksten og med en helt
anden slags mørtel end triumfgavlen. I gavlen er der en sten med en hulslebet
fordybning som i en gruttesten og heri en skålformet fordybning. Også vestvestgavlen er ommuret i gotisk tid, men med munkesten, indvendig til et par
meter under murkronen. Den øvre del er omsat 1785, hvilket årstal er anbragt
som jernankre sammen med PG [sognepræst og provst Peder Gutfeld] under
krone, samt C W og T N [kirkeværger?].
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Fig. 7. Tislund. Klokkehus og klokke, på
korets østgavl (p. 911, 920).

E. M. 1952

Fig. 8. Tislund. Triumfgavl med aftryk af
planke (p. 910).

Våbenhuset er i sin nuværende form fra 18525, da nedrivning af det gamle og
opmuring af det nye blev udbudt til licitation; de afbanede kampesten i det
gamle skulde anvendes som »grundsyld«, og de gamle sten, der var tjenlige,
bruges med indersiden udad; man var enig om at opføre den nye mur ½ alen
højere end den gamle, men at rette tømmeret således, at »det kan suare med
blyspissen, som fra høykirken vænder ud over Vaabenhuset«, d.v.s. at den nye
tagryg var i højde med den gamle. Arbejdet udførtes af Gregers Kragh. — Den
lille bygning har fladbuet dør i syd og retkantet vindue i øst; i sydvesthjørnet
har der været en †kamin til blystøbning.
1646 siges »skrøffuiset« (d.v.s. »skriftes«) eller våbenhuset, »hvad man kalder
det«, at være bygfældigt4; 1806 satte tvende murmestre ny mur om karnhuset
og omlagde tagstenene5. Af regnskabsposter fra 1600’rne4 og 1700’rne5 fremgår,
at den vestre tagflade har været stråtækt, mens den østre har haft tagsten.
Det lille klokkehus (fig. 7) er ophængt på korets østgavl — ligesom i 1754
(præsteindb.) — og det stammer fra 1805—065. 1646 havde klokkehuset sin
plads »bag i kirken«, d.v.s. over skibets vestende eller på vestgavlen, og der
siges, at det vil falde ned, hvis der ikke gøres noget ved en bjælke, som er
»sønder«4; dette klokkehus har efterladt sig spor i form af udskæringer i de tre
vestre spærfags hanebånd, hvorimod eventuelle spor i selve gavlspidsen er
blevet udslettet ved dennes ommuring 1785.
Tagværkerne over kor og skib er ikke oprindelige, da det førstnævnte ikke
kan bringes i forbindelse med den ovenfor omtalte skråplanke i korgavlen; de
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er sikkert rejst i gotisk tid, måske i forbindelse med en af de nævnte gavlommuringer. Begge er af eg, med eet lag hånebånd, lodrette spærstivere og vind
kryds, tappede og fornaglede.
Kirken står nu i blank mur og med blytag — således også i 1711 (rtk.), hvor
dog 1½ fag af koret var tækket med brædder (præsteindb. 1754) — våben
huset hvidtet og med zinktag. På kvadrene er der spor efter hvid fugning.
Korets og skibets sydvinduer har jernrammer, skibets nordvinduer har træ
karme med gamle jernstænger (mod indbrud, jfr. svenskernes indbrud p. 915);
vestvinduet er af bly, fra 1938, og udvidet på dette tidspunkt; det er rundbuet,
de andre fladbuede. På tagene er der flere blytækkerårstal fra 1800’rne, på
skibets nordside læses bl.a. 1781 og IHB. Det indre har siden 1938 bræddeloft
med synlige bjælker; indtil da lå der på bjælkernes underside et bræddeloft,
som var ca. 100 år gammelt3.

INVENTAR
Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten op mod korets østvæg; synlig
højde 93,5 cm, bredde 150 og dybde 127. Den mindst fire skifter høje sokkel har
skråkant, der dog på siderne ind mod væggen brydes af en kvader. To skifter
over skråkanten er der et omløbende bånd af to sammenstødende rundstave;
udkraget skråkantgesims, ret sjusket mod væggen. Under restaureringen 1939
fandtes i bordets overside en helgengrav af almindelig, aftrappet type, hvori lå
en relikviekapsel af bly indeholdende en benstump i et blåt stykke tøj.
†Alterbordsforside, 1550—75, af fyr, i overgangsstil, nu kun bevaret en enkelt
fylding med regelmæssigt foldeværk (fig. 17), egentlig kun sammenstødende
hulstave med ornamenter, der i det store og hele svarer til Branderups gamle
alterpanel (p.853), blot i en langt enklere udførelse; selv det lille hjerte over
foldeværket er fælles for de to arbejder. Et buerække-ornament forneden gik
igen på predellaens †fodbrædt. Den bevarede fylding, der har svage spor efter
rød og blå farve, opbevares bag altertavlen.
Altertavle, sengotisk, fra begyndelsen af 1500’rne, med midtskab, 164 × 143
cm, og to fløje; ændret 1776, men 1939 delvis ført tilbage til oprindeligt udseende.
De tre store figurer, Maria med barnet, nådestolen og S. Clemens, der nu op
tager midtskabet, fjernedes 1776 og erstattedes (jfr. Branderup p. 854) af et
maleri; 1901 solgtes de til Flensborgs Kunstgewerbemuseum7, hvorved de
freistes fra undergang, blev 1922 afgivet til Danmark, hvorefter pavefiguren
gik til Sønderborg museum, mens Nationalmuseet overtog de to andre, indtil
de alle 1939 atter fandt plads i altertavlens midtskab.
De tre hovedfigurer (fig. 10) skiller sig ikke typemæssigt fra samtidige til
svarende fremstillinger og er udført efter traditionelle forlæg; bemærkelsesvær-
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dige er dog både Gud Faders og Jomfru Marias kroner med kronekransenes
stærkt smigede sider, som f.eks, på den noget ældre Neukirchen tavles8. Kro
nernes takker og pavehelgenens patriarkalkors (og til dels ankeret) er fornyet.
En anden, og ikke en ringere hånd, har skåret fløjenes apostle eller de fleste
af dem; den overfladiske lighed, der er mellem dem og den langt ringere Røddingtavles apostle (p. 708 f.), beror kun på samtidighed. Deres orden (der ikke
behøver at være den oprindelige) er givet ved de underskrevne navne, som
stammer fra 1777 (se ndf.); efter den er rækkefølgen (tværs over tavlen):
Peder, Jakob den ældre (fig. 11), Johannes / Bartholomæus, Matthæus og
Jakob den yngre, forneden: Andreas, Philip, Thomas / Simon, Judas Thaddæus og Matthias. Før restaureringen 1939 stod apostlene i urigtig orden i for
hold til disse navne; dette år suppleredes de manglende attributter; på de tre
figurer, der nu er opstillet som Peder, Bartholomæus og Simon suppleredes
højre hånd og attributtet (nøgle, kniv og sav); det øverste af spyddet på »Tho
mas« suppleredes, ligesom »Judas«s hæfte suppleredes med en sværdklinge, og
Jakob den yngres valkekølle (fig. 11) fejlagtigt fik øksehoved (og blev opstil
let på Matthæus’ plads, mens Matthæus, kun med bog, anbragtes som Mat
thias); køllemanden, der nu indtager Jakob den yngres plads, er sikkert Judas;
Danmarks Kirker, Haderslev amt
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endelig er der mulighed for, at den nuværende »Judas«s sværdklinge snarere har
været Simons sav. Der er ialt fire apostle uden skæg. Mens (den nuværende op
stillings) Johannes, Bartholomæus, Matthæus og Jakob den yngre endnu har
1400-tals tradition i frisurens symmetriske krøller, har de andre figurer natur
ligt bølget hår. De fleste apostle er efter sædvane barfodede, men pilgrimsmanden Jakob, Bartholomæus og »Matthæus« er iført bredsnudede sko. Billedskæ
rerens variationsevne har været begrænset; flere af de karakteristiske, noget
grove hoveder ligner hinanden både i udtryk, hår- og skægvækst. — Ramme
værket har enkle profiler med hulstav, predellaen, der til siderne har en usæd
vanlig, svungen kontur, har rundstav med platte (om fodprofilens †ornamen
ter, se ovenfor under †alterbord). 1776 blev tavlen forsynet med baldakiner,
i fløjene modvendte, hesteskoformede buer med hjerter i sammenstødet, i
midtskabet medaillon med englehoved flankeret af akantusslyng. Herover ind
skåret: »Anno 1776«.
Altertavlen står nu med farver fra 1777 (sml. prædikestol), der fremkaldtes
og istandsattes med nogle ændringer af P. Kr. Andersen 1939. Ifølge regnska
berne arbejdede »maleren fra Kloster« i alt i 24 dage i kirken5. Rammeværket
er rødt, baggrunden blå, baldakinerne blå med forgyldning (tidligere grønne).
Figurerne er iført forskelligtfarvede dragter; alle attributter er forgyldte. I
smalfelterne under figurerne står forgyldte versaler på blå bund; det nederste
skriftbrædt i midtskabet er tilsat 1939. På den blåmalede predella er der et
stort, sort felt kantet af rød-, gul- og gråmalede rokokoornamenter; herindenfor med forgyldt fraktur: »Men hvert menniske prøve sig selv« etc. Pauli 1.
Cor. 11, 28.—29.
1776—77 fjernedes som nævnt figurerne fra midtskabet, og på baggrunden
udførte »maleren fra Kloster« et nadvermaleri; da skabsfigurerne 1939 gen
indtog deres gamle pladser, blev bagklædningen udtaget og hænger nu i re
staureret stand på korets nordvæg, efter at et yngre, endnu dårligere nadver
maleri var fjernet. Nadvermotivet findes i samme udformning og disposition
(med skråtstillet bord) bl.a. i Bylderup altertavle (Tønder amt) og på et pul
piturfelt i Brede (Tønder amt). Farverne er stærke, med røde, blå og grønne
dragter, der kontrasterer stærkt mod den hvide borddug. Draperierne over den
grålige søjlebaggrund er grønne, balustradens blå.
Til †sidealtre har hørt to figurer, der nu befinder sig i Sønderborg museum,
hvortil de blev afgivet sammen med de ovennævnte tre (og en krucifiksfigur)
fra Flensborgs Kunstgewerbemuseum.
1) *Maria med barnet (fig. 12), gotisk, 1400—25, 106 cm høj, stående med
det påklædte Jesusbarn på venstre arm; dele af figurerne mangler; ingen op
rindelig staffering. Beslægtet med en siddende Madonna i Løgumkloster.
2) *Pave Clemens, med bog og anker, sengotisk, slutningen af 1400’rne, 93,5
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cm høj, i folderig klædning og med
spidse sko; træet noget medtaget af
orm, det nederste af ankeret mangler;
ingen gammel staffering.
Til et tredie †sidealter må have hørt
de »fem ældgamle udhugne †Træbilleder paa en Tavle lige norden for Prædi
kestolen, som skal være en Afbildning
om Christi Manddoms Antagelse, Marter
og Lidelse«, omtalt i præsteindb. 1754.
Altersølv. Kalk 1755, svarende til den
lidt rigere sygekalk i Møgeltønder (Tøn
der amt), der er udført i Tønder
guldsmeden Andreas Nissens værksted
(Bøje p. 415), og formodentlig herfra.
Måske er den oprindelig købt som syge
E. M. 1952
kalk, da den kun er 17,5 cm høj. Den
Fig. 10. Tislund. Altertavlens midtskab
runde fod, der over en aftrappet fodplade
(p. 912).
og et stort rundled er drevet op i et
ottedelt afsæt, med pånittet, støbt kru
cifiks, slutter sig til et lille (omvendt)
balusterformet skaftled med ciselerede
akantusblade. Knoppen, der er oval i
tværsnit, har lave rudebosser og på overog undersiden ovaler med ciselerede
blomster; det øvre skaftled svarer til
det nedre, men er retvendt. Stort bæger,
der langs randen har graveret skrive
skrift: »Olluff Hansen 1755« og derefter
indprikket: »in Abel«. Nu ingen stemp
ler. Ifølge regnskaberne 1857 reparere
des og forgyldtes kalk og disk hos guld
smed Nissen, Haderslev5. Glat disk, to
gange stemplet BS i rektangel for
Åbenrå-guldsmeden B. S. Rosendahf dei
fik borgerskab 1753 og døde 1799
P. N. 1923
Fig. 11. Tislund. Jakob den ældre og den
(Bøje 1205). Om den tidligere †kalks rø
yngre, fra altertavlen (p. 913).
veri og indløsning i svenskekrigen skri
ver kirkeværgen4: D. 11. nov. (1643?) brød »Partiit« kirken og slog begge de
to sønderste vinduer rent ind og af det østerste brød de de store jernstænger
58 *
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ud og muren med og gik ind og tog kalk og disk bort, og dèr de komme til
Lund, da sagde de til en karl af Lund, at vi skulde komme til dennem og løse
det igen; en karl sendes efter dem og fører dem til Bevtoft, og der »ligtes« præ
sten og jeg med dem og gav 4 rdl. 6 sk.
Oblatæske af plet, fra F. W. Jul. Assmann, Lüdenscheid, Berlin. Vinkander.
1) 1845, af tin, købt i Odense5. I bunden to stempler: fransk lilje over årstallet
18[41] og engel svævende med bladguirlande, begge under N.F. S. 2) Af plet.
Alterstager 1632 (og 1672), omtrent som Bylderup (Tønder amt), 28,4 cm
høje, med næsten ens, lavt klokkeformet fod- og lyseskål og skaft med fladt
kugleled mellem to og to hul-led; stagerne er lidt forskellige i de smalle profilringes antal. På fodskålen versaler, på den ene: »Tislund Kiercke 1632«, på den
anden: »Denne Kaerdt [dvs. kærte] haffver Ingeborre Christensdatter aff Gottoerop gifet till Tislund kirreke anno 1672«.
*Messeklokke (fig. 18), senmiddelalderlig, nu uden den oprindelige bom. Kun
15 cm høj (med bøjle 30), 16 i tvm. Den blev fundet på loftet 1925 og er nu
anbragt som klokke ved skolen.
Alterskranke 1939, udført med stadegavlene som forbillede. Den kasserede
†skranke var fra 18475, af den fra egnens kirker velkendte type med solide
støbejernsbalustre formet som træer. Dens fforgænger, »it ducke«-værk, forfærdigedes 17495.
Døbefont, romansk, af granit, af ranketypen og nær beslægtet med ØsterLøgum (Åbenrå amt); kummen er 85 cm i tvm. Foden har form som et ter
ningkapitæl med ryggede hjørneknopper, og i buefelterne er der plantemotiver,
hvoraf det ene næsten kan betragtes som Haderslev-værkstedets signatur, en
høj, slank stængel flankeret af to smalle volutblade med indadvendende volut
ter. (Mackeprang: Døbefonte p. 330 f. Haderslev-værkstedet). Dåbsfad, nyere.
Fontelåg, måske samtidigt med stoleværket fra 1749, 16-kantet, med kraftige
profillister; midtknoppen forsvundet; på våbenhusloftet.
Korbuekrucifiks, sengotisk, o. 1475. Den kun 75 cm høje, noget summarisk
skårne figur har svær, tovsnoet tornekrone, lukkede øjne, spidst fuldskæg med
sirlig hårbehandling, lokket hår bag skuldrene. Figuren hænger i skråt strakte
arme, kroppen er mager med fremtrædende brystkasse, lændeklædet lille og
smalt, fødderne krydsede. Nyere kors. Sekundær staffering. Over triumfbuen.
*Krucifiks (fig. 13), samtidigt med foregående, nu uden arme, med turban
agtig tornekrone. Øjnene er åbne, brystkassen, med et usædvanlig stort sår,
unaturligt hvælvet; ret smalt lændeklæde, der har mistet sidesnippen, over
lagte fødder. I Sønderborg museum.
Prædikestol (fig. 14) fra o. 1575, i overgangsstil mellem gotik og renæssance,
men forringet og molesteret i 1700’rne, da fyldingernes reliefornamenter afhøvledes og erstattedes af tarvelige evangelistmalerier. Stolen, hvis oprindelige
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Fig. 12. Tislund. *Maria med barnet, fra † sidealter. Nu i Sønderborg museum (p. 914).

V. M. 1953

Fig. 13. Tislund. *Krucifiksfigur, nu i Sønder
borg museum (p. 916).

udstyr og skabelon henfører den til vestjysk overgangsstil, og som er mere i
slægt med nørrejysk end med sønderjysk formsprog, er på fem fag, af hvilke
det inderste, smallere felt nu er anbragt vinkelret på det fjerde. I storfelterne
ses de afhøvlede rester af en plante, der endnu kan rekonstrueres som en lang
stængel med symmetriske volutblade (fig. 15). På hjørnerne står slanke ungrenæssance-søjler, leddelte af symmetriske bladringe omkring en kuglestav;
de enkelte led, der er varieret udført, har endnu ikke nået balusterstadiet,
men er ganske lidt udbugende; kapitæl og base er glatte, cylindriske, begge
ligesom voksende ud af firkantede fremspring, af hvilke det øverste måske har
været smykket med et ansigt(?). De gennembrudte baldakiner mellem de
øvre, der minder lidt om altertavlens, er antagelig fra o. 1750; de oprindelige
har sikkert svaret til dem på Outrup og Sønder Bork prædikestole i Ribe amt,
henholdsvis fra 1582 og 1580. Postamentet er ejendommeligt, idet det, for
midlet gennem en skråkant med fyldinger, springer et stykke frem foran stor-
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Fig. 14—15. Tislund. Prædikestol. 15. Delvis afhovlet ornament i prædikestolsfelt. 1:10 (p.917).

felterne; forsiderne er prydet af fem hesteskobuer med korsblomster, og bue
vangerne mødes forneden i store korsblomster; underlisten er en tovstav, de
skarptkantede postamentfremspring er glatte, men har måske oprindelig båret
en prydelse. I postamentets ovenfor omtalte skrå fylding ses spor efter borthøvlede reliefversaler, af hvilke nu kan læses: PETRVS IACOBI PE[L?]?A
[I . . . O . . . S . . . CA[D?]S... Underdel fra sidste restaurering. Fra denne stam
mer også den dårlige efterligning af trappen fra 17495.
Ved restaureringen 1939 fremkaldtes en staffering, der oplystes nærmere ved
en rokokoindrammet frakturindskrift i det inderste felt: »Anno 1777 er alteret,
prædikestolen samt øvrige Billeder i dette herres (!) huus med ny maling ble
ven beprydet under opsyn af herreds Provst og Sogne Præsten H. Peder Gudfeld tillige med da værende kirkeværgere Tielle Madsen af Aabel og NissThamsen af Tiislund«. Muligvis stammer evangelistmalerierne i de lire andre felter
fra 1750; på fodstykkets sidste felt afdækkedes en frakturindskrift: »Reno
veret 1750«. På de øvrige skråsider står evangelisternes navne. Alle evange
listerne svæver sammen med deres symboler i skyerne. Stolens rammeværk er
rødbrunt, friser og indskriftfeltet blå, søjlerne grå med forgyldte kraver. Alle ind
skrifter forgyldte, på frisen, med fraktur: »Salige er de som høre« etc. Luc. 11,28.
Ifølge Claudi-Hansen indberetn. o. 1910 var den oprindelige maling rød og grøn.
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Fig. 16—17. Tislund. 16. Degnestol, tidligere præstestol (p. 919).
17. Fylding fra †alterbordsforside (p. 912).

Stolestaderne (sml. fig. 9) har gavle fra 1747, da der ifølge regnskaberne5
blev købt tømmer »til kirkestolene overalt at lade gøre nye«, ialt 39 stole og
fem panelstykker. Hele stoleværket med indgangspaneler fornyedes imidler
tid 1939 (arkitekt H. Mundt); dog bevaredes de gamle gavle i forkortet til
stand. Den østligste gavl mod syd (der ikke står på oprindelig plads) har en
rigere udformning. 1748 maledes alle stole og paneler af snedkeren5. De har
nu gråhvidt topstykke og rødbrun kant om et gråligt felt. 1883, ifølge Haupt,
(og senere) var endnu bevaret fire gavle med smukt foldeværk;
Præste- og degnestolene stod indtil restaureringen 1939 på deres oprindelige
pladser nord og syd for alteret.
Præstestolen (fig. 16), nu degnestol og ændret, er sammenstykket af renæs
sancepaneler og paneler fra 17495. Sidestykkerne, der har tidligt renæssance
panel med skråkant nederst i fyldingen, blev genanvendt 1749, da stolen fik
nyt rygpanel med svejfet overside og mange små, sirlige profiler; midtpå er
fastsømmet et korsagtigt stativ, oprindelig til præstens kjole og hat. Døren
har een stor fylding flankeret af smalle barokfyldinger med fladsnitornamenter
for enderne som i de samtidige og ældre pulpiturer (se f. eks. Gram p. 805 og
Toftlund p. 840). Samtidigt låseværk med volutblade på roset. Stolen står nu
med en staffering fra 17775 (sml. prædikestol), blå, med rødt rammeværk og
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lister, blå fyldingsbund for gulbrune og grønlige rokokoornamenter. I korets
sydvesthjørne.
†Degnestol 17495, nogenlunde svarende til præstestolen, har nu til dels f u n 
det anvendelse som forside i et skab (i korets nordvesthjørne).
Dørfløj, 1600’rne, bestående af to brede planker, der er samlet med en profil af to rundstave flankeret af en mindre. Det nuværende låsetøj er fra 1757;
låsekassen rosetagtig. Til låsen hører en 30 cm lang nøgle med C-bøjle-hoved
og årstal på bøjlens midtstamme: 1757. Ifølge Nordslesvigsk Søndagsblad9
hed smeden L. V. Smej.
Pulpitur panel med reliefskåret årstal 174[7?], antagelig stammende fra det
gamle indgangspanel ved norddøren, der ved restaureringen 1939 fandtes i
nordre stolerække, fjerde stol fra vest; dets mål, 2,54 m, svarer nogenlunde til
en stolerækkes bredde, og det er da sikkert blandt de fem paneler, der, som
omtalt, blev malet 17485. Bevaret er seks glatte fyldinger (to noget afskåret).
Mellem fyldingerne er der profiler, platte mellem hulstave flankeret af rund
stave. Den glatte friseliste krones af en gennembrudt liste med blomster og
bladranke (sml. Rømø, Tønder amt). Herunder er, på panelets nuværende
inderside, en frise med reliefskårne versaler, der to steder er afbrudt: »Agustinus Crustalsin [præst og provst], K. W. [kirkeværger] Mads Tiellefsen og Mor
ten Hansen i Abel 174[ ]«. De seks fyldinger danner nu midtstykket i vest
pulpituret, flankeret af nye efterligninger. Det afløste 1939 et andet, der ikke
var særlig gammelt, og som havde plads i skibets nordvesthjørne. Lysgråmalet
med blå fyldingsprofiler.
Pengeblok, 1800’rne, enkel, øverste halvdel helt jernbundet. På loftet.
Lysekrone (fig. 19) i ungrenæssance, skænket 1780, seksarmet; på skaftets
baluster graveret skriveskrift: »Sogne Fogden Christian Biorholm Göttrup«,
på skaftet: 1780 (sml. gravsten nr. 2). På ringen, hvorfra armene udgår, ind
prikket: 1780. Kronen er ophængt i en lang, leddelt, snoet jernkæde med fire
kugler; lige over kronen en stor smedejernsblomst, alt fra 1779—805; den er
mønjemalet med forgyldte kugler og blomster. I koret. Skibets kroner er nyere.
Klokke, 1300’rne eller 1400’rne. Højde kun 43 cm, bredde det samme, siderne
er næsten lodrette, letudkragende til slagringen, hvorpå to smalle rundstave,
og lignende foroven. Ny ophængning 1948 ved Aug. Nielsen, Thubalca. På
korets østgavl, under lille klokkehus (Uldall p. 134).

GRAVMINDER
Mindetavle, af marmor, over de i krigen 1914—18 faldne fra sognet. På ski
bets nordvæg.
Gravsten. 1) O. 1783. Anne Bjorh[olm], Gøttrup, født 3. juni [17]?5, død
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Fig. 18. Tislund. *Messeklokke, nu ophængt
ved skolen (p. 916).

E. M. 1952

Fig. 19. Tislund. Lysekrone.
(p. 920).

17[8?]3. Rød kalksten, 185 × 120 cm, store dele af overfladen afskallet. Tvær
skrift med versaler, kursiv og store skønskriftsbogstaver i relief på tavle, der
i hjørnerne brydes af cirkler med vingede timeglas; mellem de øvre vinget
dødningehoved. Skrifttavlen flankeres af store, fligede blade. Tværriflet kant.
Syd for våbenhuset.
2) Samtidig med nr. 1 og fra samme værksted. Christian Bjorholm, fordum
sognefoged over Tirslund sogn, født 31. jan. 1729 i Gronnebech, død □ 17□
(sml. lysekrone p. 920), og hans hustru Maren Bjorholm, født i Galsted 12.
(13. el. 18.) maj 1733, død □ 17□. Indskriften ender med et ubehjælpsomt
digt: »Mange farlige Reisser og udi fremmede Land / har jeg min dage vandret
og lidt nød og trang, / blant røvere jeg falt som udi Iericko, de røvede alt fra
mig og bør ... ?? / mens, den Høj-baarne Herre, som i min nøed har deel, /
Hans exellenc og Ridder og Greve udaf Scheel« ... Grå kalksten, 180 × 134
cm, med en ornamentik mage til ovenstående, i nederste (her.) venstre cirkel
felt dog solansigt i strålekrans. Mellem de nedre cirkler korslagte knogler
under kranie. Syd for våbenhuset, ved siden af nr. 1.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Tislund 1880—1909.
Bevtoft-Tislund præstearkiv: 6b. Bevtoft kirkeregnskabsbog. 1609—1868. — Cb. Øko
nomiske sager. 1782—1920. — Korrespondance 1829—80.— B 1— 2 . Libri datici. 1766—
1848. — Præsteindberetninger til Ole Worm 1638 (meddelt af O. Nielsen i Danske Sam
linger 2. rk. IV, 117 f.), samt til Thurah 1754. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen
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provsti i almindelighed p. 28. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Chr. Axel Jensen 1935 (noter vedr. bygning og
inventar) og P. Kr. Andersen 1937 og 1940 (forundersøgelse og istandsættelse af inventar).
— Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.
Haupt I, 422—24.
1 Danske Saml. 2. rk. IV, 117. 2 Jfr. Abildgaards dagbog, p. 104 og Danmarks
gamle Folkeviser udg. af Svend Grundtvig, III, 1862, p. 313. Denne vise er i øvrigt også
stedfæstet til Nørrejylland, og Sv. Grundtvig henlægger den til Skåne. — Jfr. også Danske
Sagn III, 1895, p. 70, nr. 360 og IV, 1932, p. 78, nr. 208, p. 174 f. nr. 363 og 364. 3 Ribe
bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 4 Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654 5 Ribe
bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—1863. 6 Et ganske lig
nende bjælkespor er fundet på Bornholm i Å kirkes triumfgavl (se DK. Bornholm p. 141
og fig. 5). Muligvis kan den stenhest, der nu kroner apsiden på Vejerslev kirke på Mors
(DK. Tisted p. 862 og fig. 4) opfattes som en tilsvarende bjælkeprydelse omsat i sten.
7
Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne 1880—1909. 8 Matthaei:
Schnitzaltäre, p. 166. 9 Nordslesvigsk Søndagsblad 1897, nr. 31 [Hans Mikkelsen,
Tislund].

Fig. 20. Tislund 1796—97.

Fig. 1. Tønder Kristkirke. Tårnet, oprindelig S. Nicolai kirkes, set fra torvet.
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TØNDER (†) S. NICOLAI KIRKE
OG KRISTKIRKEN
yens ældste kirke var †S. Laurentii (p. 1021). Hvornår S. Nicolai blev bygget, kan
ikke siges med sikkerhed, da selve kirken har veget pladsen for den nuværende
Kristkirke; kun S. Nicolai gamle (dog senere tilbyggede) tårn er bevaret.
Første gang Tønder S. Nicolai kirke helt sikkert omtales, er år 15001, og da betegnes
den som sognekirke (jfr. nedenfor); men den har sandsynligvis været betydelig ældre.
Skønt den ikke nævnes i »Ribe-0ldemoder«s kirkeliste (1325—50), kan man dog ikke se
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bort fra den mulighed, at den alligevel eksisterede på dette tidspunkt; thi dels medtager
Ribe Oldemoder ifølge sin karakter kun sognekirkerne (hvad enten de nu kaldes ecclesia
(kirke) eller capella), når de betaler afgift, dels synes man allerede for midten af 1200’rne
at have afstukket plads til kirken.
Engang efter 1200 blev Lilletønder, dvs. det, der danner kernen i det nuværende
Tønder (om forholdet mellem Lilletønder og Mogeltønder, se †S. Laurentii kirke p. 1021),
udvidet, således at bebyggelsen kom til at omfatte også den østlige del af den holm,
hvorpå byen ligger. Denne nye bydel blev anlagt efter et fra talrige nordtyske byer vel
kendt skema, idet den inddeltes i lange, smalle, nogenlunde lige store grundstykker, så
kaldte stavne, hvis antal var 120, og nord for hovedgaden afsattes et areal, der var stort
nok til at give plads ikke blot for et rummeligt torv, men tillige for en kirke2; og det er
da også her, kirken og dens efterfølger blev bygget. Denne byudvidelse må i hvert fald
have fundet sted før 1238; thi dette år grundlagde franciskanerordenen et kloster i byen,
kun seks år efter at den var kommet til Danmark. Da denne orden udelukkende opret
tede sine klostre i bysamfund, må Lilletønder på det tidspunkt have haft størrelse og
betydning som en købstad, og allerede få år efter, 1243, fik byen sin stadsret, en kopi
af Lybæks3. Muligvis er S. Nicolai blevet til i disse år, eller dens beskedne begyndelse i
form af et kapel. Det kan i denne forbindelse nævnes, at de 120 stavne i den nye bydel
fra gammel tid — som de eneste i Tønder — ikke betalte korntiende til S. Laurentii
kirke, men til S. Nicolai, en afgift, der 1621 ændredes til et beløb i penge4.
Som ovenfor nævnt omtales S. Nicolai første gang med fuld sikkerhed år 1500, thi
det fremgår ikke, ved hvilken kirke de 1448 og 1479 omtalte sognepræster5 var ansat.
Et tidligere fremført bevis på, at S. Nicolai skulde have eksisteret som selvstændig sogne
kirke allerede 1365, kan ikke længere betragtes som sikkert. Thi den i et dokument, ud
stedt 1365 af Tønder byråd, nævnte Nicolaus Kock, sognepræst (plebanus) ved S. Nicolai
kirke, har sandsynligvis ikke været præst i Tønder, men i den just uden for byen lig
gende S. Nicolai i Abild6. Den 10. august 1500 foreslog hertug Frederik ribebispen Ivar
Munk, at embedet som sognepræst ved »vor sognekirke Lutkentundern«, som var blevet
ledigt ved Georg Ingemanns død, og hvortil hertugen havde patronatsret, skulde be
sættes med hertugens kapellan på Gottorp, Johannes Ouerscherer1. Fire dage senere ud
nævnte bispen derpå Johannes Owerkeer til præst ved »ecclesiam parrochialem b[eati]
Nicolai in Tøndher, vacantem post obitum dn. Georgii ultimi poszeszoris eiusdem« (»ved
S. Nicolai sognekirke i Tønder, der var blevet ledig ved den sidste indehaver hr. Jørgens
bortgang«) og befalede sognefolkene at yde de afgifter, der ab antiquo havde været givet.
Men, tilføjer bispen, i betragtning af at du ikke kan leve »competenter« af den nævnte
kirkes sparsomme ydelser, annekterer jeg S. Laurentii kirke i Tønder med alle rettigheder
(»ecclesiam b. Laurentii in Tøndher annectimus pleno jure«)7. Således var forholdet nu
blevet omvendt: den forrige hovedkirke blev fra da af anneks til sin egen tidligere an
nekskirke, der åbenbart har vokset sig større end den oprindelige enekirke, og forment
lig var mere moderne. Men 1591 var også den for lille og for gammeldags. Den blev revet
ned og erstattet af Kristkirken.
Om Nicolai kirkes nedrivning og bygningen af Kristkirken beretter den enkle, smukke
tavle, som sognepræsten Andreas Thomæus 1593 lod ophænge i den nye kirke. Indskrif
tens latinske ordlyd bringes p. 980, i oversættelse lyder den: »Her, på den tidligere snævre
og faldefærdige kirkes plads, begyndte man i Kristi år 1591, dagen for første maj, fra
grunden at bygge denne nye op til det gamle tårn, og dels ved gunst og gavmildhed af
den ærværdige og berømmelige fyrste, hr. Johan Adolf, ærkebiskop af Bremen, biskop
af Lybæk, arving til Norge, hertug af Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken,
greve af Oldenborg og Delmenhorst, dels ved denne bys bevillinger og arbejder blev
den fuldendt 25. juli 1592 og 4. oktober højtideligt indviet til Kristus vor frelser og til
hellig brug.«
Senere har man tilføjet: »1. september år 1686 blev tårnets øverste spids ved Guds
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Fig. 2. Tønder med (†) S. Nicolai kirke. Efter Braunius.

vredes lyn nedstyrtet i otte alens højde, men ved sammes nåde lykkeligt genrejst den
næstfølgende måned.«
Om kirkelige tilhørsforhold, patronatsret og †altre, se †S. Laurentii kirke p. 1021.

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRDE

Den middelalderlige †S. Nicolai kirke er den nuværende Kristkirkes direkte
forgænger, og kirketårnet, der nu horer til Kristkirken, er o. 1520 opfort ved
S. Nicolai vestgavl og således den nuværende kirkes ældste bygningsafsnit.
S. Nicolai blev rejst på en dertil afsat plads i den nye bydel (sml. p. 938),
hvormed Tønder udvidedes engang inden 1238, og den første kirkegårds græn
ser falder formentlig nogenlunde sammen med den ret gamle randbebyggelse
omkring kirkepladsen (sml. fig. 2). Kirkegården var i brug 1787 (fig. 8), men
ret hurtigt derefter må man have indstillet begravelserne, thi 1823 gik man
igang med at køre gravstenene bort og planere8; antagelig blev kirkegården
helt sløjfet på den tid, og 1857 optrådte et linedanserselskab på pladsen, der
seks år senere tjente som tømmerplads9. Nu henligger arealet dels som stenbro,
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dels beplantet og med gangstier af mursten langs kirke og husrækker. Kirke
pladsen er åben mod Smedegade, men her fandtes 1680 en mur af dækket med
flade tagsten8 og med to indgange10, hvorimod planen fra 1787 har tre indgange
med piller; 1871 erstattedes muren af et nu fjernet jerngitter8. Adgangen fra
Østergade til kirkegården blevåbnet 1611 ved nedrivning af et hus11. Det kirkegårdsplankeværk, hvortil der 1673 indkøbtes tjære, kan have været murens
forgænger, men det har måske snarere stået på den nye kirkegård, der første
gang omtales 1676 i forbindelse med anskaffelse af en port og stolper til stakit8.
Denne kirkegård, der lå lige vest for kirken, hvor der nu er rutebilholdeplads12,
hegnedes af plankeværk og mur, og der var indgang fra øst og vest. Beteg
nelsen »den nye kirkegård« holdt sig ned gennem tiden, og efter at den nuvæ
rende kirkegård nord for byen, øst for Ribe landevej, var indviet 1814, optræder
den ældre i regnskaberne som »den såkaldte nye kirkegård«8.
†Kirkeriste. 1661 blev der brugt otte små stolper ved den vestre rist og lagt
sten ved samme; 1680 nævnes den østre rist, som dog ifølge sammenhængen
kan have hørt til på den nye kirkegård. 1689 købtes der fire store egeløsholter
til den store rist, og 1711 blev alle tre riste på den gamle kirkegård fornyet8.
†Halsjern. Ifølge Haupt var der i slutningen af forrige århundrede synlige
rester af et halsjern syd for den tidligere tårnportal13.
†Klokkestabel. I årene o. 1520 er der under S. Nicolai kapels indtægter, under
posten »Penninga som Renta ganger affh«, opført »Jens Bøgwat 111/2 gode
march for eth Klockwss«14; på dette tidspunkt har kirken altså ladet sit klokke
hus nedbryde, og solgt materialerne for den relativt høje sum af 111/2 mark;
sandsynligvis har der da været tale om en af de for Slesvig så almindelige
klokkestabler af træ, det nuværende tårns forgænger.
Frit på kirkegårdene og op til Kristkirken har der foruden de p. 947, 948 om
talte ligget forskellige småbygninger. Regnskaberne nævner 1673 og 1690 et
ligbårehus ved kirken, og 1693 et andet, som opførtes ved materialhuset på den
nye kirkegård (se ligbåre p. 984), 1678 to »secreten«, 1816 og 1820 husene på
henholdsvis den nye og den såkaldte nye kirkegård, samt dødkammeret 18588
(p. 948).
(†) S. N I C O L A I K I R K E
Kirken kan være blevet opført ret hurtigt efter byudvidelsen (sml. p. 938).
Dens klokker havde rimeligvis plads i en klokkestabel (p. 940), indtil der o. 1520
ved kirkens vestgavl blev rejst et tårn, som ret uændret indgik i Kristkirkens
bygningskompleks. Muligvis har kirken tillige haft et par kapeller (p. 941).
Kendskabet til selve kirken er kun ringe; materialet har muligvis helt været
munkesten, eftersom den del af bygningens vestgavl, der indgår i tårnets østmur

17

941

(†) S. NICOLAI KIRKE

(sml. nedenfor), er opført af dette materiale. I det nordøstre hjørne af tårnets
mellemstokværk ses, at murværket (som ikke er i forbandt med. tårnet) er af
store, røde munkesten i munkeskifte med midtridset fuge, men fugerne kan
være fornyet ved tårnets opførelse. På grund af puds- og hvidtelag kan det
ikke afgøres, hvor meget der er bevaret af gavlen; men selve gavlspidsens højde
kan bestemmes til 13-14 m. Talrige stykker genanvendt egetømmer i Kristkirkens tagværk må antages at stamme fra S. Nicolai kirke.
Kirken er vist på et stik fra 1588 (fig. 2) og, tør man tro dette, har bygningen
været et langhus med fire vinduer i syd. Hvis kirken var nogenlunde samtidig
med byudvidelsen, kan den have været opført med skib og et smallere kor, som
så på et senere tidspunkt er blevet ombygget til et langhuskor, men hvis dens
opførelse har fundet sted et halvt eller helt århundrede senere, er det sandsynligt,
at langhusplanen var den oprindelige.
Kirken, som på indskrifttavlen (p. 938) kaldes snæver og faldefærdig, har
muligvis i det indre haft en adskillelse mellem kor og skib, eftersom det ved et
byggemøde 1589 blev vedtaget at påbegynde nedbrydningen af kirken »mellem
Taarn og Kor«15.
»Den Afsiden«, hvorpå der arbejdedes 1543, må dække over et par †kapeller
eller kapel og våbenhus, idet den »snævre« kirke næppe har haft sideskibe16.
Tårnet er antagelig bygget i 1520’rne (sml. †klokkestabel p. 940), thi 1530
skyldte kirken Luce Jepsen 40 rdl. lybsk og 8 sk. for »Kaast oc Thæring for
Thorn bliff bügeth«17. Dets østmur står som nævnt oven på Nicolaikirkens vest
gavl, og det er opført i munkeskifte, af røde og gule munkesten, der er ordnet
i bælter af tre-fire skifters højde. Tårnrummets nuværende hvælving og den
store, spidsbuede arkade i øst er samtidig med Kristkirken (sml. p. 946); tårnets
første hvælving har haft sit vederlag i murene ca. 11/2 meter under renæssance
hvælvingens (sml. fig. 6), det vil sige lige over det omdannede sydvindue, og
ribberne udgik fra de senere forhøjede halvstenshjørnepiller18. En spidsbuet og
mangefalset portal har ved forrige restaurering afløst en flad- eller fladrundbuet
dør, som udvendig i syd var flankeret af en niche (fig. 9); døren, der ifølge
Haupt19 var noget forskudt mod nord og indvendig anbragt i en fladbuet
niche, må enten have været oprindelig eller fra 1542, da bønderne i landsog
net, der tidligere havde ligget til S. Laurentius og Emmerske kapel, fik anvist
plads i tårnet.
Trappehuset i nord er samtidigt med tårnet; underdøren i nord er noget
ødelagt af et lille vindfang (sml. p. 948), gennem hvilket der nu er adgang til
trappen; den 13 cm tykke, runde spindel er muret af formsten, skakten er af
løbere og loftet af svagt udkragede binderstik, der fortsætter op gennem den
fladbuede overdør til mellemstokværket. Dette har til hver af de frie sider en
fladbuet lysåbning, som indvendig sidder i en større niche af samme form. I
Danmarks Kirker, Tønder amt
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øst er der over S. Nicolai vestgavl spændt en spids aflastningsbue, der ligesom
resten af tårnmuren krager en halv sten ud mod vest i forhold til den gamle
gavl. Ovenpå det - trods hvælvhævningen - endnu høje mellemstokværk følger
et lavt klokkestokværk, som til hver side har to små, fladbuede og falsede glam
huller med halvstensstik og prydskifte af bindere; glamhullerne i øst blev dæk
ket ved Kristkirkens opførelse, og gennem det ene af disse glamhuller er der nu
adgang til kirkeloftet.
Tårnets uforholdsmæssigt høje spir er tilsyneladende samtidigt med mur
værket (sml. tagværker p. 950); det er firsidet lige over murkronen og der
efter ottesidet; i totrediedels højde er der et ejendommeligt lanterneagtigt
parti, hvor spærene er uden bræddebeklædningen og hver for sig indklædt
med bly; på grund af denne blyindklædning kan det ikke afgøres, om arran
gementet er oprindeligt, men det er måske mere sandsynligt, at lanternen
skal henføres til Kristkirkens opførelse eller til reparationen efter en storm
161520. »Tralgen des Thurms« nævnes første gang 17508 og 1800 som »den
sogenannten Trallen«21. De fire brede kviste nederst på spiret er antagelig til
føjet af hensyn til Kristkirkens sammenbygning med det ældre tårn (sml. p. 946),
medens urkvistene lige under lanternen kan være jævngamle med spiret. Disse
sidste, der krones af forgyldte kugler, har trekantgavle med malede stofguir
lander og vaser, muligvis udført 1797 af maler Jacob Lorentzen. I det nævnte
år reparerede tømrermester Franz Peter Hansen urskiverne og de såkaldte
evangelistplader22, hvoraf man må slutte, at de fire evangelister, som blev
malet på tårnet 17338, var anbragt her.
Ved stormskaden 1615 skal halvdelen af spiret være blevet nedrevet23, mens
lynnedslag 1. september 1686 ødelagde de øverste 8 alen (sml. bygningsindskriften p. 938); mester Adam Thurmbauer og Niels Jensen grovsmed arbej
dede på tårnet for 304 mk.8 Lørdagen før 2. advent 1716 fulgte et nyt lynned
slag, men selv om der tales om, at tårnet blev ruineret, viser udgifterne dog, at
skaden ikke kan have været særlig omfattende8. Gennem 17-1800’rne er der
ustandselig reparationer på spirets spåntag og blyinddækninger. I slutningen
af 1700’rne var spirets øvre del, fra lanternen, tækket med bly24, men dette
blev i forrige århundrede erstattet med kulørte skiferfliser, som nu har veget
pladsen for spån.
Inventaret fra (†) S. Nicolai kirke er behandlet under Kristkirken.
KRISTKIRKEN
Den nuværende kirke består af et kort kor med polygonal afslutning og et
treskibet, basilikalt skib, begge dele under fællestag og opført 1591-92, samt
det tårn (jfr. foran), der 60-70 år forinden var rejst ved vestgavlen af †S. Nicolai
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Fig. 3. Tønder Kristkirke, set fra øst.
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kirke. Hertil blev der o. 1750-1800 føjet fire små vindfang foran døre i nordre
og søndre sideskib, men de to søndre er nedrevet tillige med to gravkapeller fra
1624 og 1687, hvis pladser på korets sider siden 1941-46 optages af et sakristi
og et ligkapel. Orienteringen har en lille afvigelse mod nord.
Det ældste bygningsafsnit, tårnet er beskrevet p. 941.
Kirken, der afløste S. Nicolai, var ifølge bygningsindskriften (p. 938) kun
under arbejde i knap 11/4 år, en imponerende arbejdspræstation. Arbejdet gen
nemførtes som nævnt i slutningen af 1500’årene, men trods det sene tidspunkt,
er bygningen kun i ubetydelige detailler præget af renæssancen. Med sine tre
hvælvede skibe, sit korte, polygonalt afsluttede kor af bredde og højde som
midtskibet, de tre høje, slanke korvinduer, fagdelingen med kraftige støtte
piller og det store fællestag er kirken i sin form en tro kopi af de gotiske køb
stadkirker. Ganske vist er de 2x3 arkadepiller, der deler skibet, mindre rigt
leddelte end i sengotisk tid, og arkader og skjoldbuer er spændt så bredt, at
stikkene snarere virker runde end spidse, hvilket de rent konstruktivt er, selv
om de nederst har svagt tilløb til kurvehanksform. Men pillernes forholdsvis
60*
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Fig. 4. Tønder Kristkirke. Plan 1:300. Målt af El. M. 1954.
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Fig. 5. Tønder Kristkirke. Tværsnit, set mod øst. 1:300. Målt af Tove Bojesen. 1954.

kraftigt profilerede kragbånd og den næsten rene kurvehanksform i de fladtspændte hvælvingers gjordbuer og i sideskibenes gavlåbninger er de eneste
håndgribelige ting, der leder tanken hen på renæssancen, - samt naturligvis
skiftegangen.
Bygningen er opført af store, røde sten (26,5-27 x 12-13 x 7,5-8,5 cm) i kryds
skifte, med skråkantet sokkel af tegl under den tresidede korafslutning og alle
støttepiller. Korets støttepiller har over soklen fire halv- til helstens aftrap
ninger, skibets to; foroven afsluttes pillerne med en profileret gesims (kvart
rundstav mellem to hulkele, adskilt af platter), der har et sådant forløb, at
hver støttepille får en lille, gavlagtig afslutning; aftrapningerne er belagt med
grå kalkstensplader, selve pillen med kobber. I sin nuværende form stammer
gesimsen muligvis fra den store istandsættelse 1786, og det samme gælder for
mentlig også selve kirkebygningens profilerede gesims, der er stærkt fornyet.
Vinduerne, hvoraf der er eet i hvert fag med undtagelse af korets syd- og
nordmur, har alle falsede og profilerede karme (vekslende affasede og kvart
runde led), men de er i alt fald for skibets vedkommende så stærkt restaurerede,
at det er svært at afgøre, hvad der er oprindeligt. Mens de tre ni meter høje,
spidse korvinduer med dobbelt rulskiftestik kun har en enkelt fals indvendig,
svarer sideskibsvinduernes inderkarme helt til de ydre; det afrundede led, som
danner selve lysningen her, er overalt fornyet ved sidste restaurering, da man
fjernede det i 1892-93 indsatte stavværk.
Af dørene er den nærmest fladrundbuede, ud- og indvendigt falsede nordre
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i brug, men dens ydre fals er delvis skjult af et vindfang (p. 948); den sidder i
sideskibets andet fag fra vest, under vinduet, som derfor har en mindre højde end
de øvrige. Syddøren fandtes indtil 1892-93 på det tilsvarende sted i søndre
sideskib; i samme sideskibs andet fag fra øst var der indtil samme tid en dør,
1786 kaldet amtmandsdøren (sml. fig. 8), og i nordre sideskibs vestgavl er der
en lille, rundbuet mod kirken blændet dør, som første gang kan identificeres
med sikkerhed i regnskaberne for 1751, men da havde den eksisteret ad
skillige år (sml. vindfang p. 947); ingen af de to sidstnævnte døres alder kan
fastslås.
Det regelmæssige, hvidkalkede indre, der danner en smuk ramme om det
rige, farvestrålende inventar, virker trods de fladtspændte hvælv og rummets
manglende rejsning gotisk som bygningens ydre, men højkirkens mure er
ubrudte af blændinger. Arkadepillerne mellem skibene har en ca. een meter
høj, svagt fremspringende, affaset sokkel, som er forkrøppet om falsene, hvor
imod samtlige vægpiller er helt uden sokkel. Arkadepillernes pilasterfremspring
danner vederlag dels for de falsede arkadebuer, dels for gjordbuerne, og de
ribber, der udgår fra pillerne, har vederlag i ligeledes retkantede fremspring,
hvorimod sideskibenes vægpiller kun har fremspring for gjordbuerne, mens
ribberne har vederlag på det af en lille konsol understøttede, skråt stillede
kragbånd; kun i sideskibenes ydre hjørner udgår ribberne fra retkantede frem
spring. Korpolygonens vægpiller har en lille hjørnefas. Overalt, hvor ribber og
buer har vederlag i piller (og mur), er disse forsynet med ret kraftigt profilerede
kragbånd (fig. 7).
Korpolygonen har en trekappet hvælving, selve koret og sideskibene kryds
hvælv og midtskibet fire ufuldstændige stjernehvælv, alle med pærestavribber,
der mødes omkring cirkulære, i underkanten affasede slutsten. De helsten tykke
kapper er spændt meget fladt, og visse forhold ved tagværket (p. 950) tyder
endda på, at de var beregnet til at være endnu fladere; kun de to østre hvæl
vinger i midtskibet har overribber.
Ligesom sideskibene er også højkirkens mure forsynet med støttepiller, der
dog kun er synlige fra sideskibenes tagrum; disse 80-100 cm brede, 30-40
cm fremspringende piller er rejst over arkadepillernes fremspring mod side
skibene.
Tårnet (p. 941) fik samtidig med den nuværende kirkes opførelse en større
arkade til kirkerummet og en højtsiddende hvælving, der helt svarer til kirkens
øvrige hvælv. Sammenskæringen mellem det gamle, relativt lave tårn og den
nye, høje kirkes tag blev antagelig allerede da klaret ved at forsyne spirets
nederste del med kviste (sml. p. 942)25; derved opnåede man dels at spirets
nedre del kom til at virke sammen med tårnets mure, så disse føles højere,
og dels en bedre sammenbygning med skibets tag.

Fig. 6. Tønder Kristkirke. Længdesnit, set mod nord.
1:300. Efter opmåling ved Holger Mundt 1932. På
tårnets nordvæg er det 1942 afdækkede, lavtsiddende
hvælvforlæg indtegnet (sml. p. 941). Til venstre er
indsat spirkonstruktionen uden de senere tilføjelser.
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Fig. 7. Tønder Kristkirke. Søndre sideskib, set mod vest.
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Tilføjelser og ændringer. Foran kirkedørene blev der i tiden o. 1750-1800 rejst
fire små våbenhuse eller vindfang, men kun de to nordre er bevaret. Det ene, en
halvtagsbygning, ligger i nordhjørnet mellem skib og tårn, foran den tidligere
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omtalte dør i nordre sideskibs vestgavl; det er opført 1751 (sml. ndf.), i hvilket
år regnskaberne omtaler en fornyelse af vindfanget ved den lille tårndør8. Mate
rialet er små, røde teglsten; gennem en rundbuet vestdør er der adgang til tårn
trappens underdør, og gennem en retkantet norddør kom man tidligere til
nordre sideskibs vestdør; i halvgavlen over sidstnævnte dør er der et lille, ovalt
vindue, og bygningen har en gesims (kvartrundstav mellem retkantede led),
som følger taglinien. Norddøren har samtidig karm med trisse til dørlukker og
indstemmet 1751 og DAS (muligvis tømrerens initialer); nu materialrum.
Vindfanget foran kirkens norddør er stærkt fornyet; det eksisterede 1787
(sml. fig. 8) og må være identisk med det 1788 omtalte nordre karnhus, mens
det samtidigt nævnte søndre karnhus må være det †»neue Karnhaus«, som 1786
fik gesimser og søjler malet som sandsten; samtidig maledes brudedoren, der
må have haft sin plads her, rød på begge sider26. Endnu et †vindfang havde
plads ved søndre sideskib, i første fag fra øst foran den dør, der på planen fra
1787 betegnes »amtmandsdør«. Disse to småbygninger, der også kendes fra
Dahlerups skitse og Haupt27, blev nedrevet ved restaureringen 1892-93.
Et sakristi og et ligkapel blev ved sidste restaurering opført henholdsvis på
korets nord- og sydside, af munkesten og med fladbuede åbninger. Sakristiets
umiddelbare forgænger var en gotiserende †bygning fra 1893 af mursten med
skifertag og indvendig malet dekoration.
Om de to †gravkapeller, som tidligere flankerede koret, er der, hvad udseende
og indretning angår, kun få oplysninger. Sydkapellet er opført 1624 af Hans van
der Wisch, holstensk råd og amtmand i Tønder, som begravelse for ham og
hans familie; det skulde ifølge stiftelsesbrevet af 5.4. 1624 strække sig fra korets
vestende (d.v.s. søndre sideskibs østende) til den nærmeste pille mod øst; muren
skulde være een sten tyk, og det indre skulde måle.71/2 alen28. 1805 nævnes to
begravelser »in der Abseite«, og 1818 blev den hvælvede begravelse på korets
sydside nedrevet8.
Nordkapellet, som amtsforvalter Nicolai Tych 1687 fik tilladelse til at opføre,
skulde være af dimensioner som v. d. Wisch’ og have indgang lige over for28.
Dette kapel var ifølge en afbildning hos Haupt29 en enkel bygning i halv
anden (?) etage; den omtales sidste gang i regnskaberne 189230 og blev vistnok
helt nedrevet året efter (sml. †sakristi p. 950).
Et †benhus (beenhause) blev 1662 repareret med tagsten8. Det var sikkert
rester af denne bygning, som blev fundet ved vestenden af søndre sideskib
1950, da salmedigteren Hans Adolf Brorsons buste blev flyttet; ved gravning
afdækkedes de nederste skifter af en helstensmur, som strakte sig parallelt med
sideskibsgavlen, fra hjørnestøttepillens vestligste kant til tårnmuren, samt en
mængde løse knogler. Formentlig kan en regnskabsnotits om »Dødkammerets«
udbedring 1858 tages som bevis for, at benhuset eksisterede så sent8.
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Fig. 8. Tønder Kristkirke. 1787. Plan, kirkegård og begravelser. Efter tegning i Tønder
byarkiv. Kirkeinventarier og sager desangående, 1794-1802.

Kirkens vedligeholdelse. 1661 blev der udført en del arbejder ved kirken, bl. a.
i forbindelse med hvælvingerne, hvor en af ankerbjælkerne, som indtil sidste
restaurering gik tværs over midtskibet (fig. 30), synes at være blevet indlagt;
taget blev understrøget, kirken malet ud- og indvendig på forskellige steder,
og glarmesteren var i arbejde, hvilket åbenbart var stærkt påkrævet, eftersom
kirken måtte holde en person til at drive svalerne ud8. 1786 og de nærmest
følgende år var kirken genstand for en gennemgribende istandsættelse, hvor de
fleste af byens håndværkere synes at have været i arbejde; både spirets spåntag
og kirkens tegltag blev fornyet, murværket repareredes, vinduer i kirkens syd
side nedbrødes, nye piller og et nyt vindfang (p. 948) opmuredes, stjerner (til
hvælvene) forgyldtes etc.31
Trods stadige småreparationer i de følgende årtier anmærkede biskoppen
1862, at kirken var temmelig brøstfældig og trængte til en gennemgribende
reparation32; efter anmodning fra det slesvigske ministerium indsendte arkitekt
L. A. Winstrup året efter et forslag; det er dog et spørgsmål, om dette forslag
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har nogen forbindelse med »der ausserordentlichen Restauration« 1867, der
ifølge regnskaberne især berørte døre og inventar8; 1878 og 1881 blev støtte
pillerne repareret, 1892 tårn og spir, og 1893-94 fulgte en hovedistandsættelse
(ved bygningsentreprenørerne H. Radach og Chr. Niebuhr) af bygning og inven
tar; Tychs gravkapel erstattedes med et sakristi (p. 948), gulvene blev omlagt,
og der indføjedes nye, gotiserende portaler i østenden af søndre sideskib og i
tårnet8; endvidere indsattes der stavværk i vinduerne, og det indre fik en
broget skablonbemaling på buer og ribber.
Ved den sidste hovedrestaurering 1941-46 (arkitekt Holger Mundt) fjernedes
stavværket fra vinduerne, sakristiet blev fornyet, og på korets sydside opførtes
et ligkapel, hvilket medførte tilmuring af portalen i sideskibets østende.
Tagværker. Spirets tagværk, af eg, synes oprindeligt indtil lanternen; spir
konstruktionen, der har sin basis på ankerbjælker et stykke under glamhullernes
sål - og allerede her er spirets ottekantede form anslået - er i sin første udform
ning præget af stor enkelthed og elegance; men under indflydelse af vesten
vinden har man måttet supplere med så mange tænger og skråbånd, at man
kun vanskeligt udskiller den ældste konstruktion; denne består af en konge
omgivet af otte hovedspær med tilhørende stolper eller underspær, forbundet
indbyrdes ved en stjerne per etage; spirets spids er utilgængelig (sml. p. 942).
Tagværkerne over den egentlige kirke er af fyr og eg, det sidste formentlig
genanvendt tømmer fra †S. Nicolai (p. 941). Ved afbinding af skibets tagværk
fik hvert spærfag en bindbjælke, og disse dannede underlag for de to langstole,
men da hvælvslagningen kom igang, måtte bjælkerne skæres bort på midten af
hensyn til de i øvrigt lave kapper, og tagstolene måtte ændres. Tømmeret har
romertalsnumre udført med stemmejern, økse og huljern; på de nordre dele er
tilføjet et N.
Kirken står i blank mur, tækket med tegl, spiret med spån; alle vinduer er
spidsbuede med blyindfattede ruder; det indre er hvidkalket.
Vindfløje. 1) Med årstallet 1786 i smukt udstanset fane af kobber; derunder
er der en kugle og ovenover et horisontalt kors og en trefliget »gren« med et hul
som antyder, at vindfløjen har mistet sin øvre del, formentlig en tulipan, thi
1786 forgyldte I. C. Ruttebøl »der Tullepandt« foruden zirater på kors og stang26.
På korets afvalmede tag.
2) Med årstallet 1895 i enkel fane mellem to kugler; på tårnspiret.
†Vindfløje. 1) 1686, samme sted som foregående; efter lynnedslaget blev der
i Flensborg købt en kobberfloj, som forgyldtes af Sønneke Maler; gammelt
kobber, måske fra en ældre fløj, blev givet i bytte8.
2)
1797, samme sted som foregående; Tønnies Jarck, kobbersmed i Tønder,
leverede en fløj med kobberkrone, fane, blomsterkrans, knop og stjerne, som
forgyldtes af maler Lorentz Hansen22.
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Fig. 9. Tønder Kristkirke, set fra sydvest. Efter tegning i V. Dahlerups skitsebog 1863.
Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger. (Øverst til højre digegrevens hus).

3)
1827 opsattes en ny, forgyldt vejrhane, der nyforgyldtes 1863 og 1865 fik
»Aar« udskiftet med »Anno«8; samme sted som foregående.
Et solur af gulgråt marmor, anbragt øverst på skibets midterste støttepille i
syd, med timetal og »POL HÖHE 55« er muligvis den nyindkøbte sten, som

952

TØNDER

28

1702 maledes af Sønnich Detlefsen, men nyophugget. 1678 indkøbtes en kob
berplade til et †solur, antagelig den »Son weiser«, der 1686 var anbragt på
tårnet8.
INVENTAR
Tønder kirke er meget rig på gammelt inventar, blandt Danmarks rigeste.
Ikke blot har den fra den foregående kirke bevaret døbefont, tre middel
alderlige krucifikser, prædikestolen og et enkelt epitaf — den katolske altertavle
er nu i Fahretoft syd for grænsen, og en stump af en middelalderlig sidealter
tavle opbevares i Tønder kirkemuseum — men en meget stor del af kirkens første
stolestader er bevaret, og såvel renæssancen som barokken er velrepræsenteret
ved den lange række epitafier og mindetavler, af hvilke to sammen med altertavle
og orgel er gode eksempler på den fuldtudviklede storakantus-barok. Endnu
står sangerpulpituret på sin plads mellem kor og skib, og i vest hæver det
atter og atter ombyggede og supplerede orgel sig med to pulpiturer. Prædike
stolen fra 1586 har haft den største betydning for oplandet, og højt op i
Haderslev amt træffer vi prædikestole af Tøndertype. Denne type er atter lånt
fra Flensborg, og sammen med et par epitafier i Ringerincks maner viser den
vejen til den by, hvis håndværkere og billedsnidere var med til at præge Tønder
kirkes indre; thi det er til Flensborg, man må gå, hvis man vil have nøglen
til forståelsen af Tønder kirkes inventar, ikke blot renæssancens, men også
barokkens.
Tønder kirkes inventar har to gange været udsat for gennemgribende hoved
restaureringer. De 180 mark, som maler B. Brodersen 1867 fik for renovation
og restaurering af altret, prædikestolen, orglet, dåben og samtlige epitafier, har
næppe strakt til alt for indgribende arbejde. Derimod udbetaltes 1893—94
4000 mark for »renovierung« af snedker- og billedskærerarbejde ved kunst
snedker Sauermann i Flensborg8, og i løbet af årene 1941-45 gennemgik det
samlede inventar en grundig konservering og istandsættelse ved kirkemaler
Peter Kr. Andersen.
Alterbord, nyere, af munkesten i krydsskifte, med rundstavprofil under den
udkragede plade, ca. 150 cm fra korets østvæg.
Alterklæder, to nyere, rødt og grønt.
†Alterklæde, af rødt fløjl og med to sølvskjolde skænkedes 1691 af amtmand
Hans von Thienen8.
Altertavle (fig. 11), skænket 1695 - malet årstal - af borgmester Friderich
Jürgens og hustru Catharina, formodentlig som mindegave for deres unge, af
døde datter, hvis portræt er opsat under givernes våben.
Den høje tavle, hvis topfigur når hvælvpillernes kragbånd, er skåret i stor-
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Fig. 10. Tønder Kristkirke. Interiør mod øst.
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akantusbarok og er utvivlsomt udgået fra det Peter-Petersenske værksted i Tøn
der33. I modsætning til det samtidige Tych’ske epitaf (p. 1006) har altertavlen
endnu bevaret en arkitektonisk opbygning, forsåvidt som den har storstykke med
postament, gesims, topstykke og gavl; men storstykkets sidefelter, dybe mus
lingeskalnicher, der støttes af store, buttede englebørn, er bøjet skråt tilbage,
mens de viltre akantusvinger og de ornamenterede pilastre indenfor flugter med
storfeltet. Den bagudbøjede linie forfølges over den knækkede storgesims op i
topstykkets vinger og i de store frifigurer af Lukas og Johannes, som står yderst
på storgesimsen og korresponderer med Matthæus og Markus i storstykkets
sidenicher, alle fire skåret i blødt træ i modsætning til rammeværkets og orna
menternes eg. Storfeltets ramme er forkrøppet på alle sider og ender foroven i
en dobbelt spidsbue for at give plads til den ovale bladramme om datterens
portræt under forældrenes sammenstillede, hjelmede våben, hans med S. Jørgen
og dragen både som våbenmærke og hjelmtegn (fornyet), hendes tværdelt i tre
felter med blade. Som på samtidens gravsten støttes portrætrammen af to
engle, der ligger eller svæver over storfeltets ramme, begge med evighedssymboler, laurbærkrans og palmegren. Overalt på tavlen, hvor der er plads, breder
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de store, fligede, tidselagtige akantusblade sig; på hver side af postamentfeitet
sidder de, på siderne af Postamentfremspringene, de fylder friserne og er skudt
ind over og under topfeltets billedramme; her er de ifølge sagens natur ret flade,
men i vinger og topstykke svulmer de med stærk underskæring, dog knap så
voldsomt som på præsterækketavlen (p. 980), varieret med blomster på lange
stilke, rosetter m.m. og grupperende sig om putti, i storvingerne med lidelsesredskaber (hammer og søjle), i topvingerne nu uden. På storvingerne står desuden
frie, vingede figurer af tro og håb (nu uden anker). Kun storstykkets snoede søjler
og pilastrene har spinkelt løvværk med blomster. Topgavlens akantusramme,
der flankeres af basunblæsende engle, omfatter nu en glasplade med malede
hebraiske bogstaver (Jahve) i stråleglans, og øverst står Kristus med sejrsfanen
(dannebrog). Hele bagsiden af tavlen er klædt med et samtidigt lag egebræd
der, af hvilke postamentets kan åbnes som en lem (med gammel lås).
Tavlen står nu med sin oprindelige staffering, der kun har undergået få æn
dringer, og malerier efter gængse stik i postament-, stor- og topfeltet, storfeltets
signeret: H. C. Wilrich 1695, alle i olie på træ. I postamentfeitet fremstilles
bønnen i Gethsemane, i storfeltet nadveren, i topfeltet korsbæringen, det sidste
motiv hentet fra et stik af Marten de Vos i den såkaldte Piscatorbibel (II, 182).
Om Wilrich også har malet det yndige, lille brystbillede af datteren er uvist;
hun er malet i trekvart profil til venstre med høj håropsætning; en lille lok
falder ned over hendes venstre, blottede skulder. Af dragten ses et blåt silkeslag
over en hvid, stramtsiddende, udringet kjole. Øjnene er mørke, karnationen
bleg. Rammeværket står med sort marmorering, alle ornamenter og de egent
lige billedrammer forgyldte. Figurernes karnation, der nu er bleg, dækker over
en oprindelig mere rødlig.
Ved istandsættelsen 1942 blev tavlen taget ned og adskilt, renset og repareret;
det konstateredes da, at enkelte dele tidligere var fornyet, formodentlig 18931894, bl.a. Lukas-oksen; nu tilsattes Johannes’ højre underarm, der manglede,
giverens hjelmtegn og forskellige ornamentdele. Malerierne rensedes og kon
serveredes.
*Altertavle 34 (fig. 12), sengotisk fløjtavle, o. 1475, nu i Fahretoft kirke (Kreis
Südtondern), hvortil den sikkert er kommet efter 1695, måske 1705, da Sønnich
Maler dette år fik 9 mk. for staffering af »tavlen«. Det ca. 215 xca. 230 cm store
midtskab, hvori en figurrig Golgatha-scene, har to bevægelige fløje med de 12
apostle samt fire helgenfigurer, ordnede etagevis fire og fire; to yderfløje er for
svundne. Tavlen har særlig interesse ved at være skåret efter samme forlæg som
Møgeltønders samtidige altertavle, til hvilken den forholder sig som et svendetil et mesterstykke; såvel i midtskabets scene som i fløjenes figurrækker slår det
fælles forlæg igennem, og kvalitetsforskellen ligeså. Fløjenes figurer, af hvilke
adskillige har forkerte attributter, er, nordfløj øverst: Dionysius, Petrus, Andreas,
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Fig. 11. Tønder Kristkirke. Altertavle 1695 (p. 952); (klicheen er fremstillet
på grundlag af to fotografier).
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Jakob den ældre, sydfløj: Johannes, Philippus, Bartholomæus, Catharina, nord
fløj nederst: Nicolaus, Thomas, Matheus, Jakob den yngre, sydfløj: Thadeus,
Simon (hans sav er nu anbragt i hånden på en landsknægt i midtskabet),
Mathias, Margaretha (yngre indskrifter under hver). Sammen med en staffering
(hvidt og bronzering) fra 1855 er bevaret en barokstaffering, der sikkert er fra
1689, da Peter [Petersen] Bildhauer og Sønneke [Detlefsen] Maler »gjorde og
stafferede« tavlen (»der Taffel«) i Tønder kirke for 168 mk. samtidig med, at Hans
Kleinsmed fik 9 mk. for, hvad han havde lavet »an der Taffel im Chor«. Bag
Golgatha-scenen ses Jerusalem, i de barokke topstykker opstandelsen og
skrivende evangelister, på predellaen nadveren og til siderne Petrus og Paulus
skrivende, mens et sendebud står med et forseglet brev ved deres side.
Fra en katolsk †sidealtertavle må stamme et *relief (fig. 16), 66 x 41-4 cm, fra
begyndelsen af 1500’rne, med en scene fra kejser Constantin den stores moder,
Helenas, søgen efter Kristi kors i Jerusalem. Hun fandt tre kors, men det rette
havde kraft til at opvække en død, der netop blev båret forbi til graven. Reli
effet viser opvækkelsen af den døde kvinde. Helena står ved siden af med kejserkrone, mens korset ses under båren. Nu i Tønder museum (nr. 129), men vil
sammen med andre inventardele fra kirken blive overflyttet til det nyoprettede
kirkemuseum.
Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 14). I renæssance, fra slutningen af 1500’rne, for
modentlig anskaffet kort efter kirkens indvielse 1592. Den 20,5 cm høje kalk,
der o. 1700 har fået fod af almindelig barokform, har oprindeligt bæger, hvorpå
graveret versalindskrift med nadverordene: »Ecce mevs sangvis« etc. (»se mit
blod« etc.) og herunder spinkelt, graveret maureskeværk. Samtidige, sekskan
tede skaftled, midtdelt knop, i hvis bosser der er .indfattet bjergkrystaller (til
dels erstattet af slebent glas) vekslende med blomsterrosetter; på over- og
undersiden skiftevis frugt over tøjguirlande og kartouche med englehoved, alt
i drevet arbejde. På en af fodens tunger et fastnittet, støbt krucifiks. Ingen
stempler. Samtidig, rigt dekoreret disk (svarende til Visby) med fortsættelsen
af nadverordene: »Ecce mevm corpus« etc. (»se mit legeme« etc.). Indskriften
brydes af en laurbærkrans, hvori man ser Kristus på korset under helligåndsduen med udbredte vinger. I bunden et firpas med evangelistsymbolerne
over skriftbånd; men deres navne står på firpassets rand; i sviklerne englehoveder. På diskens bagside en ligeledes graveret udsmykning, firpas, hvori
blomster omgivende den opstående Kristus, og på randen tilsvarende blom
ster udgående fra et H-agtigt mønster. Kanterne er prydede af tremulerbånd.
2)
(Fig. 15). O. 1600. Den 19,5 cm høje, meget vægtige kalk, der under fod
pladen bærer en plattysk, graveret versalindskrift3: »Disse kelch hebbe ick
Ingeborch Iannekes allein thor kerken in gottes ere gegewen«, har bevaret alle
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Fig. 12. Tønder Kristkirke. Sengotisk »fløj altertavle, midtskabet (p. 954);
nu i Fahretoft kirke, Sydslesvig.
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sine oprindelige dele. Sekstunget fod med graveret dekoration, kartoucher og
engle med kalk, og støbt, pånittet krucifiks. Rig, dreven ornamentik på knop
og skaftled, af hvilke det nedre nærmest har form som en rundstav. Stort bæger
med enkel, kartoucheagtig udsmykning. Nyere disk med graveret cirkelkors.
3) Se Emmerske p. 1020.
Oblatæske. 1) 1758, 6 cm høj, 13,8 cm lang, oval, med lodrette sider og låg,
der er fladt over rundled. På siderne og på lågets rundstav er der drevne frugtbundter med rocaillemønster. På lågets overside graveret kursiv: »Durchs Wort
vereiniget sich mit Brodt Herr Christ dem Leib, Gib das in aller Seel durch
Glauben beides bleib. Zu Gottes Ehren und Heiligen gebrauch des Altars
verehret dieses Jürgen Schröder Tundern Ao 1758«. Under bunden Tønders
bymærke, skibet, og A N i rektangel for Andreas Nissen (Bøje 2840).
2) Se Emmerske p. 1020.
Alterkander. 1) 1646. Den store, 40,5 cm høje kande har rund fod med rund
stavprofil, kort skaft med midtring og ret slankt, balusterformet korpus med
Danmarks Kirker, Tønder amt
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næbtud. Låget har to rundstave, den øverste mindre, der er kronet af en kogle,
har som foden en dreven udsmykning med englehoveder mellem masker eller
frugtbundter. Hanken, med fremspringende, hætteklædt hoved, er dannet af
to modvendte C-bøjler; stor, flad gæk bestående af siddende mand og kvinde
på hver side af et symmetrisk akantusblad. Midt på korpus, under tuden,
graveret oval i kartoucheramme, der til hver side ender i en halvfigur, den ene
bærende en skål, den anden drikkende af et bæger og med en vindruesklase i
hånden. I ovalen indskrift med versaler og enkelte store skønskriftsbogstaver:
»Gott zu Ehren Dem Alltar zur Zierde und zum Christlichen Angedenck Her
ren Thomas Andersen des Eiteren Dieser Stadt Wollvordienten Raths Vor
wanten (sml. sangerpulpitur p. 962) Ihres Seil. Lieben Ehemannes Hat Heillwich Thomses Diese Kanne Der Kirchen Allhir zu Tunderen Vorehret Auff
New Iahr Anno 1646«. Fodens rundstav, hank og låg forgyldte. På låg
pladen og to gange på fodpladen mestermærke EB i foroven og forneden ind
skåret oval.
2) 1690, svarende til Møgeltønder 1674, der er fra samme værksted. Den
26,5 cm høje kande har flad, rund fod med rundstav, kort, indknebet skaft og
kun svagt udbugende sider; låget består af to rundled, det øvre mindst, mens
gækken er dannet af to krydsende, blomsteragtige træer; glatrygget hank, der
forneden ender i et tomt, symmetrisk skjold. På låget graverede versaler:
»Accedat verbum ad elementum et sacramentum fit Augustinus« (»lad ordet
komme til elementet og blive sakramentet. Augustinus«). Under fodpladen
graveret, ligeledes med versaler: »H. Nicolaus Tych Ao. 1690« (sml. epitaf
nr. 14). På lågpladen, korpus og fodplade mestermærke IR i rektangel for
Jacob Reimer samt Tønders bymærke.
Ske, med graveret »Ao. 1751«, 16,5 cm lang. To ens mestermærker, FM i
rektangel, for Tønderguldsmeden Friedrich Christian Munch (Bøje 2840).
Skuffemøbel til altersølvet, 1799, 55,5 x 52 x 60,5 cm, med riflede hjørnelisener,
profileret gesims- og fodliste, hvilende på enkle ben. To hanke. To skuffer med
samtidigt, ovalt nøgleblik. På oversiden indlagt rektangulært felt med fraktur
i lysere træ: »Altar-Gefåsse 1799«.
Berettelsessæt. 1) Sygekalk (fig. 13), 1435, med sekskantet fod og tilsvarende
smal fodplade og standkant, den sidste gennembrudt af spidse firblade, nu for
største delen ødelagte; foden slutter sig over en lille krave (som Stepping p. 338,
jfr. også Katharinenheerd kalk 1465, Kreis Eiderstedt) til det sekskantede skaft,
hvis nedre led med enkle, graverede rosetter sikkert er fornyet, mens det øvre
skaftled har ciselerede stavværksvinduer. Den store, flade knop, endnu med
1300tals karakter, har påsatte halvkugler, der er ciseleret som blomster, veks
lende med rudebosser, hvis reliefminuskler danner navnet »Ihesvs«. På knop
pens over- og underside er der spidse tunger med gennembrudte stavværks-
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Fig. 13-15. Tønder Kristkirke. Kalke. 13, sygekalk, 1435 (p. 946). 14-15, alterkalke nr. 1-2 (p. 956 f.).

vinduer; det glatte bæger med stærkt smige sider er måske oprindeligt, mens
dets bund er fornyet. På en af fodens tunger et fastnittet, støbt krucifiks på
indpunslet kors med »Inri« (minuskler) og langs fodens kanter et rammebånd
med minusklerne: »calix ecc(l)e(siæ) sancti nicolai i(n) tuner collect(us) ex elemosina (Christo) fideliv(m) m°c°d XXXV« (»Tønder S. Nicolai kirkes kalk sam
let af almisser fra troende 1435«). 17,4 cm høj. Disk, o. 1850, med ombøjet kant;
på randen cirkelkors og i bunden firpas med bladranke i sviklerne. Oblatæske,
o. 1850, trind; låget har riflet kant og på oversiden støbt krucifiks flankeret
af INRI. I bunden stemplet L (skønskriftsbogstav) i cirkel for Tønderguldsme
den Thomas Jensen Lange.
2) Sygekalk, 17438, med bæger fra o. 1850, 16,2 cm høj, med femtunget fod
af almindelig baroktype, trinde skaftled og knop med indpunslede, runde tun
ger. På det høje bæger udslidt mestermærke, vistnok som ovennævnte oblat
æskes. Antagelig samtidig glat disk. Oblatæske 35, o. 1800(?), trind, 4 cm høj,
af træ med pålimet, farvet strå, der på siderne er anbragt skråt, på lågets
overside i form af en otteoddet stjerne inden for en cirkel, mens bunden er
firdelt. Hele sættet i læderfutteral, formet efter kalken og med stemplede
rokokomønstre.
Alterstager. 1) 1600-25, 49,5 cm høje, omtrent som GI. Haderslev (p. 227).
2)
Barokke, købt 1691 i Hamborg, 49,5 cm høje, med tresidet, bladsmyk
ket fod hvilende på tre liggende løver; skaft bestående af tre vingede kvinde
hermer med ryggen mod hinanden og stående på platte over hulstav; flad
61*
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lyseskål, der på undersiden har kraftige akantusblade. — I inventariet 1800
omtales seks alterstager af messing.
†Korkåbe, af rødt, blomstret fløjl skænkedes 1582 af Hinrich Willems36.
Alterskranken, er moderne. Kirken har sikkert fået sin første skranke med
knæfald 18608; tidligere har der været to knæleskamler (jfr. fig. 18), hvor
kommunikanterne først knælede — en for en — ved den nordre for at modtage
brødet, hvorefter de gik bag om alteret og knælende modtog vinen på den
søndre skammel. De to sidste skamler er endnu bevarede, begge ens, med re
liefskåret årstal 1794 og Louis Seize-ornamenter på ryggen og riflinger på
sargen. Nu er de gråmalede og forgyldte og har (som oprindelig) rødt fløjl på
sæderne. 1793 købtes der rødt Sammit (fløjl) til »die neuen Knie Schemeln«, og
året efter købtes for 14 mk. guld til knæleskamlerne8. Regnskaberne for 16818
omtaler en †knæleskammel, der lavedes af svenske deller.
Krucifikser. 1) Korbuekrucifiks, gotisk, fra o. 1350. Figuren er over legems
størrelse og hænger i svagt buede arme. Øjnene er halvtlukkede, munden smal,
let åben, fuldslcægget kort; tornekronen snoet; håret falder i snoede lokker
(fornyede?). De spinkle arme har ligesom halsen fremtrædende sener, og den
langstrakte overkrop stærkt markerede ribben og stor sidevunde; knælangt
lændeklæde med ejendommeligt foldekast. Korstræet er nyere, fra 1902; dette
år stafferedes krucifikset af W. Jensen, Garding (indskrift under Lukasoksen). Krucifikset hang tidligere på nordre sideskibsvæg, nu over sanger
pulpituret.
2) Muligvis processionskrucifiks (fig. 17), fra o. 1425—50 (ikke ulig sygekalkens og svarende til det i Bevtoft (p. 899)). Den 44 cm høje figur hænger
i skråt strakte, sikkert tildels fornyede arme, har kort lændeklæde med
hænge-snip langs højre hofte (en snip på venstre side er nok forsvundet) og
adskilte ben med indaddrejede, korslagte fødder. Yngre kors, glat, med kartoucheagtige ender og midtparti. Figuren har sekundær staffering, korsets
renæssancefarver kan være oprindelige; det er grønt med gule rammelinier og
korsglorie; på de tre korsarmsender er der englehoved over Jesumonogram,
på den øvre et bomærke flankeret af bogstaverne P L og over skriftbånd med
INRI. Det lille krucifiks er nu anbragt mellem N. Tychs epitaf (fig. 37) og
døren til hans †begravelse, nu sakristiet.
3) (Jfr. fig. 18). Sengotisk, fra begyndelsen af 1500’rne. Den 88 cm høje
figur har, antagelig i 1700tallet, fået nye, korte, vandrette arme. Ret stor og
bred, flettet tornekrone, håret i lokker foran og bag skuldrene. Åbne øjne og
mund, lang, smal næse og fuldskæg. Brystkassen er ret kraftig, brystbenene
fremtrædende og sidevunden dyb; kort, smalt lændeklæde med lille overfaldssnip (en eller to flagreflige er forsvundne) og korslagte ben med skarpe skinne
ben. Samtidigt kors med riller langs kanterne og krabbeagtige blade, der vok
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Fig. 16. Tønder Kristkirke.
*Relief fra sengotisk sidealtertavle (p. 956).

Fig. 17. Tønder Kristkirke.
Gotisk processions(?)krucifiks (p. 960).

E. M.1953

ser ud fra korsarmene. De kvadratiske korsarmsudvidelser har firpas. Kruci
fikset står nu med en staffering fra 1700tallet, genfremkaldt 1943. Grålig legemsfarve med mange blodstænk og forgyldt lændeklæde. Korstræet er brunt;
i firpassene evangelistsymboler. På væggen lige øst for fonten.
4)
Eftermiddelalderligt, antagelig fra 1700’rne, måske hidrørende fra en kiste.
Den 39 cm høje figur, der er støbt af metal (tin eller bly), har ualmindelig
lange lemmer og hænger dybt i armene. Den ene fod er lagt en ubetydelighed
over den anden, som er naglet til korset. Dette er samtidigt, med udsavede,
tungede sider og gennembrudt hjerte i korsskæringen. Figuren har brunlig
legemsfarve med lange blodspor, brunt hår og skæg, grøn tornekrone, lænde
klæde og kors. I sakristiet.
Sangerpulpitur i renæssance, fra 1623ff., da snedker Peter Petersen33 og
maler Hans Schmidt fik betaling for udførelsen — endnu 1631 havde Hans
Schmidt 143 mark lybsk til gode for sit arbejde »am newen Chore so Ehr 1623
gemacht«37. Skønt kirken i sin nuværende skikkelse er opført i rent protestan
tisk tid, har man opretholdt katolicismens skarpe adskillelse mellem kor
(for gejstligheden) og skib (for menigheden), et skel der har været understreget
af det nu borttagne gitter under pulpituret. Sikkert har der været læsepulte
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på pulpituret, hvorved det har bevaret karakter af et lektorium. Den domi
nerende opbygning på 12 fag står i midtskibets østligste fag, således at den
østligste langbjælke er forankret i korets vestligste piller, mens midten af bjæl
ken understøttes af to korintiske søjler med beslagværksprydbælte, der har
fire fremspringende diademhoveder, omtrent som på magister Thomæi epitaf
(nr. 6); pulpiturets vestside hviler på fire retkantede stolper med pålagte
korintiske pilastre mod vest; over kapitælerne er der skråknægte med primi
tive evangelistrelieffer, og mellem stolperne er der spændt tre bueslag, de yder
ste glatte, det midterste med reliefskårne englebørn. De 12 fag mod skibet og
tre på hver kortende til sideskibene, alle flankeret af hermer, er opbygget efter
renæssancens almindelige skema med storfelt, frise, postamentfeit og hængestykke; i frisen ses den fra prædikestolen og epitafierne velkendte skriftkartouche, postamentbjælken er kvartrund og dekoreret med det på de ældre (og
Thomæi) epitafier brugte fladsnit omkring smykkebosser; de kartoucheformede
hængestykker indeholder våben for de givere, hvis navne står med relief
bogstaver i postamentfelterne; våbnene er oftest skåret i eet med hængestykket, kun de to midterste mod vest, de fornemste, for borgmester Hans
van der Wisch og amtmand Wolf Blome, der er større, er påsatte. Alle skjolde
er afbildet hos Andresen: Gesch. d. S. Tondern efter p. 240. I række fra nord
er navnene følgende: 1) Navnet forsvundet, men ifølge Andresen: Joh. Cranz,
skjoldet bevaret, 2) Johan Clavesen, 3) Theodosius Hayen, (herefter malet:
1623), 4) Berndt de Behr, 5) Lucas Pruis, 6) Andres Thomsen (malet: der
iunger), 7) Loebert Widow (malet: rathsverwanter), 8) Hans Werckmester
(malet: borgermester), 9) Hans van der Wisch (malet: ambthman s. 1624), 10)
Wolf Blome (malet: ambthman A° 162-), 11) Jochim Festersen (malet: raths
verwanter), 12) Balthasar Alteneck (malet: rathsverwanter), 13) Hans Thomsen
(malet: rathsverwanter), 14) Thomas Andersen (malet: der elter, rathsver
wanter), 15) Berndt Ubbing, 16) Johan Kock (den eneste, hvis skjold er et bo
mærke), 17) Thomas Hansen, 18) navnet borte, men våbnet bevaret, lodret delt
med nedad tilspidset økse, gylden med sort skaft på blå bund i første, halvt,
sort tandhjul på rød bund i andet felt. De enkelte fag adskilles af kvinde
hermer med nøgen overkrop og skafter med varierende dekoration; frisefremspringene over dem er bøjler med morsomt varierende løvemasker, mens Posta
mentfremspringene viser skiftende mandlige og kvindelige hoveder, i hvilke
der også er tilstræbt en vis variation; endelig er der ens, store englehoveder
under hermerne mellem hængestykkerne. Indvendig er pulpiturpanelet over
sået med indskårne navne og årstal.
Billedskærerarbejdet kommer ikke på højde med kirkens fine Flensborgepitafier, men svarer til fontehimmelen og Thomæi epitaf, der sikkert også er
hjemligt arbejde, uden at der dog kan påvises værkstedsfællesskab; som disse
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Fig. 18. Tønder Kristkirke. Sangerpulpitur 1623 f. (p. 961), døbefont (p. 965), sengotisk
krucifiks (p. 960) og knæleskammel for nadvergæster 1794 (p. 960).

er det meget gammeldags uden barok påvirkning, skønt Lorens Petersens epitaf
i den nye stil (nr. 7) dog var ophængt i kirken 1619; skæringerne, der tyder på
flere hænder, hæver sig ikke over det jævne, især er knægtenes evangelistfigurer
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og nogle af postamenthovederne udpræget provinsielle, men helhedsvirkningen
er fortræffelig, og det skyldes ikke blot de langt bedre malerier og den brogede
staffering, men de gode proportioner, der er blevet stærkt understreget, da
arkaderne var lukket med tremmeværk.
De 18 malerier, tre på hver smalside og 12 mod hovedskibet gengiver med
livlige, men dog sarte farver scener fra Marias bebudelse og til dommens dag;
før bebudelsen er der (mod nordre sideskib) indskudt to scener fra Adams og
Evas liv. I række fra nord til syd er der følgende malerier (mod nordre sideskib):
1) Evas skabelse, 2) syndefaldet og uddrivelsen af paradis, 3) bebudelsen; mod
hovedskibet: 4) (fig. 19 a) hyrdernes tilbedelse, 5) kongernes tilbedelse, 6) om
skærelsen, 7) dåben, 8) indtoget i Jerusalem, 9) fodtvætningen - jfr. også epitaf
nr. 3 10) nadveren, 11) (fig. 19 b) bønnen i Gethsemane, 12) ecce homo, 13)
Maria, Johannes og Magdalene ved korsets fod, 14) (fig. 19 c) gravlæggelsen,
15) opstandelsen; mod søndre sideskib: 16) himmelfarten, 17) pinseunderet og
18) dommens dag. Malerierne er udført efter gængse kobberstik (jfr. pulpituret i
Gottorp slotskapel)38 og står betydeligt over de som regel meget jævne pulpiturmalerier andetsteds i Sønderjylland, f.eks. Møgeltønder. Hans Schmidt har,
hvor det kan konstateres, holdt sig nær op ad sine forlæg (nr. 4 f.eks. efter Joh.
v. Aachen, nr. 11 efter Marten de Vos), men farvegivningen er sikkert helt hans
egen, og her viser Schmidt sig som en udmærket tekniker med hele sin tids for
kærlighed for prægtige gevandter og brogede toner.
Også bagsidens (mod koret vendende) felter har malerier, kvindefigurer, flot
tegnede med sorte konturer på mørk, ligesom grønligt marmoreret grund, der
måske oprindelig har stået gylden. Kvinderne symboliserer dyder og årstider,
navnene står med hvide versaler i frisefelterne, mens postamentfelterne nu er
tomme: fra syd: 1) tom, 2) Fides, med kors, 3) Spes, med fugl og anker, 4)
Charitas, med barn, 5) Justitia, med sværd og vægtskål, 6) Prudentia, med
slanger, 7) Temperantia, skænkende vand fra en kande i et vinbæger, 8) Fortitudo, med søjle, 9) Patientia, støttende sig til en søjle, og herefter de fire års
tider begyndende med foråret: 10) Ver, med overflødighedshorn fyldt med
blomster, 11) Æstas, vistnok med kurv, 12) Autumnus, med neg og 13) Hiems,
varmende sine hænder over en ild.
Træværkets staffering er broget, dog med milde farver, der ikke tager luven
fra malerierne; den er dels oprindelig, dels fra 1700’rne, bl.a. den hvide farve,
der på grund af sin hårdhed ikke lod sig fjerne, dels fra 1945, bl.a. undersidens
stjernestrøede bund og de sorte bjælker med de hvide mauresker, der er ny
malet efter et lille bevaret stykke, der fandtes i den sydlige ende; denne deko
ration svarer helt til loftsdekorationen i Burkal kirke, Slogs hrd., hvor de blot
står sorte på lys bund. Bagsidens brunlige bundfarve og de røde lister er ikke
oprindelige.
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Fig. 19 a-c. Tønder Kristkirke. Sangerpulpitur 1623 f.; malerier af Hans Schmidt (p. 964).

Ved istandsættelsen 1945 var der et ret omfattende snedkerarbejde; årstal
lene indvendig på panelet viste, at pulpituret havde været brugt til drengesang
kor indtil noget efter 1800.
Det konstateredes, at der har været to trapper til pulpituret; den ene var i
det nordøstlige hjørne, idet vægfaget har været til at lukke op som en låge, den
anden var fra koret, hvor der har gået en trappe langs væggen med Willems
epitaf, der af den grund var blevet stærkt forskåret af de unge sangere39.
Døbefont 40 (jfr. fig. 18). Kun den ottekantede kumme er middelalderlig, efter
mundingsprofilen at dømme gotisk fra o. 1250—o. 1350, et importstykke af sort
marmor, vel fra Namur. Mundingsprofilen er på fire modstående sider brudt af
stærkt fremspringende mandshoveder (fig. 42) med »romerske« hjelme; ansig
terne er ret molesterede, og fonten ophugget i ny tid. Tværmål 87-104 cm,
hullets tvm. 68. Sikkert 1619, samtidig med himmelen, har man anskaffet en
smukt skulpteret renæssancefod af meget finkornet, gullig sandsten, ottesidet
som kummen; fire modstående sider har forneden dybe, kølbueagtige nicher
og herover har de to sider et diademhoved, de andre to en ring, alle for
bundne ved tøjguirlander med hjørnesidernes store vindruesklaser under
muslingeskal.
Dåbsfad, sydtysk, o. 1575, med en dreven fremstilling af bebudelsen omgivet
af en minuskelring, tvm. 59 cm. På randen er graveret to sikkert med fadet
samtidige våben og et yngre, vel fra første halvdel af 1600’rne. De to ældste er
skråtstillede, gotiske skjolde med lanseindsnit, det heraldisk højre med ulve
hoved (Hardenberg) under initialerne E H (Erik Hardenberg, død 1604), det
andet nu blankt, men oprindelig lodret delt, under A R (Anne Rønnow Eilersdatter, død 1609). Imellem skjoldene er senere graveret et Jesumonogram (med
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renæssance-H) over M H, og ved siden af det kvindelige gotiske skjold er
graveret et symmetrisk skjold (ret sjusket) med bogstaverne L C (eller G) M H. Under skjoldene er graveret: E G (eller C) S - S B K. Skænket kirken af
menighedsrådet i Sæby (Dronninglund hrd.). Dåbskande af messing fra 1942,
tegnet af Holger Mundt.
Fontehimmel i renæssance med reliefskåret årstal 1619, sikkert et arbejde af
en Tønder-snedker og i ånd og stil nærbeslægtet med Thomæi epitaf (nr. 6) og
det ikke mange år yngre sangerpulpitur. Den er opbygget ganske efter det
Ringerinckske skema og svarer nøje - også hvad de plattyske indskrifter angår til de samtidige fontehimle fra Klixbøl(1619, Kr. Südtondern) og Burkal (1622(?),
Slogs hrd.), begge stilistisk sikrede som Ringerinck-arbejder. Alligevel vil det
være betænkeligt at gøre Tønder-himlen til et Ringerincksk værkstedsarbejde,
ikke fordi den er ringere i reliefskæringerne, men fordi forlæggene for de religiøse
scener er afvigende fra dem, den konservative Ringerinck overalt anvender.
De to værksteder må derfor have skåret efter samme forlæg, formentlig et
kobberstik, men frit valgt deres religiøse emner. Himlen er dannet som en lan
terne, nederste del med sekssidet gesims over det runde låg og med rigt ud
skårne topstykker, imellem hvilke der står småengle med musikinstrumenter
(den ene fra sidste restaurering). I frisen er der en reliefskåret, plattysk ind
skrift: »So vele alse iwver gedoft sint de hebben Christvm angetagen. Galater
Am 3«; på små, udsavede topstykker foran frisen står årstallet: »Anno Domini
1619«. Hvert af de store topstykker over gesimsen indeholder et lille relief
(ordenen ejendommelig): 1) bebudelsen, 2) fremstillingen i templet, 3) synd
floden, 4) himmelfarten, 5) fødselen og 6) Kristus og børnene. Lanternens bal
dakin bæres af seks kvindehermer, symboliserende dyderne (tro, håb, retfær
dighed, klogskab, mådehold og styrke); topstykkerne er formet som kartoucher
om et englehoved, og over baldakintaget er der bøjler med drejede spir. På
baldakinfrisen reliefversaler: »Dith is min leve Son an welckerem ick ein Wolgevalle hebbe. Mat. 3«. Inde i lanternen ses Jesu dåb i frifigurer. Himmelen er
ophængt i en oprindelig, snoet jernstang.
De brogede farver, der stod velbevarede, rensedes og udbedredes ved istand
sættelsen 1943; den varme hvide bundfarve og ornamenternes og bogstavernes
guld dominerer, oplivet med lidt rødt og blåt. På tre af de små topstykker over
det runde låg, foran nederste partis frisefelter, står malet: »Anno 1660 ist diese
Tauffe renoviret«.
Figurskæringerne er håndværksmæssig, og billedsnideren savner den frigjorte
rutine, der karakteriserer de ældste epitafier i kirken, hvad der især kommer
frem i de små reliefscener.
Før sidste restaurering stod fonten i sin lukkelse i nordre sideskibs østende
og var ude af brug. Nu er lukkeisen flyttet, se nedenfor. Fontekummen gennem
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gik da en meget nødtørftig istandsættelse: en svær, rusten jernring, der holdt
den sammen, fjernedes, stenen rensedes for rust, og manglende dele suppleredes
med kunststen. Også foden rensedes.
Fontelukkelsen, o. 1650, står i nordre sideskibs vestende. Det er et kvadratisk
gitter, hvis sider består af fem fyldinger forneden, derover et gitterværk med
korte, barokt profilerede balustre under en frise med udsavet bølgeranke, hvis
blomster er tulipanagtige; fra den udladende kronliste vokser smedejernsblomster op, og over døren i syd, som ikke adskiller sig fra det øvrige tralleværk, er
der en smedejernsbue, mens gitterets bageste side, op mod nordvæggen, krones
af et udsavet topstykke med malet udsmykning.
Gitteret står nu, efter rensning og udbedring 1943 med sin oprindelige smukke
staffering, hvidt rammeværk, og i de udvendige fyldinger skabloneret, maureskeagtig båndornamentik med bruskornamenter, hvide, med blå konturer og
gule øreflipvolutter omkring cirkelfelt med et krølhåret barnehoved, alt på
lysere blå baggrund: de indvendige fyldingers ornamenter er en smule afvigende
og uden hoved. På bagvæggens frise, hvor bølgeranken ikke er skåret, men kun
malet, er der (over et blomsterornament) fæstet en plade, hvorpå er malet et
våben og gylden fraktur på sort bund; skriften lyder: »lohan Salomon, Ihr
Churf. Durchh zu Brandenburg vnter dem Loblichen Grobenschen Regiment
zu Boss, bestalter Leutnambt«. Topstykket på samme side har indeholdt tre
tilsvarende skriftfelter med tilhørende våben. Fra et af felterne er bevaret
navnet: Tobias Boleman, der ifølge det ligeledes bevarede »zu Brandenburg«
også må have stået i kurfyrstens tjeneste. Disse farver lå under to andre lag,
yderst en egetræsådring og herunder en smuk rokokostaffering med forskelligtartede ornamenter i alle fyldinger, holdt i grå toner med blålige skygger på en
stærkt blå bund.
Prædikestolen, i renæssance, fra 1586, med senere tilføj eiser,, overført fra den
gamle kirke. Den svarer temmelig nøje til Lübeckeren Hinrick Mattes’s41 præ
dikestol 1570 i Flensborg S. Nicolai, og hvis der ikke er tale om fælles stikforlæg,
er det Flensborg S. Nicolai’s og ikke den lidt yngre Flensborg S. Marias præ
dikestol (1579), der er det direkte forbillede for Tønderstolen og dens talrige
varianter. Plan, opstalt, indskrifter og de indlagte birketræsplader er fælles
træk. Den populære type efterlignes af forskellige snedkere langt ned i 1600’rne
(jfr. Toftlund 1654, Haderslev amt p. 838); den yngste efterligning er Branderup 1725, ligeledes Haderslev amt (p. 857), uden relieffer.
Da prædikestolen blev opsat i den gamle kirke, bestod den af syv fag, eet til
hver side og fem fremadvendende, af hvilke de tre sprang frem som en karnap
med smige sider. Ved overflytningen til den nye kirke 1591-92 tilføjedes side
faget med syndefaldet, skåret af en anden billedsnider end stolen, og 1663 til
føjedes himmel og opgang samt faget med pinseunderet mellem stol og opgangs-
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Fig. 20 a-c. Tønder Kristkirke. Prædikestolsfelter, a fra 1592, b-c fra 1582 (p. 968 f.).

panel. De enkelte felter er opbygget efter vanligt renæssanceskema, med stor
felt, postament og gesims. I storfelterne er der flade nicher, hvis kannelerede
søjler med tromlepostamenter har et ejendommeligt »toskansk« kapitæl med
tandsnit, en fortsættelse af bueslagets spinkle gesims, der bærer en svær mus
lingeskal; i buesviklerne er der blot trekantede bosser. Postamentfelterne er,
som på de fleste ældre renæssancestole, ret høje og fremspringene glatte, ind
lagt med birketræsplader, der nu dækkes af maling. I de smalle frisefelter
træffer vi den lille, retkantede indskriftkartouche, der går igen på næsten alle
kirkens renæssanceepitafier og på sangerpulpituret. De tværgående lister har
ret gnidrede profiler, og hjørnesøjlerne er spinkle korintiserende, med vasefor
mede postamenter og med rosetter i de lave prydbælter. Der er englehoveder
under stolens hjørner, men kun hængestykke, med givervåben og -navne,
under karnappens midtfelt.
Reliefferne ledsages af forklarende indskrifter med reliefversaler på latin i
postamentfelterne; de forestiller, fra vest (fig. 20-21): 1) syndefaldet; figu
rerne i dette senere tilsatte felt er større (og mere velproportionerede) end relief
ferne i de oprindelige felter. Versalerne i postamentfeitet er spinklere og hæl
dende: »per unu(m) homine(m) peccatu(m) in mundu(m) intravit« (»ved et men
neske kom synden ind i verden«); hertil hører også indskriften i frisefeltet:
»Luc. cap. XXI«, 2) bebudelsen; bordet, Maria sidder ved, bæres af et ben, der
er formet som en nøgen menneskeunderkrop. Indskriften lyder: »ecce virgo
concipiet et parie(t)« (»se en jomfru skal undfange og føde«), 3) fødselen; ind
skriften: »deus homo factus est, Lucæ II« (»Gud blev menneske, Lucas 2«),
4) dåben; indskriften: »hic est filius meus dilectus« (»denne er min elskede søn«),
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Fig. 21 a—f. Tønder Kristkirke. Prædikestolsfelter, a—e fra 1586, f fra 1663 (p. 967 f.).

5) Kristus på korset, ved foden Maria støttet af en kvinde og, på den anden
side, Johannes; indskriften: »traditus est propter peccata nostra« (»han blev
overgivet for vore synder«), 6) opstandelsen; Kristus står med sejrsfanen på
kistelåget; indskriften: »resurrexit propter iustificationem« (»han genopstod for
retfærdiggørelsen«), 7) himmelfarten; indskriften: »asce(n)do ad patre(m) meu(m)
et patre(m) vestrum« (»jeg stiger op til min fader og eders fader«), 8) dommens
dag; Kristus på regnbuen med sværd og lilje, Maria og Johannes som forbedere
(altså katolsk forlæg); indskriften: »inde venturus est iudicare« (»derfra skal
han komme at dømme«), 9) pinseunderet; selv om billedsnideren, der 1663 skar
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dette felt, har skullet samstemme det med de ældre felter, har han dog ikke
helt kunnet bekvemme sig til at følge skemaet; den største afvigelse er de store,
barokke englehoveder i de øvre hjørner. Postamentindskriften har fået et sær
ligt felt med uregelmæssig, brusket ramme; versalerne er hældende: »sedit
sup(er) singulos eorum et repleti sunt omnes spiritu sancto« (»den sidder over
hver enkelt af dem, og alle blev fyldt med den helligånd«); hertil hører også
indskriften i samme fags frise: »Actoru(m) 2. capitel«. Indskriften i de øvrige
frisefelter lyder: »Coelum et terra peribunt, verba autem mea non transibunt«
(»himmel og jord skal gå under, men mine ord skal aldrig forgå«). I det omtalte
hængestykke læses: »Andreas Karstensen, Ingeborch Andreses« over og »Anno
1586« under givernes to skjolde (sml. epitaf nr. 3). Stolens underbaldakin er
glat, svajet, ribbedelt og hviler på en stor Moses-figur, der ved sidste restaure
ring blev trukket så meget ud fra muren, at den nu ikke giver nogen støtte;
tavlernes ti buds cifre er nu malet med forgyldte romertal, men var tidligere
reliefskårne arabertal.
Opgangen indeholder fire parallelogramfyldinger med store relieffer af de fire
evangelister og deres tegn, Lukas med en stor hætte; felterne skilles af søjler,
der tildels efterligner prædikestolens og over sig har bruskede masker. Den
samtidige dør har tre fyldinger med smal båndornamentik og store engle
hoveder (det nederste skåret 1943); dørposterne har glatte pilastre med masker
i postamentfelterne, i frisen over døren sidder et vredt englehoved med over
skæg og udbredte vinger. Topstykket er en ramme i vilter barok omkring et
skriftfelt; øverst en karakteristisk næsemaske med stort, opadsnoet overskæg.
Rygpanelet er glat. Himlen følger ikke stolens konturer, men er halvrund
med gennemløbende frise; der er syv glatte, udsavede hængestykker adskilt
af små, malede skjolde, og forrest dækkes frisen af tre hjelmede skjolde for
borgmester von Hatten og hans to hustruer (jfr. ndf.); himlen krones af fem
topstykker, der har glatte skriftfelter og løber op i slanke spir; mellem dem
sidder sprællende putti og holder lidelsesredskaber, og bag disse står store
blomsterspir med drejede støvdragere; øverst på den hvælvede baldakin står
Kristus med sejrsfanen på jordkuglen og træder en drage (synden) og et kranie
(døden) under fødder. Himlens loft har yderst en ramme med store bosser
omkring en halvrund niche, hvorfra duen hænger ned.
Oprindelig har stolen stået med en delvis staffering, som har ladet store par
tier af træet stå bart, således at de lyse, indlagte birketræsplader, bl. a. i Posta
mentfremspringene, har gjort sig smukt gældende. De er nu overalt dækket
af maling.
Den staffering, der blev fremdraget, udbedret og suppleret 1942, er i hoved
sagen den, von Hatten lod foretage 1663, da opgang og himmel tilsattes; det
er felternes alabasthvide bund, det sorte bag søjler, i skriftfelter og på under-
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baldakinen, der skaber helhedsindtrykket sammen med rigeligt guld (bogstaver
og ornamenter) i forening med sparsom brug af rødt, blåt og grønt (Kristusfiguren er forgyldt og holder dannebrogsfane). Dette farvelag kom frem under
en staffering, hvor grønligblåt dominerede, og som skyldtes den opmaling, der
omtales i en beskeden skriveskriftstilføjelse i midterste postamentfeit: »Anno
1752 ist diese Cantzel auf Kosten Mr. I. C. Beech42 renovirt Worden«. I top
stykkerne er der religiøse indskrifter på tysk og i himlens frise citat fra Bom.
IV, 16. På et skriftbånd under von Hattens våben står: »H. Hinrich von Hatten
cons.«, og i småskjoldene under hans hustruers våben står deres navne, mod
vest: F. Dorothea von Hatten, mod øst: F. Ingeborg von Hatten. To skjolde
flankerer disse tre; i det vestligste står: Andreas Thomsen, i det østligste:
Thomas Andresen. I rygskjoldet læses Esaiæ. Cap. LVIII v. 1 »Ruffe getrost,
Schone nicht« etc. i malet bruskramme flankeret af vinrankeomsnoede søjler.
En ottekantet trætavle i enkel profileret ramme med spinkel springliste op
hængt på vestsiden af prædikestolspillen meddeler med forgyldte reliefversaler
på tysk om ændringerne ved prædikestolen 1663, at den ædle og velvise hr.
Hinrich von Hatten, søn af den høj ædle, strenge, »faste« og højlærde hr. »Hinrico
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von Hatten«, kgl. maj. og hans fyrstelige durchlautighed til Slesvig-Holstens
højtbetroede forhenværende geheimeråd og landskansler, født i Rensborg, og
19. okt. 1651 valgt til denne bys borgmester, har skænket »diesen Deckel,
Treppen und Thirgericht sambt der Cantzel stafiren lassen Anno 1663«. Des
uden 2. febr. 1667 lagt så mange penge dertil, at lysene på prædikestolen kan
holdes, »darvon iærlich solange die Welt stehet«. Under bogstaverne er der en
reliefskåret ranke og to lys i stager.
Stoleværk. Bortset fra de 9 finere stadegavle i øst samt 34 gavle mod side
skibene, alle hidrørende fra kirkens første stolesæt, er stoleværket fornyet 1894.
De 34 gamle gavle (10 i nord, 24 i syd), fra 1592-93, er glatte, rundbuet afslut
tede med muslingeskal inden for tandsnitbue. Nu er de egetræsmalede som det
øvrige stoleværk, der efterligner dem, men under ådringen skimtes rødt og
hvidt. De oprindelige, enkle, retkantede døre med fyldinger ses på ældre
fotografier (sml. fig. 30).
Af de østligste stole for magistraten, gejstligheden og andre prominente per
soner er kun bevaret ni gavle, der nu står i tilfældig orden. Også de er glatte,
men kun forneden, idet der er indskudt et relief under gesimsen, der krones af en
trekantgavl. I gavlfeltet er der et englehoved, i frisen en kartouche med »Anno«,
»1592«, »1593« samt »den 2 Iunii«; reliefferne forestiller 1) symmetrisk skjold
med byvåbnet (en sejlende kogge) over felt med kartouche, 2) (fig. 23) en kar
touche med en dansende kvinde med underskrift »spes« (»Håbet«), 3-4) (fig. 23)
arkader med kartoucheflige, omsluttende Isaks ofring og Jesu dåb. 5-6) fjernet
og erstattet af Frederik IV.s kronede navnetræk 7) med Frederik IV.s kronede
navnetræk malet. En gavl med årstallet 1894 efterligner den ældre med by
våbnet.
Reliefferne er naive, gjort efter gængse stik, Isak har kravestøvler på, og
engelen ved Jesu dåb er iført tidsdragt med højhalset, pufærmet kjole (jfr.
gravsten nr. 1). Relieffet af »Håbet« er særlig interessant, fordi det samme
motiv går igen bl.a. på prædikestolene i Løgumkloster og i Hjerpsted. Stole
værket er egetræsmalet, men under denne maling ligger, på de gamle stader,
oprindelig, broget staffering, der hist og her er prøvefremkaldt.
Over tre par stadegavle er der en smukt udhamret smedejernsbue med roset
ter, snabelhoveder og -blomster, kronet af en stor båndroset, hvorover hen
holdsvis rytter og løve.
Nu er der kun stolestader i midtskibet, men tidligere har både sideskibe og
tårnrum været optaget af stole. 1661 omtales »die Kirspels Stuhl« samt stole i
nord- og sydgangen; mellem nogle stole har der været gitterværk8. 1688 nævnes
provstens stol8, 1694 N. Tychs stol43, 1662 amtmandens stol (1817 betrækkes
den)8. 180021 er der i koret seks løse bænke til disciplene; ved dets indgang stod
en stol til præsten på venstre og en til værgen på højre side. På syd- og nord-
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Fig. 23. Tønder Kristkirke. De ældste stolestàdegavle, 1592—93 (p. 972).

siden under tårnet var der 48 mandsstole. Der var 33 kvindestole. Omkring
langs kirkens vægge fandtes 21 høje og 16 lave gitterstole. 16818 forbedrede
Peder Jensen snedker stolene. En stor hovedistandsættelse foretoges 1867, med
hovedsagelig fornyelse 1893-94 (5533 mk.)8. - Et stolestaderegister fra 1595
omfatter 126 numre plus 16-33 »in der Afsiden« (o: sideskibene), 1-15 og 35-75
under øverste »Geuelhueser«.
†Skriftestole. 1791 renoveredes tre Beicht Stühle8. 1800 noteres, at de stod
»seitwerts des Altars«, ved væggene, og tilhørte Hauptprediger, Archidiakonen
og Diakonen; de var lukkede med vinduer, gardiner og forsynet med døre21.
Orglet (sml. fig. 22), der i façaden genspejler instrumentets opbygning i
hovedværk, rygpositiv (fig. 24), brystværk og pedal, går i sine ældste konstruk
tive dele tilbage til det orgel, den nybyggede kirke fik 1596 hos Matthias Mahn
fra Buxtehude; hovedbestanddelene i pulpiturene og orglets konstruktive op
bygning går tilbage til 1630, men det er billedsnider Peter Petersens33 store,
tidselagtige akantusornamentik fra 1701, som behersker de ældre dele, ja, også
brystværkets endnu rokokoagtige former og ornamenter fra 1789; den sidste til
føjelse er fra 1945, Christian X.s kronede monogram. Af de ældre orgelværker er
der næppe noget tilbage; det nuværende leveredes 1946 af Frobenius og Co. med
37 stemmer, 12 i hovedværket, 8 i rygpositivet, 8 i brystværket og 9 i pedalen.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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I rygpositivets frisefelter, som buer sig uden om orgelpiberne og svinger om
over sidefelterne, ses ungrenæssanceagtigt rankeværk med rovfugle og fantasi
hoveder; tilsvarende ornamenter er at se foroven i tårnenes pibefelter i ryg
positivet, og ligeledes i hovedværkets felter under »Anno« og »1653«, samt øverst
i samme værks tårnpibefelter, hvor dyrehovederne er afløst af kolbeagtige
blomster. Disse ornamenter viser hen til Matthias Mahns orgel 1596 og for
tæller, at såvel rygpositivet som hovedværkets konstruktive rammeværk har
haft samme dimensioner som nu og rimeligvis i hovedsagen står bevaret i den
nuværende komposition; herpå tyder desuden rygpositivets høje (nu glatte)
postament, der stilistisk tilhører tiden før 1600, og der er en sammenknyttende
lighed ikke blot mellem rygpositivets og hovedværkets opbygning, men også
mellem deres enkeltheder som bl.a. tårnenes øvre afslutning.
1630 repareredes og udvidedes orgelværket af Johan Heide fra Flensborg, og
ved denne tid har façadens opbygning sikkert fået det omrids, den har bevaret
til i dag, ligesom de to pulpiturer (jfr. nedenfor) er blevet bygget. Selv om den
sikkert hjemlige, anonyme billedskærers ornamenter fra den hovedændring,
der da fandt sted, for største delen er erstattet af Peter Petersens storakantus
fra 1701, er der dog bevaret så meget, at man kan få et indtryk af arbejdet, hvis
soliditet står ikke så lidt over snedkerens kunstneriske formåen. Rygpositivet
har bevaret mest: alle felter, både frontens og sidernes, flankeres af stive, ube
hjælpsomt skårne hermefigurer, hvis skafter har enkle ornamenter bestående
af en snor med et par spidsovale akantusblade over et frugtbundt eller nogle
påtrukne skiver og nederst et par spidse, sammenslyngede kvaster, et over
ordentlig almindeligt og her meget tørt udført ornament; en del af hermerne
har joniske kapitæler, men de midterste på forsiden samt sidernes hermer har
øreflipkapitæler, atter et vidnesbyrd i kirken om, hvor forsigtigt de konserva
tive Tøndersnedkere er gået til værks over for de nye stilarter. Sidefelterne er
smykket med bueslag, dannet af en karnissvunget akantusstav, pilastrene er
dekoreret med skællagte skiver. Den samme anonyme snedkers ornamenter
findes også på de lange lister med skællagte skiver, som flankerer de høje pedal
tårnes piber.
Endnu havde orglet ikke fået sine topfigurer, men de kom 1635, da Karsten
Hansen fra Gørremark leverede ni figurer, kong David, en hornblæsende soldat
og basunengle, billedskærerarbejde, der ikke hæver sig meget over rammevær
kets skulptur. Det orgel, der da stod, har udmærket sig ved en smuk opbygning
med gode proportioner, men de ornamentale enkeltheder har været ret provin
sielle, hvad der dog har haft endnu mindre betydning her end ved sangerpul
pituret, fordi de sad så højt oppe. - Om de bevarede pulpiturmalerier fra dette
orgel, se nedenfor p. 978.
Følger vi nu regnskabsudskrifterne, er der kun små reparationer de følgende
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Fig. 24. Tønder Kristkirke. Orgel, rygpositiv (p. 973).
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år (1671 Oldrich Winter, 1676 Nis Gundersen), men 1685 fik orgelbygger Johan
Heinrich Wernitzsky fra Hamborg 378 mark til hovedreparation og udvidelse;
regnskaberne noterer også 360 mark til orgelbygger Johann Friedrichsen, uden
at det dog kan konstateres, hvortil denne ikke ubetydelige sum er gået48.
1701 var tiden inde til at fjerne de stive og sikkert, lidet pyntelige vinger
og ornamenter, der vel har siddet på orglet fra 1630. Peter bildhauer, alias
Peter Petersen III., omskaber (for 150 mark) den smukt opbyggede orgelfaçades tørre, senrenæssancedekoration til en bred og saftig udsmykning med store,
tidselagtige akantusblade, således at orglet blev en værdig pendant til korets
to storværker; pedaltårnene fik på begge sider 444 cm høje vinger, af hvilke
godt en meter (foroven) senere er fornyet, sikkert i 1892, da der blev udgivet
4000 mark til genfremstilling af billedskærerarbejde i kirken. Fra samme tid
eller snarere fra 1685 må pedaltårnenes polygone profiler i gesims og posta62*
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ment stamme; men det er tvivlsomt, om tårnene på dette tidspunkt også har
fået en forhøjelse.
Følger vi nu atter regnskaberne inden den næste større façadeændring 1789,
der gjaldt brystværket, finder vi adskillige større udgifter, der sikkert alle går
på instrumentet: 1704 fik orgelbygger Hermann Schaffehardt 120 mark for at
»forfærdige« pedalerne, 1740 renoverede orgelbygger Carl Friedrich Gestendorff
orglet for 149 mark, og 1741 tilkaldtes københavneren Lambert Daniel Kar
sten, der dog lod sin svoger og efterfølger i Itzehoe, Johan Dietrich Busch ordne
en istandsættelse til ikke mindre end 450 mark; 1750 må Busch igen til, og
da får kirken 948 mark af stadens kasse til at dække omkostningerne; da sned
ker Peder Lund kun fik 11 mark, må det være værket, der har trængt, og i de
følgende år er der stadig udgifter til Busch og også til orgelbygger Boy Lorent
zen, til den sidste dog hovedsagelig for eftersyn, og 1784 er der også en udgift
på 60 mark til orgelbygger Jürgen Hinrichsen Angel fra Flensborg, som 178688 modtog 400 mark; tilstanden har åbenbart da været ringe, og man beslut
tede sig derfor til at foretage noget mere indgribende, der også kommer til at
berøre façaden. 14. september 1790 kvitterede Boy Lorentzen for 960 mark,
modtaget for en hovedreparation, der havde strakt sig fra oktober 89; på samme
tid betaltes 396 mark til snedker Christian Wilh. Ketler, mens billedskærer
Elias Karstensen fra Flensborg forsynede orglet med billedhuggerarbejde for
godt 300 mark; desuden er der regninger til snedker Hans Hinrich Politz for
376 mark samt kleinsmedearbejde for 138, murerarbejde for 147 samt maler
arbejde; hele ombygningen kom til at stå kirken i 4424 mark.
I façaden har dette arbejde først og fremmest sat sit præg på brystværket,
der står som en smuk, lille komposition, stilistisk på overgangen mellem rokoko
og Louis Seize, med svungen og knækket gesims, skrå sidevanger med påsatte
blomster, gitterværksmidtstykke med gardiner, vinger dannet af musikinstru
menter samt seks vaser, der nu er borttaget; desuden købtes »en krone med
Christian VII.s navn« for 12 mark; ældre fotografier viser, at den fik plads på
rygpositivets midttårn. Her stod den til 1894, erstattedes da af kejser Wilhelms
monogram, der atter, som nævnt, 1945 udskiftedes med Christian X.s.
Façaden havde hermed i hovedsagen fået det udseende, den har nu; men
orgelværket skulde endnu undergå omskiftelser. 1809 entrerede man med
Flensborg-orgelbyggeren Nicolai Hinrichsen Angel om en gennemgang af instru
mentet med overslag for øje, men først 1815 købtes bjælker og brædder til fore
tagendet, og 1816 er det Jørgen Marcussen i Sottrup, der foretager reparationen,
som i høj grad har karakter af en fornyelse. 1881 kunde dette orgel ikke mere;
det blev erklæret for ubrugeligt, og Marcussen og søn, Åbenrå, leverede et nyt
(kontrakt 1892 på 16300 mark) samtidig med, at byggeentreprenør Niebuhr
modtog 2796 mark for »Orgelempore«; orglet ombyggedes igen 1927, atter af
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Fig. 25—26. Tønder Kristkirke. Orgelpulpiturmalerier 1653. 25 »Lugtesansen«,
26 apostlen Bartholomæus (p. 978).

Marcussen og søn, og erstattedes endelig 1946 af det nuværende ved Th.
Frobenius og søn.
Som nævnt stammer de to orgelpulpiturer fra 1630, men som det fremgår af
de citerede regnskabsposter, har også de gentagne gange været udsat for repa
rationer og ændringer, der bl. a. har givet sig udslag i omflytning af billederne
(således har der ifølge friseindskriften været et maleri af Troen i overpulpiturets
nordligste felt, jfr. også nedenfor om de oprindelige pulpiturmalerier); men
ellers er det ikke muligt i enkeltheder at gøre rede for, hvad der er sket. Det
nederste pulpitur består nu af 12 fag ud mod hovedskibet og fire mod hvert af
sideskibene, overpulpituret har to og to fag yderst samt to skrå fag inderst til
formidling af overgangen til rygpositivet. Fagene adskilles af enkle, glatte,
toskanske søjler med glat prydbælte; frisen er forsvindende smal, postamentfelterne normale; under hvert fag er der et hængestykke (alle ens) noget lig
nende sangerpulpiturets, men i stedet for dettes rige skjolde er her blot en
roset; mellem hængestykkerne er der drejede spir. Begge pulpiturer hviler på
simple tømmerkonstruktioner; de bærende stolper har affasede hjørner.
En fyldingsdør fra o. 1600 med gitter i øvre fylding, sikkert stammende fra
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stoleværket (sml. p. 972), er efter en omtumlet tilværelse benyttet ved op
gangen til orgelpulpituret44.
Samtidig med opsætningen af Frobenius’ orgel gennemgik façaden en ind
gribende istandsættelse, mindst fire farvelag fjernedes både på orgel og pulpi
turer, og de smukke billeder afdækkedes i pulpiturfelterne. Umiddelbart over
apostelbillederne var malet smukke, forgyldte storblomster (tulipan, solsikke
o. lign.). Den staffering, der nu er kommet frem på pulpiturerne og på orglets
arkitektoniske dele, stammer fra 1653, et årstal der står forgyldt sammen med
»Gloria in excelsis deo« (»ære være Gud i det højeste«); den arbejder hovedsagelig
med grønne farver (rammeværket), røde (lister), hvide og lidt guld; i postamentfelterne på hovedværkets tårne fremdroges siddende, syngende engle og på det
tilsvarende sted i felterne, fra syd: S. Judas Tadeus, Mattheus, Philippus,
Jacobus major, Petrus, salvator mundi, Andreas, Johannes, Bartholomeus
(fig. 26), Thomas, Jacobus minor og Simon; Kristus står med verdenskuglen
og velsignende højre, apostlene med deres attributter og med bøger. De er
malet efter Joh. Ditmers stik af Marten de Vos’ tilsvarende malerier.
Sanse-billederne (fig. 25) er malet med brunlige farver og lidt rødt på landskabelig baggrund; himlen er hvidlig med brunt skydække i forgrunden, jordsmonnet
mørkere brunt; midt i »Følelsen« var der på et senere tidspunkt indskudt et
fyrrebrædt, der havde fjernet det meste af ansigtet, højre bryst, venstre knæ
etc.; det må være blevet indsat under en reparation, da figurerne blev (eller var)
dækket af maling. Farvevalget ved apostlene er noget rigere; her findes for
uden de brunlige toner og det røde desuden gult, blåt, grønt og purpur; også
de står på landskabelig baggrund, der dog nu fremtræder noget udvisket; him
mel og jordsmon som på overpulpituret; en del af ansigterne bærer præg af at
have været igennem en del restaureringer.
På underpulpiturets syd- og nordsider findes malerier, fire mod syd og to
mod nord, hvor de resterende to felter optages af en indskrift, der melder om
sidste restaurering og slutter med et vers af Brorson. De fire figurer mod syd,
der utvivlsomt engang i 1800’rne er blevet restaurerede og supplerede, frem
træder nu med den tids sans for det sødlige, helt ude af stilpræg, mens de to
figurer på nordsiden er efterladt i den tilstand, i hvilken de forefandtes ved af
dækningen. Der kan ikke være tvivl om, at i alt fald de fire figurer på sydsiden
og den østligste på nordsiden er de sørgelige og forvanskede rester af de malerier,
der oprindelig fyldte felterne i pulpituret fra 1630; især på den urestaurerede
figur i nord, iført hvid dragt med smalt rødt bælte og herover en hvid kappe
(bog i højre, ubestemmeligt attribut i venstre), ser man den rolige, lidt stive
holdning, der kontrasterer stærkt mod malerierne fra 1653 og viser hen til en
tid, der ligger en snes år tidligere. Figuren forestiller sikkert en apostel. De fire
figurer på sydsiden er ikke blot stilmæssigt forvanskede, men også funktionelt.
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Der kan næppe være tvivl om, at disse
billeder oprindelig forestillede de fire
evangelister. I konservatorens beretning
anses læsningen under en af »evange
listerne«: S. Stephanus i næstvestligste
postamentfeit for sikker; hvis dette er
rigtigt, er det givet, at denne under
skrift ikke kan høre til det nuværende
billede, men det giver da oplysning om,
at også denne protomartyr oprindelig
har været fremstillet på pulpituret 1630.
Endnu er billedet mod nord ved siden
af den hvidklædte apostel kun nævnt.
Også her må der være tale om en apostel
skikkelse; han er iført hvid dragt ligesom
sin nabo, men herover har han en i vold
somme foldekast slynget rød kappe, der
synes at vise, at han hører sammen med
apostlene fra 1653; i venstre holder han
en bog, attributtet i højre er ubestem
Sophus Bengtsson 1939
meligt og kan vist næppe opfattes som
Fig. 27. Tønder Kristkirke.
Klingpung (p. 980).
et sværd, i hvilket tilfælde der vilde være
tale om Paulus.
†Pulpiturer og lukkede †stole. Foruden sanger- og orgelpulpiturerne har der
været et pulpitur mere, der 1737 omtales som det nye »Amboni« i modsætning
til det gamle under orglet. Det blev nedbrudt 1867. Når det i kirkebeskrivelsen8
1800 hedder: Omkring langs væggene findes 21 høje og 16 lave gitterstole,
menes hermed sikkert især »lukkede stole«, som velhavende borgere mod beta
ling fik lov til at oprette i kirken (således Nicolai Tych 1694), og som ofte hang
som bure på væggene. På ældre fotografier ses i vest ikke mindre end tre gitter
stole (eller med bevægelige vinduer) samt eet bur.
Pengekister. 1-2) 1700’rne, næsten ens, retkantede med krydsende jernbånd
og kvadratiske beslag i krydsene, sammensat af liljeblade; høj pengetragt med
tunget rand. For enderne hanke med jernkæde. Cylinderlåse. Nr. 1 måler 36 cm
i højden, 65 i længden og 34,5 i bredden; de tilsvarende mål for nr. 2 er 36x68
x36,5. På nr. 1 ligger en træfigur af en tigger, kun med lændeklæde. Kisterne
står på forskelligtformede sokler, nr. 1 har karnis- og hulstavprofiler, nr. 2
à-la-greque og palmettebort; den må derfor høre til den blok, der betegnedes
som fattigblokken - den anden hed kirkeblokken - idet regnskaberne 17868
nævner, at der anskaffes en jern-lade til fattigblokken ved brudedøren. Inven
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tariet 1800 siger, at kirkeblokken står ved brudedøren, desuden er der en fattig
blok (de var vistnok da lænket sammen), og til hver blok hørte en klingpung21.
Kisterne og figuren har sekundær staffering (især grønt og rødt). Vestligt i
kirken, inden for vestdøren.
Klingpunge. 1-2) 1687 skænket af »Lorens Andressen« og »Marin Lorenssen«,
hvis navne er graveret henholdsvis i den ene og den anden ring. Ring (fig. 27),
skaftholder (flankeret af englebørn) og klokke (den ene mangler) er af sølv,
posen af rødt fløjl med kraftige reliefbroderier: Anno 1688, roset, stiliserede træer
eller planter omkring stående person med palmegren. De to punge, der er ens
(og svarer til Højers), har talrige gange været hos forskellige guldsmede til
reparation, og 1739 måtte Hinrich Kohlstadt sætte en ny engel på den ene.
1688 lavede Casper snedker et nyt skab til de nyerhvervede klingpunge, nu
opbevares de i fontelukkelsen.
Bygningstavle, 1593, sat af sognepræsten til minde om opførelsen af den nu
stående kirke. Indskriften, på latin med gyldne versaler, lyder: »Hic in locum
prioris templi angusti et ruinosi ad veterem istam turrim novum hoc à funda
mentis ædificari cæptum est anno Christi M. D. XCI pridie Calend. Maji et tum
gratià et munificentià reverendissimi et illustrissimi principis, dn. Iohannis
Adolphi, archiepiscopi Bremensis, episcopi Lubecensis, hæredis Norwegiæ, ducis
Slesvici, Holsatiæ, Stormariæ et Ditmarsiæ, comitis Oldenburgi et Delmenhorstæ, tum impensis et operis hujus reipub. consummatum est Ao M. D. XCII
Iulii XXV et Christo servatori sacrisq(ue) usibus IV Octob, solenniter dedicatum. - Luce tui verbi fac etc. Andreas Thomæus ecclesiæ hujus pastor
vicinarumq(ue) præpositus memoriæ ergo posuit Ao C. 1593. - <Anno 1686 d.
1. Septemb. supremum turris fastigium irato Dei fulmine ad octo ulnas dejectum, ejusdem gratià mense proximè sequenti feliciter restituitur)«. Indskriften
er i oversættelse gengivet p. 938 (den historiske indledning); slutningen af den
oprindelige indskrift, der ikke er medtaget i indledningen, lyder i oversættelse:
»Giv Kristus, at vort rådhus, kirker og skoler, dig til pris, også må nyde freden
i dit ords lys. - Andreas Thomsen, præst for denne kirke og omegnens provst
satte denne til minde 1593«. Enkel trætavle, uden vinger, top- og hængestykke,
med pilasterflankeret storfelt, gesims og postament. I frisen står med store
versaler, at kirken er »helliget Kristus frelseren«, mens postamentfeitet med
sirlig fraktur indeholder et citat på tysk fra salme 84: »Wie lieblich sind deine
Wohnunge« etc. På Postamentfremspringene er der malede diademhoveder.
Før istandsættelsen 1941 var tavlen i en ret miserabel tilstand, både hvad
samlinger og staffering angår. Efter istandsættelsen ophængtes den på sin tid
ligere plads, nordre sideskibs nordvæg.
Prædikestolstavle, se p. 971 og lysetavle p. 984.
Præsterækketavle (fig. 28), stor, fornem, med akantusbladramme, sikkert op
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sat af Stephan Ivenkel (giver af lysearme nr. 3) og hans son Bernhard Kenkel,
der var præster samtidig fra 1686-91. Tavlen med de malede præstenavne efter
reformationen (Petrus Zitzscher senere tilføjet) omfattes af viltre, stærkt underskårne akantusblade, hvori sidder småengle med symboler, mens Tro og Håb
står på flankerende konsoller. Over tavlen er der et cirkelfelt med en reliefskåret
buste af Luther, over hvem to engle med palmegrene holder livets krone, der
samtidig bærer en statuette af den opstandne Kristus. I virtuosmæssig skæring
og i livfuldhed står rammen betydeligt over de hjemlige Peter Petersen-arbejder (altertavlen, orglet, Tychs epitaf etc.), og værkstedet skal formentlig derfor
søges i en af de større byer sydpå, Flensborg, Hamborg eller Lübeck (jfr. bl.a.
epitaf Bodde o. 1677 i Lübeck Mariakirke45. Tavlens ramme blev helt nystafferet
1944, idet en broget maling (tempera) fra 1894 dels afvaskedes, dels afslebes;
de nye farver valgtes under hensyn til altertavlen. Desuden erstattedes ordene:
Gottes Wort und Luthers Lehr vergeht nun und nimmer mehr med Verbum Dei
manet in æternum, i et lille skriftfelt under den egentlige præstetavle. Efter
istandsættelsen opsattes tavlen på den plads, den formodentlig har fået ved
restaureringen 1894, den vestligste arkadepille i syd ind mod midtskibet. Den
oprindelige plads er ukendt.
*Præstemalerier. I kirken hang tidligere følgende legemsstore malerier af
provster, præster og diakoner, de 10 ældste olie på træ, de to yngste på lærred,
i sorte profilrammer, ca. 263 X 160 cm (inden for rammerne ca. 160 x 125). For
neden tyske indskrifter med personalia, hvoraf nedenstående er korte uddrag.
1) 1695. Johannes Lund, født i Flensborg 11. sept. 1638, diakon-adjunkt i
Tønder 1664, diakon 1672-86, død 13. sept. 1686. Maleriet opsat 1695.
2) Stephan Kenkel, født i Flensborg 13. marts 1624, provst og præst i Tønder
1652-91, død 7. april 1691 (sml. lysearme nr. 3).
3) Bernhard Kenkel, født i Tønder 5. okt. 1655, kapellan i Tønder 1686,
provst og præst 1691-93, død 7. juli 1693.
4) Peter Zitscher, født i København 13. marts 1652, hof- og slotspræst i
København og på Glückstadt, 1693-97 provst og præst i Tønder, død 20. maj
1697.
5) Johannes Conrad Kieffer, født ved byen »Oldenburg im Wagerlande«, på
det højfyrstelige hus Kuhof 30. okt. 1644, hofpræst på Gottorp, 1698-1702
provst og præst i Tønder, død 5. okt. 1702.
6) Samuel Reimarus, født i Stolzenburg 22. febr. 1661, hofpræst på Gottorp,
provst og præst i Tønder 1703-27, død 10. sept. 1727.
7) Joh. Hermann Schrader, født i Hamborg 9. jan. 1684, provst og præst i
Tønder 1728-37, død 31. okt.(?) 1737.
8) Johannes Joachim Arends, født i Tønder 2. dec. 1682, archidiakon i Tønder
1730, provst og præst 1738-46, død 18. marts 1746.
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9) Balthazar Petersen, født i Tønder 7. maj 1703, provst og præst i Sønder
borg 1739, provst og præst i Tønder 1747-87. Stifter af seminariet i Tønder,
død 1.jan.1787.
10) Johannes Gotthilf Schmid(t), født i Åbenrå 7. okt. 1737, provst og præst
i Sønderborg 1781, provst og præst i Tønder 1796-1808, død 9. okt. 1808.
11) 1890. Carsten Erich Carstens, født i Tønder 29. dec. 1810, præst i Tønder
1840-84, død 1899. 1890 fik maler H. P. Feddersen 1000 mk. for maleriet8.
12) Peter Oswald Kier, født i Haderslev 8. febr. 1838, præst og provst i Tønder
1887-1910, død 29. sept. 1914 i Flensborg. Også dette maleri er malet af H. P.
Feddersen.
På Meidenbauers maleri 1892 (jfr. også maleri af Carl Tønder i kirke
museet) og på ældre fotografier ses, at malerierne på en meget uskøn måde
var anbragt rundt omkring på pillerne, ret højt oppe, på øvre rammestykke
forsynet med et lille, udskåret våbenskjold (disse er nu kun tildels bevarede).
Siden kirkens sidste restaurering har malerierne været spredt (en del i præste
gården), men er nu ophængt i et lille kirkemuseum, der er indrettet i den
tidligere konfirmandsal i Nørregade.
13) Biskoppen og salmedigteren Hans Adolf Brorson, kopi ved Karl Jensen
1923 efter Hörners maleri 1756 på Frederiksborg, på lærred 77,5x61 cm; i et
smalfelt forneden er malet med fraktur: Salmedigteren Hans Adolf Brorson,
født i Randerup 20. juni 1694, tredie og dansk præst i Tønder 1729-1737, død
som biskop i Ribe, 3. juni 1764. I nordre sideskib.
Interiør af kirken. 1892 fik dr. Meidenbauer betaling for et billede af kirkens
indre8. I kirkemuseet.
Lysekroner. 1) (Fig. 29) 1594, skænket af Berendt Munden, en stor og pragt
fuld renæssancekrone med plattysk indskrift (versaler) under giverens og hans
hustrus, Dorothea Mundens, navne og våben. Kronen har 3x8 ~-formede
arme udgående fra skiver på balusterskaftet; små, rillede, S-formede prydarme,
fladtrykt hængekugle med delfinring i dobbelthoved; topfiguren er en kronet,
flakt ørn. I tårnrummet.
2) 1622 »...seinem saligen Vatter Hern Lutke de Bær und seiner lieben
Muttern Marina Bæren zur christlicher Gedechtnis« skænket at Behrendt de Bær
og Botel Bærs. Stor barokkrone med versalskrift, 2x10 S-formede lysearme,
hvorimellem knoppede prydarme og slanke prydspir; skaftet, der består af
kugler og balusterled, ender forneden i en stor hængekugle med vindrueklase
og foroven i en kugle, hvorpå sidder en Bjørn med givernes våbenskjolde og
navne samt »Anno 1622 den 6. Octo.«. I midtskibet, jfr. trætavlen, epitaf
nr. 9 (p. 999).
3) 1650, skænket af Hans Thomsen »dieser Stadt Wolverdieneter Borger
meister und seine liben Hausfraw Christina Hanses«. Stor barokkrone med 10
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slanke S-formede lysearme i een kreds (to lys på hver), med muslingeskalskåle,
og herover en rigdom af knoppede prydbøjler på det slanke profilskaft, der har
stor hængekugle, som forneden afsluttes af svævende engel med sværd og
palmegren, mens en lignende, stående engel danner topfigur. Indskriften, med
reliefversaler, står på skaftets midterste kugleled. I midtskibet.
4) 1651, »Claves Hansen Lauterup, Katrin Lauterups«. Barokkrone med 10
arme, som foregående med to lys hver, de yderste i flade lyseskåle, de indre
(øvre) i muslingeskaller. Knoppede prydarme, prydspir etc. på det rigt leddelte
skaft, hvis store hængekugle med reliefindskriften ender i en drueklase, mens
topfiguren er en stående soldat med lanse. I midtskibet.
5) 1654, »vorehret« af Hans Nummessen og Maria Nummessen. Barokkrone
af type som nr. 3-4, med 10 lysearme. Topfiguren er et skib, hvis mast er formet
som en nøgle, i hvis hoved kronen hænger. I midskibet.
Lysearme. 1) 1600-50, i renæssance, med ~-formet arm, hvis bøjler vokser
ud af akantusskedeblade og ender i fantasidyrehoved. To flade lyseskåle med
slank, vaseagtig lyseholder og mellemfaldende messingtorn. I sakristiet.
2) Omtrent svarende til nr. 1. På prædikestolens rygskjold (jfr. tavlen p. 971).
3) 1664, med ~-formet arm, der bærer to tilsvarende vinkelret på bærearmen
og med muslingeskalskåle; mellem lysearmene et træ (sml. fig. 31). Oven på
bærearmen graveret: »Stephan Kenkel. S. Th. D. Pr. Anna Kenkelia Ao 1664«.
Armen sidder på en indmuret tavle i nordøstre pilles østside. Tavlen, der måler
89x89 cm, er af rødlig kalksten med forgyldte versaler på sorte bånd: »Anno
1664 sind in christlicher Einfalt nebenst diesen Leuchter der Kirchen verehret
worden einhundert und fünfzig Marek Lübisch der Gestalt und also, das von
deren Zinsen den ga(n)tzen Winter durch in der Früpredig zwei brennende
Liechter darauf sollen gehalten und die übrige Zinse dem Cüster als dan beson
ders für diese Mühe gegeben werden. - Gott der unser Liecht und unser Heyl
ist, wolle die Frommen etc.«.
4) 1700’rne, med »lukkede« bøjler. I koret på sydvæggen. Den anden på
nordvæggen er en kopi efter denne fra 1928-29. De øvrige arme er fra 1928-29
(Knud Eibye, Odense).
*Pauker. 17698 fik kobbersmed Johan Diedrich Jensen betaling for forfærdigelsen af nye pauker, Claus Momsen fik 3 mk. 8 sk. for at betrække en pauke.
I kirkebeskrivelsen 180021 nævnes, at kirken har to kobberpauker til kirke
musik. De to halvkugleformede instrumenter, 60-67 cm i tvm. er af kobber
med tre jerntæer og jernbeslag til fastspænding af trommeskindet. Nu i Tønder
museum (nr. 2404-05), men vil blive overflyttet til det nyoprettede kirke
museum.
Ligbårer. 1) Med malet årstal 1696, sikkert udført i det Peter Petersen’ske
værksted, stigeformet, hvilende på fire som putti formede ben, der omgives af
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Fig. 29. Tønder Kristkirke. Lysekrone 1594
(p. 982).

L. L.1949

storakantus og parvis sammenholdes af store englehoveder; håndgrebene er
formet som putti. Nu sortmalet, men under malingen skimtes kursivskrift:
Renovirt Anno ... På den ene langbjælke malet: Anno 1696. I tårnrummet.
2)
1772, udført af L F I, sikkert med nr. 1 som forbillede, men .større (534 cm
lang) og langt rigere udført. På en af langbjælkerne reliefskåret: »Des nordwesten Todten Gelages Leichen-Bahr«; på undersiden: » L F I fecit«. Broget
staffering »Ao 1784«. I tårnrummet.
Sejerværk 1905, J. E. Weule, Bockenem 1905. Tårnet har skiver til alle fire sider.
Det ældste †urværk forfærdigede Michel Diricksen, »Seiermacher to Husum«46.
Klokker. 1) 1650. »Gloria in excelsis deo. Anno 1650« (»ære være Gud i det
højeste«); versaler imellem rammelinjer foroven under bort med akantusranker;
hanke med skæggede masker, ingen knebel, men hammer. I spiret.
2)
1702, støbt af Claus Asmussen8, Husum (1800 kaldet sydklokken). »Anno
MDCCII bey Zeiten H. Burgerm. Barthold Hieronymi Schultz, I. V. Licent, H.
Burgerm. Iacob Roost, der Rathsverwandten H. Peter Langhein, H. Lorentz
Tychsen, H. Lorentz Andresen, H. Peter Struck, H. Burchard Giese, H. Hans
Martensen und Kirchen Vorsteher lens Clausen. Claus Asmussen me fecit
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Husum«. Om halsen værkstedets vanlige frise af akantusblad-trekanter over
skriftbånd med »Soli deo gloria« (»Gud alene æren«), akantusværk med pelikaner
og englehoved i cirkelramme, blomster og frugtbundter. Indskriften står i et
rektangelfelt på legemet, på modsat side relief af byvåbnet over pelikaner med
unger samt englehoved; to medailloner, flere møntaftryk. Hankene har skæggemasker. Tvm. 103 cm.
3)
1722, støbt af L. Strahlborn, Lybæk (1800 kaldet bedeklokken). »Consule
dom. Laurentio Tychsen, senatoribus dominis Hans Martensen, Thomas Peter
sen, Lorentz Roost, Iohannes Petri, Peter Giese, Iohan Friederich Langhein Laurentius Strahlborn me fecit Lubecæ Anno 1722« (»da L. T. var borgmester
og H. M. etc. rådmænd, støbte L. S. mig i Lybæk« etc.). Om halsen »Soli deo
gloria« mellem vinranker og fugle, mesterindskriften samt »Gloria in excelsis
deo« på slagringen under akantusværk. Tvm. 121 cm.
4-5) 1920. Genforeningsklokker.
6) Skriftløs støbestålsklokke i spiret.
†Klokker. 1741 nævnes »timeklokken« og 1748 »aftenklokken«8. Beskrivelsen
af kirken 180021 nævner foruden sydklokken 1702 og bedeklokken 1722 (jfr.
ovenfor) »stormklokken«, uden år og indskrift (også tidligere nævnt i regnska
berne), »den lille klokke« med årstallet 1694 og indskrift: »Bei Zeiten der Bür
germeister Hr. Bartold Hieronimus Schultz und Jacob Boost, der Bahtsverw.
Hr. Peter Langhein, Peter Henningsen, Lorentz Tychsen, Lorentz Andersen,
Peter Struck, Kirchenvorsteher Hr. Thomas Tychsen. Claus Asmussen« samt to
klokker i spiret, forbundet med uret og orgelværket. 190 3 47 omstøbtes to klok
ker, den ene fra 1650 med indskriften: »Soli deo gloria«, da den var sprunget,
den anden betegnes blot som mindre. Disse to 1903 omstøbte klokker afleveredes
1917 til krigsbrug.
Gammel klokkestol af eg, suppleret med fyr, med plads til fire klokker.
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Fig. 30. Tønder Kristkirke. Interiør, set mod vest. Efter gammelt fotografi, ved embedet.

GRAVMINDER
Epitafierne i Tønder kirke er, i modsætning til Haderslev domkirkes, alle af træ;
mens de mange stenepitafier i Haderslev skyldes, at byen har ligget i en dygtig og driftig
(Ribe?) stenhuggers virkekreds, har Tønder ligget i Flensborgs opland. Det er Flensborgs
billedskærere, ikke mindst fra det Ringerinck’ske værksted, der har sat præg på epita
fierne, af hvilke de fleste er af meget høj kvalitet. De første syv er sikkert Flensborgarbejder. Af disse kædes nr. 2, 5 og 7 sammen gennem den fælles begravelsestavle
(nr. 8); nr. 1 og 3 er sat over henholdsvis fader og søn; nr. 4 og 5 direkte fra samme
værksted.

Epitafier. 1) Høj renæssance, 1586. [Carsten Andersen, borgmester]. Det
snedkrede epitaf, der nu har mistet både vinger og hængestykke, har på begge
sider af et stort, rektangulært felt kannelerede, korintiske søjler med prydbælter
(englehoved i kartouche) og smånicher i Postamentfremspringene med mus
lingeskal, hvorunder to kvindeskikkelser, Styrken (med søjle) og Fama (med
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trompet); under disse hænger store englehoveder. Frisefremspringene har småfyldinger, og både den øverste gesimsbjælke og trekantgavlens kantlister er
dekoreret med svungne tænder; i gavlfeltet et englehoved. Topspiret er tilsat
ved restaureringen 1943 og er engentlig et hængespir fra et pulpitur. På Meidenbauers interiørmaleri fra 1892 ses, at der yderst på gesimsen har stået nu for
svundne småfigurer, sikkert dyder. Hængestykket havde et stort englehoved og
vingerne var ornamenteret med beslagværk omkring to sammenstillede skjolde,
af hvilke eet i alt fald har haft et lodretstillet sværd som mærke. Storfeltet
indeholder et opstandelsesmaleri, 185x120 cm, olie på træ, i klare og rene
farver, over den knælende borgmester og hans to hustruer. Kristus stiger til
himmels med sejrsfanen (det hvide kors er nyt) i hvid og grå skykrans med lyslilla midtfelt. I det hele har maleren haft forkærlighed for de lilla farver; de er
fremherskende i krigernes dragter, purpuragtige, den dystre klippe bag kisten
har et svagt mørktlilla skær, mens himmelen med den opgående sol er lys
purpur. Også jordsmonnets farver er bemærkelsesværdige og raffinerede, idet
græsset i forgrunden er mørkolivent, der bliver lysere og lysere mod billedets
midte for at gå over i lyst blågrønt, der atter mod baggrunden bliver mørkere
og mørkere. De afdøde er dem, maleren har gjort mindst ud af; især ligner
borgmesteren en stor tøjbylt. Rammens douce farver, hvori der naturligvis er
en del guld, men mest gråt og rødt på sort baggrund, er sikkert trængt tilbage
for at fremhæve maleriets klare farver. I gavlfeltet er der hvidgrå akantus på
mørkere bund. Selve gravskriften, der har stået i frisefeltet, er forsvundet og
erstattet af en ny (fra 1943), der på latin beretter om epitafiets skæbne. Ved
restaureringen var det nemlig ganske ukendeligt på grund af overmaling; i
storfeltet var der en dårlig Rubens-korsnedtagelse, i frisefeltet berettedes om
dette maleri og stafferingen, der hidrørte fra 1752, og i postamentfeitet stod en
indskrift på tysk knyttende sig til maleriet. Ved afdækningen 1943 lykkedes
det ikke at genfinde så mange rester af indskriften i frisen, at den kunde læses
endsige restaureres; men indskriften i postamentfeitet kom så meget frem, at
den både kunde læses, suppleres og restaureres. Den meddeler i fire latinske
disticha, at afdøde havde Kristi navn, at han var to gange gift, samt at de
tønderske borgere glædede sig over denne som ’consul’. Chr. Axel Jensen slog
herefter fast, at den eneste øvrighedsperson, dette kunde passe på, var borg
mester Carsten, hvis navn er den plattyske form for Christian (sml. epitaf nr. 3,
friseindskriften). Indskriften slutter med det malede årstal 1586. Ifølge dette
årstal må epitafiet have hængt også i den tidligere kirke. Før sidste restaurering
var det anbragt på vestre side af nordvestre arkadepille, på Meidenbauers
billede hænger det på den sydøstlige pilles nordside, nu er det opsat på nordre
sideskibs vestvæg.
2) Højrenæssance, o. 1600, over Thomas Andersen, borgmester, død 1588.
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Både det oprindelige maleri i storfeltet og de oprindelige indskrifter i frise- og
postamentfelter er forsvundne og erstattede af yngre fra 1753. Derimod er
rammen med vinger, hænge- og topstykke intakt. Typen er som foregående,
men videreudviklet, og bortset fra toppartiet, nær beslægtet med epitaf Merfeldt 1597 i Flensborg S. Marie, der anses for at være det ældst påviselige epitaf,
der er udgået fra Hinrich Bingerincks værksted49. De flankerende korintiske
søjler er glatte med beslagværksprydbælter, der har bosser og et større løve
hoved. Søjlerne hviler på høje, diademhovedprydede postamenter, og postamentets gesimsbjælke er blevet kvartrund med stift beslagværk, mens i frisen
to englebørn holder en kartouche med skriftfelt. Vinge, top- og hængestykker
er formet som hel- eller halvkartoucher, hængestykket med fremadsvungne
flige; i topstykket er der to ens svajede kartoucheskjolde med initialerne: T A
på hver side af en sol (sml. epitaf nr. 5) i det ene og K T i det andet; i vingerne
er der et stort diademhoved med hængeklæde og en sprællende putto på en
konsol, endelig er der frugtbundter og guirlander i hængestykket.
I postamentfeitet står nu en indskrift på tysk: Dette epitaphium har hr.
borgmester Thomas Andersen og hans hustru Catharina Thomsen ladet sætte,
og er det af hr. pastor Christian Ambders til Burkals børn, som arvinger efter
nævnte borgmester, blevet repareret 1753.
Fra denne restaurering hidrører ikke blot de nuværende farver, der rensedes
1943, men også maleriet, 168x126 cm, olie på træ, forestillende den vantro
Thomas (med hentydning til borgmesterens fornavn), der knælende i blå kjortel
med rødt overgevandt lægger sin venstre hånd i Kristi brystvunde. Maleriet
svarer ret nøje til et stik i den såkaldte Piscatorbibel (II, 187) og er formentlig
en temmelig tro gentagelse af det oprindelige billede. I frisefeltet tysk frakturindskrift: Salige er de, der ikke ser og dog tror. På postamentgesimsens skrå
overside fremkaldtes 1943 en oprindelig plattysk indskrift med hvid fraktur:
Buse Wesend iis im hemmel etc. Philip 3. 1943 adskiltes, repareredes og kon
serveredes træværket, enkelte dele suppleredes. Tidligere hang epitafiet i våben
huset, men ophængtes nu på søndre sideskibs østvæg, efter at et vindfang til
døren her var fjernet og døren tilmuret.
3)
(Fig- 31) Højrenæssance, 1608, over rådmand Andreas Carstens (prædikestolens giver, søn af den på epitafium nr. 1 nævnte), død 24. Marts 1606 i sin
alders 52. år, og hustru Ingeborch Carstens, død <15. Aug. 1620 i sin alders 63.
år>. Epitafiet ligger i opbygning og detailler tæt op ad det foregående, men det
er rigere og ornamenterne en grad finere. Rammeværkets former er nær be
slægtet med epitaf Topsen 1607 i Hattstedt (Kreis Husum), der henføres til
Ringerinck. Storfeltets glatte, korintiske søjler har prydbælter med tørt, bosseret beslagværk omkring et englehoved over høje postamenter; mens det
forrige epitaf havde let grimasserende diademhoveder på bøjlerne under
Danmarks Kirker, Tønder amt
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søjlepostamenterne, er her store løvemasker med ring i flaben. Selve postament
feitet er glat og ganske smalt, hængestykke og storvinger formet som halvkartoucher. Frisen dækkes helt af midtkartouchen med det malede årstal og
de afdødes våbenskjolde, der ligesom på Thomas Andersens epitaf støttes af
svævende englebørn. Først med topstykket kommer den afgørende forskel fra
borgmester Andersens epitaf. Nu er halvkartouchen afløst af et arkitektonisk
topstykke (ædicula) flankeret af to frie kartoucher med ovalt malerifelt. De
klare farver, som rensedes og suppleredes lidt 1944, er hovedsagelig de oprinde
lige, muligvis med nogle få ændringer. Den plattyske gravskrift står, som nævnt,
i hængestykket med gylden fraktur; i postamentfeitet er der med gyldne ver
saler fire disticha, begyndende:
»Cerne senatoris tumulum cum consule patre
Hic patris et nati molliter ossa cubant«

(»se rådmandens grav sammen med hans fader, borgmesteren (sml. epitaf nr. 1),
her hviler faderens og sønnens ben blødt«); versene, der fortsætter med en
hyldest til de to, er undertegnet: M[ag.] M[arcus] S[imonis], I topstykkets frise,
med versaler og på latin: Den ædle mand, Andreas Carstens epitaf, velvis råd
mand i Tønder, borgmester Christians søn.
Epitafiet indeholder fem malerier, alle olie på træ. I storfeltet Kristus vasker
disciplenes fødder, ca. 155x125 cm. I baggrunden til venstre maleren selv,
under Judas en djævel. I topfeltet ses Maria og Johannes ved korsets fod på
baggrund af en truende, smudsiggrøn himmel. I topstykkets cirkelfelt et bryst
billede af Kristus med verdenskuglen (forlæg: Sadeler-stik efter Marten de
Vos)50. Sidetopstykkerne indeholder ovale felter med brystbilleder af den af
døde rådmand og hans hustru, af hvilke hans ret ungdommelige, noget sygelige
ansigt særlig interesserer. Epitafiet hænger på den nordostligste pille ind mod
midtskibet, en plads det også havde for restaureringen 1944. Oprindelig hang
det på østvæggen over gravstenen51.
4)
Renæssance (fig. 32), topstykkets maleri dateret 1609, over Henrich Willems(en), rådmand, død 17. Marts 160152, og hustru Marine Hinricks, dod <14.
April 1628>. Det store, smukke epitaf er sikkert fra samme værksted som nr. 5,
sandsynligvis Hinrich Ringerincks i Flensborg (der netop samarbejdede med
Enum, jfr. ndf.). Storstykket, der er bredere end højt, flankeres af fire dydefigurer, to og to over hinanden, mod øst Retfærd og Styrke, mod vest Klog
skab og Mådehold. Kvartrund postamentbjælke, tre flade postamentfremspring
dækket af påsatte skjolde med bomærker. Hængestykket, der flankeres af
kvindehoveder, er en halvkartouche med ovalt skriftfelt mellem vingede ørne
hoveder. Også de smalle storvinger er kartoucheformede, topstykket hæver sig
som en selvstændig tavle med postament, der er jævnbredt med topstykket.
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Fig. 31. Tønder Kristkirke. Epitaf 1608, over rådmand
Andreas Carstens, død 1606, og hustru Ingeborch Carstens, død 1620 (p. 989).
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Det kvadratiske topfelt flankeres af to dydefigurer, Tro og Kærlighed, og uden
for de som kvartkartoucher dannede vinger med løvehoved og muslingeskal
står to småengle med kors og fakkel (et attribut i den anden hånd er gået tabt).
På den brudte topgavls rundede stykker ligger to kvindefigurer. Håbet (med
anker) og Tålmod (med lam). På konsollen i midten står Kristus på jordkloden,
nu uden sejrsfanen.
Epitafiets farver er, som de nu står, en blanding af oprindeligt og nyere. Ved
istandsættelsen 1943 nedtoges det og adskiltes i alle sine dele for bedre at kunne
konserveres. Det konstateredes da, at de ældste farver havde ligget på kridt
grund, der dels selv var afskallet, dels havde farverne løsnet sig fra den. Op
rindelig er dog, foruden malerierne, indskrifterne i frisefelterne; de andre ind
skrifter, hvis ordlyd var bevaret i en senere overmaling, formodentlig fra 1897,
og tildels i oprindelige bogstavspor, er mer eller mindre rekonstruerede. Far
verne, som svarer nogenlunde til Andreas Carstens epitaf, men ikke er så rene,
er ligeledes en blanding af ældre og yngre. Langt interessantere er dog de to
malerier, der er udført af Flensborgkunstneren Johannes von Enum53. Stor
feltets maleri, 175x250 cm, er et velkendt motiv, mennesket mellem synd og
nåde, bedst kendt herhjemme fra titelbladet på Christian III.s bibel 155054.
Træsnittene i den danske bibel er imidlertid direkte lånt fra Lybækkerbiblen
1533, til hvilken Ludvig Ditz havde skåret stokkene. Motivet, der går tilbage
til et maleri af Lucas Cranach d. ældre, er her, som de plattyske indskrifter
lader formode, lånt fra Lybækkerbibelen. Farverne er meget klare og sarte. Den
brune jordbund i forgrunden og klippen til højre går over i lyse, grønne mar
ker, der fortoner sig mørkere i baggrunden, og til sidst svinder umærkeligt ind
i den lyse, brunskyede himmel. Også afdøde med familie, ialt tre mænd og to
kvinder, ved foden af den korsfæstede, skyldes Enum. Willems(en) har et rødt
kors over hovedet, og årstallet 1609 er malet foran hans knæ. Et helt tilsvarende
krucifiks (som Enum har fra et Sadeler-stik efter Jodocus v. Winghe) findes på
Mads Lerckes epitaf i Nyborg kirke, Fyn (jfr. også epitaf \ake, Flensborg
S. Marie o. a.).
Den plattyske gravskrift står med gylden fraktur i hængestykket, mens
postamentfelterne har opbyggelige og prisende disticha med versaler, under
tegnet M M S som på foregående epitaf. I storstykkets frise og topstykkets
postamentfeit er der plattyske bibelcitater med gylden fraktur: »Dat Gesette
iss dorch Mosen gegeuen« etc. Joh. 1, og »Gelick alse Moses in der wostenye«
etc. Joh. 3; i topstykkets frise med gyldne versaler (jfr. foregående): »Epita
phium) amplissimi viri Henrici Wilhelmi senatoris Tunderensis«. — Efter istand
sættelsen 1943, ophængtes epitafiet på sin oprindelige plads på korets sydvæg,
over afdødes begravelse55.
5) (Jfr. fig. 7) Renæssance, mellem 1610 og 1620, over Lübbert Wijdow, råd-
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Fig. 32. Tønder Kristkirke. Epitaf 1609(?), over
Henrich Willems(en), død 1601, og hustru Marine Hinricks, død 1628 (p. 990).
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mand, død i Emden 26. Maj 1628, »vnd ist alhier In siner begreffenisse Niedergesetzet Ao 1630 den 10 Aprill. Ætatis 65«, og hustru Catharina Wijdows, død
<8. Juni 1624 i sin alders 42. år, 10 måneder). Epitafiets storvinger og hængestykkets flankerende englehoveder svarer ganske nøje til Willems’ epitaf, lige
som dydefigurerne er nærbeslægtede med dettes tilsvarende figurer; så store
ligheder kan ikke forklares ud fra fælles forlæg, de to epitafier må være udgået
fra samme værksted og tildels være skåret af samme snedker.
Storfeltet flankeres af to store dydefigurer, Troen med kors og kalk, Håbet
med anker og fugl; de står på postamenter, i hvis buede nicher der er småbørn
med kranie; den ene blæser sæbebobler, den anden holder en skål (med sæbe
skum) mod brystet med venstre hånd, mens det afbrudte rør (eller pibe) ses i
højre. Postamentets kvartrunde gesimsbjælke er smykket med et englehoved
og store, smukke smykkebosser, der helt svarer til ornamenterne på Andreas
Carstens epitaf; på Postamentfremspringene, under bøjler med englehoveder,
er der påsatte skjolde, hans med stort sammenskrevet L W, hvorover initialerne
gentages i mindre format, hendes med en grenstump, op fra hvilken der vokser
to blade, herover en sol mellem K W (sml. epitaf nr. 2). Hængestykket minder
om det på Willems’ epitaf, men de flankerende bøjler, der har ørnehoveder,
ender på Wijdows med englehoveder (jfr. Flensborg S. Marie, altertavlens fod
parti). Langs siderne af den halvrunde gavl ligger Tålmod (med lam) og Kær
lighed (med børn), mens Mådehold (med kande og bæger) og Klogskab (nyt
spejl og slange) flankerer; topfiguren er Retfærdighed med vægt og (nyt) sværd.
Epitafiets farver er i hovedsagen de oprindelige, men stærkt supplerede; ved
nedtagningen og istandsættelsen 1944 viste det sig at være det mest medtagne
af alle tavlerne. Farverne er lyse og venlige, meget hvidt, lys, rødlig marmore
ring i vingerne, i øvrigt guld, blåt, grønt og rødt.
Storfeltets maleri, olie på træ, er vandret delt ligesom Lorens Petersens (nr.
7), med de afdøde og familien knælende på røde og grønne puder (seks mænd,
to kvinder, et lille barn samt et dødfødt) forneden og et stærkt bevæget billede
af Lazarus’ opvækkelse foroven, efter et maleri af Abraham Blommaert gennem
et kobberstik af Joh. Müller (også anvendt i Hammel kirke, Aarhus amt, i
Valdemar Parsbergs epitaf 1610). I det halvrunde gavlfelt ses det øverste parti
af dommedag, Kristus på jordkloden i skyerne, flankeret af forbederne (Maria
og Johannes) samt andre hellige. Det katolske indhold har ikke generet maleren
eller bestilleren. Gravskriften, der står med gylden fraktur på sort, har plads i
hængestykket; i frisen, med samme skrift: »Warlich warlich ich sage Euch« etc.
Joh. 5. og med versaler i postamentfeitet fire latinske disticha, der bl.a. siger.
Se dette, et eksempel på ægteskabelig kærlighed, som den sørgende mand satte
ved enkens grav. Under versene står: »Robur beatum humilitas« (»ydmyghed er
en herlig styrke«) samt P, d.e. proverbium (valgsprog).
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Efter istandsættelsen 1944 opsattes epitafiet på sin tidligere plads, sondre
sideskibs østvæg, der først skalmuredes.
6)
Renæssance, efterligning efter foregående, o. 1620 eller tidligere, over mag.
Thomæus, »rector« for denne bys kirke i <47> år, død <3. maj 1630 80> år gam
mel, med hustru »Margrethe sei. mag. Laurenti[i] Thomæi«, død <23. dec. 1632
74> år gammel. I frisefeltet læses, på latin, at den sørgende enke lod sætte dette
til minde om sin mand mag. Laurentius Thomæus, meget kyndig i filosofi, medicin
og historie. Den lange, latinske indskrift i storfeltet meddeler at. i mit fædre
land har jeg ført en ubemærket tilværelse (latui), syslende med de elskede muser,
når jeg slår orgelet, og når jeg fører skolens scepter; den herre Jesus har i rigt
mål velsignet min gerning, lykkelig i et behageligt, ganske vist barnløst ægte
skab ... jeg har følt Satans kløer i mit kød, sår som du vil læge med dit blod,
Kristus. Derfor glæder jeg, som elsker fromhed, mig til et roligt liv, lad verden
elske det andet og tage sig det på . . . Resten af de 10 disticha anvender magi
steren til at bede Kristus tage sig af ham, når han skal dø og tage imod ham så
han kan tilbede ham evindelig. Det modsætningsforhold, der består mellem
storfeltets indskrift og indskriften i frisen, viser, at epitafiet er opsat af Tho
mæus selv, måske da han var om ved de 70 eller måske endda for, og at det,
enken har ladet sætte, kun er frisens indskrift, idet mandens valgsprog i posta
mentfeitet må forudsættes at være samtidigt med storfeltets indskrift. Det tids
punkt, epitafiets opsættelse i så fald kommer ned til, o. 1620 eller tidligere,
stemmer bedre med snitværkets karakter; det er da også ligeså ren renæssance
som det overfor hængende epitaf over Andreas Carstens fra 1608. Selve epitafiet
svarer, bortset fra storfeltets flankerende søjler i så høj grad til Wijdows epitaf,
at der må være den nojeste sammenhæng mellem de to : samme hængestykke,
samme storvinger, samme halvrunde topstykke med liggende og stående smådyder. Men der er ikke tale om samme værksted; en gennemgang af Thomæi
epitaf viser med stor tydelighed, at det er en ringere lokal snedkers efterligning
efter Wijdows; klarest fremgår det vel af vingernes gnidrede forhold og deres
tarvelige diademhoveder, de noget undersætsige dyder på storgesims og gavl
samt ikke mindst de kejtede englebørn; på Postamentfremspringene er der
påsatte våbenskjolde, hans med anker-hjerte-slange og M L T T, hendes med
mand, der holder på stort træ og M M L; det eneste nye stiltræk er den lille
volut under storsøjlerne; den findes ellers først på Thomas Andersens grav
tavle (nr. 8).
Maleriet i gavlfeltet viser det aldrende ægtepar knælende på hver side af et
krucifiks med landskabelig baggrund og brungrå skyet himmel. Epitafiet står nu
med sine gamle farver, der i stærkt afskallet tilstand fremkaldtes under en over
maling fra 1894; farverne repareredes og suppleredes, enkelte trædele fornye
des, således troens anker og retfærdighedens sværd, der var forsvundne. Bund
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farven i vinger og hængestykker er mørkt rødmarmoreret, men en del hvidt på
søjler og i kartoucheværket lyser op blandt de øvrige brogede farver. Grav
skriften står med fraktur i hængestykket, de øvrige indskrifter er med versaler.
Epitafiet hænger på den sydøstligste pille ind mod midtskibet, oprindelig i
koret8.
7)
(Fig. 33) 1619. Bruskbarok, over Lorens Petersen, rådmand. Hængestykkets
indskrift meddeler, at han døde 23. juni 1618, i sin alders 56. år, og at hans
hustru Marina, døde <12. nov. 1643, i sin alders 70. år). I en versificeret ind
skrift (chronodistichon) i postamentfeitet oplyses mandens fødsels- og dødsdata, ved fremhævelse af en del bogstaver, der tillige kan læses som romertal,
og som sammenlagt giver de nævnte årstal:
»eXIIt en pVICras (!) petræ Vs LVCIs In oras
MartIIVt(!) oCtaVVs fVLget ab aXe poLI
IVnIVs ast tres et VIglntI Vt flnXerat ortVs
eXhaLans VItaM, gaVDIa Vera tenet«.

(»Petræus udgik til lysets skønne - puicras for pulcras - kyster, da marts’ 8. dag
strålede fra himmelens akse, da juni den 23. var oprunden, udåndede han livet
og har nu de sande glæder«). Ser man bort fra malerfejlen i pulcras, får man ved
at lægge versalerne sammen og sammenholde resultatet med versenes indhold,
at rådmanden fødtes 8. marts 1562 og døde 23. juni 1618.
Med dette epitaf, der ligesom alle kirkens andre er af eg, har vi nået brusk
barokken, men er samtidig vendt tilbage til det skema, der karakteriserede de
ældre epitafier, især nr. 2. Forskellen er dog iøjnefaldende. Hvad der dér var
skematisk tørhed, er her blevet individualiseret, og hvad der i epitaf nr. 3 var
sirlig form, er her blevet livfuldt. Bortset fra de to svungne menneskekroppe,
der flankerer hængestykkets skriftfelt, har billedskæreren i høj grad lagt vægt
på det ædle og yndefulde i figurernes formgivning, men renæssancens stille
stående yndighed er udskiftet med liv og bevægelse, uden at det derfor går ud
over elegancen.
Fra de ovennævnte epitafier genkendes storfrisens af putti holdte kartouche
(med årstallet) samt den faste opbygning; men barokken har sat sit præg på
mangfoldige enkeltheder, mest på vingerne. Den nøgne, kvindelige topfigur
(Fortuna), der med sin vimpel er anbragt med fin, perspektivisk beregning,
finder vi i en ringere udgave på det følgende arbejde.
Der er to malerier, i storfelt og topstykke. Storfeltets næsten kvadratiske
maleri, 140 x 138 cm, er vandret tværdelt, med et dommedagsbillede i det øverste felt, også her med Maria og Johannes som forbedere, og Maria gentages i
apostelgruppen til heraldisk højre - og forneden i samme sides hjørne ses et
brystbillede af maleren med hætte; dommedagsbilledet er hentet fra Marten de
Vos’ »Trosbekendelse« 1579 gennem et stik af Joh. Sadeler. Forneden ses fami-
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Fig. 33. Tønder Kristkirke. Epitaf 1619, over
Lorens Petersen, død 1618, og hustru Marina, død 1643 (p. 996).
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liens otte medlemmer, tre mænd og fem kvinder, knælende på række, kvinder
og mænd mod hinanden og i forgrunden tre dødfødte svøbelsesbørn, alt holdt i
klare farver ligesom topfeltets opstandelse.
Epitafiet hænger nu siden istandsættelsen 1944 i det væsentlige med sine
gamle farver, efter at en del overmaling, især fra 1894 var fjernet; da det
imidlertid 1944 var vanskeligt at skaffe guld, er en del farver blevet repareret
med gult. Hovedindtrykket af farverne er mere broget end ved de foregående;
de mørke olivengrønne toner spiller en større rolle, hvidt en mere underordnet,
og farverne er ikke så klare; også rammeværket repareredes og suppleredes en
smule; de stive øreflipvolutter i hængestykket, der stammer fra en reparation
i 1894, fik lov at blive siddende. Efter endt restaurering ophængtes epitafiet
på sin gamle plads, den midterste pille mod syd, ind mod midtskibet.
Gravskriften i hængestykkets felt er med fraktur ligesom topstykkets, de
andre indskrifter med versaler, i postamentfeitet den kryptografiske indskrift
(jfr. ovenfor), i storfeltet under maleriet de fra de andre epitafier kendte pri
sende disticha; under opstandelsen: Er wird seinen Engel senden etc. og i top
stykkets frise: Ich bin die Auffstehung etc.
8)
Senrenæssance, 1626, Thomas Andersens (sml. epitaf nr. 2), begravelsestavle. I tre skriftfelter med gylden fraktur, der i det store og hele sikkert er
at opfatte som en afskrift af det tinglyste skøde på begravelsen, gøres der rede
for tavlens tilstedeværelse. I gavlfeltet: »In dieser Gewölbten von Dem Weilant
Erburen vnd wollgeachten Thomas Andersen vnd Catharina Thombsen Selligen
für Sich vnd den Ihrigen Erblich gekaufften begrabnüs Ruhen nachfolgende
Ehrliche Christliche vnd vmb Dieser Statt vnd Kirchen wolluerdiente Persohnen
erwartende die Fröliche aufferstehung« etc. I storfeltet: »Thomas Andersen
dieser Statt Vornhemer bürger ist Selig in gott vorscheden Ao 1588 d. 2. Mai
Æt. 45. - Catharina Thombsens ... Ao 1608 De(n) 8. Septe(m)b. Ætat 56.
— Lorens Petersen, dieser Statt Rathsverwanter . .. Ao 1618 d(en) 23. iu(n)i
Æ. 56. - Marina Lorentzen ... <Anno 1643 den 12. Noue.> Ætat <70>. Lvbbert Wydow ... Rathsverwanter . . . <Ao 1628 den 26. mi. (d.v.s. maii)
Ætat 65). - Catharina Wydows ... Anno 1624 den 8. iunij Ætat 43. - An
dres Thombsen, dieser Statt vornhemer bürger ... Ao 1624 d. 22. mi. Æ. 48. Magdalena Andreses ... <Anno 1661 Den 23. Aug. Ætat 85>. - Hans Thomb
sen ... Bürgermeister ... <Ao 1650 d. 26. April Æ. 63>. — Christina
Hanses ... <Anno 1667 Den 16. Martij Ætat. 77>. »I hængefeltet: »Vnd
bleibet auff der Sämptlichen Kinder beliebung mit vorerwehnten personen
Diese begräbnüs gentzlich beschlossen, Soll auch von deroselben Erben oder
nachkommen niemandt darin gestattet, noch zu dem ende von Jemandt
eroffnet werden, bis Gott« etc.
Mens det foregående syv år ældre epitaf havde mange bruskbarokke indslag,
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er dette ikke tilfældet med Thomas Andersens begravelsestavle. I virkeligheden
står det Thomas Andersens egentlige epitaf (nr. 2) overordentlig nær. Det er
rigere og naturligvis stilistisk mere udviklet, også bedre skåret; det har hel
figurer (Moses og Johannes dober) på hver side af storfeltet, og hvis ikke postamentbjælken havde haft en virkelig reliefskåret ranke i stedet for de tidligere
epitafiers fladsnit, måtte man stille sig skeptisk over for det malede årstal under
postamentfremspringenes løvehoveder. Dateringen bekræftes dog af to enlige
øreflipvolutter yderst på hver side af hængestykket. Den snedker, der har skåret
denne vægtavle, har ikke kunnet bekvemme sig til den nye mode, og det gælder
også de to følgende. I øvrigt blander han enkeltheder og motiver fra de tidligere
nævnte epitafier.
Rammeværkets farver er de oprindelige med nogen ændring i 1700’rne; rødt
og hvidt er dominerende, men også de andre brogede farver er til stede. For
uden de allerede citerede indskrifter, af hvilke storfeltets er skrevet med meget
pyntelige bogstaver, er der en religiøs indskrift i frisefeltets kartouche: Unser
wandel ist im himmel etc. Philip 3 samt, også her i postamentfeitet, et par latinske
disticha med versaler.
Efter restaureringen i 1943-44, der mest indskrænkede sig til malingen, blev
epitafiet atter samlet og ophængt på sin tidligere plads, på østsiden af den syd
østlige pille.
9) 1651. Berendt de Behr, rådmand. Den enkle tavle i profilramme, 120x84
cm, indeholder en latinsk indskrift med gule versaler samt to våben omgivet af
skrift, på hver side af en blomsterkranset vildmand, der står i et blomsterbed.
Indskriften meddeler, at dette er Bernhardi de Behr senatoris Tunderensis
symbolum (valgsprog). Om våbnet til heraldisk højre, en siddende bjørn, står:
»Fumantem ursi nasum ne tentaveris« (»man skal ikke røre ved en bjørns dam
pende snude«), om det andet, en mand der er ved at klatre op i et træ: »Xihil
impossibile Christo« (intet er umuligt for Kristus«). Foruden andre sprog har
tavlen dato og årstal: »1. Jan. 1651«. På sydvestre søjles vestside.
10) (Fig. 34) Barokt, med malet årstal 1654, over Christian Thomsen, rådmand,
død <23. juni 1669 i sin alders 73. år>, med hustru Catharina Thomses, død <10.
juni 1669, 56 år gammel>. Epitafiet, som ægtefællerne har ladet opsætte 15 år
før deres død, er fra samme værksted som epitaf Wittemaken 1656 i Flensborg
S. Marie56 og epitaf Schumacher 1671 i Haderslev domkirke (p. 166) og derfor utvivlsomt — gjort i et Flensborgværksted; de samme velformede, blide kvinde
ansigter går igen på alle arbejderne; derimod er opbygningen af Tønder-epitafiet ganske forskellig fra de andres med deres pæreformede storfelter. Her har
opbygningen endnu bevaret mindelser om den arkitektoniske konstruktion:
storstykke med rektangulært felt flankeret af dydefigurer (Kærlighed, Retfær
dighed), et ganske vist diminutivt postamentfeit, normalt frisefelt med peli-
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kanen og løven på fremspringene, stort hængestykke med brusket, trekløveragtigt felt flankeret af basunblæsende engle og under Postamentfremspringene
rige, påsatte våbenskjolde (kranie med tre opvoksende liljer og C T, siddende
lam(?) og K T); som postamentvinger tjener havfruer, der med hænderne
støtter undergesimsen, og som hængeknop et frugtbundt; gavlstykket omfatter
et retkantet felt med en okse, mens splitgavlen krones af treenigheden (duen
siddende på topkuglen). Usædvanlige er storvingerne, der i stedet for de ventede
bruskornamenter hver har tre rektangulære felter med dyrefigurer, aftrappet
over hinanden, og dels på rammerne, dels på konsoller, yderst på storgesimsen
og på rammen med oksen står ni små mandsfigurer. Disse statuetter illustrerer
sammen med dyrebillederne og de to nederste felter, der indeholder et svøbel
sesbarn og en døende olding, 11 stadier af mandens liv57: Nederst mod syd
ligger et lille svøbelsesbarn i sin seng, mens der øverst på billedrammen sidder
et ganske lille dyr, der sikkert skal forestille en hundehvalp. Næste stadium er
den nederste figur, drengen i trøje og lang kjole, uden for firkantfeltet med en
kalv; herefter følger den ganske unge mand med dun på overlæben, flot udhalet
med skærf og store kravestøvler, sløjfer ved knæbenklædernes linninger; i ram
men ses en plag, der synes oplagt til spræl. Så følger lapsens og forelskelsens
alder; i stedet for den ungdommelige baret sidder der nu en flot cylinder på de
lange, bløde lokker, overskægget er blevet større, måske er der kommet en an
tydning af hageskæg, i et bånd om halsen hænger en luth. Hvilket dyr kan
svare til denne alder andre end - løven? det er den, der som en cirkusspradebasse går på to på det søndre frisefremspring. Sydligt på storgesimsen står
manden i en lidt modnere alder, selv om han har hånden i hoften, ser han allige
vel lidt fortrykt ud; han har måske endnu ikke fundet sin plads i samfundet han har heller ikke noget korrespondent-dyr; derimod er der ingen tvivl om, at
den øverste figur både bogstaveligt og i overført betydning har nået toppen;
han står over billedet med oksen, styrkens og soliditetens symbol, en flot og
selvbevidst mand i sin fulde kraft; de næste to figurer, hvor han langsomt ældes,
samler sig om pelikanen, der nærer ungerne med blod fra sit bryst; det er vel
den utrættelige samfundsborger, der slæber for staten, kone og børn. Så er
alderdommen der; ud for rammen med hunden står en langskægget gammel
mand, støttet til en stok, og under ham, uden for lammet står oldingen hvilende
på to krykker; så er der kun eet billede tilbage, det der svarer til svøbelsesbar
net på den anden side: oldingen, der ligger på sit leje; timeglasset på bordet og
det makabre kranie under hovedpuden fortæller, at han ikke rejser sig mere,
men en malet engel i baggrunden viser også, at han ikke har levet forgæves. Selv om karakteristikken af de forskellige aldre er lykkedes fortræffeligt for
billedskæreren, kan det ikke nægtes, at de firkantede rammer i vingerne kon
trasterer vel stærkt mod de barokke former og linier.
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Fig. 34. Tønder Kristkirke. Epitaf 1654, over
Christian Thomsen, død 1669, og hustru Catharina Thomses, død 1669 (p. 999).
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I storfeltets maleri, olie på træ, 105x76 cm, ses rådmanden og hans kone
med to voksne døtre, tre drenge, en lille pige (og et dødfødt svøbelsesbarn),
stående på et flisegulv under en mørk himmel, fra hvilken Gudfader i lysskær
ser ud, mens småengle sidder i skyerne og to voksne, svævende engle blæser i
basuner. De dæmpede, brogede farver skyldes den restaurering, som indskriften
i postamentfeitet taler om: »Hr. I. B. Bluhme, Ihro Königl. Mayst. zu Dennemarck, Norwegen etc. Erster Hoff-Prediger hat dieses Ep. renovieren lassen«,
d.v.s. mellem 1733 og 1753. Alle indskrifter er med gylden fraktur; gravskriften
står, som vanligt i hængestykket; i frisefeltet læses på tysk: Gud alene æren,
og anno 1654. 1700-tals farverne var meget velbevarede, men de har delvis
fjernet oprindelige indskrifter i retkantfelterne; kun i dødsbilledet er der be
varet spor af tysk fraktur: Meine Seele . . . . , istandsættelsen af træværket ga\
ikke anledning til større bryderier. Retfærdighedens stive, fremstrakte arm
skyldes sikkert en reparation 1894; sværdet er fra 1944. Efter rensningen og
istandsættelsen 1944 ophængtes epitafiet på sin tidligere plads, østsiden af den
vestligste pille mod syd.
11)
Barokt, med malet årstal 1655, over Berendt Ubbing, rådmand, dod 28.
juni 1652, 73 år gammel, med hustru Margaretha, død <31. Marts 1671, 68 år
gammel>. Med dette epitaf, hvis værksted også har leveret epitafier til Sønder
borg kirke (Hans Jebsen 1650, Ernst Baltzar 1653, Jürgen Brandt 1654 og Jens
Jørgensen 1657) er det arkitektoniske skema helt forladt; barokke former og
bruskornamenterne har holdt deres indtog overalt, og bruskede bøjler præger
alle konturer også i det pæreformede storfelt, og der er mange masker og småfigurer både frie og i relief; hængestykkets skriftfelt holdes af to nøgne engle,
hvis vinger er anbragt bag lænderne: på en kongol over samme felt står et
kranie, gennem hvis øjne og næse kryber en slange, og på begge sider sidder
Adam og Eva og skjuler deres skam. Fire småengle med lidelsesredskaber sidder
på rudimenterne af postament- og storgesims, mens to store, siddende dyder,
Tro og Håb, flankerer storfeltet og samtidig agerer skjoldholdere (hans lodret
delt med tre roser i første og sammenskrevet B V under trefliget blad i andet
felt, hendes med fugl i træ og M V). Topfiguren er Kristus med sejrsfanen pa
verdenskuglen over dod og djævel; den konsol, han står på, hviler på holdet
af en engel, der holder ottekantede rammer med de afdødes brystbilleder. Mens
de ældste epitafiebilleder kun havde religiøst indhold, trænger de afdødes bil
leder efterhånden ind og skubber de hellige figurer mere og mere bort fra cen
trum (jfr. nr. 10); her har det religiøse billede, Kristi bon i Gethsemane og de
sovende apostle igen indtaget hovedpladsen, mens de verdslige billeder er skilt
ud for sig. Malerierne, også de udmærkede portrætbilleder, står betydeligt over
snitværkets figurskæring. Stillingerne er stive ligesom frysende, og de sprællende putti, som lykkes så godt for mesteren af Christian Thomsens epitaf (nr.
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Fig. 35. Tønder Kristkirke. Detail af epitaf 1655, over
Berendt Ubbing, død 1652, og hustru Margaretha, død 1671 (p. 1003).
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10), er, omend de bedste, dog provinsielle. Portrætterne af de to afdøde (fig. 35)
virker frigjorte, næsten moderne, og står med deres indtrængende karakteristik
over alle andre i kirken. Mod sædvane er der seks apostle i Gethsemanebilledet;
de fem sover, Peter i forgrunden, (maleren er kommet for skade at give ham to
venstrehænder). Den unge apostel i den lyserøde kjortel, som ene ikke sover,
men betragter beskueren undersøgende, med antydning af et smil, er det male
ren selv? Det malede årstal står på begge sider af hængefeltets engle. Farverne
er, som restaurator 1944 skriver, dels de oprindelige, dels fra en reparation; da
ornamenterne er forgyldte, er der meget guld, men der er også store partier med
sort, grønt, rødt og blåt. Legemernes karnation er meget lys, figurernes kinder
rødmossede. Efter adskilning og reparation, der var størst ved samlingerne, op
hængtes epitafiet på sin tidligere plads, vestsiden af østre pille mod nord.
12)
Barokt, med malet årstal 1665, over Lucas Preus, »fürstl. Schleswieg.
Holsteinscher in 26. Jar. wolbestalt. gewesner Ambtschreiber als im Ambte
Trittau 3 und im Ambte Tondern 23. Iahr.«, død 24. April 1632 i sin alders 51.
år, med hustruer, Margaretha Preussin, død 1. Febr. 1621 i sin alders 38. år,
og Metta Preussin, død 14. Okt. 1646 i sit 65. år. Epitafiet, der består af et ovalt
hovedstykke flankeret af Kristus og Esajas og omgivet af en række løst påsatte
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ovalfelter, samt et trekløverformet, brusket hængestykke, er, sin imposante
størrelse til trods, kirkens ringeste; den usammenhængende komposition i for
bindelse med de provinsielle figurer harmonerer ganske godt med ornamentik
kens kvalitet, der i modsætning også til det foregående epitaf savner den ruti
nerede elegance, der som regel er karakteristisk for de fleste af baroktidens
snedkerarbejder. Under det ovale storfelt sidder de tre afdødes våben, til heraldisk
højre er mærket en seksoddet stjerne over bølgende vand, i midten er skjoldet
delt af en vandret bjælke med rose i øvre felt, mens det sidste våben som mærke
har et træ indhegnet af et palisadestakit. Ved siden af de ovale tavler sidder
(står) putti eller engle i forskellige stillinger, og flankerende topovalen, fra
hvilken to stive øreflipstave udgår, står kvindeskikkelser med kranie og due.
Midtbilledet forestiller kongernes tilbedelse i udpræget clair-obscur, stift, men
med gode farver. De omgivende ovaler indeholder brystbilleder af afdøde og
hans to hustruer foroven og, nedenunder på hver side, fire og fire billeder af
deres børn. Kun et par af malerierne har bevaret oprindeligt præg, deriblandt
Preuss’s skumle fysiognomi, skønt det er næsten nymalet. Om undersøgelsen
og konserveringen af malerierne meddeler indberetningen 1945 følgende: male
rierne regnet fra nederst til heraldisk højre og fortløbende: 1) Kvindeportræt,
helt nymalet 1894. 2) Mandsportræt, nymalet 1894. 3) Kvindeportræt, stærkt
afskallende; noget af ansigtet oprindeligt; der er reparationer fra 1752, 1894
og 1944. 4) Mandsportræt, en del af ansigtet og kraven oprindeligt, reparationer
mest fra 1752, men også fra 1894 og 1944. 5) Margaretha Preussin, ansigt,
hovedtøj, krave og manchetter i det væsentlige oprindeligt. 6) Lucas Preuss;
kun lidt omkring øjnene kan tænkes at være oprindeligt. 7) Metta Preussin;
ansigt, hovedtøj, krave og manchetter for en stor del oprindeligt eller fra 1752.
8) Mandsportræt; nymalet 1894. 9) Kvindeportræt næsten helt bevaret (også
det mest tidstypiske). 10) Mandsportræt; oprindeligt hår samt en del af ansigtet.
11) Ung mand; stærkt repareret alle tre gange. Også træets staffering, sort,
hvidt og guld er meget repareret. Årstallet er malet under våbnene. Under grav
skriften læses med kursiv: »Renoviret 1752 Durch A. F. V[rsin] und M. E.
Vrsinin«. Efter den besværlige reparation af dette det mest forfaldne af alle
epitafierne opsattes det på sin tidligere plads, sydsiden af nordvestre pille.
13) (Fig.36) Barokt, med malet årstal 1686. ’Gud til ære og denne kirke til sirat
har Lucas Ambders, borgmester i denne by, ladet dette »Contrefait« opsætte
her’. Epitafiet består af et 148x202 cm stort maleri, olie på lærred, i barok
ramme med snoede søjler, frise- og postamentfeit, smalle bruskede storvinger
(to småfigurer forsvundne), hængestykke med stort englehoved og brudt top
gavl med kvindefigur; yderst på storgesimsen står to putti, ligesom kvinden
nu uden attributter, og foran gavlen er anbragt to ovale, gennembrudte barok
rammer med brystbilleder af de afdøde; over søjlerne sidder deres (ombyttede)
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våbenskjolde, hans en afskåret grenstump med blade (nu kun to, oprindelig
tre), hendes en fugl på træ over tværbjælke. Det veludførte og beherskede billed
skærerarbejde viser bort fra Tøndersnedkeren Peter Petersen (jfr. note 33),
hvis samtidige altertavler i Rømø og Uge kirker (Tønder og Åbenrå amter)
står Ambders epitaf fjernt. Der er vel tale om et Flensborg-værksted.
Det store maleri, olie på lærred, af fremstillingen i templet står ved hele sin
udførelse i en særklasse blandt kirkens epitafiebilleder. Iført en vældig og pragt
fuld korkåbe modtager Simeon barnet fra den rubensprægede, knælende
Maria. Farveholdningen er raffineret; det kolde dagslys fra baggrundens vindue
går gennem et mørkere bælte (med Josef) over i det (af vokslys) oplyste felt, hvis
midtpunkt er det nøgne Jesusbarn. En douce, blå farve præger hele billedets
venstre halvdel, går gennem Marias lyst purpurrøde kjole over i Simeons
mønstrede, 'østerlandske' kåbe og løber ud i røgelseskardrengens changerende
grønne silkedragt med fint pålagte glanslys.
Selve billedtegningen står ikke mål med koloritten; Simeons højre hånd er
tegnet med så stærkt perspektiv, at den rykker væk fra personen og bliver alt
for lille, Marias højre arm og hånd virker som en voksmannequins, og barnet
bag Maria er ganske vanskabt af krop; bedst er den i baggrunden skubbede
Josef og den påtrængende gamling med krykkestokken; den sidste næsten lug
ter af snavs og ælde. De to portrætmalerier i ovalrammerne, han med allonge
paryk, hun med halvhøjt hår under en (senere påmalet) fløjlskyse, er dygtigt
gjorte repræsentationsbilleder.
Maleriet var opsat på en træplade, påhæftet med storhovede søm. Det blev
løsnet fra pladen, klæbet op på nyt lærred og renset for lak og fernis. Ved
rensningen konstateredes det, at Ambders hustru tidligere havde været malet
med et andet hovedtøj »lige så udførligt malet som det, der nu ses«.
Rammeværkets brogede farver er ikke de oprindelige; de er trængt tilbage til
fordel for storfeltets maleri, og der er meget hvidt. Maleri og ramme istand
sattes 1941. Epitafiet hænger nu på østvæggen i nordre sideskib, hvor det tjente
som altertavle, da sideskibet under restaureringen var afskilret til gudstjeneste.
Tidligere hang det på nordre væg i tårnrummet.
14)
(Fig. 37) 1695, i storakantus-barok, over Nicolaus Tych, »Königl. Com(m)issarius und Ambts Verwalter wie auch Ober-Inspector der Graffschafft
Schackenburg«, født 29. dec. 1633, død 9. dec. 1696, og familie. Det store epitaf,
der er skåret i samme værksted som altertavlen (p. 952), er, som indskriftens
fortsættelse meddeler, sat 4. aug. 1695 af afdøde til kirkens sir; men allerede
1694 fik Tych tilladelse til at oprette et epitaf i koret43. Opbygningen er som
Preuss’s, men med fast komposition. Typen ses i Slesvig-Holsten allerede i
Brunsbüttel altertavle 1640, men den helt tilsvarende opbygning, ligeledes med
storakantus, blot voldsommere og mere underskåret, og med storparykkede
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Fig. 37. Tønder Kristkirke. Epitaf 1695, over Nicolaus Tych, død 1696, og familie (p. 1006).
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engle finder vi i borgmester Matthäus Roddes epitaf i Lybæk Mariekirke (død
1677)58; bladværket, der svarer til altertavlens, er føjet sammen til en vældig
ramme omkring et af kvindefigurer flankeret ovalfelt; omkring dette, er fami
liens billeder indsat i ovale rammer støttet af putti; hængestykket med skrift
feltet, der holdes af engle, er helt sammenkomponeret med tavlen. Over amts
forvalterens eget billede er hans våben fastgjort med den bl.a. fra Lorens Peter
sens epitaf (nr. 7) kendte topfigur som mærke, en kvinde med en vimpel (her
blot et klæde) holdt i en bue over hovedet og stående på en vinget kugle (Fama
eller Fortuna); mærket flankeres af initialerne N T. Topfiguren forestiller Kær
ligheden; storfeltets flankerende kvinder burde derfor være Tro og Håb, men
den ene holder retfærdighedens sværd og livets krone, den anden en palmegren.
Storfeltets maleri er en lidt stiv fremstilling af opstandelsen med de tre
kvinder i baggrunden bag en buet åbning, med varme, men ret grumsede farver;
det er, som altertavlens nadver, signeret H. C. Wilrich. Familiebillederne, bryst
billeder af de otte børn, hoftestykker af Tych og hans to hustruer, er af O. An
drup henført til Husummaleren Johan Ayerschöttel59.
Ved nedtageisen af epitafiet 1942 viste det sig overordentlig medtaget, sam
mensat som det var af blødt træ og egetræ imellem hinanden; nogle steder var
et blad kun holdt sammen af forgyldningens tynde skal, resten var ormemel;
imidlertid lykkedes det at konservere det allermeste af træet; alle blade og
rammer forgyldtes på ny; på figurerne, der oprindelig har haft dragter af »rødt
eller grønt sølv«, bibeholdtes en senere farvegivning med røde, blå, hvide og
grønne gevandter. Epitafiet opsattes på sin oprindelige plads over doren til
familiens 1687 oprettede †begravelse på korets nordside. Mellem den bevarede
dørs storakantusværk og epitafierammen er indsat et lille senmiddelalderligt
krucifiks på et yngre kors (sml. p. 960).
Mindetavler over faldne i treårskrigen 1848-51, i verdenskrigen 1914-18 og
ofrene for besættelsesårene 1940-45 hænger i tårnrummet.
Gravsten. Kun et ringe fåtal af de sikkert overordentlig talrige og smukke
gravsten, som de to Tønderkirker har rummet, er bevaret til idag, og i en højst
fragmentarisk og udslidt stand. Willems’ nu slidte og genbenyttede gravsten
(nr. 4) viser, hvor ædelt arbejdet kunde være, og peger samtidig på, at sten
huggerværkstederne har ligget i Flensborg; de Tønderske stene har ingen nøjere
sammenhæng med de øvrige nordslesvigske gravsten, men i Flensborg træffes
enten direkte paralleler eller beslægtede former. 1822 holdtes den første offent
lige auktion over gamle gravsten, og 1893 blev de gamle gravhvælvinger »be
seitigt«68. Angående den romanske gravsten, se p. 1014. Nedenfor bringes kun
et udvalg60.
1) (Fig. 38) Ungrenæssance, o. 1565 [Niels Holdense]n, »Borgemeister tho Tun
deren« [og hans første hustru Marine, død 1565]. Hvid, gotlandsk kalksten,
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Fig. 38—39. Tønder Kristkirke. Gravstene; 38, over Niels Holdensen og hustru Marine,
(p. 1008); 39, over Henrich Willemss og hustru Marine (p. 1010, sml. epitaf fig. 32) og sekundært over
Johann Mundt (p. 1010).

E. M. 1942

død

1565

211 X 173 cm, med næsten udslidt randskrift (reliefversaler), afbrudt af hjørne
cirkler med evangelisttegn. Midtfeltet optages af en perspektivisk portal med
stående engel i tidens modedragt (kort liv med pufærmer, lang kjole), holdende
to store skjolde, hans med bomærke, hendes med Adam og Eva ved kundska
bens træ og M H; portalen hviler på hermepilastre, over englen basunblæsende
småengle, i buesviklerne engle med kranse. I portalens postament ses afdøde
som lig med kranie ved hovedet, timeglas ved fødderne. Stenen, der muligvis
er bestilt ved den første hustrus død, svarer ganske til gravsten Schulte 1555 i
Flensborg S. Marie kirke61, hvis skrift endnu er med frakturagtige minuskler.
I midtskibet ud for østligste pille mod syd.
(†) 2) 1580’erne, med helt udslidte bogstaver og bomærker. Sortblå kalksten,
i to stykker, 226 X 116 cm, med helt udslidt randskrift (reliefversaler) og hjørne
cirkler med evangelisttegn. Under en portal med riflede pilastre står skjoldhol
dende engel som på nr. 1; i et felt over portalen krucifiks med mand og hustru
knælende ved foden af et krucifiks; 1942 lå den østligst i søndre sideskib, nu
forsvundet; foto i NM.
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3) O. 1600, nu kun med skjoldholdende engel (som nr. 1) i ovalfelt; gotlandsk
kalksten, 220x117 cm. Vestligste midtskibsfag.
4) (Fig. 39) 1601. »Ao mdci der xvij Mertz .. . Henrich Willemss« - »Ano mdc
der ... Marine Henrichs« (jfr. epitaf nr. 4). Gråblå kalksten, 234X129 cm, med
dobbelt randskrift (relieffraktur), adskilt af perlestav, hans yderst, hendes
inderst, afbrudt i hjørnerne af cirkler med evangelisttegn, (rammer med klokke
blomster), elegante som den skjoldbærende engel (sml. de foregående sten),
der står under den perspektiviske portal, som optager midtfeltets øvre halvdel,
mens nedre optages af en rektangulær skrifttavle med ramme af kartoucheflige.
Stenen, der er hugget af en meget duelig stenhugger og svarer til den yngre og
noget mere overlæssede gravsten Wildtfang 1622 i Flensborg S. Marie62, er selv
i sin nuværende, slidte tilstand kirkens bedste. Fra samme værksted hidrører
formentlig nr. 5, 6 og 11.
Skrifttavlen indeholder nu en sekundær gravskrift med fordybet kursiv
(skønskriftsbogstaver), på tysk, som meddeler, at stenen nu, 28. nov. 17/7
markerer Johann Mundts, Maria Mundten, Abraham Matthias Büdigers og
Catharina Magdalena Büdigern, født Henningsen, »und dessen Erben Erb Begræbniss«. I midtskibets 3. hvælvingsfag fra øst63.
5) O. 1632, over Hans Thombsen, borgmester, død <26. april)> 16<50, 6[3]>
år gammel og hustru Christina Hanses død □ 16 □, samt deres ældste søn, i
anledning af hvis død stenen sikkert er blevet bestilt, Thomas Hans[en], død
[6. juli] 16[32], Sortblå kalksten, 204x116 cm, med udstyr omtrent som fore
gående og fra samme værksted. Portalen om den skjoldholdende engel er dog
ikke angivet perspektivisk og såvel bueslag som pilastre er dækket af skællagte
skiver. Skriftfeltet forneden er uden ornamental ramme, mens hjørnecirklerne
også her har klokkeblomstramme. I søndre sideskibs østligste fag64.
6) Omtrent samtidig med foregående, nu med senere tildels stærkt slidte
indskrifter. Gråblå kalksten, 203x115 cm. Udstyr som nr. 5 og fra samme
værksted. Engelen holder tre (udslidte) skjolde, svarende til, at den oprindelige
indskrift, af hvilken ethvert spor er forsvundet, har været trelimet. Overst ses
nu et lille udsparet felt med reliefhugget 1652. Af den nuværende dobbeltrandskrift (klumpede reliefversaler) fremgår, at Fru Helena Hinrichs er »eingeschlaffen« 1. febr. 1682 i sin alders 43. år. Af skriftfeltet under portalen kan
læses Hinrich . .. Ferber . . . und dessen Erb . . . I midtskibets næstøstligste
fag65.
7) O. 1632. [Lucas Preus og hans første hustru Margaretha], jfr. epitaf nr. 12.
Gråblå kalksten, 219x133 cm, med udslidte reliefversaler. Udstyr som fore
gående, men ikke fra samme værksted; både den skjoldholdende engel, skjold
formerne og evangelistsymbolerne er afvigende. Af den oprindelige dobbeltrandskrift, hvor man må søge mandens gravskrift i den yderste, hustruens i
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den inderste, er i yderlinien kun bevaret .. .2 den 24. Apri[li]s«, og i linjen her
under ... s 38 ... Dette i forbindelse med det kvindelige våben, af hvilket alt
er udslidt undtagen en stjerne foroven, er dog tilstrækkeligt til at vise, at her
er tale om Lucas Preus, der døde 1632 på nævnte dato og hans første hustru,
der døde 1621 i sin alders 38. år.
I det næsten kvadratiske skriftfelt under portalen læses nu med velbevarede
reliefversaler: »Paul Popsen geb. den 25. Aug. 1726, gest. d. 1. Ian. 1800, Helena
Popsen né de Tychsen, geb. d. 25. Febr. 1731, gest. d. 10. Febr. 1787«. I midt
skibets næstøstligste fag (sml. kisteplade nr. 11 og 12)65.
8)
1630’rne, bortslidt indskrift med reliefversaler. Grønlig kalksten,
228 X 102 cm. Indskriften har dels været fordelt i to randlinier, dels i et flad
ovalt skriftfelt i midtpartiets nederste del. I hjørnecirklerne har store barokmasker optaget evangelisttegnenes plads, og portalen over skriftfeltet er opløst
i barokslyng med snosøjler, mens den skjoldholdende engel nu står på et død
ningehoved; skjoldene er blevet til barokrammer, af hvilke den til heraldisk
højre omslutter tre velbevarede småskjolde, 1) øverst, tværdelt af bjælke med
to stjerner i øvre, een i nedre felt, hjelmtegn: urtepotte med to blomster,
2) forneden til højre, to fuglevinger hvorimellem rosetagtig blomst; samme
hjelmtegn, 3) til venstre, hjort springende bag et træ mod højre; samme hjelm
tegn; det andet skjold udslidt, ligesom reliefversalerne i det skriftbånd, engelen
holder i venstre hånd, begyndende med N. I øvrigt er reliefferne meget vel
bevarede og antyder et rutineret værksted. I midtskibet lige ud for prædike
stolen.
9) 1630’rne. »Henricus Beselin, patritius Rostoch, obiit Tonderæ Anno Christi
MDC??XX, ætatis XXXVI«; Andresen opgiver dødsåret til 1636 (med spørgs
målstegn, men årstallet synes at ende med to X’er). Grå kalksten, 169 x 104 cm,
med fordybede reliefversaler inden for indristet ramme med volutter foroven.
Under nordøstligste arkade, ved fonten.
10) 1630’rne. Sekundært anvendt, ved hvilken lejlighed mindst halvdelen af
stenens længde afhuggedes. Kalksten, 126x141 cm, med oprindelige reliefversaler langs randen: »Die Seelen der gerechten ruhen« etc. I hjørnerne foroven
bevaret cirkler med siddende evangelister. Største delen af midtpartiet optages
nu af Kristus på korset (skyformation) flankeret af knælende mand og kvinde
med hænderne i bedestilling og ud for dem to udslidte skjolde, hans muligvis
et siddende dyr (bjørn?). Under relieffet sekundær indskrift på latin med skønskriftsbogstaver i relief: O verdens frelser, forbarm dig over os. I midtskibets
vestligste fag.
11) (Fig. 40) O. 1630-50. Med fjernede oprindelige personalia og sekundær
indskrift 1750 over A. Garmsen. Gråblå kalksten, 230x114 cm, utvivlsomt fra
samme værksted som nr. 4 m.fl. Som denne har den sikkert haft oprindelig
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randskrift, der 1750 erstattedes af ranker med store, fligede blade, men de
elegante evangelistfelter i hjørnerne svarer til de andre fra værkstedet. Øverst
i midtfeltet er der en hermebåret portal med en korsfæstelsesgruppe over et
rektangelfelt med oprindelig religiøs indskrift (reliefversaler), og herunder ses
side om side to kartoucheskjolde, ligeledes oprindelige, hans med bomærke,
hendes har grenstump med tulipan flankeret af trekløvere. I midtpartiets
nederste felt ses nu den sekundære indskrift med store reliefversaler: »Rahtsverwanter Augustin Garmsen und desen Erben Begræbnis Anno 17ö0«. I tårn
rummets nordøstre hjørne65.
12) 1651. Amtsskriver Jürgens og hustru Sophias og efterkommeres begra
velse. Sekundær indskrift fra 1705. Begge indskrifter er tværskrift med relief
versaler. Hjørnerosetter. I midtskibet vest for sangerpulpituret.
13) 1675-1700. »Friederich Petersen undt seine Erben«. Gotlandsk kalksten,
102x87 cm, med hjørnerosetter, tværskrift med fordybede versaler og midtpå
et indristet bomærke i hjerteagtigt skjold. I midtskibets østligste fag66.
14) 1700-25, med helt udslidt indskrift. Midtpartiet tvedeles af en rektangu
lær skrifttavle, hvorunder der i et smalt felt er et skriftbånd over kranie med
krydslagte knogler. Det øvre, større felt indeholder et bredt, vaseagtigt skrift
felt med bladramme, på hvilken to nøgne småengle står med et hjertefelt
imellem sig; i alle felter har der været nu ulæselig skrift; bladværket er store,
fligede akantus. Fra samme værksted som følgende. I midtskibets næstøstligste fag.
15) 1700-25. Inden for en ret bred ramme er stenfladen opdelt i et forneden
anbragt felt, hvis ramme er sammensat af C-bøjler samt en portal, hvis pilastre
er stængler med akantusblade, mens bueslaget dannes af et skriftbånd, hvorpå
sidder småengle med dødssymboler på hver side af to skjolde. I portalfeltet
Kristi opstandelse. Al skrift udslidt. Bladværket er også her storakantus, men
i skriftfeltets blade er der former, der antyder en sen datering inden for det
nævnte tidsrum. Værkstedssamhørigheden med foregående understreges, for
uden af bladværket, af englene. I midtskibets 3. hvælvingsfag fra ost.
16) (Fig. 41) O. 1746. Johann Mundt, født i Altona, Maria Mundtin, født
Todtsen fra Ruttebül, »Ihrer Erben Erbbegræbnis Ao 1746«. Rod kalksten,
167x90 cm, med reliefskrift, dels versaler, dels skønskrift, »besiddelsesdokumentet« i en grenkartouche foroven, religiøs indskrift i en tilsvarende forneden,
som holdes af to småengle (som på nr. 14). Midtpartiet optages af et vinfad på
stativ omgivet af en bred vinranke. Bred, tværriflet kant. 1942 lå den syd
østligt i midtskibet65, nu indmuret i søndre sideskibs østvæg.
17) Omkr., snarest efter 1750, med udslidt, oprindelig skrift, sekundært
betegnet med nyt ejernavn: »Iohannes Hommelhoff«. Inden for en hævet, profi
leret kant er stenfladen optaget af en undersætsig obelisk, kantet med blade,
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Fig. 40—41. Tønder Kristkirke. Gravstene; 40, med sekundær indskrift over Augustin Garmsen, død
1750 (p. 1011); 41, over Johann Mundt og hustru Maria Mundtin, o. 1746 (p. 1012).

støttet af to svævende englebørn og flankeret af dødningehoved (med aks) og
timeglas; over obelisken svæver et nu tomt skriftbånd og dødningeben i hjør
nerne, under obelisken er der et rektangelfelt hvori grenramme om den oprin
delige, nu forsvundne gravskrift, der er erstattet af den nye ejers navn med
fordybet kursiv. Måske fra samme værksted som de to følgende. I søndre side
skib, andet fag fra øst65.
18) 1761. Smuk og velbevaret sten med kronede monogrammer foroven, S W
og A E W, med tilhørende våben forneden, hans: Fortuna (nøgen kvinde med
vimpel på kugle), hjelmtegn trane med sten, hendes: bagudseende due med
udbredte vinger og oliegren, hjelmtegn Fortuna. Under våbnene skriftbånd
med »Anno 1761«, i midten felt med ramme af bladbøjler: »Ich bin die Auf
erstehung« etc. med reliefversaler. Udførelsen mangler de ældste stens elegance.
Gotlandsk kalksten, 210 X 140 cm. Måske fra samme værksted som foregående
og følgende. I midtskibets 4. hvælvingsfag fra øst.
19) 1770’erne. Iacob Richtsen, født 23. aug. 1721, død 17⎕ a [1779] og
Marina Richtsens, født 22. marts 1722, død 17⎕ [1797]. Rød kalksten,
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213x148 cm. Gravskriften står med reliefskrift, versaler og skønskriftsbogstaver i et stort ovalfelt forneden på stenen, omgivet af krydsende palmegrene;
herunder, på jordsmon, ligger kranie med snog, roser, knogle og frugtbundt.
Over dette skriftfelt afgrænses stenen af et skriftbånd med de samme opstandelsesord som på foregående, og i feltet herover ses den opstandne med sejrs
fane mellem sol og måne, flankeret af kartoucheskjolde med spejlmonogrammer:
I R og M R. Måske fra samme værksted som nr. 17 og 18. Lå 1942 i søndre
sideskibs vestligste fag, men er nu indmuret i søndre sideskibs østmur.
20) Sidst benyttet 1778: »Hans Detlefsen und dessen Erben Begræbnis Ao
1778«. Rød- og blåflammet gotlandsk kalksten, 138x83 cm, med fordybet
kursiv, tværskrift på nedre halvdel. På den glatte flade herover ses ældre (men
heller ikke oprindelige) initialer, svagt indhuggede: H K R og H G L. I midt
skibets næstvestligste fag.
21) 1799. Carl Friederich Wilhelm Holzendorff, kgl. privil. »Haupt Apotheker«
i Tønder. »Dieses Begräbnis soll niemahls verkauft noch nach meinem Tode
geöffnet werden auch soll kein Erbe Antheil daran haben. Sophia Holzendorffen
Ano 1799«. Rødlig kalksten, 202x118 cm, med randbort af skællagte roset
blade og her indenfor tværskrift med fordybet kursiv67, i søndre sideskibs 3.
fag fra øst.
*Gravsten. Kun een romansk gravsten er bevaret i Tønder by, indtil den
seneste tid brugt som dørtrin til Torvet 11, nu i Tønder museum. Den stærkt
slidte sten er af granit, ca. 189 cm lang, ca. 45 cm ved den tilspidsede ende og
ca. 48 ved den modsatte, altså på det nærmeste rektangulær69. Yed den spidse
ende har ornamentikken undgået føddernes slid, således at her er bevaret et
system af hinanden skærende cirkler, der anes nedad på den afslidte flade og
muligvis forneden ender i een eller to ranker. Er dette tilfældet, vil stenen svare
ret nøje til den ene af de romanske gravsten, der er bevaret i Højer.
†Begravelser. (Jfr. gravkapeller p. 948 og planen p. 944). I kirkebeskrivelsen
1800 hedder det: Næsten overalt under kirkegulvet er der begravelser, tildels
hvælvede, i koret er der til højre og venstre 2 begravelser over jorden, bygget
for mange år siden, med indgang fra koret (v. d. Wisch’s og Tych’s kapeller).
Gennem regnskaberne kan man til dels følge, hvordan disse begravelser efter
hånden nedlægges og opfyldes; således opfyldes major von Harboes begravelse
1816, 1818 bliver das Begräbnis på korets sydside nedbrudt, 1859 opfyldes en
begravelse »foran ved alteret« med 14 læs sand, 1879 fyldes to begravelser, og
der lægges bjælker over dem; 1893-94 nedlægges resten.
Af alle de mange begravelser er nu kun indgangen til den Tych’ske, på korets
nordside bevaret. 1 regnskaberne for 1687 noteres indtægt af begravelsen, og i
den glatte marmorplade over den med storbladet akantus indfattede dørind
ramning læses med fordybede, hvidmalede versaler: »Nicolai Tych und dessen
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Erben Begræbnis Anno 1687«. Utvivlsomt er dør og dørindfatning gjort i det
lokale Peter Petersen’ske værksted, og bladværket svarer til det ovenover
hængende epitaf og til altertavlen, men bladene er ikke så stærkt underskårne.
Døren har bevaret sine fine gangjern. Døromramningen krones af det p. 960
omtalte processionskrucifiks.
Kisteplader. I de murede gravhvælvinger (sml. begravelser) fandtes under
kirkens restaurering 1941-45 foruden kisterester en del kisteplader, som blev
fotograferet og dernæst igen nedlagt i begravelserne. De to førstnævnte kiste
plader (nr. 1) er i kirkemuseet.
Nærværende redaktion er foretaget på grundlag af de fotografier, sognepræst
Hans Magle lod optage og indlemme i kirkens arkiv, til dels suppleret efter
Andresens bøger og kirkebogen.
1) 1691 og 1717. To kisteplader over amtmand i Tønder 1679-84 Hans von
Thienen (død 1691) og hustru Elisabeth (død 1717), kronede våbenskjolde med
navne: H. Hans v. Thinen og Elisabeth v. Thinen.
2) 1758. Inspektør Iacob Hennings, født 16. okt. 1708, død 26. febr. 1758.
Fraktur. Kartoucheformet, rokokoornamenter.
3) 1771. Fru borgmester Anna Tüchsen, født Richter, første gang gift Carstensen, født 23. nov. 1697, død 9. marts 1771. Som nr. 4, nu manglende de to engle.
4) 1773. Borgmester Mathias Tüchsen, født 29. nov. 1701, død 15. juli 1773.
Fraktur. Kartouche holdt af engle, krucifiks, dødssymboler, rokokoornamenter.
5) 1777. Fru dr. Anna Eleonora Esmarck, født Paulsen, første gang gift
Wichmann, født 17. sept. 1718, død 5. dec. 1777. Fraktur, i øvrigt mindende
meget om de foregående.
6) 1781. Andreas Friderich Ursinus, født 11. nov. 1699 (1690?), død 11. jan.
1781. Fraktur. Kartoucheformet, som de øvrige, men rankeværket mere viltert.
7) 1781. Fru Margretha Elisabeth Ursinin, født 6. jan. 1696, død 13. jan.
1781. Som foregående.
8) f786. Augustin Garmsen, »Kaufman und Spitzenhandler«, født i Tønder
1718, død 21. jan. 1786. Fraktur. Kartoucheformet. Sml. gravsten nr. 11.
9) 1786. »Frau Inspectorin« Catharina Magdalena Hennings, født 13. marts
1717, død 23. marts 1786. Omtrent som nr. 4.
10) 1787. »Frau Rahts-Verwandtin« Helena Popsen, født 25. febr. 1731, død
11. febr. f 787. Som nr. 8.
11) 1790. Konsistorialrådinde og provstinde Marina Schmid, født Carstensen,
født 1713, død 13. jan. 1790. Omtrent som nr. 9.
12) 1795. Thomas Tüchsen, født 19. aug. 1773, død 28. nov. 1795. Omtrent
som 3 og 4.
13) 1797. Fru toldforvalter Christina Botilla Jessen, født Nissen, født fO. jan.
1771, død 17. marts 1797. Fraktur. Dobbeltoval med bladramme.
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14) 1802. Fru Hedewig Catharina Garmsen, født Lundt »auf Rödeinishoff«
12. jan. 1734, død i Tønder 26. aug. 1802. Dobbeltoval, perlekranset, flankeret
af bladranke og bånd. Sml. gravsten nr. 11.
15) 1803. Jürgen Nissen, kgl. toldforvalter, født 15. okt. 1728, død 8. juni
1803. Fraktur. Oval med ramme af bladguirlander, foroven sløjfe.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tønder præstearkiv: Rd. 7. 1871—1920. Sager til aktfortegnelsen II, 9. Rd. 13. 1541—1823. Sager ang. Tønder kirke. — Cc. 1. 1721—97. Inventarier m.m. —
Cc. 2—3. 1800. Kirkeinventarium. — Cd. 1. 1591—1695. Stolestaderegistre m.m. Ca.
1661—1800. Kirkeregnskaber. — C. 1802—1920. Kirkeregnskaber. — Tønder provstearkiv: Udtagne sager af pakken: Sager vedr. Tønder by II, lægget: 1856 1917. Rausachen, Kirchhof. — Tønder kirkevisitatorium: 1862—78. Visitatorialsager fra (Skast 1862
—65 og) Tønder købstad og landsogn (1874—78). — Tønder byarkiv: Ca. 1620. Stridig
heder mellem Tønder magistrat og den gottorpske hofskrædder Melchior Ziegler \edr.
1000 rdl. lånt til kirkebyggeri. — 1718—61. Stolestaderegister. — 1845. Stolestaderegi
ster, —. 1840—45. Sager vedr. stolestader. — 1786—88. Regnskab over hovedreparation
på kirken. — 1786—90. Rilag til foregående. — 1798. Rilag til rgsk. for reparation på
tårnet. — 1788—90. Rgsk. for hovedreparation på orglet. — 1889. Disposition og over
slag for et nyt orgel. — 1794—1802. Kirkeinventarier og sager desangående. — 1733
1868. Forskellige kirkesager. — Tønder amtsarkiv: CV. 12, nr. 678. 1670—1844. Retr.
die Kirche zu Tondern. — Kirkeklokkecirkulære af 1918. — Synsforretning 1921. —
Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, Chr. Axel Jensen (inventar og
gravsten) 1914, Erik Moltke (bygningsnotitser og gravsten) 1942 og P. Kr. Andersen
(istandsættelse af inventar 1941—45) 1946. — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna
Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1954—55.
Søren Abildgaards dagbøger: XI b. Bl. 34 ff., 155 ff. (trykt i SJyAarb. 1906, p. 156
—59). — J. J. A. Worsaae: Notebog X V I I I . Bl. 52 f . — Povl Jensen: Notebog XI. Bl. 88.
C. Erich Carstens: Die Stadt Tondern. Eine historisch-statistische Monographie. Ton
dern 1861. — Haupt II, 613 f. — Ludvig Andresen: Bürger- und Einwohnerbuch der
Stadt Tondern bis 1869. Kiel 1937. (Citeret: Bürgerbuch). — Samme: Geschichte der
Stadt Tondern bis zum dreissigjährigen Krieg (1627). Kiel. 1939. (Citeret: Gesch.).
Claus Eskildsen: Epitafierne i Tønder kirke, i Ribe Stifts Aarb. 1937, p. 5 15. Samme.
Tønder 1243—1943. Tønder 1943. — Tønder gennem Tiderne, skrevet af danske for
fattere, red. af M. Mackeprang. Skrifter udg. af Hist. Samf. f. Sønderjylland, Nr. 3,
1943, passim, samt især Christkirken (ved Chr. Axel Jensen) p. 554—88. Den nord
slesvigske Kirke II, 45 f. — Emilius Rangert, Niels Friis, P. K. Andersen: Orglet i Tøn
der Kirke gennem 350 Aar (Th. Frobenius og Co. 1946). -— Hans Stiesdal: Tønder Kirke.
Nationalmuseets blå bøger. København. 1951.
Indledning og bygning. 1 Repertorium 2. rk. nr. 9145. 2 Tønder gennem Tiderne
p. 39. 3 Smst. p. 47. 4 Gesch. p. 146. 5 Smst. p. 144. 6 Dokumentet går ud på
folgende: Tønder byråd bevidner, at ridder Jannik Jensen [af slægten Juel i Sønder
jylland] på Tønder herredsting har mageskiftet sine besiddelser i Høxlund og Søllstedt
mod besiddelser i Rierremark til Løgumkloster; til bevis har rådet sat byens segl under
dokumentet, der desuden besegledes af hr. Erik Niclessen ridder, og Nicholaus Kock,
sognepræst ved den hellige biskop Nicolaus’ kirke, der da var til stede sammen med
andre troværdige mænd (Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden IV, 718 19,
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nr 1138, dat. 1. dec. 1365). Høgslund og Sølsted er landbyer i Abild sogn; dette sogns
kirke er indviet til S. Nicolaus og hørte i middelalderen under Løgumkloster. Den mu
lighed kan derfor ikke uden videre afvises, at Niels Kock har været sognepræst, ikke ved
Tønder kirke, men ved Abild, så meget mere som han formentlig har været klostrets re
præsentant ved handelen, hvis anden part repræsenteredes af ridder Erik Niclessen.
7 Repertorium 2. rk. nr. 9148.
Bygning. 8 Tønder præstearkivs regnskabsbøger 1661 ff. 9 Se note 8 og Andresen:
Bürgerbuch p. 206. 10 Sml. kortet fra 1685 i Tønder gennem Tiderne p. 35. 11 Bürgerbuch p. 201. 12 Religgenheden kendes fra et stik i Danske Atlas p. 252. Andresen
oplyser (Bürgerbuch p. 202), at den gamle kirkegård, der efterhånden var byens eneste,
var så overfyldt med døde kroppe, at der ikke fandtes plads tilovers, og derfor bestem
tes det 1659, at byen skulde købe to huse vest for Smedegade, nedrive dem og udlægge
grundene til en ny kirkegård. 13 II, 616. 11 RA. Hansborg D. 40, IV. Kirkeregnskaber for Tønder, Højer, Gram og Sønder Rangstrup herreder 1514—43. Andresen (Gesch.
p. 148) og efter ham Chr. Axel Jensen (Tønder gennem Tiderne p. 555) har året 1520,
nien indførelsen i regnskabsbogen er udateret og kan kun fastlægges til et eller andet
tidspunkt mellem 1514 og 1525, i hvilke år bogen er ført med samme hånd. Andresen
har læst 2 mark i stedet for 11½. 15 Gesch. p. 167. 18 Gesch. p. 166. Udtrykket i
betydning sideskib kendes fra Kristkirkens arkivalier og kapel såvel fra Kristkirken p. 948
som fra Løgumkloster, sidste sted brugt om nordvestkapellet og et †nordkapel. 17 Se
note 14, første del. 18 Indberetning ved Erik Moltke 1942. 19 II, 614 f. 20 Gesch.
p. 169. 21 Tønder præstearkiv. Inventarium 1800. 22 Tønder byarkiv, kirkesager.
Bilag til reparation på tårnet 1798. 23 Gesch. p. 169. 24 SJyAarb. 1906, p. 156. 25 Træ
værket i kvistene er fornyet, og det er derfor ikke muligt ad denne vej at bestemme deres
alder. De er klart angivet på arkitekt V. Dahlerups tegning fra 1863 (fig. 9), men ikke
på en skitse af H. N. A. Jensen fra o. 1840 (i Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek,
Kiel); derimod findes de på to akvareller fra 1838 (i Tønder museum) og vistnok på
en tegning fra 1813 (fremstillende kosakkernes lejr på torvet; i Tønder Museum), hvor
efter det forekommer rimeligst at henføre dem til Kristkirkens opførelse. 26 Tønder
byarkiv, kirkesager. Bilag 1786—90. 27 II, 615, fig. 1584. Haupts tegninger er
gengivet i Gesch. p. 170—171. 28 Tønder præstearkiv. 1541—1823. Sager ang. Tønder
kirke. 29 II, 615. 30 Tønder provstearkiv. Udtaget af pakken: Sager vedr. Tønder
by, læg 1856—1917. Rausachen. Kirchhof. 31 Se note 26 og note 8. 32 Tønder by
arkiv. Forskellige kirkesager 1733—1868.
Inventar. 33 I faglitteraturen er det Petersenske snedker- og billedskærerværksted
i Tønder opdelt i 3 à 4 mestre, alle med navnet Peter Petersen. Hypotetisk tilskrives
prædikestolen i Tønder kirke en Peter Petersen af Chr. Axel Jensen (Tønder gennem Ti
derne p. 564, jfr. p. 569), men denne formodning er endnu ikke blevet bekræftet. Som
Peter Petersen I. må derfor indtil videre regnes mesteren for sangerpulpituret i Krist
kirken, nævnt 1620 i Tønder og død senest 1627. Peter Petersen I I . , der 27. nov. 1666 af
lagde borgered i Tønder, døde 1710. Peter Petersen I I I . aflagde sin ed 13. maj 1693,
han stod i lære hos Peter snedker, vel hans fader (jfr. Haupt I I I , 14, 16). Fra de sidste
to mestres værksted er udgået en talrig række arbejder med rigt, fliget storakantusværk.
Jfr. Kunsthistorisk oversigt. 34 Kunstdenkm. Kr. Südtondern, 1939, p. 22, 104.
35 Peter Michelsen: Stråmosaik, i Budstikken, 1956, p. 69, fig. 20. 36 Gesch. p. 166.
37 I dec. 1627 forlangte Hans Schmidt og salig Peter snedkers arvinger, at betalingen
for deres arbejde »am Lettner geregelt werde«. Den endelige afregning fandt sted 18. aug.
1630 og 1. febr. 1631 (Gesch. p. 217). 38 Jfr, Th. Riewerts, i Nordelbingen IX, 1 ff.
39 Se note 21. I inventariet 1800 kaldes pulpituret »das Chor der lateinischen Schule, wo
für den Rector und Cantor ein geschlossener Kirchenstuhl, wie auch einer für die Stu
denten und Primaneristen« — desuden var der tre bænke til de øvrige disciple. 40E.
Sauermann: Taufsteine, 1904, p. 12, 14. — M. Mackeprang: Døbefonte p. 366. 41 Jfr.
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J. Warncke: Der Lübecker Kanzelmeister Hinrich Mattes, i Nordelbingen XI, 127 ff.
42
Johan Christian Beck var amtsfuldmægtig og siden møller i Tørning. 43 Tønder
præstearkiv. 1541—1823. Sager angående Tønder kirke. 44 Initialerne D A S på den
p. 948 omtalte dørkarm i vindfanget mellem tårn og nordre sideskib har givet anled
ning til det med fraktur malede vers på dørens bagside. 45 Bau- u. Kunstdenkm.
Lübeck, II, p. 365. 46 Gesch. p. 169. 47 Landeskonservators arkiv i Landesamt für
Denkmalpflege, Kiel. 48 Joh. Friedrichsen nævnes også i regnskaberne ved en repa
ration af orglet 1. sept. 1686, da det var blevet beskadiget af lynnedslag.
Gravminder. 49 Kunstdenkm. Stadt Flensburg, 1955, p. 61. 50 Jfr. Th. Riewerts,
i Nordelbingen IX, 30, note 15. 51 Bürgerbuch p. 204. 52 Ifølge Andresen, Gesch.
p. 176 skænkede Hinr. Willems 100 gylden til hospitalet (?). 53 Th. Riewerts: Der
Maler Johan von Enum, i Nordelbingen X I I , 1936, p. 56 f. 54 Jfr. E. Moltke, i Aarb.
f. nord. Oldkynd. 1956, p. 110. 55 Gesch. p. 274, note 18. 56 Kunstdenkm. Stadt
Flensburg, p. 117. 57 Symbolsk og allegorisk fremstilling af menneskets alderstrin om
fattedes også med interesse af middelalderens kunstnere. Et smukt og morsomt eksempel
er reliefferne fra 1525 i Annakirken i Annaberg (Sachsen) med karakteriserende dyr både
for mand og kvinde. Rau- u. Kunstdenkm. Sachsen, IV, p. 25 f. 58 Rau- u. Kunst
denkm. Lübeck, II, p. 365. Allerede 1673 fik han tilladelse til at lade epitafiet anbringe
i koret »nach seinem Ableben«. 59 O. Andrup: Gottorper-Malere paa Frederiksborg.
Kulturminder 1942—43, p. 41. 60 Resten kan ses i en af pastor Hans Magle anlagt
billedbog (ved embedet) og i NM. 61 Kunstdenkm. Stadt Flensburg, p. 133, flg. 60.
62 Kunstdenkm. Stadt Flensburg, p. 133, flg. 61. 63 Bürgerbuch p. 206. 64 Bürger
buch p. 207 med redegørelse for våbnene. 65 Bürgerbuch p. 207. 66 Bürgerbuch p.
207 og 199. 67 Bürgerbuch p. 206. 68 Gesch. p. 206. 69 Reskrivelse ved museums
inspektør Sigurd Schoubye, der også har meddelt betydningen af M M S på epitaf 3 (p. 990).

E.M. 1954

Fig. 42. Detail af døbefont (p. 965).
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EMMERSKE BEDEHUS

Fig. 1. Emmerske Bedehus.

V.M. 1954

EMMERSKE KAPEL (»BEDEHUS«)
TØNDER LANDSOGN
Øst for vejen til Løgumkloster, kort før vejen drejer fra til Emmerske (dvs. øst for
Tønders nuværende kirkegård) ligger ved siden af hinanden to jordstykker ved navn
»Kapelfenne« og »Præstetoft«, og gennem dem gik endnu o. 1900 »kirkestien«. Her har
ligget et †kapel, hvis værnehelgen ikke kendes1.
Da S. Laurentii kirke var blevet nedlagt, fik landsognets beboere dette kapel »hart
vor der stadt gelegen« anvist som sognekirke, og landsognet kaldtes nu Emmerske sogn2.
Allerede 18. april 1542 erklærede kong Christian III. imidlertid over for rådet i Tønder,
at også dette kapel måtte nedbrydes, fordi det var »so hartt und tho na und ock tho
nadeyl der stadt und unsem schlate gelegen«; da sognefolkene var for fattige til selv at
holde en præst og bygge en ny kirke, skulde de for fremtiden benytte S. Nicolai som sog
nekirke3. Året efter, 1543, forenedes by- og landmenigheden til eet sogn. 26. marts 1543
tillod kongen byen at nedbryde kapellet og bruge stenene herfra til at forbedre S. Nicolai
kirke og genopbygge præsteboligen3. Kapellets kirkeklokke ophængtes i S. Nicolai tårn,
hvorfor folk fra det tidligere landsogn for fremtiden skulde have fri klokkeringning ved
begravelser3. Landsognets beboere fik anvist stoleplads i bykirkens vestende — i Krist
kirken kom de til at sidde i tårnrummet — og begravelsesplads i kirkegårdens sydøsthjørne, den såkaldte »Emmerske jord«3 (sml. p. 949, fig. 8). — Fra 1543 betalte land
menigheden tiende til S. Nicolai4, men bidrog ikke til kirkens vedligeholdelse og havde
lige indtil 1869 ingen ret til at deltage i præstevalgene.
Bønderne kunde imidlertid ikke forsone sig med den tysksprogede gudstjeneste, som
de fleste af dem vel heller ikke kunde forstå; kun ved froprædikenerne kl. 5,30 prædikedes
der på dansk; men så tidligt kunde de ikke komme frem, sagde de — og holdt sig efter
hånden helt borte fra kirken. År 1700 anmodede de om at få egen kirke med egen, dansk
præst, men først 1729 fik de delvis deres ønsker opfyldt5, idet der på foranledning af
provst Joh. Hermann Schrader i Tønder oprettedes et embede som dansk trediepræst
ved bykirken; dets første indehaver blev Hans Adolf Brorson. Præsten skulde hver søn
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dag morgen prædike på dansk og hver sondag eftermiddag katekisere på dansk i Emmerske. Katekisationen fandt først sted i et lejet hus, der var for lille til formålet, og da
samtidig skolen også var for lille, byggedes der året efter, ligeledes på provst Sehraders
initiativ et hus, der rummede både skole og kirke, og hvortil midlerne hovedsagelig skaf
fedes ved offentlig indsamling6. Efter genforeningen har Emmerske fået eget menighedsråd.
Da Brorson blev præst i Emmerske, fandtes i Tønder kun tyske salmer (TønderSalmebogen 1731); men allerede 1732 havde han nogle julesalmer færdige, »især sin elske
lige menighed til opmuntring«, og flere fulgte efter.
Angående et formodet Helligkorskapel, se note 7.

På sydsiden er opsat en stentavle, der, mærkeligt nok på tysk, meddeler, at
det kombinerede kapel- og skolehus er viet og bygget 1730 til undervisning i
»Gottseligkeit« for gamle og unge sognepligtige i Tønder.
Bortset fra altersølvet er inventaret fra ny tid8. Indtil for få år siden bragte
præsten - hvem de Emmerske sognefolk havde forpligtet sig til at hente og bringe,
en pligt der står ved magt endnu - vasa sacra frem og tilbage mellem Tønder
og Emmerske, men Tønder meninghedsråd har nu overladt bedehuset et af sine
altersæt, nemlig en kalk fra 1690, 18,8 cm høj, af almindelig barokform, med
ottetunget fod over rund fodplade, knop med rudebosser og svagt konisk bæger.
Graveret, religiøs indskrift, mestermærke under fod og på bæger: IR (Boje
2835) for Jacob Reimer, samt Tønder bymærke. Samtidig disk, med samme
stempler, religiøs indskrift samt under bunden: »H. Nicolaus Tych 1690«. Oblat
æske 1708, smuk, svarende til Højers, 12,6 x 9,8 cm og 4,3 cm høj, med graveret
religiøs indskrift på låget samt »Lorentz Tychsen Consul Tunder Anno 1708«.
Mestermærke ECB i trepas og utydeligt bystempel.
KILDER OG HENVISNINGER
1

Ludvig Andresen: Geschichte der Stadt Tondern, 1939, p. 149. 2 Gesch. p. 158f.
3 Gesch. p. 161. 4 Gesch. p. 162. 5 Tønder gennem Tiderne p. 116. 6 Claus Eskildsen,
i Sønderjysk Maanedsskrift, 1931—32, p. 8—12. 7 Ældre forfattere, bl.a. C. E. Car
stens: Die Stadt Tondern. 1861. P. 104, 119, har antaget, at der uden for Tønder by
har ligget et nu forsvundet kapel, viet det hellige kors. Ved vejen til Møgeltønder ligger
et par jorder med navn »Helligkorstoft« og »Korseng«, og her skulde det angivne kapel
have ligget. Ud fra de oplysninger, der gives om det formodede kapel, er det imidlertid
tydeligt, at det drejer sig om en forveksling med Emmerske kapel. Hvad angår navnene
på de to jorder, har de formentlig hort til det helligkorsalter, der vides at have eksisteret
i en af de middelalderlige Tønderkirker.
8
Altertavlen er et maleri, Kristus i mandorla, signeret J[oakim] S[kovgaard] 1919. Alterstager, skænket 1889. Alterkrucifiks skænket o. 1864. Alterskranke 1921 (snedker Jens
Sørensen, St. Emmerske). Døbefont 1955, af bremerkalksten (maler og billedhugger
Christian Magle). Dåbsfad af messing, samtidigt og udfort af samme. Prædikestol og
stolestader 1889 (snedker S. Cosmos og maler A. D. Rader). Maleri, Rrorson, kopi 1938
efter Kristkirkens, udført af Carl Tønder. Harmonium 1939. Klokke 1957, forsinket genforeningsklokke. De Smithske jernstøberier, Ålborg. Samtidig klokkestabel. Jfr. meddelelse
febr. 1957 fra sognepræst Hans Magle, samt ang. altersølvet fra museumsinspektør Sigurd
Schoubye.
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HELLIGÅNDSHOSPITALET I TØNDER
Den ældste, sikre efterretning om et helligåndshospital i Tønder er så sen som 1523.
11. nov. dette år udstedte Frederik I. et åbent brev til »den vorstendern ut unse stadt
lutcke Tundern« med tilladelse til at lade foretage en offentlig indsamling i hertugdøm
merne, da man agtede at opføre en »nygh gebuwete to de ere des hylgen geistes« i Tønder,
med et kapel og et hus til at underholde fattige syge; desuden anbefalede han hospitalets
udsendinge til sine undersåtters godgørenhed1. Da brevet taler om en ny bygning og
nævner forstandere, må man antage, at hospitalet har eksisteret før 1523, og at det, man
ville samle ind til, ikke var en nyoprettelse, men en genopførelse af en ældre stiftelse. For
mentlig er denne, der som dets efterfølger, det nuværende alderdomshjem, lå ved Øster
port, blevet ødelagt 1517, da hele Østergade hærgedes af ildsvåde, og man har så 1523
søgt at skaffe midler til at rejse et nyt hospital på det gamles plads. 1725 brændte hospi
talet atter, men genrejstes 1729-31. På indskrifttavlen over husets dør meddeles, at det
er bygget på et 1523 nedlagt dominikanerklosters plads (eller i hvert fald at det har været
et kloster før reformationen); dette er dog forkert, og Andresen har påvist, at denne mis
forståelse første gang dukker op i litteraturen i Pontoppidans Danske Atlas2, og derefter
oplives og udbygges af Carstens3.
KILDER OG HENVISNINGER
1

Ludv. Andresen: Geschichte der Stadt Tondern, 1939, p. 155.
Nordelbingen V I I , 1 8 f f .

2

V I I , 269.

3

Jfr.

TØNDER †S. LAURENTII KIRKE
Navnet Tønder træffes første gang hos den o. 1130 virkende arabiske geograf, Idrisi,
der på sit verdenskort angav »Tundira« som en sikker ankerplads. Byen har formentlig
også udviklet sig som havneplads for Møgeltønder — dette navn kendes tidligst 12881
— og derfor overtaget den ældre bebyggelses navn (sml. Haderslev over for Gammel
Haderslev), hvis ældste form var Tønder alene. Langt ned i årene kaldes Tønder snart
med dette navn, således 12142, første gang kirken nævnes (hvis ikke her menes Møgel
tønder) og — med fuld sikkerhed — i dens stadsret3 fra 1243, snart Lilletønder eller Lutkentundern3, hyppigst det sidste.
Det vides ikke, hvornår Lilletønder blev selvstændigt sogn med egen kirke; denne,
der (jfr. ovenfor) vistnok tidligst nævnes 1214, blev viet S.Laurentius; til sognet hørte,
foruden byen, også bønderne i Emmerske, Tved og Korntved, dvs. det nuværende
landsogn.
Meget tyder på, at S. Laurentius har været byens eneste sognekirke langt op i 1400’rne.
Kirkelisten i »Ribe Oldemoder« (o. 1325) omtaler4 kun »litlætundær« uden angivelse af
kirkeantal eller værnehelgen; det samme er tilfældet med Ringkøbing, som i middelalde
ren kun havde og endnu kun har een kirke, mens Vardes to og Ribes fem kirker opreg
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nes med angivelse af deres værnehelgener. Lilletønder svarede da også samme afgift
som Ringkobing, 10 skilling engelsk, mens Ribes fem kirker kun betalte 2—4 sk hver“.
1448 og 1479 nævnes sognepræsten i Lilletønder (uden angivelse af kirkens værnehelgen),
hvad der tyder på, at der kun har været een sognekirke, og da endnu S. Laurentii kirke,
til hvilken S. Nicolai kirke i den nye bydel (sml. p. 938) vel har været annekteret. Men
år 1500 blev forholdet omvendt. Ribebispen lagde da den gamle S. Laurentii kirke som
anneks til S. Nicolai (p. 938). S. Laurentius var derefter kun kirke for landsognet, endda
kun i få år. Reformationen synes at være indført i Tønder o. 1530 i dette år nedlagdes
i alt fald klosteret (sml. p. 1024), og kort efter må kirken være nedbrudt. Endnu før 1533
gav kong Frederik borgmester Johan Ketelsen brev »up de stede van sunte Laurentkerckhave tho Tundern«6. Om landsognets videre skæbne, se Emmerske sogn p. 1019.
Ligesom de andre kirker i Tønder og Højer hrd. hørte Tønder i middelalderen under
Ribe'bispestol, nærmere betegnet under ærkediakonen, der var regnskabsprovst for disse
kirker (jfr. indledningen p. 31 ff.). Ved reformationen afbrødes forbindelsen med Ribe, og
ved kirkeordningen 1542 lagdes Tønder sammen med alle andre under Ribe hørende
kirker i hertugdømmet under Slesvig bispestol7. 1545 fik Ribe dog sin ret til at visitere
o« hore kirkernes regnskab tilbage, men den hertugelige amtmand — ved landsdelingen
1544 var Tønder kommet under hertugen — lagde sig imellem, og først ved forliget mel
lem kongen og hertugen i Kolding 1578 blev Ribes ret hertil fastslået, dog skulde amtsskriveren som hertugens repræsentant deltage i regnskabshøringen. Da den gottorpske
hertug 1660 opnåede fuld suverænitet, blev forbindelsen med Ribe atter afbrudt og
denne” gang for bestandig, med undtagelse af sekvestrationsperioden 1684—89. — På
andre områder hørte Tønder kirke direkte under generalsuperintendenten i Slesvig,
uden nogen provst som mellemled, og dette forhold vedvarede til 1850. Efter at det
gottorpske Slesvig i 1721 var blevet kongeligt (og dermed også Tønder), modsatte byen
sig at generalsuperintendenten holdt visitation, og først fra 1734 blev denne regelmæssig.
Patronats- og præsentationsretten indehavdes i hvert fald o. 1500 af den gottorpske
hertug. Ved reformationen synes byrådet at have tiltaget sig præsentationsretten8, som
det derefter vedblev at udøve; det præsenterede sognepræst og kapellan, som menigheden
derefter valgte9. Et kgl. reskript af 1733 fastslog, at »det frie præste- og rådsvalg« tilkom
magistraten10. Ved kirken var ansat en sognepræst og en kapellan, der begge var tyske
præster, og først 1729, efter talrige klager fra landmenigheden over det tyske prædikesprog, ansattes en tredie, dansk præst11. Ved kgl. resolution af 1737 fastsloges det, at
hovedpræsteembedet skulde besættes umiddelbart af kongen, således at magistrat og
borgere herefter kun præsenterede og valgte 2. og 3. præsten. Landmenigheden hav e
dog ingen indflydelse på præstevalget, idet kun de af byens borgere, der havde egen
arne, var valgberettigede12.
Følgende fire altre kendes fra Tønder, for de første tre’s vedkommende er det uvist,
om de har stået i S. Laurentii eller i S. Nicolai kirke: Vor Frue alter, Helhgkorsalter, Sø
farendes alter (vel et Nicolai-alter) samt S. Gertruds alter, det sidste (1514) betegnet som
liggende i ecclesia parrochialis Zunder Ripensis diocesis.

Kirken skal have ligget i Vestergade 31-35, og kirkegården skal have strakt
sig langs denne gades nordside, fra Laurentiusstrømmen til det nuværende
hotel Tønder; ved dettes opførelse (1895), ved kælderudgravninger Vestergade
29 (1938) og Vestergade 31 (1949) blev der blotlagt flere grave; sidstnævnte
sted iagttoges stærkt odelagte munkestensgrave og en større knoglesamling,
der skønnedes at være en epidemibegravelse. Kirkegården blev efter 1533 for
vandlet til byggegrunde.
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Kirken har antagelig været opført helt eller delvis af granitkvadre ligesom
flere af egnens andre kirker: Hjerpsted, Daler og Emmerlev. I alt fald kan de i
den gamle latinskole og i Slotsvandmøllen benyttede kvadre ikke henføres til
andre af Tønder bys forsvundne kirker, idet disse er opført på et tidspunkt,
hvor man ikke mere byggede af granitkvadre i større udstrækning. Opførelsestiden for S. Laurentius må skønnes at ligge forud for 1200.

KILDER OG HENVISNINGER
D e vigtigste oplysninger om †S. Laurentius er samlede hos Ludvig Andresen: Ge
schichte der Stadt Tondern, 1939, og i samleværket Tønder gennem Tiderne, 1943—44.
1 »Ribe Oldemoder« (ed. O. Nielsen) p. 24. 2 Danske Atlas V I I ,
262. 3 Tønder
gennem Tiderne p. 47. 4 P. 108. 5 Tønder gennem Tiderne p. 114. 6 Gesch.
p. 158. 7 Gesch. p. 160, 161. 8 Gesch. p. 157. 9 Gesch. p. 171. 10 Tønder gennem
Tiderne p. 203. 11 Gesch. p. 165. 12 Gesch. p. 171.

TØNDER †GRÅBRØDREKLOSTER
Franciskanerklostret i Tønder stiftedes 18. juli 1238 af ridderen Johannes Naffnessøn
og hans hustru Elsiff1. Stifteren, der hørte til hertug Abels kreds, testamenterede klostret
en eng ved navn Kornhemæ på Føhr, som senere blev solgt til Ribebispen2. Han blev
begravet på klosterkirkegården, og 1563 berettede franciskanermunken Lütke Naamensen fra Flensborg, som en tid havde opholdt sig i klostret i Tønder, at han havde
set denne »Hans Nahmensen«s stiftelsesbrev og hans gravsten, der bar hans våbenmærke,
en hest; stenen var efter klostrets brand blevet indmuret ved siden af den nordre kirke
dør2.
Klosterkirken, der var viet Vor Frue, blev indviet 16. august 1247 af Ribebispen
Gunner. 1266, 1287, 1294 og 1438 holdtes her provincialkapitel for provinsen Dacia, der
omfattede hele norden. 13. september 1291 gav pave Nicolaus IV. klostret et afladsbrev
med aflad på 1 år 40 uger til alle, der besøgte klosterkirken på de store Vor Frue dage,
S. Francisci, S. Claras og S. Antonii dag, hvilket dog også tilstodes de andre klostre i
kustodiet Ribe3.
Klostret lå på området mellem Skibbrogade og Vidåen, syd for Vestergade, og græn
sede oprindelig op til slotsgrunden. 1499 blev dets område dog skilt fra slottets, idet
hertug Frederik dette år gav sin husfoged Niels Ruthe »ein werff, huss und hoefstede
twischen vnser borch vnde deme closter tho Lutkentunderen, vom suluen closter Jnt
westen belegen«4. Vinteren 1501—02 brændte en del af byens sydvestre kvarter, deri
blandt de bygninger, Niels Ruthe havde ladet opføre på sin grund, og sikkert også klo
stret, der dog blev genopbygget5 (jfr. ovenfor).
1503 blev klostret reformeret fra Ribe, og en del af munkene erstattedes med danske
munke; der indsattes borgerlige forstandere til at bestyre klostrets verdslige anliggender.
20. oktober 1507 ansøgte amtmanden Claus Ahlefeldt dog hertugen om, at hovedparten
af munkene måtte blive tyske, da dette vilde være til klostrets største nytte og bedste".
I disse år modtog klostret anselige beløb i sjælemessegaver. 1513 erklærede hertugen
sig villig til at udlevere klostret de 280 mark, som hans 1511 afdøde marsk, Otto Rant64 *
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zau, havde testamenteret det til sjælemesser for sig selv, og hertugens gemalinde, Anna,
som døde 1514, testamenterede klostret 100 mark; til gengæld lovede klostret to gange
årligt at holde sjælemesse for hende7.
Allerede 1530 blev klostret ophævet, men forinden havde amtmanden beslaglagt stør
ste delen af klostret og oplagret slottets forråd i klosterbygningerne, så munkene kun
havde kirkens kor, en sovesal og et spiserum til rådighed. Da kongen 1530 kom til Tønder,
bad guardianen, Niels Thybo, om tilladelse til, at han og munkene måtte blive i klostret;
kongen gav løfte om svar ved sin afrejse, men til trods for guardianens fornyede bøn blev
svaret et blankt afslag: hvis munkene skulde blive, vilde slotsherren ikke kunne få plads
til sine folk, og desuden lå klostret for nær slottet, det måtte derfor nedbrydes. Da kon
gen var rejst bort, tog amtmanden resten af klostret i besiddelse og jog munkene bort8;
kort efter begyndte nedrivningen. En del af klosterbygningerne synes dog at være ble
vet stående, thi 2. februar 1543 skænkede Christian III., til tak for tro tjeneste, Jacob
van Wettringe en grund »na der breite und lenge des closterhauses« i Tønder, hvor han
nu boede, og 27. november 1559 gav hertug Hans den ældre til Claus Jæger en fri bolig
»i vor Stad Tønder i klostret, hvor han nu bor«9. 1586 brændte Ulvegade (Uldgade) og
alle de bygninger, der lå på klostrets og Niels Ruthes grund, og herved er sandsynligvis
de sidste rester af klostret blevet ødelagt10.

Klostret har ligesom †S. Laurentii kirke (p. 1022) ligget i byens vestre del,
men syd for Vestergade og tæt ved slottet (jfr. ovenfor). Da Christian III. 1543
skænkede klostergrunden til sin amtsskriver, omfattede den de arealer, hvor
Møllevej og Ulvegade senere blev udlagt11.
Efter opførelsestiden at dømme må både kloster og kirke være opført af
munkesten. Ved den delvise nedbrydning i begyndelsen af 1530’rne anvendtes
materialerne til slottet12. Fra tid til anden er der her gjort enkelte fund, der
måske er mindelser om klostret, bl.a. en signetring af guld, der blev fundet 1911
i Vestergade 26, i 11/2 meters dybde på en brolægning13.

KILDER OG HENVISNINGER
Ludvig Andresen; Zur Geschichte des Klosters in Tondern, i Nordelbingen V I I , 1928,
p. 1—22 (her betegnet: Nordelbingen). — Samme: Geschichte der Stadt Tondern, 1939,
passim (her betegnet: Gesch.).
1 S. R. D. V, 112. 2 Nordelbingen p. 2. 3 Diplomatarium Danicum 2. rk. IV nr. 32.
4
Nordelbingen p. 6. 5 Gesch. p. 78, 85, Nordelbingen p. 6. 6 Nordelbingen p. 7f.
7 Smst. p. 10, Gesch. p. 154. 8 Nordelbingen p. 14, Gesch. p. 31, Tønder gennem Tiderne
p. 115. 9 Nordelbingen p. 16. 10 Smst. p. 17. 11 Gesch. p. 85. 12 Andresens oplys
ning (Gesch. p. 185), at amtmanden 1609 til skolens nybygning skænkede kvaderstene,
»die noch vom Kloster stammten und beim Rau der Wassermühle nicht verwendet wor
den waren«, og som strider mod hans udtalelse (p. 158), hvor han sikkert mere rigtigt
siger, at kvadrene stammede fra S. Laurentii kirke, kan næppe stå til troende; da klo
stret blev bygget, var kvadersten som byggeemne forlængst gået af brug, mens der er
god grund til at tro, at S. Laurentius var opført af kvadre (jfr. p. 1023). Da imidlertid
både denne kirke og klostret blev nedbrudt samtidigt og stenene vel stablet på den nær
liggende slotsgrund, er det klart, at man 1609 ikke havde nogen klar mening om, fra
hvilken af de to bygninger kvadrene hidrørte (jfr. også Chr. Axel Jensen i Tønder gennem
Tiderne p. 554 note 2). 13 Smst. p. 74 og fig. 48.

Fig. 1. Højer. Ydre, set fra syd.

E. M. 1956

HØJER KIRKE
HØJER FLÆKKE
irken, der tidligst nævnes i »Ribe 01demoder«s kirkeliste1 (o. 1325—50), var viet
S. Peder2 (jfr. kilde og altertavle).
I kong Valdemars jordebog er Højer nævnt som kongelev, og muligvis har landsherren
allerede da haft patronatsretten. Dette var i alt fald tilfældet senere i middelalderen3,
således at reformationen ikke kom til at betyde nogen ændring i patronatsforholdene.
I cathedraticum* betalte kirken 8 sk. engelsk1 og i procuratio4 på reformationstiden
4 sk. engelsk. 1544 kom kirken under hertug Hans, og 1576—78 fik han tilkendt patro
natsretten, hvilket bevirkede, at sognet lagdes under Slesvig stift for først ved genfor
eningen at vende tilbage til Ribe stift5. Efter hertug Hans’ død 1580 blev kirken got
torpsk, og dette vedvarede, til den 1713—21 påny kom under kongen. Endnu i 1700’rne

K

* Cathedraticumafgifterne fra kirkerne under Ribe stift findes tilføjet kirkelisten i »Ribe Olde
moder« (udg. O. Nielsen 1869 p. 108 f.), som er affattet i 1300’rnes anden fjerdedel. For kirkerne under
Slesvig stift henvises til cathedraticumlisterne i Quellensammlung VI, 260 og 277. Procuratioafgiften
er hentet fra listen »Procurationes sacerdotum in archidiaconatu riipensi« i Nye Kirkehist. Saml. I,
668 f. Om forholdene i nyere tid henvises til Wolf Christian Matthiä: Reschreibung der Kirchenver
fassung in den Herzogthümern Schleswig und Holstein II (Flensburg und Leipzig 1786), Jensen:
Versuch einer kirchlichen Statistik .. 1840 samt Trap: Slesvig – til disse værker såvelsom til M. Mackeprangs almindelige indledning til »Danmarks Kirker«, Sønderjylland (Haderslev amt p. 31 ff.), henvises
een gang for alle.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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og 1800’rne havde menigheden dog tildels bevaret sin gamle valgret; 1786 formede det
sig således, at amtmand og provst præsenterede, menigheden valgte, og kongen konfir
merede. Kirken er nu selvejende.
Korsarmene skal ifølge en meddelelse i Danske Atlas 6 være opfort af en rig jomfru,
Cecilie Ehms, der på egen »Bekostning endnu før Reformationen har ladet [kirken] ud
vide«. Opførelsen af disse korsarme skal muligvis sættes i forbindelse med ødelæggelsen
af Anflod kirke 1436 (Tønder-Højer-Lø), hvis menigheder (med Poppenbøl og Rutebøl)
herefter blev lagt til Højer.
1632 omtales i kirkeregnskaberne en S. Peders kilde, der forbedredes på jerntøj for
15 sk., men uden nærmere stedsangivelse 7 .

Kirken ligger nogenlunde midt i byen. Den stærkt beplantede kirkegård har
ikke været benyttet siden 1862, da det første stykke af annekskirkegården
nord for byens hovedgade blev indviet; den gamle kirkegård har fald mod syd,
hvor den ligesom i øst hegnes af nye kløvstensdiger, mens norddiget er af
store, rå kampesten; i vest er der dels huse, dels en nyere teglstensmur med
køreport og låger mellem teglstenspiller 8 ; fløjene er af smedejern ligesom ved
den østre indgang.
En østre †kirkerist forfærdigedes 1632 9 .
Et halsjern er ophængt på våbenhusets gavl 10 .
Kirken består nu af romansk skib og senromansk kor, men det sidste har
afløst et ældre kor med apsis; korsarmskapellerne, våbenhuset i syd og tårnet
i vest med yngre trappehus i nord er gotiske, og et sakristi på korets nordside
er fra 1748. Orienteringen har lille afvigelse til syd.
Bygningens romanske del, hvis ydre har bevaret dele af en særpræget blændingsdekoration, skal formentlig henføres til tiden omkring 1200. Materialet
er stærkt blandet; i murenes nedre halvdel er der vistnok udelukkende benyttet
granitkvadre udvendig, mens den øvre del er af munkesten (25—26 × 12—13 ×
7,5—8,5 cm) og tuf med enkelte granitkvadre; om sidstnævntes placering, se
nedenfor. Skibet har en næsten jorddækket dobbeltsokkel af granit, det nedre
skifte med attisk profil, det øvre med hulkant; de forsvundne bygningsdele
har haft en tilsvarende sokkel, der for korets vedkommende muligvis er bevaret
nogenlunde på sin oprindelige plads; nogle af †apsidens sokkelkvadre er genanvendt under den midterste del af korets østgavl, hvor de antagelig indgår i
apsisbuens tilmuring, og fire hulkantede apsiskvadre er benyttet i tårnet 11 .
Det til skibet hørende †kor har tilsyneladende haft samme udstrækning som
det nuværende; dels antyder den måde, hvorpå apsiskvadrene indgår i øst
gavlen, at denne altid har haft sin plads her, og dels er den allervestligste del
af nordmuren med en endelisén et levn fra det første kor; denne 30 cm brede
lisén viser, at koret har haft enten en til skibets svarende dekoration (sml. ne
denfor), eller endelisener forbundet af en gesimsfrise.
Hver af skibets langmure, hvis højde over nedre sokkelskifte er ca. 5,75 m,
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Fig. 2. Højer. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1954 og 1956.

har haft fire rundbuede blændarkader, der alle er stærkt ødelagte. Bedst står
nordmuren, hvor de tre østre arkader er i behold omend beskadigede og delvis
dækket af korsarmen. De brede arkader, der kun springer 4—5 cm frem, stræk
ker sig fra soklen til lidt under murkronen og adskilles af pilasterlignende
led (se dog om forholdene ved dørene), som i vederlagshøjde har kragbånd af
en halvrund, forkrøbbet vulst. Bag nordre korsarm, hvor muren står blank
med stærkt forvitrede fuger, ses stikket af det østligste vindue lige midt i ar
kaden; et tilsvarende stik anes i den følgende arkade, og man må sikkert regne
med, at der har været et vindue i hvert arkadefelt. Vindues- og arkadestik er
muret af vekslende tuf- og munkesten med et prydskifte af krumme teglsten;
i sviklen mellem de to arkader og på begge sider af vinduet er der i tuf- og
teglmurværket indsat enkelte veltilhugne kvadre, hvis former og anbringelse
synes at tilsigte en dekorativ udsmykning af murværket, der således — trods
materialeblandingen — må have været beregnet til at stå blank. Sydmuren
er stærkt omdannet ved skalmuring, og man sporer kun pladsen for den mid
terste pilaster samt dele af de tilstødende arkadebuer. Langmurenes blændingsdekoration brydes af dørene, idet disse er anbragt lige under de to vestre ar
kadebuers vederlag og således, at de rundbuede døres svagt fremspringende
kvaderstensindfatning
har
overtaget
pilastrenes
funktion.
Bygningens
øvre
sokkelskifte løber af mod dørindramningen, det nedre er forkrøbbet ind i dør
falsen. Selve lysningen er retkantet og i alt fald i nord dækket af et glat tym66*
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panon, som efter 1913 har fået en tysk indskrift 12 ; de smige inderkarme har i
syd rundbuet, i nord fladbuet (måske fornyet) stik; begge døre er i brug.
Den runde triumfbue, fortrinsvis af kvadre, har fremspringende, kiledannet
slutsten mod øst og vest. En del af skibets vestre taggavl, muret af rå kamp,
tegl og tuf og forsynet med et savskifte, indgår i tårnets murværk.
Ændringer og tilføjelser. De arbejder, der omfatter apsidens nedrivning, ko
rets ombygning og skibets overhvælvning, må henføres til anden halvdel af
1200’rne. Det er nævnt, at det nuværende kor sandsynligvis har samme ud
strækning som det ældre (p. 1026), men murene må allerede på et tidligt tids
punkt være blevet stærkt omsat. Nordmuren, som er af tuf og munkesten,
fik to rundbuede vinduer (den udvendige højde er over 140 cm, afstand fra
vindue til murkrone 82 cm), og det er muligt, at både syd- og østmuren har
haft tilsvarende åbninger, men her er alt tilsløret af senere skalmuringer. I for
bindelse med ombygningen blev koret dækket af et helstenshvælv, der dels
har vederlag i murene, dels på de kun halvsten fremspringende skjoldbuer,
som er muret af kvartrunde sten; skjoldbuerne i nord og syd har spidsbuet,
tvedelt forløb omkring de enten tilmurede eller ødelagte vinduer. Hvælvingen
er ottedelt af 15 cm brede, halvrunde ribber, af hvilke den nordre og søndre
udgår fra den tvedelte skjoldbues sammenstød (sml. korsarmene i Haderslev
domkirke, p. 64, fig. 11) 13 . På oversiden ses, at det høje, spidst kubeformede
hvælv, som er ringmuret, af bindere, er 1 ½—2 sten tyk forneden og forsynet
med udmurede lommer (indtil overkant af murkrone). Korets østmur har både
ind- og udvendig fået en skal af munkesten, formentlig sengotisk ligesom tag
gavlen; denne har over en båndblænding, flankeret af to aftrappede, rudestillede blændinger, tre stigende højblændinger, de yderste tvillingdelte over kon
sol, den midterste nærmest rundbuet og med glug.
Skibets to hvælv er fra samme periode som korets og muret på samme måde 14 ,
men de hviler på svære piller og buer. Østhvælvet har ribbenet og ribbeprofil
som koret; nord-syd ribberne har dog ikke vederlag i murene, men i vægpiller,
der midtdeler faget, således at det har to spidse skjoldbuer både i syd og nord.
Vestfaget har — vel af hensyn til dørene — kun diagonalribber, 29 cm brede
og med trekløverprofil, og dets skjoldbuer samt den brede gjordbue har halvstensfals. Ved hvælvslagningen fik i alt fald skibets vestfag et nyt, rundbuet
vindue i nord og syd til erstatning for de ældste, som ikke korresponderede med
hvælvet; sydvinduet ses fra våbenhusloftet, tilmuret med munkesten.
Det lave våbenhus foran syddøren må enten være fra o. 1300 eller sengotisk 11 .
Det er af munkesten over en velhugget, hulkantet granitsokkel, men stærkt
skalmuret i nyere tid. Gavlen, hvis nuværende form må være fra 1700’rne, har
en fladrundbuet dør, som bryder to ældre savskifter; derover følger en tvedelt
blænding flankeret af to lysåbninger, og endelig to savskifter. Hver flankemur,
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Fig. 3. Højer. Indre, set mod øst, efter restaureringen.

der i nyere tid er forhøjet med to skifter, har indvendig fire spærstikafsluttede
spareblændinger. I den vestre del er der en kalk(?)grav15 på ca. 240 × 85 cm,
som blev tømt ved sidste restaurering og forsynet med en trælem, og i sydøsthjørnet findes en blystøberkamin fra 1700’rne(?).
Korsarmskapellerne ud for skibets østende er sengotiske og muligvis opført i
tiden efter 1436, da menigheden fra Anflod kirke blev lagt til Højer11. Materia
let er genanvendte granitkvadre og munkesten i munkeskifte. Sydkapellet er
stærkt skalmuret, og gavlens eneste dekoration er nu to savskifter i fodlinien.
En niche udvendig i østmuren kan være oprindelig, men er måske snarere la
vet til kobberpladen, der omtales p. 1044. Det bedre bevarede nordkapel har lidt
under rejsehøjde en række aftrappede, rudestillede blændinger, i øst og vest
otte (førstnævnte sted dog senere omdannet til fire), i nord to og to flankerende
et nyere vindue, over hvilket der ses rester af et ældre, fladbuet; gavllinierne
har altid været glatte. Begge kapeller har samtidige krydshvælv med kvartstensribber, og de står i forbindelse med skibet gennem rundbuede arkader.
Tårnet er opført i samme periode som korsarmene og af lignende materialer.
Da byggearbejdet på tårnet påbegyndtes, blev den nedre del af skibets vest
gavl fjernet, mens selve trekantgavlen bevaredes, og tårnets østmur opførtes
under og over denne. Tårnet blev ikke straks rejst i sin nuværende skikkelse;
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dels er krydshvælvingen med kvartstensribber en lidt senere tilføjelse, selv
om den har vederlag i murene, og dels spores der et — muligvis kun kortva
rigt — byggestop noget over skibets murkrone. Tårnrummet har rundbuet ar
kade til skibet og fladbuede, dørlignende blændinger i nord og syd. Tårnrum
met belyses af et nyere sydvindue, men fra første færd må lysåbningerne have
siddet højere; i alt fald ses der udvendig i nord (de andre sider er skalmurede)
en fladbuet, blændet lysåbning, der må være blevet tilmuret ved hvælvslagningen. Opgangen til tårnets øvre del var en tid fra skibet, ad en fladbuet åb
ning eller lem brudt gennem vesthvælvingens vestre kappe og videre gennem
et hul i skibets gavl. Mellemstokværket, der som antydet en overgang har været
tårnets øverste, har i nord to fladbuede, falsede lysåbninger eller glamhuller;
den østre tjener nu som overdør for trappen, den vestre er helt omdannet.
Det øverste stokværk med sadeltag og gavle i øst-vest er muligvis samtidigt
med trappen (se nedenfor); det har i nord en asymmetrisk anbragt åbning,
fladbuet i spidsbuet spejl og med stik af vekslende røde og sorte sten samt
prydskifte af lige løbere; til de andre sider er der nu fladrundbuede åbninger.
Af gavlene har kun den østre beholdt sin gamle form med savskifte i fodlinien
og fem højblændinger, de yderste med kvartrund afslutning, de følgende tvil
lingdelte med rund- eller spidsbuer over konsol; den midterste er spids, flan
keret af to cirkelblændinger og savskifter; sidstnævnte blænding har en flad
buet glug til tagrummet, hvor klokkerne er ophængt; den vestre taggavl har
nu savskifter og to fladrundbuede glamåbninger. Syd- og vestmuren er besat
med jernankre; i syd findes årstallet 1781, der skal henvise til skalmuringer i
syd og vest 16 , som dog er fornyet 1923.
Trappehuset i nordhjørnet mellem skib og tårn er af materiale som tårnet,
og det samme gælder den sikkert kun lidt yngre støttepille på trappens vest
side; trappen, der har fladbuet underdør, loft af fladbuede, udkragede binder
stik og tynd, rund spindel, fører med en usædvanlig stærk stigning (hvert trin
er på fire skifter) til en af de nævnte lysåbninger i mellemstokværket.
Sakristiet på korets nordside er opført 1748 af små teglsten, der tillige med
blyet blev foræret af »en god mand« 17 ; gavlen har kurvehanksformet dør, lille,
retkantet vindue og ottekantet glug til tagrummet, og gavllinierne er mar
keret med en fremspringende kant; det indre er fladloftet.
En †tagrytter, »det lille tårn midt på kirken«, trængte til reparation 1730 18 .
Tagværkerne. Over korsarme og tårn er der kun levnet få stykker gammelt
egetømmer, og det samme gælder koret og skibets østfag, hvor de gamle spær
er genbenyttet som hanebånd og langstole. Kun over skibets vestfag er der
bevaret 11 egespærfag af krydsbåndstype, nummereret fra vest mod øst med
romertal (i nord øksehug, i syd huljern); i stedet for de korte spærstivere, der
må være samtidige med hvælvene, er der spor efter nogle længere, som synes
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at forudsætte bindbjælker, hvilket tyder
på, at spærfagene kan indeholde rester
af skibets ældste tagværk.
Tårn, trappehus og gavlene på syd
kapel og våbenhus står i blank mur, re
sten er hvidtet, og soklen er tjæret over
alt; de høje, retkantede vinduer, hvoraf
nogle sikkert stammer fra 1821—2219,
mens andre (i korsarmene) er fra den
indvendige restaurering 1954—55 (ar
kitekt,
kgl.
bygningsinspektør
Thomas
Havning), da de fladbuede, indvendigt
falsede åbninger, der i tidens løb var
blevet
stærkt
forhuggede,
genskabtes;
våbenhuset har gulv af gamle kalkstensA. Gabs 1954
fliser, de øvrige gulve er nye, af gule mur
Fig. 4. Højer. Kalkmaleri i nordre korsarms
hvælving (p. 1031).
sten. Alle tage er tækket med bly; på
skibets nordside, nordkapellet og våbenhuset findes årstal fra 1700’rnes slut
ning og initialer for kirkeværger og andre.
To vindfløje over tårnets gavle har udstansede faner med Christian VI.s kro
nede spejlmonogram og årstallet 1738.
En solskive i våbenhusets gavltrekant er af sandsten, med rokoko-topstykke
og indskrift: 55 Gr(ader) P.M.D.
Kalkmalerier. Under sidste restaurering blev der fjernet en skablonbemaling, der for korets vedkommende skal være udført 190620; ved samme lejlig
hed afdækkedes forskellige kalkmalerier, på skibets vestre skjoldbue nogle
store, senbarokke akantusblade i rødt, hvidt og gult, på skibets vestvæg og på
gjordbuen store, sengotiske kolbeblomster i rødbrunt med sort konturering;
begge dele er atter overhvidtet, hvorimod en sengotisk dekoration i nordre
korsarm, fra o. 1500, står fremme; hvælvingens bemaling (fig. 4) med sparre
mønster, krabbeblade og franske liljer er velkendt fra andre kirker, sml. Hygum
tårnhvælv, Haderslev amt p. 748, fig. 9.

INVENTAR
Inventaret bærer præg af kirkens hovedrestaurering 1954—56 med deraf
følgende op- og udrydning (prædikestol, stolestader), med arkitekttegnede ny
anskaffelser
(prædikestol,
stolestader,
hængelamper,
præsterækketavle,
salmenummertavler) med placering (især stolestader, font og orgel med pulpitur-
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panel). Det ældre inventar har fået sin staffering renset, konserveret og ud
bedret (altertavle, korbuekrucifiksgruppe), overmalede farver er fremkaldt
(bl. a. fontehimmel).
Alterbordet er fra nyere tid, muret og pudset.
Som altertavle tjener nu kirkens gotiske fløjalter, der fra 1862 21 til 1906 havde
været fjernet til fordel for Schleisners Gethsemane-maleri (jfr. nedenfor); før
fjernelsen havde den ifølge Haupt været Sønderjyllands måske bedst bevarede
gotiske tavle, men da Haupt så den i tårnrummet i begyndelsen af 1900’rne,
var den i forfald og figurerne tildels forkert opstillede. Efter en pågående re
staurering ved Wilh. Jensen, Garding, genopstilledes den på alteret, idet den
samtidig fik en ny, alt for høj, kluntet predella (1956 gjort 15—16 cm lavere)
med et nadvermaleri. Under kirkens sidste hovedrestaurering stod (1954) de
Jensenske farver stærkt skallende, men 1956 fikseredes de, og ved P. Kr. An
dersen tonedes de grelleste farver ned. Malerierne på fløjenes bagsider har der
imod aldrig været overmalede og står ganske velbevarede omend noget matte.
Altertavlen 22 (sml. fig. 3) er et gotisk triptychon (midtskabet 158 × 172 cm),
et nordtysk arbejde fra o. 1425, hvis skulptur er nøje sammenhørende med den
kun lidt yngre Felsted-tavle (Åbenrå amt) og den store Boeslunde-tavle fra
1450’erne 23 (nu i Nationalmuseet, jfr. DK. Sorø p. 759 — her for tidligt da
teret) og andre. Malerierne er vistnok fra samme værksted som malerierne på
den lille tavle i Schwartau 24 lidt nord for Lübeck. Sandsynligvis hidrører tav
len da fra et lybsk værksted, og sammenhængen mellem denne og altertavle
skulpturerne i Lübeck Jacobikirke (1435) er da også forlængst erkendt, uden
at man dog kan tilskrive disse skulpturer specifikke lybske træk; heller ikke
Højer-tavlens udmærkede malerier kan siges at være typisk lybske, og det er
i denne forbindelse værd at pege på, at Boeslunde-tavlens malerier er udpræget
westfalske.
Både midtskabet og de to endnu bevægelige fløje er delt i to etager af et
vandret midtbånd; mens fløjene kun indeholder enkeltfigurer i to rækker (fig. 5),
og hver i sin baldakinprydede niche, har hovedskabet i midten to scener, øverst
himmelkroningen, nederst Petri korsfæstelse, hver flankeret af to og to figu
rer. Såvel scenerne som figurernes navne er betegnet ved indskrifter med minuskler i de gennemløbende smalfelter under figurerne; alle navne har foran
stillet »Sanctus«. Øverste række, helt igennem, begyndende mod nord, inde
holder: »mattheus, iacobus minor, simon | petr(us), thomas — veni, veni,
veni amica mea coronaberis (»kom, min veninde, du skal krones«) —, iohanes,
philippus | katharina, magdalena, barbara«. Nederste række: »iudas, fabean,
sebastian | andreas, iacobus maior — sanctus petrus princeps apostolorii(!)
(»apostlenes fyrste«) —, bartolome(us), mathias | margaretha, dorothea,
georeg(!)«.
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Niels Termansen 1921

Fig. 5. Hø jer. Den gotiske altertavles fløje (p. 1032).

De hellige mænds og kvinders attributter er næsten alle tilsat af Jensen;
bortset fra Peder, Johannes, Jakob den ældre, Fabian, S. Jørgen, Maria Mag
dalene, Barbara og Dorothea har der været mulighed for ombytning af figu
rerne; af større reparationer nævnes i Jensens indberetning Johannes’ hånd
med kalken og S. Jørgens hånd, arm og spyd.
Personskildringen er rolig, lidenskabsløs, uden variation i ansigtsudtrykkene,
så vidt det nu kan afgøres for den nye overmaling; kroppenes stilling er over
alt frontal, mens hovederne drejes eller hældes en smule. Figurerne er ret lav
stammede, nogle (S. Jørgen, Matthæus) med forholdsvis store hoveder; folde
kastet er stilfærdigt og gennemgående ret ensartet, med mange gentagelser
i draperingen. Som et træk af ikonografisk interesse med hensyn til tavlens
billedlige forlæg kan nævnes, at Jakob den ældre har hatten lidt i nakken.
Over hver niche, der flankeres af en væg med vandnæseprofil og her foran
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et spir, er der en plan rundbuebaldakin, hvis stavværkssystem (meget fornyet)
svarer til Felsted-tavlens. Baldakinen over Andreas (midtskabet forneden til
venstre) skylder sit udseende en reparation før den Jensenske. Tavlen krones
efter vanlig nordtysk mønster af en række store korsblomster vekslende med
kuglespir (adskillige fornyede).
Mens de nuværende farver er uden historisk interesse, er der grund til at
meddele uddrag af Jensens restaureringsberetning angående tavlens davæ
rende tilstand og ældre farver 25 : Altrets maling havde lidt stærkt, hele kridt
grunden viste sig gennemtrukket med ridser lige ned til træet og derfor meget
skør. Bindemidlet havde mistet sin kraft, således at lærredet under kridtlaget
for en stor del var gået løs. Meget af den gamle grund var faldet af. Hele be
malingen var overtrukket med fernis, køddelene grovt overstrøget med tyk
oliemaling, gevandternes vrangsider behandlet som marmorimitation, oliekit
hyppigt brugt. Den første maler har efterladt sit navn under de tilbageblevne
spor: Iwert, jeg fandt det tre gange, som alle hans tegn, med penselskrift.
Endvidere følgende: Philippa — middelbowe — middel neden — middel
bowe(?) — norden eller Lio-oia m (?). — Bortset fra de uberørte billeder på fløj
enes bagsider og den bevarede indskrift er der intet mere synligt af den gamle
maling. En senere maler har udført en næsten fuldstændig overmaling; hans
efterladte spor er i dansk sprogform med blyant, men næppe mere kendelige;
med stor møje har jeg læst: Sÿden.
Den ældste staffering er pragtfuldere, forgyldningen rigere, glansguldet på
rødt »poliment«. Baggrunden for den oprindelige staffering (I) var glansguld,
og hver figur havde en glorie trykt i baggrunden — ved anden staffering (II)
rødt overstrøget. For første staffering var blåt dominerende, for anden rød.
Skriften guld, grunden mørk lasur, sort ramme. Baldakinbuer I: hvid, II
zinnober, nedre rundbuer blå, II grøn. Vrangsiderne på gevandterne veksler
ved II i rød-blå-grøn, ved I finder jeg mere blåt. Forgyldningen ved II er et
mørkt okkerpoliment. — Såvidt Wilh. Jensen. Hans egen opmaling har med
sine røde baggrunde, rødt-blåt-grønt foer etc. nærmest holdt sig til staffering
II og er meget fjernt fra middelalderlig farvegivning.
Malerierne på fløjenes bagsider (fig. 6), hvis ægte toner virker behageligt vel
gørende i sammenligning med den skildrede skulpturstaffering, fremstiller fire
spredte scener fra Petruslegenden (jfr. Hammelev, Haderslev amt, p. 620),
nordfløjen øverst: Peder befries fra fængslet af en engel, sydfløjen øverst: Peder
(og Paulus) opvækker Tabitha, medens kejseren og mageren Simon ser til,
nordfløjen nederst: Simon magus styrter til jorden på Peders bøn, da han søger
at styrke sin anseelse ved at flyve, sydfløjen nederst: Peder møder på sin flugt
fra Rom Kristus, der bærer sit kors.
Billederne er malet med tempera; som baggrund for alle scener tjener en
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Fig. 6. Hø jer. Den gotiske altertavles fløjmalerier (p. 1034).

rød, stjernestrøet »himmel«, mens jordsmonnet er fremstillet i sarte, vissen
grønne toner, blade og blomster ofte tegnet med hvide rande. Som eksempel
på farvernes fordeling skal kun anføres een af scenerne, Tabithas opvækkelse:
Lysgrønt gulv med mørkere mønster. Peder, der står foran Paulus, er iført et
gult, rødligt skygget slag over en mørkegrøn klædning, mens Paulus’ slag er
mørkegrønt foroven, lyst oliven forneden, selve kjortelen hvid, men stærkt
rødligt skygget. Tabitha sidder i gulskygget hvidt på en gul båre, kejseren og
magikeren har dragter af mørkere og lysere grønt. Udtryk, stillinger og bevæ
gelser giver endnu udtryk for den milde stil, som også er de skårne figurers og
oprindelig har kendetegnet deres staffering. Midt på midtskabets bagside er
med stor, hvid fraktur malet: »Dieser Altar ist im Jahre 1906 ausgebessert
durch Wilh. Jensen, Maler in Garding.«
I predellaen fra 1906 er indsat et maleri af nadveren, en kopi efter Gebhardts
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bedrøvelige maleri. Indtil sidste restaurering havde det p. 1039 omtalte processionskrucifiks plads på toppen af midtskabet (jfr. afbildningen hos Matthaei).
Den tidligere altertavle, der fra 1862—1906 stod på alterbordet, er et maleri:
Kristus knælende, bedende i Gethsemane, sign. C. Schleisner 1862, i samtidig
ramme ved billedhugger Fjeldskov, København. I smalfelt forneden: Joh. XX,
31. På bagsiden indskrift, der meddeler, at tavlen, der blev opsat 1. maj 1862,
er skænket af Jacob Korup og hustru Lena, født Marcussen, og enken Mar
garetha Hestorff, født Schaufogel.
Fra en †sidealtertavle hidrører to * »helligkonger« (fig. 8), 58 cm høje, fra tredie
fjerdedel af 1400’rne; begge konger, den ældre med et vældigt, flettet hageskæg,
den yngre skægløs, med højre tommelfinger støttet i bæltet, virker som enklere
udgaver af høvedsmanden og en ung mand på Neukirchen-tavlen (Kreis Ol
denburg), tildels også dragtmæssigt; men ansigterne er de samme folkelige med
store kartoffelnæser. Sekundær staffering, alle oprindelige farver forsvundet.
Figurerne blev afgivet til Flensborg i bytte for prædikestolsfelterne (p. 1040).
Ifølge Danske Atlas (VII, 291) fandtes †S. Georgii billed endnu her både til
hest og til fods.
Altersølv. Kalk, sammensat af dele fra forskellige tider, men i sin oprindelige
form svarende til Tønder kirkes fra 1435 (jfr. også Varnæs, Åbenrå amt). Nyt
skaft, nyere bæger med stempler som disken. Nuværende højde 20,8 cm. Disk,
1750—75, med cirkelkors, hvis arme ender i flige, flankeret af to stempler i
symmetriske skjolde (svarende til dem på kalkens bæger), til venstre et latinsk
kors, til højre IA.
Oblatæske, skænket 1721, svarende til Emmerske (p. 1020), 13 × 10,5 cm,
5 cm høj. På låget graverede versaler: »Sehl. Chresten Emssen Bohtel Chrestens. Das ist an Høyer Kirch zu Gottes Dienst verehrt Anno 1721«. Under
bunden Tønders byvåben samt sammenskrevet TW i et efter bogstaverne af
passet felt, for Thomas Wüst (Bøje p. 414).
Vinkande, skænket 1757, med pæreformet korpus over rund fod med ind
snøret skaft, svajet næbtud, ret højt låg med vindrueknop og gæk som fliget
blad; hanken dannes af to C-bøjler. På foden graveret: »A 0 1757« og »Ewald
Finck â Gathe«. På tuden graverede og ciselerede muslingeskaller, fligeblade
og C-bøjler. På korpus, under låget og på standkanten ens stempler, bymærke
for Altona (z i arkade under tre tårne) samt mestermærke FPK (næppe R) i
trekløverfelt.
Sygekalk, svarende til Bov (Åbenrå amt) 1714; rund fod med fodplade,
midtdelt knop, ægformet bæger med Tønders bymærke og mesterstempel IR
i rektangel for Jacob Reimer (Bøje 2835). Disk med graveret cirkelkors og
stempler som kalken. Oblatæske, cylindrisk, 3,8 cm i tvm., med hvælvet låg,
der dog over bølgerand og hvirvelstav afsluttes med et plant cirkelfelt. Stemp-
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Fig. 7—8. Højer. 7. Fontehimmel (p. 1038). 8. To *helligkonger fra †sidealtertavle (p. 1036), jfr. fig. 18.

let PP i rektangel, muligvis et hidtil ukendt stempel for Peter Petersen, Tøn
der (borgerskab 1770; Bøje p. 416); men æsken virker ældre.
Alterstager. 1) Sengotiske, svarende til Emmerlev, vel fra 1500’rnes sidste
halvdel, nu uden ben, 42 cm høje, fodskålen med skarpe, gotiske profiler,
skaftet med tre rundede ringe og ret flad lyseskål.
2) Glatte, efterlignende renæssancebordstager, 61 cm høje.
†Brudekrone. O. 1738 opbevaredes brudekronen og brudesmykket ikke hos
præsten, men hos »andre« i menigheden (jfr. Rolfs p. 79).
Alterskranken er fra 1936—37, efter ældre tegning af arkitekt Axel Hansen,
Ribe, noget omdannet. Tidligere var der kun et lille »Podium« foran alteret.
Døbefont, romansk, af sort Namur-kalksten, et belgisk importstykke, sva
rende til fontene i Hönnepel, Boisheim og Born (Sauermann)26. Fonten, der
før sidste restaurering stod i en fordybning i korets murstensgulv umiddelbart
vest for sakristidøren, havde da i det væsentlige kun bevaret sin kumme, mens
underdelen, de fire forgnavede hjørnepiller, samt tildels den svære midtpille
bestod af sortmalede mursten. Ved sidste restaurering af kirken erstattedes
de tilføjede dele med Namursten, og fonten førtes tilbage til sin oprindelige
skikkelse. Den oprindelige kumme, som har nøje korrespondenter i ovennævnte,
hvad der viser, at fonten er importeret færdig, er lav (34,5 cm) i forhold til
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tværmålet (98 cm) og nærmest cylindrisk. Siden er firdelt af fire stærkt frem
springende, primitive menneskehoveder, og i de mellemliggende felter er der
to meget hjemmegjorte masker og to rosetter. Det er i den smukke stenart og
ikke i den lidet kunstneriske udførelse, fontens virkning ligger. Kummen er bly
foret med en plade, der strækker sig op over kanten og lidt ned over siderne.
Højde over gulvet 77 cm. (Mackeprang: Døbefonte p. 364 ff.). Nu i korsskæringen, lidt nord for korbuen.
Dåbsfad 1956, af tin.
Fontehimmel (fig. 7), barok, med malet årstal 1685, men konservativ i op
bygning og enkeltheder, kopi efter den af Ringerinck anvendte type (Kliplev
m. fl., jfr. også Tønder kirkes fontehimmel af lokal billedsnider). I lanternen
står en frigruppe: Johannes døber Jesus, under svævende due. Lanternens
svungne bøjlebaldakin bærer en vældig kugle med øsken, hvori himlen er op
hængt, nu i en fast krog, ikke til hejsning.
1685 fik Rasmus Petersen Springenberg 30 rdl. for at male »en Deckel eller
Krune« til dåben med guld og adskillige farver samt anstryge dåbstenen inden
og uden med oliefarve 26a . 1956 fjernedes en fæl, broget staffering med bl.a.
bronzering, og en farvegivning fra 1784 blev fremdraget, mens den ældste
skrift i smalfelterne afdækkedes og repareredes. Her stod på tysk Matth. 28.
kap.: Gehet hin in alle Welt etc.
Krucifikser. 1) Korbuekrucifiksgruppe (fig. 9), senromansk, o. 1250, med til
dels forsvundet portalfelt 27 . Den legemsstore Kristusfigurs slægtskab med figu
rerne i Bevtoft (Haderslev amt p. 900), Højrup (Hviding hrd.) og Nybøl (Søn
derborg amt) er, trods Wilh. Jensens slemme staffering, umiskendeligt, ligesom
det ynkeligt ændrede Dybb ø l krucifiks (Sønderborg amt) sikkert har hørt
til gruppen; de fælles træk er stilling, hårbehandling og lændeklæde. Sidefigurerne tilhører (jfr. Bjerning) den slanke, franskprægede type, Maria med
fremadoprakte hænder, Johannes med højre hånd under kind. Marias sørge
gestus genfindes i den ædle Wechselburg krucifiksgruppe og i Halberstadt, og
sydpå viser også det »sachsiske« kors med de små, energiske engle i de gennem
brudte korsarme, som erindrer om Fjelstrup, Halk (og Haddeby). Fra korsarmenes midtstamme vokser skud frem med bolleagtige blomster. I forbindelse
med korset står tværbjælken, der bærer sidefigurerne; dens stivere til korsets
tværarme (jfr. Bjerning, Haderslev amt p. 324), hvis midtparti er tovsnoet,
dækkes tildels af tre og tre cirkelskiver i rammer, de to øverste par med relief
buster; ifølge Haupt, der fandt gruppen »zerbrochen auf dem Boden«, eksiste
rede også en »krans« som i Døstrup. Den er nu forsvundet.
Det smukke, værdifulde arbejde skæmmes i endnu højere grad end alter
tavlen af den Jensen’ske staffering, der f.eks. ganske har forvansket ansigts
trækkene; det er uvist, om Marias store hænder er blevet fornyet i forbindelse
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Fig. 9. Hø jer. Korbuekrueifiksgruppe (p. 1038).
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med denne restaurering, der fandt sted 1904 (jfr. malet skrift på korsets bag
side); ved denne konstateredes, at gruppen var blevet istandsat (malet?) 1583,
idet dette årstal ses malet på korsets (hvidmalede) bagside i forbindelse med
»ora, ora, ora« (»bed«) med store versaler samt et H-lignende tegn i spinkelt
slyngværk (malersignatur eller misforstået Jesumonogram?). 1956, før op
hængningen foran buen ind mod koret, udbedredes og mildnedes Wilh. Jensens
farver, så vidt det var gørligt.
2)
Gotisk, omkr. eller henimod 1400, kun 60 cm højt, på nyt kors. Hovedet
hælder til højre, og der er (nu) ingen hårlokker foran skuldrene; overskægget
er stort og skåret i forbindelse med det korte fuldskæg, øjnene lukkede. Armene
er spinkle, skråt, næsten symmetrisk strakte, overkroppen mager med indfal
den brystkasse, hvis ribben er stærkt markerede; skåret vunde og navle. Det
halvlange lændeklæde er omtrent som på et lille krucifiks i Hyrup (Haupt I,
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311). Benene er lange og magre, fødderne store og overlagte, svagt krydsede.
Figuren er stærkt hulet. Staffering ved Jensen, Garding. Korset har formentlig
set ud som det i Hyrup. Tidligere havde krucifikset plads på altertavlen (jfr.
Haddeby, Haupt II, 236—237), efter 1956 er det ophængt på korets nordvæg.
3)
Processionskrucifiks, sengotisk, fra begyndelsen af 1500’rne, kun 35 cm
højt, på nyt kors. Nystafferet 1956. På pillen ind til nordre korsarm.
Prædikestolen er en moderne, skematisk efterligning af Tønder-typen, hvis
glatte, slebne rammeværk kontrasterer stærkt mod de gamle fyldingsrelieffer,
der 1956 erhvervedes fra Flensborg bymuseum, hvortil de var solgt sammen
med rester af den gamle stol 1900—01. I bytte fik museet de p. 1036 nævnte
middelalderlige figurer.
Stolen, til hvilken de oprindelige relieffer hørte, har været af Tøndertype,
ifølge indskrift fra 1591, med tresidet fremspringende karnap og i øvrigt rekt
angulær af form, men de syv bevarede relieffer: bebudelsen (fig. 11), hyrder
nes tilbedelse, dåben, korsfæstelsesgruppe (fig. 10), opstandelsen, pinseunderet
og himmelfarten skiller sig ikonografisk ud fra den store gruppe af »Tønder
stole«, idet forlæggene er afvigende. Reliefferne skal ses i sammenhæng med
Tønders magistratsstole, hvis dåbsscene er tilsvarende, også hvad angår engelen
i den højhalsede kjole; forbindelsen gennem denne figur over Tønder magistratsstoles dansende »Spes« (»Håbet«) til Løgumkloster prædikestol m. fl. er klar og
indicerer muligvis samme værksted, selv om de nævnte relieffer ikke er af samme
hånd. Der er en naiv ynde over nogle af Højer-reliefferne, som f. eks. Tønder
stolenes »Spes« mangler, og overraskelsesmomentet i bebudelsesscenen er lige
som sorgen i korsfæstelsesrelieffet udtrykt med større psykologisk dybde end
på andre »Tønder-prædikestole«.
Den tidligere †prædikestol, der oprindelig fortrængte »Tønder-stolen« og nu
atter måtte vige for dens genfærd, var fra 1842 og udført af en lokal mester,
Nicolay Stadager, hvis tegning til stolen (fig. 12) endnu er bevaret. Den smukt
formede stol (der fejlagtigt har fået skyld for at være en efterligning af Vor
Frues prædikestol i København), var i senempire, med konveks front begrænset
af to konkave sider, felterne skilt af slanke søjler og fyldingerne kantet med
småtunger. Forneden havde den en slank, vifteformet baldakin. Indtil sidste
restaurering stod stolen med en hæslig mørkbrun lakmaling og uægte forgyldte
bogstaver, og det blev dens skæbne. Under restaureringen blev den savet igen
nem, og den ene del (midtpartiet) anvendtes som midlertidig prædikestol, så
længe kor og korsarme var afskilret til kirkebrug. Nu er denne del overladt den
tyske frimenighed.
Stolestader 1955—56. I skibets vestende er levnet rester af ældre stoleværk;
her er, på begge sider af midtgangen, dannet et panel af seks og seks gamle
døre mellem glatte pilastre, og seks tilsvarende døre har fundet plads i stole-
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værket samt to med navne. Den ene har en åben, kvadratisk fylding foroven
med drejede balustre; på midtsprossen står indskåret: MERGRET : MARTEN.
Tidligere bar den det malede nummer: 20. Den anden dør har smalle, fordy
bede barokfelter med buetunger for enderne og heri reliefbogstaver og -tal, i
frisen IHSS og mellem storfyldingerne 1699. De øvrige døre har alle to fyl
dinger samt smalfylding i midterste og øverste sprosse; renæssanceprofilerede.
Dørfløje, to ens med stor barokfylding, i sakristiet, til kor og til kirkegård.
Foran orglet i tårnrummet sidder nu det rensede og opfriskede brystværn,
der tidligere stod bag altertavlen, men som oprindelig må have hørt til et
†pulpitur, sikkert det, man fik tilladelse til at opføre 173018, og som under
brandforsikringen 1909 omtales som 13 malerier med trærammer à 30 mk. Nu
er følgende motiver bevaret (gyldne frakturindskrifter): Jesus i templet, då
ben, fristelsen, apostlenes kaldelse, Jesus og Zackæus, farisæeren og tolderen,
Martha og Maria, Jesus og den skriftkloge (første og sidste er anbragt som
Danmarks Kirker, Tønder amt
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låger). På brystværnets bagside to andre malerier (i nye rammer): Kristus dri
ver ulven bort fra fårene og Kristus i skyer, mens engelen skiller bukkene fra
fårene. Bag på dørene to (med de øvrige billeder samtidige) landskabsmalerier.
Orglet (fig. 13) er nyt med senbarok façade svarende til orglerne i Broager
og Nybøl (Sønderborg amt) o.a.; polygonalt midttårn og spidsvinklede side
tårne, spinkelt fliget og gennembrudt akantusbladværk i åbninger, fyldinger,
vinger og topstykker hist og her med rokoko-ornamenter. Broget marmoreret
og forgyldt. I skibet over syddøren sidder en firkantet kasse med gylden fraktur i bunden, omgivet af bladkrans: »Singet ihm ein neues Lied etc. Ps. XXXIII,
34. Mørkebrun med gyldne kanter.
Allerede 1679 havde kirken et †orgel 28 . 1685 stafferedes det med guld og
farver af Rasmus Petersen Springenbjerg 7 (jfr. fontehimmel). 1752 sluttedes
kontrakt mellem kirkeværgerne og orgelbygger Joh. Dietrich Busch om et nyt
orgel 29 . Fra dette orgel (hvis façade den nuværende i alt væsentligt gengiver)
kom 1900/01 en del englehoveder og figurer af musicerende engle til Flensborg
bymuseum 30 . Angående dette orgels disposition, se Rolfs p. 62 f. 1894 29 fik
kirken nyt orgel (Marcussen og søn, Åbenrå), hvor den gamle façade genanvend
tes, dog en del ændret. Det nuværende orgel har 14 stemmer plus cymbelstemme.
Pengeblok, 1700’rne, lille, ottekantet, jernbundet; to nyere hængelåse. Inden
for syddøren på tre nye ben.
Klingpung svarende til Tønder 1687 (p. 980), af sølv, men med skindforet
fløjlspose fra 1745. På ringens overside graveret: »2. Cor. 9, 7. Einen frölichen
Geber hat Gott lieb samt Gal. 6,9. Lasset uns Gutes thuen etc. På skaftets
overside Tønders bystempel samt to ens stempler, B C i oval, sikkert for Be
rend Christiansen (Bøje p. 415) og da hidrørende fra en reparation, der for
mentlig er samtidig med posen.
Af ældre salmenummertavler er bevaret to til at skrive numrene på med
kridt samt en til skydenumre. De øvrige er fra sidste restaurering. 1761 fik
degnen en årlig betaling for at »skrive salmerne på tavlerne« 31 .
To præsterækketavler, den ene fra 1754, den anden fra 1955. Den gamle hæn
ger i søndre korsarm, den nye i nordre.
Malerier. 1) »Petrus Peträus Pastor in Hoyer 1742—1763«, 67 × 53 cm, på
lærred, brystbillede, grå paryk, pibekrave, præstekjole, salmebog i venstre
hånd. Indskrift med antikva og ramme fra 1920’rne.
2) »Ewald Finck b. d. Gath, geb. 1688, gest. 1764«. Som foregående, af samme
størrelse og sikkert af samme maler: grå paryk, halsbind, brun frakke, sort
vest, hvorunder venstre hånd.
3) Pastor L. Schmidt, 1871—1892, sign. Hans Nielsen, Hambg. 1909, skæn
ket (indskrift på messingplade) af Johan og Hans Nielsen, Hamborg. Knæ
stykke, foran altertavlen fra 1862, sikkert malet efter fotografi, 121,5 × 69 cm.
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Fig. 12—13. Højer. 12. Kirkens forrige prædikestol; N. Stadagers tegning
1842, i LA. Åbenrå (p. 1040). 13. Orgel (p. 1042).
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4) Pastor D. C. Rolfs, 1893—1925, sign. C. C. Feddersen 1930. 83 × 67 cm
(malet efter fotografi). — Alle malerier er ophængt i søndre korsarm.
5) Morten Luther, olietryk. I sakristiet.
I våbenhuset er 1956 anbragt en del dyretakker, der lå på våbenhusloftet;
de skal for ca. 150 år siden være fundet under grøftegravning og digearbejde
i vadehavet og ved forlandet og har tidligere hængt i tårnrummet34.
Ligbårer. Ifølge Rolfs havde kirken endnu i 1920’rne to ligbårer, begge fra
1600’rne og begge med englehoveder, den ene tilhørende »Gemeinde Ruttebüll«
— Ruttebüll — 1696 —, den anden dødegildet i Højer. Nu er kun fire svære
arme med englehoveder bevaret (fig. 18), de tre er anbragt i sakristiet, den
fjerde i våbenhuset.
Tårnur. Tårnet har urskive mod vest. Sejerværket omtales allerede 168432.
Det nuværende urværk er fra I. F. Weule, Bockenem 1897.
Klokker. 1—2) 1897, støbestålsklokker, »geg. v. Bochumer Verein i Bochum
1897«, skænket af sparekassen i Højer33.
*Klokker. 1) 1400’rne, slank, skriftløs 46,5 × 37,5 cm, vægt 85 pund (Uldall
p. 134). Brugtes ifølge Rolfs som Beichtglocke (messeklokke).
2) »Im 1566 Iaer goet mi Michel Dibler dat is war«. 74 × 69,5 cm, vægt 414
pund, med to hanke og (bundet til disse) den gamle knebel. Siden 1900 i Flens
borgs bymuseum, hvortil begge klokker solgtes af forstanderskabet33.
†Klokke. 1677. Omsmeltet 1898. Ifølge Rolfs bar den indskriften: »Anno
67*
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1677 ward ich in Husum zu Gottes Ehre und Hoyer Kirchen Nutzen gegossen
von Claus Asmussen, als Stephanus Kenkel, theol. Doctor zu Tundern und
Lügumkloster Praepositus. Paulus Petreius, Pastor zu Hoyer, Fridrich Jürgensen I.H.F.D. Amptschreiber im Tunderischen Ampte. Fedder Lund I.H.F.D.
Biercke-Voigt in Hoyer und Hardes Voigt in Hoyers Harde und Jens Nissen
Teichvoigt daselbst Kirchgeschworne waren«, og på den modstående side: »Pe
ter Langhein Pharmacopaeus Tunderensis dedit V I I I I Cronen« (»apoteker P.L.,
Tønder gav 9 kroner«). Herunder relief af Magdalene knælende ved korsets fod.

GRAVMINDER
Epitaf. 1792. Maria Elisabeth Partschen, født 4. maj 1771, død 20. nov.
1789, 18 år, 28 uger, 4 dage gammel, Joh. Gotl. Partsch, født 14. juli 1745,
<død 28. jan. 1816), M. Biata Partschen, født 17. maj 1748, <(død 29. okt. 1825).
Herover religiøs indskrift. Hvid marmortavle, 174 × 62 cm, med bredt tværriflet ramme, sammenslyngede blomster og urne; tysk indskrift. Indmuret i
korbuens nordre vange.
Mindetavle over lire faldne i krigen 1848—51, 1870—71 (således på bagsiden,
men på forsiden nævnes fire faldne fra 1848—51 og to fra 1870—71). I skibet
på midterste gjordbuevange mod nord.
Gravskjolde på lysehylder (fig. 14). 12 gravskjolde af blik på trælys, anbragt
på to hylder i nordre korsarm (fire hylder på våbenhusloftet). Af de 12 grav
skjolde er de seks for den folkekære amtmand (jfr. kirkegårdsmonument nr. 4)
»Ernst Albrecht von Bertouch, Geheime Conferenzrath, Amtmann im Amte
und Oberdirektor der Stadt Tondern, Commandeur des Dannebrog, Ritter des
St. Stanislaus Ordens etc. ward geboren den 16. Decbr. 1745 zu Friedrichshald
in Norwegen. Er starb 70 Iahre alt«. Sort, malet skriveskrift på sølvbund over
ovalt felt med naivt tegnet, firdelt, hjelmet våben. På de elektriske »lys« på
Schleisners altertavle sad 1954 to plader af hvidt metal, kronet af kors, fra 1905.
Kobberplader. 1) O. 1796 »Ingeburg Feddersen geborne Boÿsen, geb. in Ton
dern d. 7. Jan. 1736, gest. d. 8. Jan. 1796« og senere tilføjet: »Hans Feddersen,
geb. 25. Aug. 1740, gest. d. 6. Apr. 1814«; citat fra Salomons ordsprog 3,1.
Oval plade, 84 × 57 cm, med malet indskrift, forgyldt kursiv, indsat i våben
husets vestmur, omgivet af muret profilramme.
2)
O. 1830. Pastor Georg Lorenz Nissen, død 28. dec. 1830, 54 år 3 mdr. gam
mel, præst i Hoyer 27. aug. 1819 til 28. aug. 1830; citat fra Hebræer. 13,7.
83 × 46 cm. Hvidmalet kursivskrift. I niche i søndre korsarms østmur.
Gravsten. 1) (Fig. 16) romansk, af granit, grovkornet, afbrudt foroven, 109 ×
46,5—40,5 cm. Indmuret i våbenhusets vestvæg.
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Fig. 14. Højer. Gravskjolde for amtmand E. A. v. Bertouch, død 1815 (p. 1044).

2) (Fig. 15) romansk, af granit, 78 × 39,5—36 cm, med tre hjørner mere eller
mindre afslået (sml. Tønder p. 1014). Indmuret forneden i våbenhusets sydmur.
3) O. 1750. Jens Petersen Engel »aus Houer«, født 1665 ... og hustru ...
Rød kalksten, 177 × 116 cm. Stærkt slidte reliefversaler. Inden for den profi
lerede ramme optages fladen af en stor, forsænket oval indrammet af en kæde,
i hvilken en kartouche er ophængt indeholdende forskellige bygmesterredskaber,
passer, vinkelmål, lineal etc. I hjørnerne rocailleagtige blade. Nord for skibet.
4) O. 1750, med helt udslidt tysk indskrift med reliefversaler: ... Hierunter
ruh ... ensen . . . , men med interessant relieffremstilling. Grå kalksten,
172,5 × 117 cm. Fladen er tredelt, med to ovale felter adskilt af et liggende
rektangel; i den øverste, liggende oval er der en symbolsk fremstilling af men
neskehøsten, som bl.a. kendes fra en gravsten (sekundært for pastor Gielstrup)
i Skærbæk (Hviding hrd.): Kristus i skyer med kornsegl, flankeret af engle,
herunder engle, der høster korn. Nord for skibet.
5) O. 1790. Kiestina Thomsens, født i Emmerleff 16. febr. 1760, død 19. okt.
1790, 30 år, 8 mdr. 15 dage. Kom i ægteskab med den »nu sørgendes Enke
Mand Hans Thomsen i Høuer d. 20. May 1785«. <Han var født 25. maj 1765,
døde 24. nov. 1822, 57 år 6 mdr.). Desuden religiøse indskrifter, dels citat fra sal
me 73 vers 24, dels »Hwo paa Gud troer | hand sikker boer | i Himlen og paa lor
den | Hwo stadig staaer | i Iesu Saar | hand er Guds Arwing worden«. Relief
versaler. Grå kalksten, 183 × 124 cm. Inden for en smal ramme er der kraftigt
akantusslyng, i hjørnerne engle med udbredte vinger og arme, de øvre hol
dende det bladindrammede felt med citatet. Under gravskriften sekundær
skrift med fordybet skriveskrift: H. N. Boysen. Nord for skibet.
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6) 1800—25. » . . . e s Iessen
Hoeg, Farwer udi Houer«, født
... 1754, død 1 8 . . , og hu
stru ... er [Ma]ria Hoeg ...
Rødlig kalksten, 212 × 149 cm,
med næsten udslidt skriftfelt
(versaler
og
skønskriftsbogstaver). Inden for en dobbelt
rammekant er der et stort,
skjoldformet skriftfelt omgi
vet af akantusblade, kronet
af muslingeskal og herover
kronede
spejlmonogrammer
indfattet af palmegrene: I I H
og P I H (E M H). Forneden
volutblade. Nord for skibet.
7) O. 1844. »Christ. Boysen
Kamp, født d. 9. Decbr. 1795,
død d. 15. Octbr. 1844«. Grav
E. M. 1954
vers.
Rød kalksten, 86 × 56,5
Fig. 15—16. Hø jer. Romanske gravsten nr. 2 og 1 (p. 1044 f.).
cm, med fordybet skriveskrift;
i hjørnerne udsparede felter med reliefblomst. Opstillet ved skibets sydmur.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1816. »Sal. Fedder Pedersen, fød i Hoyer 1751
den 1. Dec., død 1816 den 15. Juny«. Støbejernsstele med gotiske fialer på
hver side af kølbue med blomst. 182 cm høj over soklen. På gravsted øst for
koret sammen med nr. 3 og 9.
2) O. 1820. Johann Todsen in Hoyer, født 19. juni 1760, død 26. okt. 1820,
60 år og 4 mdr., og hustru Christina Todsen, født Kamp, født i Tønder 29.
marts 1773, død 9. maj 1846, 73 år, 1 måned og 11 dage gammel. Stele af sand
sten på dobbeltsokkel, ialt 158 cm høj. Forneden felt med bikube, foroven med
hjørneakroterier. Indfældet, hvid marmorplade med tysk indskrift. På bag
siden marmorplade med religiøs og følsom indskrift. Syd for skibet.
3) O. 1824. »Rasmus Hindrichsen, fød i Hoyer d. 31. August 1766, død d.
9. Februar 1824, hans Ald. 57 A. 5 M. 9 D. og Sal. Ottilia D. Hindrichsen fød
Sønnichsen i Emmerlef Mølle d. 7. Januar 1763, død d. 5. August 1846 hendes
Ald. 83 A. 6 M. 29 D.« Stele af sandsten, ca. 245 cm høj, på sokkel med niche
og profilgesims. Halvrund gavl med øje i omstrålet trekant. Gravskriften står
med fordybet skriveskrift på en indfældet, hvid marmorplade. Ved nr. 1.
4) (Fig. 17) 1827. »Ernst Albrecht von Bertouch, Amtmann zu Tondern, Geh.
Conferentzrath, geb. 16. Dec. 1745, gest. 17. Dec. 1815«. Stele af sandsten, ca.
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205 cm høj over den 44 cm høje dobbeltsokkel.
Tysk indskrift med fordybede versaler, rosende
ord om den afholdte amtmand foran de (p. 1044)
anførte data. Ifølge Rolfs (p. 70 f.) blev stenen,
der var købt i Altona, sat på graven 1927. Syd
for skibet.
5) O. 1836. »H. N. Boysen fød d. 22. Dec.
1767, død d. 18. Jan 1836, og Hustrue Johan(n)e
Boysen, fød 11. Juny 1775, død 7. Nov. 1832.
Hiob 19. V. 25«. Stele af sandsten på dobbelt
sokkel, ialt 175 cm høj. Svajet gavl med strålesol,
flankeret af cylindre med rosetblomster på for
siden. Draperi over den store, indfældede mar
morplade, der har fordybet kursiv. Syd for skibet.
6) O. 1837. »Koegsinspecteurinde A.M. Brodersen, født Momsen, i Fried. Koeg, født 9. Febr.
1801, død 20. Dec. 1837«. Sørgevers. Stele af
sandsten på dobbeltsokkel, ialt 156 cm høj, med
skriftruller på soklen, der fortil fremtræder med
E. M. 1954
blomster. Nederst på stelen opslået bog på bag
Fig. 17. Højer. Gravmæle 1827 over
amtmand E. A. v. Bertouch, død 1815
grund af kors og anker. Skriveskrift. Øst for
(p. 1046).
koret (sml. nr. 8).
7) O. 1840. »Hans Feddersen, født d. 24. Decb. 1773, død d. 2. Novbr. 1840«.
Gudelig indskrift. På bagsiden: »Ingeburg Feddersen, fød Volquardsen. f. 2.
Febr. 1780, død 1. Nov. 1823«. Stele af sandsten, 170 cm høj med sokkel; ind
fældet marmortavle med opslået bog med kors og anker etc. (som foregående);
i frisen påsatte, sammenlagte marmorhænder. Begge gravskrifter står på ind
fældede marmorplader med fordybet skriveskrift. Syd for skibet.
8) O. 1848. Koegs-Inspectør Hans Heinr. Brodersen, af Fridrichs-Koeg, født
14. febr. 1792, død 5. juli 1848. Gravvers. Stele, 147 cm høj, næsten helt som
hustruens og ved siden af denne.
9) O. 1851. »Salig H. S. Hindrichsen, født d. 31. Aug. 1800, død d. 28. Nov.
1851. Ved nr. 1.
10) O. 1856. Iebs(?) I. Hoeg, født i Løgumkloster 1. jan 1754, død i Hoyer
18. aug. 1826, og Christiane Hoeg født i Randerup 12. aug. 1771, død i Hoyer
28. juli 1856. Stele af kalksten med dobbeltsokkel, 160 cm høj. Syd for skibet.
Begravelser. Ifølge Rolfs (p. 69) fandt man ved udgravning til centralvarme
kælderen i en dybde af halvanden meter tre romanske grave. De to var muret
af munkesten, den tredie, der vistnok lå lidt dybere, af marksten, alle havde
særligt hovedrum. Bundene var belagt med sten, lågene har været af træ eller
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har været en gravsten (en af de bevarede?). Hovedenden af en af kisterne lå
under sydkapellets fundamentsten. Rolfs nævner sammesteds en kiste af rhinsk
sandsten, »der sich im Garten der Fru Ww. Boysen befindet und seit Jahren
als Wasserbehälter benutzt worden«; den findes endnu i samme have.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Højer præstearkiv: Bd 2 I I 9 a 1—6, b1, c1, d1, f1—5, g1—4, h1—4
sager til aktfortegnelsen. — Bd 4 1747—1932. Sager til aktfortegnelsen II, 9—10. —
Bd 3 1752—1915 Korrespondancesager. — Ca 1—2 1761—1882 Regnskabsbøger. —
Cc 1—2 1763 og 1781 Inventarier. — Tønder provstearkiv: Udtaget af pakken 1681—1912
sager vedr. Højer sogn I 1728—1906 Bausachen, Kirchhof, Totengräber. — Tønder kirkevisitatorium: (aflev. fra Kiel) Højer sogn. — Tønder amtsarkiv: C VI 2 nr. 632 1732—1911
Kirche zu Hoyer. — C VI 2 nr. 633 1781 Inventarium der Kirche zu Hoyer. — LA.
Viborg. Ribe bispearkiv: Ærkedegn Johs. Olufsen Odenses regnskabsbog 1628—30. — Se
i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Chronik (ved embedet). —
Kirkeklokkecirkulære af 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen
o. 1910, Niels Termansen (konservering af altertavlens malerier) 1923, N. J. Termansen
(genkonservering) 1953, Peter Kr. Andersen (undersøgelse af inventar) 1952, (istandsæt
telse af inventar) 1956. — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og
Vibeke Michelsen 1956.
Haupt II, 576—79. — †Pastor em. D. Claus Rolfs: Geschichte des Kirchspiels und
Fleckens Hoyer. Preetz 1926.
1

Jfr. Haderslev amt p. 642. 2 Repertorium 2. rk. nr. 11386 (6. nov. 1509). 3 Jfr.
Diplomatarium Dan. 2. rk. I I I , nr. 139 og 170, Suhm: Nye Saml. I, 69, Repertorium
2. rk. nr. 12401; et sognevidne fra 1485 hævder, at bispen ikke tidligere plejede at holde
gæsteri i Højer (Repertorium 2. rk. nr. 5763); det kan dog anføres, at der 1513 og 1514
spores en forbindelse med cantoriet i Ribe (Acta pontificum Danica VI, 25f., 56f. og
63f.). 4 Procuratio var en afgift, kirkerne betalte for visitats, regnskabshøring m. m.
5 SJyAarb. 1941, p. 54. 6 VII, 291. 7 Ribe bispearkiv: arkidiakonatets rgsk. for Lø,
Møgeltønder m. fl. hrdr. 1554—1660 div. år. 8 Både kløvstensdigerne og teglstensmurene
er sandsynligvis bygget o. 1912, da der i dette år udarbejdedes et overslag for den gamle
kirkegårds regulering og beplantning. 9 Ribe bispearkiv: arkidiakonatets rgsk. for Lø,
Møgeltønder m. fl. hrdr. 1554—1660 div. år. 10 Halsjernet, der indtil sidste restaurering
blev opbevaret i et skab i kirken, skal være ophængt på sin gamle plads vest for døren,
hvor der endnu spores en rusten øsken, som kan høre til den første ophængning. 11 For
neden i tårnet er der foruden de fire apsiskvadre benyttet et så stort antal hulkantede
sokkelkvadre, at de ikke kan have haft deres oprindelige plads i skibets vestgavl, og
hertil kommer, at våbenhuset har en komplet sokkel af tilsvarende kvadre; endvidere
er der både i tårn og korsarme benyttet et stort antal almindelige kvadre. Disse forhold
rejser spørgsmålet, om ikke en del af kvadrene kan stamme fra den i stormfloden 1436
ødelagte Anflod kirke, hvis menighed blev lagt under Højer. Hvis ikke våbenhusets
kvadre stammer fra Anflod, må bygningen sikkert henføres til en tidlig periode i den
gotiske tid, eftersom et så omhyggeligt udført kvadermateriale er en stor sjældenhed
senere i gotikken. 12 Indskriften lyder: »Stärker als der Tod ist die Liebe«. 13 Åbenrå
kirke har en tilsvarende løsning af vinduer og hvælv, og den er repræsenteret i flere kir
ker syd for grænsen, Rodenäs, Klanxbü ll, Neukirchen og Boldixum (Föhr), alle senro
manske teglstensbygninger. Se Die Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein,
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Kreis Südtondern henholdsvis p. 215f., 134f., 184f. og 263f. 14 Ved sidste restaurering
var der lejlighed til at undersøge hvælvenes underside. Fugerne i gjordbuen er af romansk
karakter, glatte og beskåret i begge sider. 15 Graven har sin længste udstrækning i
nord-syd, hvilket udelukker, at den har været anvendt til begravelse. Man kan derimod
ikke se bort fra muligheden af, at den kan have tjent som »benhus«. 16 Rolfs p. 54 og
Højer præstearkiv: sager til aktfortegnelsen. 17 Bevillingen til »Beichthuset«s opførelse
blev givet 21. juni 1747, sml. Rolfs p. 53f. 18 Tønder provstearkiv, udtaget af pk.
19
20
1681—1912:
Bausachen
1728—1906
etc.
Højer
rgskbog
1808—82.
Tønder
provstearkiv, udtaget af pk. 1681—1912: Bausachen 1728—1906 etc. 21 Højer præste
arkiv: sager til aktfortegnelsen. 22 Matthaei: Schnitzaltäre, 1898, p. 205, samme:
Holzplastik, 1901, p. 76ff. Fr. Beckett: Danmarks kunst II, 1926, p. 141—45. V. Thorlacius-Ussing: Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 94f. 23 Curt Habicht: Hansea
tische Malerei etc., 1926, p. 22 ff., jfr. også V. Thorlacius-Ussing, i Danmarks Billedhug
gerkunst, 1950, p. 95. 24 Bau- u. Kunstdenkm. Lübeck IV, 97, jfr. Max Paul: Sundische
und Lübische Kunst, 1914, p. 51 ff., Grete Dexel-Brauckmann: Lübecker Tafelmalerei etc.,
i Zeitschr. d. Ver. f. Lübeckische Gesch. XIX, 1918, Tafel 8f. jfr. p. 21 f. 25 Jfr. Rolfs
p. 56ff. 26 Jfr. Holland og Danmark, 1945, p. 65 f. 26a Ribe bispearkiv: arkidiakona
tets rgsk. for Lø, Møgeltønder m. m. 1652—1700 . 27 Jfr. Poul Nørlund, i Danmarks
Billedhuggerkunst, 1950, p. 65f. 28 Rolfs, p. 62. 29 Højer præstearkiv: Bd 4 sager
til aktfortegnelsen II 9—10. 1747—1932. 30 Haupt: Jahresbericht 1900—01 nr. 5626
31
32
p.
6.
Højer
kirkeregnskabsbog
1761—1807.
Ribe
bispearkiv:
arkidiakonatets
regnskaber for Lø, Møgeltønder m. m. 1652—1700. 33 Sager til aktfortegnelsen. 34 Med
delelse fra sognepræst Mogens Barfod, der tilføjer, at det er gammel frisisk skik at samle
den slags fund i kirkerne, og at lignende ses »i næsten alle Frislands gamle Kirker« (jfr.
Rolfs p. 274).

El. M. 1954

Fig. 18. Højer. Englehoveder fra †ligbårer
samt detail af en af de hellige tre konger (jfr. fig. 8).

J. K. Jepsen fot.
Fig. 1. Løgum klosterkirke, set fra nordvest; efter restaureringen.

LØGUM KLOSTERKIRKE
LØGUMKLOSTER FLÆKKE

C

istercienserklostret i Løgum havde som flere andre klostre af denne orden sin op
rindelse i et benedictinerkloster. Et sådant fandtes i 1100-tallet i Seem sogn øst for
Ribe, der muligvis rummede både munke og nonner1; imidlertid lod biskop Radulf af
Ribe det reformere ved munke fra det af ærkebiskop Eskil grundlagte cistercienserkloster
i Herrisvad (af Citeauxlinjen) — en reform der tilligemed overdragelsen til klostret af
bispegodset i Seem og Løgum sogne synes at have været en af forudsætningerne for ærke
bispens vielse af den skismatiske biskop2.
Under Radulfs efterfølger Stefan, der havde været abbed i Herrisvad, foretoges 1173
flytningen til Løgum3, »Locus Dei« (Guds sted), hvor allerede benedictinerne havde haft
besiddelser (sml. Nørre-Løgum i Tønder-Højer-Lø)4. I de første år efter flytningen ram
tes klostret af megen modgang, bl.a. brændte korsgangen — formodentlig en foreløbig
træbygning — og bagerset, hvorved også klosterets privilegier og andre breve gik tabt.
Som tidligere kunde klosteret dog hente støtte hos Ribebisperne. I et brev, hvis datering
ikke er overleveret, men som må sættes til ca. 1190—12045, og hvori ulykkerne i de før
ste år opregnes, stadfæstede biskop Omer6 (1178—1204) de tidligere gaver, hvilket be
kræftedes af ærkebiskop Absalon. 1206 stadfæstede pave Innocens I I I . klostrets besid
delser og privilegier. Det ældste kendte kongelige privilegium er Valdemar II. Sejrs brev
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fra 1212, der fritog klostrets bønder i Løgum sogn for kongens »ret og tjeneste«. Af de
efterfølgende kongers privilegier må nævnes Abels (1251), der udtrykkelig nævnede fri
tagelse for ledingsbyrde, ombudsmands krav og de øvrige byrder, »der er vor ret«, Chri
stoffer I.s (1257), der gav munkene toldfrihed i Åbenrå og andre havne, samt Erik Glip
pings (1269 eller 1279)7, hvorved klostret fik retsforfølgning over dets bryder og landboer.
Selv om Ribebisperne ikke havde klostret under sig — dets nærmeste foresatte var ab
beden i Herrisvad8 — var det dog af megen betydning for klostret, at disse var det venligt
stemt. Bisperne Radulf († 1171), Stefan († 1177) og Gunner († 1245) fik sikkert først og
fremmest på grund af store donationer hæderstitlen »første grundlæggere af dette sted«9
og en række bisper mindedes i senmiddelalderen ved kapitlets møder, ligesom tre Ribebisper Omer († 1204), Oluf († 1214) og Esger († 1273) samt bisp Niels af Børglum (†
før 20. april 1298) fandt deres sidste hvilested i klosterkirken (sml. latinsk indskrift på
†epitaf nr. 110). Hertil kom, at et kapel, hvis beliggenhed ikke nærmere lader sig bestem
me, bar biskop Omers navn, og at biskop Gunner erhvervede et grundstykke af klostret,
således at det tillige med de bygninger han lod rejse derpå skulle tilfalde klostret efter
hans død.
Om klostrets forhold i middelalderen foreligger i øvrigt kun spredte efterretninger.
Rydårbogen11 oplyser, at det brændte 1268, men hvor omfattende skaden har været, er
det vanskeligt at skønne over, idet vendingen, at det »gik til grunde«, næppe skal tages
bogstaveligt. Af et brev fra 1283 ses det, at klostret har haft en strid med Jon Iversen
»og adskillige andre«, som er trængt ind i klostret »og voldeligt har nedbrudt nogle huse
sammesteds«12, men heller ikke her lader noget nærmere sig sige.
Klostret blev efterhånden en betydningsfuld stiftelse13, der samlede en anselig gods
mængde og ejede tre kirker (Nørre-Løgum, Daler og Spandet); det vidner om klostrets
position i senmiddelalderen, at dets abbed 1480 blev medlem af rigsrådet. Ikke mindre
vigtigt var det, at Løgumkloster i modsætning til Rydkloster igennem middelalderen havde
sine forbindelser nordpå, hvorfor det vistnok kan betragtes som et rent dansk kloster.
Selv med nabostiftet Slesvig synes kontakten at have været ringe. Det må dog nævnes,
at biskop Valdemar havde skænket det bispetienden af Bylderup (Slogs), og at Slesvigbispen 1329 ligesom Ribebispen året forud tilstod det retten til bøder for brud på helligdagsfreden (»helligbrøden«) fra dets fæstere.
Klosterkirken var som alle cistercienserkirker viet Vor Frue. Hertug Erik overdrog
således 1324 patronatsretten over Brede kirke (Tønder-Højer-Lø) til Mariealteret, høj
alteret. 1345 nævnes desuden et Marie Magdalene alter14, og 1510 omtales foruden Vor
Frue alter også Hellig Kors alter15; angående et S. Jørgens alter, se p. 1095.
Ligesålidt som ved de andre store landklostre kom reformationen for Løgumklosters
vedkommende til at betyde noget skarpt brud. Først 6. januar 1541 gav Christian III.
præsterne i Flensborg befaling til at reformere det, og endnu 1564 nævnes det som selv
stændig institution. I praksis betød dog den sidste abbeds død 1548 afslutningen på dets
tilværelse, og fra 1568 dannede det tidligere klostergods et eget amt, der først nedlagdes
1867. Ved delingen 1544 kom Løgumkloster under hertug Hans16 og overgik efter den
nes død 1580 til de gottorpske hertuger, indtil det 1713—21 blev kongeligt (jfr. den kgl.
monogram-sten p. 1075). 1739 udskiltes annekskirken Nørre-Løgum. Den i de tidligere
gottorpske dele almindelige valgret fandtes her 1786. 1864 betegnedes kirken som statsejendom, og det samme har været tilfældet siden 1920.

Beliggenhed og kirkegård. Kirken og klostret er opført i dalstrøget ved Brede
å, en for et cistercienserkloster typisk beliggenhed. Kirken dannede nordfløjen
i det regelmæssige, firlængede anlæg, hvoraf nu kun en del af østfløjen er i be
hold. Flækken Løgumkloster ligger nord og nordvest for anlægget. Første gang
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byen nævnes er 1548 under navnet Closterdorp, men det vides ikke, om den er
vokset op ved klostret, eller om den er en ældre landsby, der har skiftet navn 1 .
Den nuværende kirkegård, der strækker sig nord og øst for anlægget, hegnes
af nyere teglstensmure, hvoraf dele muligvis går tilbage til 1700’rnes 1. halv
del 2 , mens andre dele må hidrøre fra 1819—20, da kirkegården fik en stor ud
videlse; samme år solgtes marksten fra den gamle kirkegårdsmur, og Matth.
Quitzau opførte en mur af tegl ved den nyanlagte kirkegårdsvold 3 . Murene af
små sten er dog i udstrakt grad skalmurede eller helt fornyede, senest i for
bindelse med den sidste restaurering, da terrænet omkring kirken blev afgravet
og planeret. Af indgange er der nu een i vest, bygget (1920—26) i tilknytning
til kirkens nordvesthjørne, samt een i nord ud for nordre korsarm og een i øst
til mindekirkegården over de faldne fra første verdenskrig.
Bygning. Bygningen, en hvælvet korskirke, der på grund af skibets ringe
længde næsten har karakter af et centralanlæg, må med sine senromanske—
unggotiske stiltræk være bygget o. 1225—1325 (sml. p. 1054) 4 . Kirkens plan be
stod først af et lige afsluttet kor, enskibede korsarme med to og to småkapeller
på østsiden og et treskibet langhus.
På et meget tidligt tidspunkt blev de to korsarmskapeller op mod koret
forlænget østover, således at deres østmure på det nærmeste kom til at flugte
med korgavlen, og på samme tid blev nord- og sydmuren i korets østre del
gennembrudt med arkader til de forlængede kapeller, hvorved koret kom til
at virke treskibet. Endnu et kapel, beliggende i hjørnet mellem skib og nordre
korsarm, samt en bemærkelsesværdig forhal, dødeporten, ved nordre korsarmsgavl er ligeledes tilføjet anlægget på et så tidligt tidspunkt, at de er fuldendt
sammen med de respektive bygningsafsnit, hvortil de slutter sig. — Uden for
den egentlige kirkebygning, men i intim tilknytning til den ligger sakristiet,
der er indrettet i underetagen af klostrets østfløj, som er bygget op til kirkens
søndre korsarm. Over korsskæringen er der en moderne tagrytter, men det er
muligt, at en sådan har kronet bygningen helt fra begyndelsen (sml. p. 1090).
Et senere opført kapel ved nordre sideskib er nedrevet (sml. p. 1092).
Bortset fra de nævnte, under selve byggearbejdet foretagne ændringer inden
for anlæggets østparti, og de lokale arbejdsstandsninger, som var en følge heraf,
kan der spores eet byggestop af virkelig lang varighed. Dette stop blev betyd
ningsfuldt i arkitektonisk henseende, fordi det faldt i en periode, hvor gotikken
slog igennem, og det medførte et næsten fuldstændigt brud med de hidtidige
former. Standsningen indtraf, da langt den største del af byggearbejdet var
gennemført, men den kom alligevel til at præge kirkens vestre halvdel.
Denne tilsyneladende klare deling af bygningen i et romansk præget østre
hovedafsnit (kor, tværskib og skibets østre halvfag) og et gotisk præget vestre
(resten af skibet), beliggende henholdsvis øst og vest for en stående fortanding
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J. K. Jepsen tot.

Fig. 2. Løgum klosterkirke, set fra øst.

midt i østre midtskibsfag, er stort set blevet fulgt i de hidtidige beskrivelser af
kirkens bygningshistorie. I nærværende gennemgang vil denne deling ikke blive
opretholdt; i stedet gives en samlet oversigt for enkelte byggeperioders krono
logi, så vidt dette er gørligt (sml. p. 1060 ff.), og derudover behandles kirken
som et hele.
Oversigt. Løgumplanen er i overensstemmelse med cistercienserordenens byg
geskik, men vel at mærke med den plantype, der har to gange to korsarms-
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kapeller og som er udgået fra klosterkirken i Fontenay i Burgund 5 . Den fast
hed, som præger cisterciensernes byggeforetagender, bevirker, at plan og til
dels opstalt uanset landegrænser følger ganske bestemte skemaer, omend ma
terialer og større eller mindre enkeltheder præges af det land eller den landsdel,
hvor klostret opføres.
I Løgum kan der også på flere punkter peges på en forbindelse med stift
kirken, Ribe domkirke, men planen er udarbejdet af en mand, som var helt
fortrolig med cisterciensernes ordensregler, eller den er leveret færdig fra or
denen. Løgum klosterkirke er imidlertid en så smuk og velproportioneret byg
ning — for sin periode vel den bedste i landet —, at den ikke kan være opført
uden en kyndig arkitekts medvirken, og en sådan må også have forestået ud
formningen af den enestående nordre forhal. En påfaldende lighed mellem Lø
gum korgavl og den tilsvarende gavl 6 på cistercienserkirken Jouy i departe
mentet Provins sydøst for Paris behøver ikke nødvendigvis at give et finger
peg om arkitektens herkomst, men den anviser tydeligt, hvor forbilledet for
Løgums østgavl skal søges.
Kirken ved Jouyklostret, der tidligst kan være påbegyndt 1190—1200, blev
indviet af biskoppen i Sens før 1222, antagelig 1220—21 7 . Sexpartitehvælvet,
der blev anvendt i Løgum, fandtes også i Jouy 8 , hvad der er interessant, fordi
netop den hvælvtype inden for den franske cistercienserarkitektur kun er be
nyttet i fem—seks kirker ialt 9 ; af disse omtrent jævngamle kirker, alle i den
nordøstlige del af Frankrig, er Jouy den eneste, som for korgavlens vedkom
mende kan have påvirket Løgum. Selv om der måske ikke har været nogen
direkte forbindelse mellem klostersamfundene i Jouy og Løgum, er ligheden
mellem de to kirkers østgavle så bindende, at den for Løgum klosterkirkes ved
kommende medfører en senere datering af kirkens påbegyndelse end den hidtil
foreslåede: 1190’erne 10 . En omdatering af kirkebyggeriets påbegyndelse til o.
1225 vil ikke på nogen måde komme i modsætningsforhold til anvendt teknik
og detailformer, der så afgjort er af senromansk—unggotisk karakter.
Det er nævnt, at Løgum blev anlagt med ialt fire korsarmskapeller svarende til
de ældre kirker i Herrisvad og Sorø og den yngre i Øm. Kapellerne blev benyt
tet af de præsteviede munke til private messer; når antallet i Løgum blev næsten
fordoblet under østafsnittets opførelse, er det dels et vidnesbyrd om, at klostret
havde mindst lige så mange præsteviede munke 11 , dels om at klostret og dets
relikvier var berømte. På den anden side må man se kirkens korte skib som
et vidnesbyrd om, at antallet af munke og i alt fald converser 12 , lægbrødre,
var dalende i sidste halvdel af 1200’rne og senere, thi ellers var skibet sikkert
blevet forøget med de oprindeligt planlagte to vestfag, således at det fuldtud
havde opfyldt sin plads som nordfløj i klostret. Det korte skib har kirken i
øvrigt fælles med den o. 1250 opførte Øm, hvis skib aldrig blev fuldendt 13 ,

131

LØGUM KLOSTERKIRKE

1055

mens kirken i Sorø, der tilhører 1100’rnes
senere del, har et meget langt skib. Når
man tør påregne en så nøje sammen
hæng mellem skibets længde og antallet
af munke og lægbrødre, skyldes det den
kendsgerning, at kirken var forbeholdt
klostrets beboere. Munkene havde deres
plads i munkekoret, mens lægbrødrene
havde plads i skibets vestende (p. 1091).
På samme baggrund må man se kir
kens særlige dørforhold, samt den store
trappe i søndre korsarm. Om dagen kom
munkene til kirken fra klostergårdens
overhvælvede korsgang gennem en dør
i søndre sideskibs østfag (p. 1075), og
om natten kom de til messerne ad den
førnævnte trappe (p. 1088) fra sove
salen, dormitoriet, i østfløjens øvre etage
(p. 1074). Converserne derimod trådte
ind i kirken gennem døren i nordre side
skibs vestgavl (p. 1075), hvilket ikke
J. K. Jepsen fot.
Fig. 3. Løgum klosterkirke.
stemmer med reglerne, der kræver en
Soklen under korets østgavl (p. 1055).
dør for lægbrødrene i søndre sideskibsmur, ud for klosteranlæggets vestfløj, hvor lægbrødrene havde deres bolig; det
usædvanlige forhold må have sin forklaring i det ufuldendte skib, der ikke
strakte sig så langt mod vest, at man kunne sætte en dør fra klostrets vestfløj
til kirken. En dør (p. 1074) midt i søndre korsarmsgavl fører til sakristiet, en
i nordre korsarmsgavl (p. 1074) til kirkegården og en i det nordligste østkapel
(p. 1075) fører ad en trappe (p. 1088) til tagrummene. Endelig er der i modstrid
med reglerne anbragt en dør (p. 1074) i det sydligste korsarmskapel; døren
fører til det frie; dens usædvanlige placering kan skyldes ønsket om en passende
adgang til kirkens tidligst fuldendte dele, og måske har de midlertidige kloster
bygninger med kapel været placeret sydøst for byggepladsen.
Materiale. Kirken er bygget af munkesten i munkeskifte over sokkel af hug
gen granit; soklen (fig. 3 og 16 a) på kor, korsarme og kapeller er to skifter høj,
det øverste skifte har rundstav over stærkt svungen karnis, en form, hvortil
der findes enkelte paralleller i Haderslev amt, f.eks. Skrave (sml. Haderslev
amt p. 257); men Løgumsoklen er mere præcist hugget. Nordre korsarms for
hal har skråkantet sokkel, og skibet en glat, med murværket bindig sokkel;
begge steder er overkanten i højde med overkanten af østafsnittets nedre
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Fig. 4. Løgum klosterkirke. Plan. 1:300. Tegnet efter opmåling ved H. Lønborg-Jensen.

sokkelskifte. Granit er endvidere benyttet til dørdetaljer i sydøstkapellet
korsarmsgavlene samt til indvendig sokkel og søjler i nordre forhal.
Målene på munkestenene varierer overalt lidt i størrelse, men bortset herfra

og
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Fig. 5. Løgum klosterkirke. Tværsnit, set mod øst. 1:300.
Fra Vilh. Lorenzen: De danske Cistercienserklostre.

synes det muligt at fastslå visse hovedmål inden for de enkelte bygningsafsnit.
Generelt kan det fremhæves, at mens stenbredden holder sig nogenlunde kon
stant (ca. 12—13,5 cm) fra øst mod vest, ændres stentykkelsen (fra ca. 7,25—
8—8,5 over 9,5—10,5 til 8,25—9 cm) og dermed skiftehøjden (10 sk. er hen
holdsvis ca. 90,5—98, 108—110 og 99—101 cm)14; stenlængden er i nogenlunde
konstant aftagen fra øst mod vest (fra 29,5 til 26,5—28 cm). De til hvælvingerne
benyttede sten har længder fra 28—31 cm, dog er skibets østre hvælving muret
af en meget kort sten (22—24,5 cm). Skiftegangen er regelmæssig, to løbere—
een binder. Urørte fuger kan endnu studeres på højkirkemurene, fra kapeller
og sideskibes tagrum; mørtelen er fed, navnlig i øst, og de glatte fuger er be
skåret enten i den ene eller lidt i begge sider, eller også er de ryggede.
Murtykkelserne varierer meget, fra 80—100 cm i de ældste kapeller til 100—
125 i de yngste kapeller og sideskibene, mens gavlene i kor og søndre korsarm
er 140 cm tykke, i nordre korsarm 160 og i skibet 180.
Riflede sten er kun iagttaget i løberskifterne over stikkene i de store, spidse
indfatningsbuer omkring de trekoblede vinduer i højkorets søndre og søndre
korsarms østre side. Mørktbrændte sten optræder derimod hyppigt overalt, men
vistnok oftest i øst, mens glasur, der er benyttet på mange kragbåndsprofiler
i øst, forekommer hyppigere i vest, bl. a. på stenene i hvert andet skifte i vest
gavlens åbninger og på mange sten i skibets væg- og arkadepiller.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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Fig. 6. Løgum klosterkirke. Tværsnit, set mod vest. 1:300.
Fra Vilh. Lorenzen: De danske Cistercienserklostre.

Ifølge regeringsbygmester Eggeling15 har østafsnittets indre fra begyndelsen
stået i blank mur; som den væsentligste begrundelse anfører han en iagtta
gelse, der blev gjort på den nordvestre korsskæringspille. Forneden på pillens
sydside var der på et meget tidligt tidspunkt foretaget en reparation, som var
forårsaget ved borthugning af et pille-led, der rimeligvis, som antaget af Egge
ling, skulde have dannet forlæg for gjordbuen (sml. p. 1083); efter borthugningen var murværket blevet udbedret med puds, rødmalet og afstreget med
hvidt, et arbejde, der kun kan være udført, fordi reparationsstedet skulde falde
sammen med en upudset mur. En bekræftelse på Eggelings formodning findes
deri, at de mørktbrændte sten på et par af korsskæringspillerne er muret i
mønster, og da disse sten slap op, malede man nogle almindelige sten med en
tilsvarende farve. På et tidspunkt, som af Eggeling skønnedes at falde sammen
med vestafsnittets fuldendelse, blev hele kirkens indre overtrukket med »kalk
slam«, der kom til at danne underlag for kalkmalerier (sml. p. 1095) på ribber
og gjordbuer i skibets østfag samt endnu et par steder i midtskibet. Alle under
sider af vindues- og arkadebuer er pudsede.
Plan. Kirkens fulde udvendige længde er knap 44 m og udstrækningen af
tværskibet i nord—syd godt 34 m. Opførelsen falder i to hovedafsnit, et større
østre, omfattende kor, korsskæring, korsarme, seks kapeller i øst og eet i nord
vest, nordre forhal og skibets østre halvfag samt begge sideskibsmure indtil
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Fig. 7—8. Løgum klosterkirke. 7. Længdesnit, set mod nord. 8. Nordfaçade. 1:300.
Fra Vilh. Lorenzen: De danske Cistercienserklostre.
68*
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vesthjørnerne, og et mindre vestre, omfattende resten, hvilket vil sige to gange
to arkadepiller med tilhørende midtskibsmure og kirkens vestgavl.
Planen er bygget over kvadrater, således at kor og korsarme hver udgør eet
kvadrat, mens midtskibet er på to, og kvadratet er ligeledes rådende for øst
kapeller og sideskibe, idet to kapeller eller sideskibsfag svarer til eet fag i høj
kirken, når der ses bort fra de uregelmæssigheder, som opstod ved udvidelse
af kapellernes antal. Hele kirken er overhvælvet, og det er interessant, at høj
kirkens hvælv ikke er en senere tilføjelse således som f.eks. i den noget ældre
cistercienserkirke i Sorø og domkirken i Ribe, der begge hvælvedes efter brande,
men en integrerende del af bygningen, som den blev anlagt fra første færd.
Inden for det største og ældste afsnit kan der som nævnt påvises flere bygge
perioder eller etaper, der snart repræsenteres af stående fortandinger, snart af
udligningsskifter eller nyt teglmateriale; disse skel i murværket skyldes dels
naturlige, midlertidige stop fremkaldt af vejrliget eller øjeblikkelig materiale
mangel, dels at det arbejde, som forårsagedes af ændringer i det oprindelige
byggeprogram, jævnligt har været igang side om side med arbejder i andre
dele af kirken. Disse forhold samt talrige skalmuringer har jævnligt sløret
den kronologiske orden af arbejdsgangen især inden for østafsnittet, men stort
set må de enkelte arbejder være gennemført i den nedenfor givne rækkefølge,
der også synes at stemme med de forskellige arkitektoniske detaljers succes
sive optræden. Det kan med sikkerhed fastslås, 1) at de to østligste og det
nordvestre kapel samt nordre forhal ikke hørte med til den oprindelige plan,
2) at højkirkevinduerne i kor og korsarme fik en anden udformning end den
planlagte, og 3) at hvælvvederlagene i de sidstnævnte bygningsafsnit foran
dredes noget som følge af vinduesændringerne.
1.
Byggeperiode og 1. ændring. Byggeriet påbegyndtes som vanligt i øst med
udlægning af fundamenter for koret, for de to og to korsarmskapeller og de
piller, der adskiller korsarmene fra deres respektive kapeller, samt for søndre
korsarmsgavl; det egentlige murerarbejde startede — som påvist af C. M. Smidt
p. 30 — ved det sydligste kapel, og herfra arbejdede man sig frem nordover
på ydermurene omkring kapeller og kor samt vestover på søndre korsarmsgavl;
arkadepillerne mellem søndre korsarm og dets kapeller må have været under
arbejde på omtrent samme tid, og derefter fulgte de tilsvarende piller i nordre
korsarm.
Da arbejdet på ydermurene havde nået en højde af cirka to meter i syd og
een i nord, blev anlægget udvidet med to kapeller, der placeredes i forlængelse af
de to korsarmskapeller, som ligger koret nærmest. De nye kapeller blev sat i
forbindelse med de først anlagte og med koret ved arkader, som blev brudt
gennem de tidligere ydermure. At der virkelig er tale om udvidelse fremgår
dels af lodfuger og irregulært forbandt, dels af uregelmæssigheder i soklerne
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Fig. 9. Løgum klosterkirke. Østfaçade. 1:300. Opmåling 1858 af Heinrich Hansen.

ude og inde (p. 1072)16. Ydermere er det tydeligt på planen, at de to østligste
kapeller harmonerer slet med fagdelingen i højkoret og med de to kapeller, i
hvis forlængelse de er anbragt. Da de fire første østkapeller lige som i Sorø
har en udvendig øst—vest længde på noget over halvdelen af højkorets (dvs.
at de er som halvdelen af koret plus en ydermur), måtte der opstå vanskelig
heder, når der op mod korets mure skulde anbringes endnu to kvadratiske
kapeller. Disse vanskeligheder øgedes åbenbart derved, at vægpillerne i høj
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koret, der af hensyn til hvælvingen måtte være anbragt midt i korvæggene,
nu kom til at indgå i de arkadepiller, som var en følge af de nye kapellers
arkader til højkoret. For overhovedet at klare problemerne med sammenbyg
ningen måtte gjordbuen mellem det inderste kapel og dets forlængelse trækkes
påfaldende skråt (mest i nord). Endelig er der stor forskel på de oprindelige
og de tilføjede kapellers østvægge; de første har store, spidsbuede, falsede
vægblændinger, der danner vederlag for de respektive hvælvingers østkapper,
de sidste har glatte vægge.
De nu ialt seks kapeller førtes til rejsehøjde, og samtidig arbejdedes der på
korgavlens nedre tregruppevindue og på arkademurene i koret og korsarmenes
østsider indtil nogle få skifter over buetoppene. Kapellerne hvælvedes (p. 1084)
og sideløbende hermed må der være blevet muret på korsarmsgavlene, af hvilke
den nordre fik en dør (p. 1075) til kirkegården og en trappe i murlivet med
adgang fra det nordligste østkapel; sydgavlen fik en niche (p. 1082) og døre
(p. 1074) til sakristi og dormitorium i klostrets planlagte østfløj, der i øvrigt
forberedtes gennem afsætning af fortandinger på korsarmsgavlens yderside.
Det vandrette skel, som kan følges nogle skifter over issepunktet på kapel
arkaderne i højkoret og korsarmenes østmure, tyder på, at den første stands
ning indtrådte her. Smidt antager, at dette skel repræsenterer en langvarig
standsning og finder blandt andet støtte for sin teori i den beskyttende stenog mørtelkappe, som blev lagt på oversiden af de seks nymurede kapelhvælv 17 .
Imidlertid spores der ingen forskel i forvitringsgraden over og under skellet,
hvilket måtte være tilfældet, hvis murværket havde været udsat for vesten
vindens påvirkning gennem mange år. Da skellet er stærkt præget af udligningsskifter, repræsenterer det snarest afslutningen på en etape i byggeriet,
hvor man har ønsket at bringe de allerede murede partier op i samme vandrette
plan, hvilket kan have været stærkt påkrævet, efter at murværket, som udgik
fra de enkelte arkadepiller, var bragt i sammenhæng med ydermurene. Afretningsskiftet repræsenterer sikkert samtidig afslutningen på en sæsons arbejde
og på beholdningen af færdige sten; over skellet, der kan følges gennem søndre
korsarmsgavl 18 , er stenenes størrelse og farve lidt anderledes. Det vandrette
skel behøver ikke at repræsentere mere end en vinters standsning, og det
beskyttende lag på hvælvingernes overside er ikke i modstrid med en sådan
antagelse; kapellerne kunde først komme under tag, når højkirkemurene var
kommet et godt stykke til vejrs, og derfor måtte hvælvingernes overside be
skyttes, hvilket også kunde være sket med midlertidige tage, men af hensyn
til højkirkemurenes stilladser, der måtte rejses oven på kapelhvælvingerne, har
påforingen med munkesten været at foretrække.
2.
Byggeperiode og 2.—3. ændring. Ved byggearbejdets genoptagelse tog
murerne vistnok først fat på korets øst- og nordmur samt på nordre korsarms
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Fig. 10. Løgum klosterkirke. Midtskib og kor, set mod øst.
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østmur. Af disse højkirkemures vinduer er intet bevaret, men meget tyder på,
at der har siddet eet i hvert halvfag, og at de har været skubbet ret tæt sam
men, således som det endnu ses i søndre korsarmsgavl, der tillige med højkirkemurene i sydøst må være blevet fuldendt ret hurtigt efter.
Sideløbende med disse arbejder blev der ved den under opførelse værende
nordre korsarmsgavl foretaget en ændring, der gik ud på at gøre den hervæ
rende dør til kirkegården, dødeporten, mere monumental 19 . Døren udvidedes,
og foran den blev der anlagt en særpræget åben forhal (p. 1086) 1 . Som en direkte
følge af forhallens anbringelse måtte gavlens vinduer rykkes helt ud til siderne,
hvilket atter havde til følge, at den i murlivet anlagte trappe ikke kunde føres
videre som ligeløbstrappe; dens videre forløb måtte henlægges til forhallens
øvre del (sml. p. 1088).
Da gavlen med forhal og nordvesthjørne havde nået en højde af mindst
syv—otte meter, skete der endnu en ændring i planen, nemlig anlæggelsen af
nordvestkapellet i hjørnet mellem korsarm og langhus 20 . Her som ved kapel
anlæggene i øst måtte der ændres i netop fuldført murarbejde, idet korsarmens
mere eller mindre færdige vestmur blev gennembrudt af en arkade til kapellet 21 .
Efter at de vestre korsskæringspiller og langhusets østligste arkadepille-par
var sat i arbejde, kunde højkirkemurene i østafsnittet fuldføres indtil midt i
hovedskibets østre fag, hvor de standser med en lodret fortanding. Denne
fortanding kom som nævnt til at markere et langvarigt stop og en fuldstændig
overgang til de nye stilformer, der så småt var kommet i brug i det østre afsnits
yngste dele.
3.
Byggeperiode og 4.—5. ændring. Mens det nordvestre kapel fuldførtes og
overhvælvedes sammen med østfaget af nordre sideskib (p. 1084) og i umid
delbar fortsættelse af arbejdet på det nordvestre kapel, rejstes hele nordre
sideskibsmur ligesom formentlig også den søndre, hvis den ikke allerede var
fuldendt på et tidligere tidspunkt. Alt mens disse arbejder stod på, gik man
i gang med en vindnesændring i højkirkemurene. De helt eller delvis fuldførte
enkeltvinduer erstattedes af vinduestregrupper (p. 1078). Dette medførte en
lille ændring af de planlagte hvælv i kor og korsarme, eftersom de nedre dele
af de i murene afsatte hvælvforlæg måtte ændres ved hvælvslagningen (p. 1084).
Byggeriet var nu — o. 1250-60 — så vidt fremskredent, at kor og tværskib
kunde tages i brug, når der rejstes midlertidige skillemure mod skibet,
således som det blandt andet kendes fra Øm.
Kirkens fuldendelse. 4. Byggeperiode og 6. ændring. Sandsynligvis forløb der
to-tre årtier eller mere, inden arbejdet blev genoptaget på resten af kirken,
dvs. midtskibets vestre del: halvandet fag med to gange to arkadepiller samt
hele vestgavlen fra nordre til søndre sideskibsmur. I de forlængst fuldendte
sideskibsmure blev der indhugget falsede vægpiller, som korresponderede med
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Fig. 11. Løgum klosterkirke. Indre, set mod nordvest.

de gotisk prægede arkadepiller, og herefter kunde sideskibe og midtskib hvæl
ves, et arbejde, som muligvis først blev afsluttet i begyndelsen af 1300’rne.
Det ydre. Lisener, buefriser og vinduer. På alle udvendige hjørner af kor, kors-
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arme og kapeller er der kraftige hjørnelisener, der springer en halv til halvanden
sten frem, og hvorom soklen er forkrøbbet; en undtagelse danner dog søndre
korsarms sydvestre hjørne, hvor lisenen kun optræder på sydsiden. Mens
lisenerne på de lave kapeller standser brat eller med et par enkelte aftrapninger
i højde med den fornyede murkrone, har lisenerne en mere harmonisk afslut
ning på de andre bygningsafsnit. Her danner de dels afslutning på højkirke
murenes (rekonstruerede) rundbuefrise og gesims, dels udgangspunkt for de
tre taggavles stigende rundbuef riser. I det indadgående hjørne mellem nordre
korsarm og koret er der smalle endelisener, og de to tilstødende flankemure
har to sten brede midtlisener; men disse mure, der som nævnt må være de
ældste af højkirkens mure, er de eneste med en sådan dekoration; på de øvrige
flankemure i højkirken løber rundbuefrise og gesims ubrudt igennem fra det
ene udadgående hjørne til det andet, og der er ikke ved de sidste restaureringer
påvist spor efter lisener, hverken her eller på midtskibets mure. På den vestre
del af de sidstnævnte mure fandt man derimod sikre spor efter en helt bort
hugget rundbuefrise, som var muret af bindere. Det er ikke klart, om der
tillige er blevet fundet spor i øst, men ud fra den kendsgerning, at der på
kirkens yngste, gotiserende del fandtes en rundbuefrise 22 , valgte Eggeling at
føre frisen rundt også på den ældre, østre del.
Enkeltvinduer optræder i østkapellernes østmure, i nordvestkapellets nordog vestmur, i nordre korsarmsgavl, hvor der findes et vindue på hver side af
forhalsbygningen, i nordre sideskibs andet fag fra øst og i midtskibets østligste
halvfag, såvel i nord som i syd, samt endelig i søndre sideskibs vestmur. En
gruppe på to vinduer optræder i søndre korsarmsgavl, mens tregruppevinduerne
behersker korets østgavl og midtskibets vestgavl samt nordre sideskib og høj
kirken med de i det foregående nævnte undtagelser. Søndre sideskibsmur, der
dannede bagvæg i klostergårdens korsgang, havde ikke vinduer oprindelig.
Angående vinduernes udformning se p. 1075. Dørenes fordeling er nævnt
p. 1055.
Den smukke østgavl er etagedelt; forneden er feltet mellem lisenerne optaget
af tre sammenkoblede, rundbuede blændinger med hver sit rundbuede vindue.
Blændingerne adskilles af halvsøjler, der har forlæg i gavlens profilerede granit
sokkel og halsringe med trekløverf ormet tværsnit; blændingsbuerne er muret
af kvartrunde formsten. Derover følger i næste etage en regulær tregruppe,
hvor midtvinduet er højest, og hvor der i buerne spores en svag tendens til
af benytte det spidse stik. Taggavlen, der er beskrevet nedenfor, er lige så vel
bevaret som resten af gavlen.
Nordre korsarms gavl domineres af forhallen (p. 1086), der optager hele
midtpartiet mellem de to høje vinduer, og søndre korsarms gavl er dækket af
klostrets østfløj, hvis tag endog dækker vinduesgruppens nedre del. Skibets
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Fig. 12. Løgum klosterkirke.
Nordre sideskib set fra det nordligste østkapel.
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vestgavl er meget enkel i sammenligning med de andre gavle; alene den smukke
vinduestregruppe bryder den glatte flade.
Taggavle. Alle halvgavle på kapeller og sideskibe er glatte, for kapellernes
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vedkommende dog brudt af en enkelt eller to korsformede glugger, som giver
lidt lys til tagrummene; det sydligste kapel i øst har tillige en rundbuet åbning,
den eneste adgang til de søndre kapellers loftsrum. Af højkirkens gavle er
korets og nordre korsarms de bedst bevarede; gavlen på søndre korsarm er
stærkt restaureret, men vistnok på ret sikre spor. Skibets vestgavl, der indtil
1844—45 muligvis aldrig havde været andet end en bræddegavl (p. 1094),
stammer i sin nuværende form helt fra Eggelings hånd (p. 1095), og det samme
gælder den lille taggavl på nordre forhal, som Lønborg-Jensen dog har fornyet
med kamtakker (p. 1095).
De tre taggavle på kor og korsarme er meget ensartede, men den østre og
ældste er den rigeste såvel i opbygning som detaljer og danner en meget har
monisk afslutning over korgavlens smukke vinduestregrupper. I fodlinien har
hver gavl et savskifte, der på den østre og nordre er ført ud på lisenerne, og
langs taglinierne en stigende rundbuefrise; gavlfeltet under frisen prydes af
rundbuede højblændinger, i øst og syd fem, i nord fire, hvert sted under en ret
stor cirkelblænding. Blændingsgruppen i øst er muret af kvartrunde sten, og
derved får de mellemfaldende stave form af halvsøjler. Disse halvsøjler samt
de i vederlagshøjde benyttede kragbånd er en gentagelse af motiver fra vin
duesgrupperne nedenunder, og netop ved denne gentagelse knyttes korets
gavl sammen til et hele. Siderne i de to yderblændinger i nord er også muret
af formsten, der dog synes at have trekvartcirkulært tværsnit. På de tre midt
blændinger i sydgavlens gruppe er der ligesom i øst benyttet kragbånd, men
det er måske tvivlsomt, om de er oprindelige her. I to af nordgavlens blæn
dinger og en af østgavlens er der korsformede glugger.
Samtlige taggavle har i gotisk tid fået kamtakker, der for højkirkens ved
kommende prydes af savskifter, bånd-, cirkel- og korsblændinger.
I kirkens indre fornemmer man i højere grad end udvendig den store forskel
i tid og former mellem øst og vest, fordi man, stående i korsskæringen, kan
overse hele rummet. Mest påtrængende føles forskellen på vinduesformerne i
øst- og vestgavlene, der i tid er skilt ved en periode på omkring trekvart år
hundrede. Korgavlen med sine vinduesgrupper i to etager, rundbuede forne
den, svagt tilspidsede foroven, udgør en lige så fornem helhed som skibets
vestgavl med sin ene tregruppe af slanke, spidse og mægtige vinduer over ræk
ken af dybe nicher (p. 1080). Begge gavle er fuldgyldige repræsentanter for
deres tid, og den vidt forskellige udformning føles ikke disharmonisk, således
som tilfældet er ved udformningen af åbninger og blændinger i midtskibets
mure øst og vest for skellet i skibets østfag (sml. fig. 20). Ganske vist er sideskibsarkaderne ført igennem uden større ændringer i form og højde, men ved
triforieåbninger og højkirkevinduer er der i vest et så afgørende brud med
tidligere benyttede former og linier, at rummets helhed lider derved. Når de
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Fig. 13. Løgum klosterkirke.

Arkader mellem nordre sideskib og midtskib, set mod vest (p. 1070 f.).

åbninger og blændinger, som bryder højkirkemurene mellem arkader og højkirkevinduer, kaldes triforieåbninger, er det i virkeligheden en forkert beteg
nelse, thi enten det drejer sig om de veritable åbninger i korsarmene og skibets
østre halvfag, eller om de dybe, spidse blændinger i resten af skibet, hvoraf
kun to er gennembrudte, så fører de ikke til noget triforiegalleri, men til tag
rummene over kapeller og sideskibe.
Piller og arkader. Alle kirkens piller er rigt leddelte: brede halvsøjler, smalle
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trekvartsøjler, afrundede og retkantede led veksler overalt, i øst dog mere
nuanceret end i vest. Væg- og arkadepiller har retkantede pilasterled som ve
derlag for de falsede arkadebuers midtled. Undtagelser herfra er pillerne i
nordre korsarm, hvor det pågældende led er udformet som en bred halvsøjle,
og i søndre korsarms vestarkade, hvor det udgøres af tre halvsøjler, een smal
flankeret af to kraftigere, samt endelig de fire yngste arkadepiller i vest, hvor
de tilsvarende pillefremspring har affasede hjørner.
En bred halvsøjle flankeret af to slanke trekvartsøjler optræder på kors
armenes flankemure som vægpiller og bærere af hvælvingernes øst-vestribbe;
det samme søjlebundt, men med en kraftigere halvsøjle, findes i korsskæringspillerne som bærere for korsskæringsgjordbuerne i syd og nord, mens den østre
gjordbue har vederlag på tre halvsøjler; den vestre gjordbue støttes af højtsid
dende konsoller, men fra begyndelsen synes der her at have været anlagt brede
halvsøjler, der dog blev fjernet på et tidligt tidspunkt (sml. p. 1058). Også
korets vægpiller er dannet ved sammenstilling af een halvsøjle og to trekvart
søjler, men mellem søjlestavene er der indskudt retkantede, diagonaldrejede led.
Ved skibets to østre arkadepiller er der en lille detalje, som på en måde for
bereder overgangen til de nye former på de yngre, vestre arkadepiller. Piller
nes hovedform er en regelmæssig firkant med hjørnefalse, hvori der er et af
rundet led; de tynde, for den ældre byggeperiode så karakteristiske trekvart
runde led, optræder i disse pillers østfalse (og korresponderende med de til
svarende led på de vestre korsskæringspiller), mens de vestre false i stedet har
et kvartrundt led (sml. det østligste vindue i søndre højkirkemur p. 1078).
Sidstnævnte profil er tillige benyttet til de ribbebærende led i nordvestka
pellet og det tilstødende sideskibsfag; da disse bygningsafsnit sammen med
skibets østre halvfag er de yngste inden for den første store byggeperiode og
fra tiden omkring 1250, er det naturligt, at vi allerede her træffer det led, der
blev karakteristisk for kirkens yngste afsnit, hvortil de fire vestre arkadepiller
hører. Det kvartrunde led på østsiden af vægpillen mellem de to østre fag i
nordre sideskib er lidt smallere end de andre og anbragt mellem to små platter,
en detalje, der også er benyttet ved nordvestkapellets vægnicher (sml. p. 1080).
De fire vestre arkadepiller har samme hovedform som skibets østre, men
mod sideskibene, som bærere for hvælvene, er der pillebundter sammensat af
halv- og kvartrunde samt affasede led, og en ganske lignende udformning har
de hvælvbærende pillebundter, som er indhugget i de ældre sideskibsmure samt
i den søndre af skibets østre pillepar. Når den tilsvarende arkadepille i nord
rækken og den hermed korresponderende vægpille i nordre sideskib ikke er
ændret på lignende måde, er forklaringen den, at hvælvingen i nordre sideskibs
østfag var fuldendt, da arkade- og vægpillerne vestover opførtes. Mod midt
skibet har de »stærke« piller (det par arkadepiller, som fagdeler skibet) et noget
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Fig. 14. Løgum klosterkirke.
Arkaden mellem nordre korsarm og nordre sideskib.
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Fig. 15. Løgum klosterkirke.
Sokkel under nordøstre korsskæringspille (p. 1072).

kraftigere pillebundt som forlæg for gjordbue og ribber; det er sammensat af
en halvsøjle flankeret med affasede og halvrunde led. Halvsøjlen optræder
endvidere på det vestligste pillepar som forlæg for midtskibshvælvingens nord
syd ribbe, mens trekvartrundstaven alene er benyttet i midtskibets vesthjør
ner under diagonalribberne. Det brede, halvrunde, de smalle, kvartrunde og af
fasede led går igen i vestvæggens nicherække og i dens vinduer og dør.
Arkadebuerne, som er spidse i nord-syd-gående mure og runde i øst-vestgående, er næsten alle svagt styltede i øst, og flere er svagt hesteskoformede;
bortset fra arkaden til nordvestkapellet er de alle falsede. Øst for det lodrette
skel i midtskibet er pillernes kvart- og trekvartrunde led ført rundt i buerne;
en undtagelse er arkaden til nordvestkapellet og arkaden mellem søndre kors
arm og sideskib. Vest for skellet derimod er arkadebuernes false alle retkan
tede. Alle stik er halvstens, i øst dog med prydskifte af lige løbere. Veder
lagene for de 2 X 3 yngste arkader ligger fem skifter lavere end øst for det lod
rette skel.
Indvendige sokler, kapitæler og kragbånd. Med et par undtagelser har pillerne
øst for skellet en profileret sokkel (fig. 15 og 16 b) på retvinklet, forkrøbbet
plint, begge dele udført af munkesten. I det sydligste kapels sydøsthjørne er
der ingen sokkel, og i nordøsthjørnet, hvor murværket er omdannet noget ved
kapeludvidelsen, er der en sokkel bestående af to led, et uregelmæssigt afrun
det skifte under et glat. Det nordligste kapels to østre hjørnepiller har heller
ingen sokkel, og på det sydfor beliggende kapels nordøstre hjørnepille, der også
er omdannet i forbindelse med kapeludvidelsen, er der kun en skråkant. Sok
len (fig. 16c) på vægpillen i nordre sideskib, umiddelbart vest for arkaden til
nordvestkapellet og hørende med til kirkens ældre del, skiller sig kun ud fra
den tidligere omtalte derved, at det afrundede led med rillen er forsvundet;
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Fig. 16. Løgum klosterkirke,
a. Udvendig granitsokkel (p. 1055).
b—d. Indvendige teglstenssokler.
1:20 (p. 1072 f.).
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Fig. 17. Løgum klosterkirke.
Terningkapitæl med riller (p. 1073).
Efter opmåling ved H. Lønborg-Jensen.
1:20.

i sokkelskifterne er der hugget to lodrette riller, der ligesom forbereder de to
små platter, der flankerer det opgående pilleleds kvartrunding (sml. p. 1070).
På skibets østligste par arkadepiller, der stort set tilhører samme tid, er der
endnu en ændring, idet hulkelen er udskiftet med en skråkant (fig. 16 d).
De arkade- og vægpiller, der tilhører den yngste byggeperiode, har ingen
sokkel; men under alle profilerede led er der dog en art retkantet plint, som
undertiden har afskårne hjørner. Under den svære halvsøjle, der bærer midt
leddet i gjordbuen mellem skibets to hvælvfag er der en base, der har form
som et terningkapitæl med halsring.
Terningkapitæler forekommer i østafsnittets underetage, nærmere betegnet
på halvsøjlerne i nordre korsarms arkader og i arkaden mellem søndre kors
arm og det tilstødende sideskib; de er alle af tegl, og de to i arkaden til nordre
sideskib har indhuggede koncentriske riller på skjoldene (fig. 17)23. Om forhal
lens terningkapitæler, se p. 1086.
Trapezkapitæler træffes ligeledes kun i øst, men i højkirken; de er benyttet
som afslutning på arkade- og korsskæringspillers opløbende søjlestave; det
skal dog bemærkes, at de flankerende trekvartsøjler i korets vægpiller i stedet
for kapitælet har fået en noget primitiv og sikkert for stedet skabt afslutning.
En særlig konsolagtig udformning træffes ved de østligste arkadebuer i midt
skibet (sml. fig. 13 og 14).
Som dækplade for alle terningkapitæler og for trapezkapitælerne i kors
armenes vægpiller er der benyttet en formsten dannet af tre rundstave (sml.
fig. 17). Dette tre-rundstav-profil er tillige benyttet som kragbånd for alle un
deretagens arkader i øst; undtagelser er dog buen mellem nordre sideskib og
nordvestkapellet; her findes i stedet en enkelt rundstav, og dette er også til
fældet på den tilstødende vægpille i nordre sideskib, hvorimod det korrespon
derende led på arkadepillen har et kvartrundt, glaseret kragbånd.
Danmarks Kirker, Tønder amt
69

1074

LØGUMKLOSTER FLÆKKE

150

I højkirkens østre del optræder tre-rundstav-kragbåndet på korsarmenes
vægpiller og på samtlige led i kor og korsarme, hvorfra diagonalribber udgår.
De opgående led i korsskæringspillerne har hverken dækplade eller kragbånd,
men søjlestavenes halsring er som andre steder i øst forkrøbbet om alle pille
led. Det tredelte kragbånd er endvidere benyttet i forhallen og til døre og vin
duer, sidstnævnte sted dog vekslende med den enkelte rundstav. Inden for
kirkens yngste afsnit har det næppe nogensinde været benyttet, før det ved
restaureringen blev indføjet i højkirkevinduerne (p. 1080). I dette afsnit op
træder en hel anden type kragbånd, smallere og med to hulstave. Det findes på
sideskibenes sekundære vægpiller, på arkadepillernes korresponderende led og
deres i midtskibet opløbende søjlebundter samt på de ribbebærende søjlestave i
vestgavlen. De vestre arkader har ikke vederlagsbånd således som de ældre i øst.
Døre. Døren i det sydøstre kapels sydmur er rundbuet med halvstensstik
udvendig; trekvart sten inden for murfladen er der et tympanon båret af to
karmsten, alt af granit og glathugget; i soklen er der hugget et par riller og
ud for hver karmsten en halvcirkel. Indvendig er døren også rundbuet, men
vanger og stik er muret af en kvartrund formsten, og spejlet er dannet af flere
(2 ½) vandrette helstensstik, muret over hinanden.
Døren mellem søndre korsarm og sakristiet er af tilsvarende konstruktion,
men her sidder granittympanet mod kirkerummet, og de murede, vandrette
helstensstik, fem bag hinanden, dækker over smige karme til sakristiet. Døren
er mod kirkerummet komponeret sammen med en stor, rundbuet niche, og
begge dele sidder i et vandret afsluttet murfremspring (sml. fig. 18), hvis næstøverste skifte er muret af kvartrunde formsten, der sammen med det følgende,
lidt tilbageliggende skifte danner en slags afdækning på fremspringet. Både
dør og niche har profileret indfatning af kvart- og trekvartrundstave, og vederlagshøjden er markeret med tre-rundstav-kragbånd, således at partiet ved
hele sin udformning er nært knyttet til korgavlens nedre vinduesgruppe. Ni
chen er ca. 210 cm bred, 80 dyb og 275 høj; om dens anvendelse se p. 1082.
De to beskrevne døre er de eneste med overdækning af vandrette stik; de
følgende har fladbuestik med ringe pilhøjde. Dormitoriedøren i søndre korsarm
har stærkt smigede karme og fladbue mod korsarmen, falsede karme (det mid
terste led afrundet) og rundbue mod klosterfløjen. Døren i nordre korsarms
gavl har indvendig stærkt smigede karme med huller for lukkebomme og flad
bue; udvendig, hvor den indrammes af forhallens sydligste søjlepar med til
hørende hesteskoformet bue af tegl, har den karme og tympanon af granit.
Dørens nuværende form, der vistnok er identisk med den, døren fik ved for
hallens opførelse, stammer i nogen grad fra sidste restaurering. Under dette
arbejde blev der iagttaget spor, som viste, at døren, inden forhallen tilføjedes,
havde været fuldendt i en noget lavere skikkelse.
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Døren mellem søndre sideskib og den forsvundne korsgang er nu tilmuret
udvendig, hvor dens rundbuede form er rekonstrueret på et noget usikkert
grundlag; inderkarmene er stærkt smigede (den vestre noget beskadiget ved
indhugning af sideskibets sekundære vægpille), og den fladbuede afslutning er
muret som et overgribende to-stens stik med fladskifte. Den indvendige dør i
nordøstkapellet, hvorigennem der er adgang til trappen i nordre korsarmsgavl,
er rekonstrueret som en simpel, rundbuet åbning, men fotografier fra restaure
ringen viser, at den tidligere har været falset og fladbuet (halvstensstik med
prydskifte) mod kapellet; på nordsiden, ind mod trappen synes den altid at
have været rundbuet.
Den eneste af kirkens døre, der hører hjemme inden for den yngste bygge
periode, sidder i nordre sideskibs vestgavl, og den skiller sig i alle retninger ud
fra de ældre døre. Den er spidsbuet udvendig, men såvel den lave lysning som
dørens indre overdækning er fladbuet; i de udvendige, rigt falsede karme
(skiftevis afrundede og affasede led) og i lysningens stik veksler almindelige
sten med mørktglaserede ligesom i vestgavlens store vinduesgruppe. Tidligere
sad døren ca. 100 cm fra murens inderside, dvs. lige inden for de profilerede
led, men ved sidste restaurering anbragtes der en spidsbuet dørfløj med tilsva
rende muret bue i murens inderflugt. — Over døren er der en sandstenstavle
med F. IV.s kronede monogram. Denne dør, som blev genåbnet ved restaure
ringen, må være blevet tilmuret 1844—45, da Meyer flyttede indgangen til
midtskibets gavl (sml. p. 1094).
Vinduer. Østkapellernes rundbuede vinduer har smige karme og lysning af
kantstillede løbere; omkring halvstensstikket er der et prydskifte af lige lø
bere. Mens disse vinduer og den nedre gruppe i korgavlen (se ndf.) har roman
ske former — måske lige bortset fra de lige løbere og visse små uregelmæssig
heder i de to tilføjede kapellers vinduer — kan man i resten af østafsnittets
vinduer spore overgangsstilens stedse stigende påvirkning. Det må dog her
bemærkes, at den nordøstre del af højkirken ligesom vistnok også den syd
østre del tidligere har haft vinduer, hvis former er ukendt. Forløbet af hvæl
venes først anlagte fødselslinier (sml. p. 1084) viser imidlertid, at det vindue,
som har siddet i halvfaget, har været skubbet op mod vægpillen, dvs. at vin
duerne i et helfag har dannet en art togruppe, således som det ses i søndre
korsarm (sml. fig. 18). Udefra må halvfagene med deres skævt anbragte vin
due have virket mindre harmonisk, og netop heri har vi måske forklaringen
på, at midtlisenen kun optræder i de to ældste højkirkemure. Et indicium
yderligere for tilstedeværelsen af anderledes udformede vinduer i højkirkens
østafsnit har vi i det halve østre midtskibsfag, der hører med til den ældre
byggeperiode, thi her er der i højkirkemurene anbragt enkeltvinduer.
Forneden i den fint opbyggede korgavl træffes der tilsyneladende også en69*
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keltvinduer, i alt tre; de er ens høje, rundbuede og smigede og svarer hver
for sig helt til østkapellernes; hvert vindue, der har to halvstens stik adskilt
af et løberskifte, sidder i sin blænding, men indvendig er de samlet til en
gruppe. Opbygningen er stort set den samme som udvendig, med de tre blæn
dinger adskilt af halvsøjler, men blændingerne er passet fuldstændig ind i stør
relse med vinduerne, således at de virker som vinduesindramninger; da hvert
vindues smige karme ydermere er indfattet af en trekvartrundstav, som slut
ter sig til nichernes kvart- og halvsøjleled, er der opnået en udpræget gruppe
virkning. Samhørigheden mellem blændinger og vinduer er yderligere under
streget ved fælles tre-rundstav-kragbånd i vederlagshøjde. Der kan således
ikke være tvivl om, at allerede de tre nedre vinduer må opfattes som en re
gulær tregruppe.
Opbygningen fra den nedre gruppes indvendige side genfindes både ud- og
indvendig ved den øvre gruppe24, og her er blændingerne smeltet så totalt
sammen med vinduesindfatningerne, at man i virkeligheden næppe kan tale
om blændinger. Det eneste, som skiller den øvre gruppe fra den nedres inder
side, er vinduernes ganske svagt tilspidsede stik samt midtvinduets store
højde. Her er overgangsstilen for første gang slået kraftigt igennem.
De to høje vinduer i nordre korsarm, hvis placering er bestemt af forhallen,
har ligeledes smige karme med svagt spidsbuede stik, men rundbuet lysning;
indvendig har de som korgavlens vinduer en trekvartrundstav som indfatning.
Vinduet i det østre halvfag af skibets nordre højkirkemur har i ydre murflugt
og lysning samme form som vinduerne i nordre korsarmsgavl, og det har må
ske også indvendig haft tilsvarende form, men her er det helt ændret; dels er
de smige karme ændret ved sammenstødet med væggen, dels er stikket om
dannet og sænket betydeligt ved hvælvslagningen.
De to tætsammenstillede, højtsiddende vinduer i søndre korsarm er svagt
spidsbuede i alle stik, og karmene er smige, men med retkantet fals både ude
og inde; i de indvendige false er der en trekvartrundstav. Vinduerne blev
allerede delvis tilmurede ved opførelsen af klostrets østfløj, fordi dennes tag
gik noget op for vinduerne25. Vinduet i østre halvfag af søndre højkirkemur
svarer til søndre korsarms med undtagelse af, at trekvartrundstaven er ud
skiftet med en kvartrundstav (sml. skibets to østre arkadepiller p. 1070 og triforieåbningerne p. 1080).
Enkeltvinduerne i nordvestkapellet og nordre sideskibs tilstødende halvfag
er så stærkt fornyede, at man vistnok ikke kan slutte noget sikkert om deres
oprindelige udseende. De er nu alle tre svagt spidsbuede med smige karme, og
sideskibsvinduet har udvendig fals, der af Eggeling forsynedes med en tre
kvartrundstav. Alle de her beskrevne vinduer bortset fra nordvestkapellets
og det nordre højkirkevindue har løberskifte om stikket.
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Fig. 18. Løgum klosterkirke.
Søndre korsarm med den rekonstruerede dormitorietrappe (p. 1074 f. og 1088).
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Af udpræget senere karakter end alle de foregående er de trekoblede vin
duer, der findes i højkorets og korsarmenes flankemure, de vinduer, som alle
rede under byggeriets fremadskriden afløste påbegyndte vinduer. Ganske vist
minder selve gruppen meget om korgavlens øvre, men i højkirkemurene er
hver gruppe samlet under en spids indfatningsbue. Småforskelligheder mellem
vinduesgrupperne tyder på, at de er udført i følgende orden: nordre korsarms
østmur og højkorets nordmur, nordre korsarms vestmur, højkorets sydmur og
søndre korsarms østmur samt endelig samme korsarms vestmur; sidstnævnte
sted er vinduerne betydelig højere end i de andre mure, hvor underkanten er
bestemt af kapellernes halvtage. Vinduesgruppernes indfatningsbuer er hel
stens med fladskifte af løbere, de enkelte vinduers stik halvstens; karmene er
smige og indfattet af spinkle trekvartrundstave ude og inde. Rundstavene har
to skaftringe, der enten består af en enkelt rundstav eller det for østafsnittet
så almindelige tre-rundstav-profil; sidstnævnte træffes udvendig i de nordøstre
højkirkemure og i korsarmenes vestmure, hvor den enkle rundstav dog også
er benyttet. Vinduerne svarer helt til dem, der findes i klostrets østfløj, der
må have været under opførelse o. 1250.
Når nordre sideskibsmur straks fra begyndelsen har fået trekoblede vinduer,
er det en naturlig følge af dens kronologiske plads inden for byggeriet. I faget
nærmest nordvestkapellet blev der netop på grund af dette kapel kun plads
for et enkeltvindue (se fig. 8), og af tregrupperne i de to følgende fag er kun
den vestre gammel. Den østre gruppe, der var ødelagt af en arkade til et for
svundet kapel (p. 1092), rekonstrueredes af Eggeling, mens Lønborg-Jensen
har ansvaret for begge vinduesgruppers udvendige trekvartrundstave, der dog
vistnok er tilføjet på grundlag af sikre spor i vestgruppen. Vinduerne her i
sideskibet adskiller sig noget fra højkirkevinduerne i øst; dels mangler den
spidse indfatningsbue udvendig, et forhold, som vel kan have sin forklaring i
sideskibets ringere murtykkelse, dels har hvert vindue i sideskibet sin indfatningsrundstav, således at der mellem to vinduer er to trekvartrundstave i
modsætning til de østres fællesstav. Indvendig har disse vinduer ingen søjlestave, hvilket måske også kan skyldes murens ringe tykkelse.
Højkirkevinduerne, som optræder vest for skellet i midtskibet, repræsente
rer et nyt trin i udviklingen; her er ikke tale om tregrupper, men om brede,
spidsbuede vinduer med stavværk; udvendig har vinduerne to false muret af
kvartrunde formsten. Det nuværende stavværk, som tredeler vinduerne, er
rekonstruktion, hvis hovedformer bygger på østafsnittets tregrupper, selv om
de benyttede formsten, der er af udpræget gotisk type, er udført på grundlag
af sikre levn i vinduerne. Mens disse vinduer således har mistet ethvert af
overgangstidens træk, finder vi endnu sådanne i midtskibets gavlvinduer, en
tregruppe med højt midtvindue omend af en ganske anden type end ellers i
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Fig. 19. Løgum klosterkirke. Indre, set mod nordøst, før restaureringen.
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kirken. De tre høje, lancetformede vinduer optager næsten hele gavlen, men
de enkelte vinduer er med deres rigt falsede, profilerede (skiftevis kvartrunde
og affasede led) og delvis glaserede karme af rent gotisk tilsnit. Søndre side
skibs måske lidt ældre vindue har samme ydre udformning, men smige karme
indvendig, hvor det sidder i en rundbuet blænding.
Af de falske triforieåbninger, der som tidligere nævnt kun fører ind til side
skibes og kapellers tagrum, findes der seks i det ældste afsnit. I nordre kors
arms østmur er der en åbning til det nordligste kapel, i sammes vestmur to,
den ene til nordvestkapellet og den anden til nordre sideskib; søndre korsarm
har i vest en åbning til sideskibet, og midtskibets østre halvfag har een i nord
og syd. Disse åbninger, hvoraf nogle er tilmurede i ny tid, har rundbuede halvstensstik og fals mod kirkerummet; de tre åbninger i nordre korsarm har tre
kvartrundstav i falsen, de andre kvartrundstav, hvilket nogenlunde svarer til
vinduernes skiften mellem kvart- og trekvartrundstave.
De »triforie«-åbninger og -blændinger, som optræder i hvert halvfag af midt
skibets yngste del, bidrager mere end noget andet til at fremhæve forskellen
mellem de ældre og yngre bygningsafsnit (sml. fig. 20); de er anbragt lavere
end i østpartiet, er brede og spidsbuede og fremtræder som falsede, gotiske
vægblændinger; ganske vist er de alle seks muret som åbninger, men allerede
ved opmuringen blændet i lysningen, og kun to, den midterste i hver side, har
i tilmuringen en rundbuet åbning.
Nicher. Mens flere af de indvendige nicher, der findes i kirkens vægge, har
været lukket med låger eller gitre og tjent som opbevaringssted for forskelligt
altertilbehør og andet, er der andre, som formentlig er muret af rent dekora
tive grunde. Det sidste gælder antagelig rækken af nicher, der strækker sig
over midtskibets og sideskibenes gavlvægge; der er i alt tolv uregelmæssigt
rundbuede nicher, tre i søndre sideskib under en stor, rundbuet, skjoldbuelignende vægblænding, der omslutter vinduet, otte i midtskibet og een i nordre
sideskib syd for døren. Hveranden niche har affasede karme, hveranden af
rundede, og derved bliver den helstens pille, som adskiller dem, affaset på den
ene side, afrundet på den anden; bredden er ca. 70 cm, dybden 56 og højden 148.
Til den første kategori hører nicherne i sakristiet, i korets og østkapellernes
vægge og skrankemure, hvor et par har en lille fals for anbringelse af trækarm,
samt formentlig de tre rundbuede nicher i nordvestkapellet; to af disse sidder
i vestvæggen, den sidste i nordvæggen. Karme og stik i vestnicherne er muret
af en formsten med et smalt kvartrundt led mellem to små platter, ganske
svarende til den formsten, der er benyttet i ribbevederlaget i kapellets syd
vesthjørne og i vægpillen mellem første og andet fag af nordre sideskib (sml.
p. 1070); bredden er ca. 75, dybden 56 og højden 168 i vest og 96 cm i nord.
Særlige problemer er knyttet til den store, rundbuede niche, der i søndre
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Fig. 20. Løgum klosterkirke.
Indre, set mod nordre korsarm og midtskibets nordmur.
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korsarms gavl er komponeret sammen med døren til sakristiet; den fine ud
formning af nichen, dens placering og størrelse, ca. 210 cm bred, 80 dyb og
275 høj, er bemærkelsesværdig, og som fremhævet af Smidt (p. 39 f.), må den
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have haft en ganske særlig funktion, der dog næppe kan være hverken pis
cina, helgengrav eller alterplads. Af andre muligheder må nævnes, at nichen,
der er blevet færdig på et tidligt tidspunkt i kirkens historie, kan have været
lukket med låger eller gitre og tjent til opbevaring af de hellige kar, alterbøger
og reserven af sakramentet, som altid skulde være til stede; indtil kirkens
sakristi blev bygget, hvilket på daværende tidspunkt måtte forventes at
kunne vare adskillige år, har man haft brug for et sikkert opbevaringssted
til disse ting. En sidste — og måske den mest sandsynlige — mulighed er, at
nichen har været indrettet til at rumme de værdifulde relikvier26, der må have
været i klostrets besiddelse, og som man kan have ønsket at bringe ind i den
nye kirke, så snart dele af denne — østkapellerne — kunde indvies.
Hvælv. Kirkens enkelte afsnit synes at være blevet overhvælvet, når mulig
heden var til stede, og hvælvingernes kronologiske rækkefølge er: de seks øst
kapeller, nordre sideskibs østfag og det tilstødende kapel; derefter følger kor,
korsarme og korsskæring, og sidst de resterende syv sideskibsfag og de to midtskibsfag. Angående ændringer ved hvælvene i højkirkens østafsnit og sideski
bene se nedenfor.
Bortset fra korsskæringen, der dækkes af en ribbeløs kuppelhvælving, som
må skønnes at være blevet til under påvirkning fra Ribe domkirke, har de øv
rige hvælv profilerede ribber (fig. 21 c—f, om hvælvenes forhold til Ribe dom
kirkes hvælv, se Kunsthistorisk Oversigt). Kapeller, sideskibe og østre midtskibsfag har krydshvælv, kor, korsarme og vestre midtskibsfag har ottedelte
hvælv. Korets og korsarmens hvælv er ifølge hele anlægget at betragte som
sexpartitehvælv, der har fået to ekstra ribber, men hvælvingerne i koret og
søndre korsarm er alligevel nærmest ringmurede som en kuppelhvælving; kun
i nordre korsarm har man virkelig udnyttet de otte ribber konstruktivt og
muret hvælvingen som otte selvstændige kapper27. Midtskibets vesthvælv sva
rer tilsyneladende til de foregående, men det er dog klart, at denne hvælving
er blevet til på et tidspunkt, da forståelsen af sexpartitehvælvet var gået helt
tabt; ganske vist er nord-sydribberne forberedt ved de fra arkadepillerne op
løbende halvsøjler, men skjoldbuerne i syd og nord har ingen tvedeling som
ved østpartiets hvælv; derved bliver halvsøjlerne umotiverede og overgangen
fra søjlestav til hvælv uharmonisk (sml. fig. 20). De bærende buer og hvæl
venes fødselslinier er som kirkens arkader runde i øst-vest, spidse i nord-syd,
bortset fra højkirkemurene inden for kor og korsarme, hvor alle hvælvbuer
er spidse og for de fleste skjoldbuers vedkommende tvedelte.
Alle gjordbuer i kapeller, sideskibe og midtskib har forlæg i de tidligere be
skrevne arkade- og vægpiller (p. 1070), og pillernes false er stort set overalt
gentaget i buerne. — Korsskæringspillernes opgående hovedled (svære tre
kvartsøjler eller søjlebundter) danner forlæg for de retkantede midtled i kors-
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Fig. 21. Løgum klosterkirke. Ribbeprofiler og slutsten. 1:20. Efter Smidt. a. Det østligste nordkapel,
b. Det vestfor liggende kapel. (P. 1083). c. Kor, korsarme og østkapeller. d. Nordvestkapellet og
det tilstødende sideskibsfag. e. Midtskibet. f. De syv resterende sideskibsfag. (P. 1082).

skæringens gjordbuer, mens de øvrige opgående, profilerede led er fordelt til
de respektive buer og fortsat som false i disse. Særlige forhold gør sig dog gæl
dende for den vestre gjordbues vedkommende. Som nævnt p. 1058, er det led
på de vestre korsskæringspiller, der skulde have dannet forlæg for gjordbuens
midtled, opgivet på et tidligt tidspunkt, og i stedet fik gjordbuen her vederlag
på konsoller, hvis nuværende form dog muligvis skyldes restaureringen
(sml. fig. 26).
I de syv kapeller og nordre sideskibs østfag er kappernes fødselslinier ikke
fremhævet; dette er derimod tilfældet i kor og korsarme, hvor markeringen
er udført med et rulskifte, og ved kirkens ni yngste hvælv, hvor der findes en
svær rundstav.
Af kirkens ni yngste hvælv har de syv over sideskibene halvsten tykke kap
per, mens de to store over midtskibet ligesom kirkens ældre hvælv er helstens.
Hvælvene over de seks østkapeller er nærmest ringmurede, af bindere og
med ganske svage indskæringer over ribberne; lommerne er udmurede i ret
stor højde (om en påforing på hvælvenes overside, se p. 1062). Disse hvælv
har kraftigt nedhængende slutsten, hugget i granit og skulpteret (fig. 21 a—b)28;
hovedformen for dem alle er kuben, men dennes sider er prydet på forskellig
vis: med runde skiver (fire), ottebladet roset (een) og med oksehoved (een).
Hvælvingen over nordre sideskibs østfag og nordvestkapellet er muret på til
svarende måde, sidstnævnte dog af løber-binder; ribbeprofilet er lidt ander
ledes, og ribbestenenes nakker er synlige på oversiden. I kapellets nordøst-
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hjørne støttes ribben ikke af et fra gulvet opløbende led, men af en granit
konsol, som er hugget ind i det ældre murværk (sml. p. 1064 og note 21).
De tre ottedelte hvælv over kor og korsarme er af bindere, der i nordre kors
arm er formuret i otte selvstændige kapper med ret kraftige indskæringer over
ribberne, mens de to andre hvælv næsten har kubeform med stenene henlagt
i ret regelmæssige ringskifter. Ribbeprofil som østkapellerne.
De to midtskibshvælv er udformet på tilsvarende måde, men med lidt kraf
tigere indskæring over diagonalribberne. Nordre sideskibs tre vesthvælv er
halvsten tykke, og muremåden er gotisk præget med skifter, der falder mod
hvælvkappernes isselinier, men indskæringerne over ribberne er endnu ret
ubetydelige. Søndre sideskibs fire hvælv svarer helt til de foregående i nordre
sideskib. Disse syv hvælv har cirkulær, 2—3 cm nedhængende slutsten med
ornament: stjerne eller blomst på undersiden.
Højkirkehvælvene i kor, korsarme og skibets halve østfag var planlagt lidt
anderledes, end de blev udført (sml. p. 1064). Foran er det nævnt, at fødselslinier i kor og korsarme er markeret med rulskifter, og man kan overalt se
(sml. især fig. 18), at den nedre del af denne markering blev opgivet som fødselslinie, da man tog fat på at mure hvælvkapperne. De rundstave, der danner
forlæg for diagonalribberne, blev forhøjet nogle skifter, og derved fremkom
de uharmoniske hjørne»klaringer«, som er blevet særlig iøjnefaldende, efter at
kirkens indervægge er blevet befriet for hvidtekalken. Bortset fra disse detaljer
må de planlagte hvælv i kor og korsarme have været som de nuværende.
Anderledes med midtskibets østfag. Her var det østre halvfag udstyret med
et stejlt hvælvforlæg og et højt vindue, som forudsatte en tvedelt fødselslinie
ligesom i korsarmsgavlene. Da højkirkemurene efter et byggestop førtes videre
mod vest, gennemførtes der som nævnt (p. 1068) tillige en stor ændring i deres
arkitektoniske udformning; det hele trykkedes lidt sammen, og hvælvforlæg
get fulgte med nedad i midtskibets vestfag, men ikke i østfagets vestre halv
del, hvor man til en vis grad respekterede østre halvdels ældre forlæg. Man
ønskede imidlertid ikke at fortsætte de tvedel te skjoldbuer, og derfor fik østre
halvfags høje vindue et lavere stik indvendig, således at det kunde rummes
under hvælvkappen.
De syv sideskibsfag, der måske først blev overhvælvet 50 år efter sideskibsmurenes opførelse, fik ved kirkens fuldendelse helt andre hvælv end nordre
sideskibs østligste fag. Der er næppe tvivl om, at den hvælvingsform med de
brede, svagt fremspringende vægpiller, som findes i sidstnævnte fag, skulde
have været anvendt i alle sideskibsfag, thi andet fag fra øst i søndre sideskib
har spor af et rundbuet hvælvforlæg, som svarer til den ældre hvælvtype.
Forhalbygningen (fig. 22—24) foran »dødeporten«, døren i nordre korsarm,
skiller sig ved den skråkantede sokkel ud fra resten af kirkens østparti. Under-
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Fig. 22. Løgum klosterkirke. Nordre korsarm med forhal (p. 1084),
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J. K. Jepsen fot.

etagen optages af den åbne forhal, og bygningens øvre del af et trappeløb,
som danner fortsættelsen af den fra nordøstkapellet udgående trappe (sml.
ndf.). Forhallen, ved hvis opførelse døren i korsarmsgavlen blev ændret, har
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som nævnt en ganske usædvanlig udformning, idet
rummet virker, som om det var hulet ud i en mas
siv blok29. Hver sidevæg dannes af to nicher, der
er adskilt ved og flankeret af ialt tre søjler, mens
rummets overdækning er dannet af to parallelle
tøndehvælv, der i virkeligheden er en fortsættelse
af væggenes nicher. De seks forhalssøjler, der bærer
hvælvenes gjord- og skjoldbuer, står på bygningens
granitsokkel, der indvendig er så stærkt fremsprin
gende, at den danner sål i væggenes nicher, og inden
for hver niche er granitsålen hulet ned i overfladen,
og der kan næppe være tvivl om, at hver niche er
tænkt som en siddeplads. Søjlerne er nu helt af
granit, men søjleskafterne og det glatte tympanon
i korsarmens dør stammer fra sidste restaurering.
Forud for den tid var begge dele muret af tegl,
men denne teglstensudmuring stammede vistnok
fra 1844—45, og hvorledes forholdet var fra først
af, ligger ikke klart. Af baserne, der er hugget i eet
med den indvendige sokkel, har de fire hjørne
knopper formet som menneskehoveder. Kapitælerne
er af terningform, ligesom overalt i østpartiets
underetage. Over kapitælerne er der som dæk
plade anvendt et tre-rundstav-profil, og dette er
ført hele vejen rundt på øst- og vestvæggene i
hvælvingernes vederlagshøjde og ud gennem for
hallens åbning til det frie som kragbånd for stikket,
der som hvælvingernes buer er svagt hesteskofor
Fig. 23. Løgum klosterkirke.
Forhal. Plan (vest opad) og snit.
met. Denne åbnings karme og bue er profilerede
1:100. Efter opmåling ved
(hulstav mellem to kvartrundstave), og over stikket
H. Lønborg-Jensen.
er der et prydskifte af lige løbere.
Nordfaçaden på tilbygningens øvre del er udvendig smykket af to rækker
blændinger, den nedre med fire, den øvre med tre blændinger, alle halvsten
dybe og rundbuede; den nedre række er helt muret af kvartrunde formsten,
og derved får de mellemfaldende helstenpiller form af halvsøjler. I højde med
den øvre række blændinger har øst- og vestmuren hver en enkelt, ligeledes
rundbuet blænding. Umiddelbart over denne øvre blændings-række ender
det oprindelige murværk; det er tvivlsomt, om muren nogensinde har gået
højere op, og det er i hvert fald umuligt at udtale noget sikkert om, hvorledes
forhallen har været afdækket fra første færd. Den afslutning med blændings-
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J. K. Jepsen fot.
Fig. 24. Løgum klosterkirke.
Forhallens »dødeport« (p. 1086). Fra Vilh. Lorenzen: De danske Cistercienserklostre.

gavl, der ses på fig. 22, skyldes Eggeling og Lønborg-Jensen, mens overetagen
på fig. 25 var et værk af Meyer fra 1844—45. Forud for den tid var der en lille
bindingsværks-opbygning (sml. p. 1090), der tjente til anbringelse af en klokke,
og som mindede meget om den overdækning, der ses på stikket i Danske Atlas.
Trappen i nordre korsarm. Den trappe, der begynder i det lille, retkantede
fremspring i nordøstkapellet, er tilgængelig fra dette gennem en stærkt æn
dret dør (sml. p. 1075). Det tøndehvælvede trappeløb drejer straks mod vest
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i korsarmsgavlens murliv og er på det første korte stræk (indtil forhallens østmur) belyst gennem to små vinduer, det ene til det frie, det andet til kirke
rummet; vinduerne, der mod trapperummet er rundbuede og meget stærkt
smigede, viser sig udvendig som lysspalter. Det var formentlig planen at føre
denne trappe videre op gennem murlivet, hvilket havde været muligt, hvis
vinduerne i nordre korsarm kunde have fået samme udformning og placering
som i syd. Som en direkte følge af dødeportens udbygning med den åbne for
hal og dennes overbygning måtte gavlens vinduer imidlertid skydes ud til si
derne, og denne forskydning medførte atter — af hensyn til hvælvingens ve
derlag — en sænkning af vinduerne. Den indirekte følge af forhallen blev da,
at trappeløbet ikke kunde føres op gennem gavlen som planlagt, men måtte
forlægges til forhallens øvre del som en nærmest oval spindeltrappe (sml. fig. 5).
Omtrent i højde med underkanten af forhallens øvre blændinger er der en
rundbuet åbning (ca. 150 × 80 cm) mellem trapperum og korsarm, og i samme
højde deler trappeløbet sig i to; det ene løb fører ud til loftet over portal
fremspringet og derfra videre til en ligeløbet, tøndehvælvet trappe i korsarms
gavlens murliv, som — begyndende i øst og endende i vest — fører til tag
rummet over højkirkens hvælv; det andet løb, der udgår fra spindeltrappen,
fører først horisontalt mod vest gennem murlivet, på tværs af gavlens vestre
vindue, hvis smige brydes af rundbuede åbninger, til korsarmens nordvest
hjørne, og derfra stejlt ned gennem vestmurens liv indtil det udmunder i nord
karmen af den triforieåbning, der sidder over nordvestkapellet30.
Ved hjælp af de her nævnte trapper er der således adgang til tagrummene
over højkirken og nordre sideskib samt nordvestkapellet. Fra loftrummet
over nordre korsarm ned til loftrummet over de nordøstre kapeller blev der
lavet en stejl trappe i nordenden af korsarmens østre flankemur, men denne
trappe er aldrig blevet benyttet, thi da man ændrede hvælvingens vederlagslinier (sml. p. 1084), blev trappeløbets øvre åbning dækket af hvælvkapperne.
Nu er tagrummet over disse kapeller kun tilgængeligt gennem triforieåbningen, og det samme er tilfældet med rummet over søndre sideskib, mens der til
tagrummet over sydøstkapellerne er adgang gennem en rundbuet åbning i det
sydligste kapels halvgavl.
Dormitorietrappen i søndre korsarm (fig. 18), der har formidlet adgangen
mellem kirkerummet og munkenes sovesal, dormitoriet, der havde plads i østre
klosterfløjs første etage, skal være blevet fjernet af Meyer. Den nuværende
trappe stammer fra Lønborg-Jensens restaurering; den er rekonstrueret efter
spor i murværket samt for visse detaljers vedkommende efter den tilsvarende
trappe i Sorø klosterkirke. Under trappen er der en lille »celle«, den såkaldte
skriftstol, der antagelig har tjent som bibliotek (sml. p. 1091); den er tilgæn
gelig fra korsarmen.
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Fig. 25. Løgum klosterkirke, set fra nordvest. Før restaureringen, fotografi fra 1906, i Nationalmuseet.

Tagrytter og klokkehus. Tagrytteren (fig. 1) over kirkens korsskæring er ud
ført af H. Lønborg-Jensen, og den afløste Meyers (fig. 25) fra 1844—45.
†Tagrytter eller tårn. En beskrivelse af kirken fra 173131 oplyser, at der
indtil for omkring 46 år siden har været en anselig tårnbygning midt på kir
ken, anbragt netop, hvor korskirken falder ind i den store bygning (det vil sige
over korsskæringen), og hvori alle klokkerne var ophængt; »das Fundament
des Thurm Gebäudes« over hvælvingen kunde endnu ses fra tagrummet, og
opbygningen viste, at der til hver en tid kunde sættes et stort tårn op på den.
Denne opbygning er muligvis først blevet fjernet af Meyer, thi Danske Atlas30
siger, at man endnu kan se »Ligning« af, at der har været et tårn på kirken.
Betegnelsen klokkehus er i regnskaberne brugt om vekslende »småhuse«, der
har tjent som beskyttelse for klokkerne, og det lader sig ikke altid afgøre, om
der hentydes til en tagrytter over korsskæringen eller til en træopbygning over
forhallen. Da kirkens tidligst omtalte tagrytter eller tårn blev nedtaget o. 1685,
Danmarks Kirker, Tønder amt
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ophængtes klokkerne (to) ved enden af nordre korsarm31 i en lille »Arker« med
tag, der nævnes i en synsforretning fra 170632; samme år nævnes et »Regen
Schauer« over timeklokken midt over kirken. Det nye klokkehus, efter hvis
opførelse gamle materialer blev solgt 176533, kan muligvis have stået over
korsskæringen, men i så fald må det under 1770 nævnte »Glocken Verdeks«
sikkert høre forhallen til; givet er det i alt fald, at begge opbygninger, der er
antydet på stikket i Danske Atlas (VII, 225), var meget enkle trækonstruk
tioner. Det samme gælder det klokkehus, »Glocken-Gehäuse«, som rejstes over
forhallen 1830 efter skitse af Matthias Quitzau34. Det stod indtil 1844—45.
Tagværkerne over kirken er fornyet, men kapellernes skiller sig ikke meget
ud fra det oprindelige. Korets nordmur og nordre korsarms øst- og vestmure
har over hvælvingerne hver fire murede konsoller, på koret otte skifter høje,
på korsarmens øst- og vestmur henholdsvis ni og to skifter høje, alle affasede
forneden, halvanden sten brede og een sten fremspringende; i nordøst begyn
der de nogle skifter under blændingernes sål. Disse konsoller benyttes nu som
tidligere til støtte for den rem, der bærer kapeltagene, og nederst i det synlige
murværk over hvælvene er der små huller efter skråtstillede spærstivere.
Skrankemare. Ifølge cistercienserreglerne skulde de enkelte kapeller være
adskilt fra hinanden og fra koret, således at der ugenert kunde læses messe
ved det enkelte alter. Alligevel er de forskellige bygningsafsnit her som i mange
andre jævnaldrende kirker forbundet med store arkader; i disse blev der ind
skudt skrankemure, der blot til en vis grad opfyldte kravene, idet de kun luk
kede arkaderne i halv højde35. Af sådanne skrankemure findes der nu syv, men
kun tre, to i korets østre arkader og een i nordvestkapellets østarkade, inde
holder rester, der kan være samtidige med bygningens østafsnit. Af de tre be
varede er i alt fald den ene, korets søndre, meget hårdt restaureret, og nord
vestkapellets er kun synlig fra øst. De to skrankemure til koret har begge på
den udvendige side en 5—6 cm udkraget frise, den søndre med seks runde,
den nordre med syv spidse buer muret af bindere; buerne hviler på små, af
fasede konsoller, og over dem er der tre skifter, hvoraf det nederste er et sav
skifte, det øverste et afdækningsskifte med afrundet kant. I sydsiden af den
nordre mur er der en vægniche og i hver mur en dør, der i den nuværende form
stammer fra sidste restaurering36. Skrankemuren i arkaden mellem nordvest
kapellet og korsarmen har ingen buefrise, men både savskiftet og det afrun
dede dækskifte; denne mur har i ny tid fået en forhøjelse, og dens vestside er
dækket af et mindesmærke over sognets døde fra første verdenskrig. De fire
resterende, nye skrankemure gengiver antagelig nogenlunde de forhold, som
skal have bestået indtil 1844—45, ved hvilken lejlighed kirkens gamle indret
ning skal være blevet ødelagt37.
Foruden de her nævnte mure må der have været andre, som har strakt sig

167

LØGUM KLOSTERKIRKE

1091

gennem den vestlige del af korsskæringen og skibets østfag bag de her opstil
lede munkestole; mod vest var hele dette munkekor, som også har omfattet
det såkaldte retrokor, en lille afdeling hvor syge og gamle munke kunde over
være messerne, aflukket med en skranke af mur eller træ (se p. 1121) mod ski
bets vestre del, hvor lægbrødrene havde plads.
Sakristi. Kirkens nu ubenyttede sakristi er som ved alle cistercienserklostre
indrettet i nordenden af klostrets tilstødende østfløj; fløjen er jævngammel
med de yngste dele af kirkens østafsnit og i øvrigt planlagt sammen med kirken,
hvilket bl.a. fremgår af de med korsarmsgavlene jævngamle døre, hvorigennem
der er adgang til sakristi og sovesal. Det langstrakte rum er i øst-vestlig retning
dækket af tre ottedelte hvælv med 21 cm brede, trekløverformede ribber,
spidse gjordbuer og bindermurede helstenskapper (om eventuel anden anven
delse af det vestlige hvælvfag, se bibliotek nedenfor). I den korte østmur er
der et dobbeltvindue med smige karme kantet af en rundstav, i vestmuren
en niche, der er dannet ved tilmuring af en dør, hvis alder ikke kendes; i syd
muren er der syv små, spærstikdækkede gemmenicher, og i den vestre del en vist
nok noget senere indhugget dør til det følgende rum, som antagelig har været
samtaleværelse; endelig er der i nordmuren den p. 1074 omtalte dør til søndre
korsarm og nichen med lysåbning til rummet (p. 1092) under sovesalstrappen.
»Der Beichtsthul«, som 1743 fik indsat 20 nye jernvinduer38, er muligvis
identisk med ovennævnte sakristi ligesom den såkaldte »Beichstuhl oder Sacristei«, der 1778 blev hvidtet tre gange, efter at det græsgrønne var renset af39.
En plan fra 184437, der på visse punkter gengiver kirkens indretning før Meyers
ændringer, viser et sakristi i det østligste af kirkens sydkapeller, og dette sa
kristi er muligvis indrettet som følge af det 1748 fremsatte ønske om et sakristi
for præsten40. I dette kapel er sakristi-indretning bibeholdt, mens der antage
lig af Meyer indrettedes endnu et rum for præster i det tilsvarende nordkapel.
Bibliotek. I ordensreglerne, Consuetudines, omtales cisterciensernes biblio
tek flere gange som »armarium« (skab), og det siges, at et lys skal brænde foran,
så man kan finde bøgerne. I de ældre klostre var biblioteket oftest indrettet i
en niche i vestmuren af den korsarm, der lå klostret nærmest, eller under trap
pen til munkenes sovesal41. Den lille celle, der findes under trappen i Løgum
har sikkert tjent som bibliotek; i sin nuværende form er rummet samtidigt
med trappen (sml. 1088). På opmålinger fra før trappens genopførelse ses spor
af den rundbuede hvælving, der dels har overdækket rummet, dels båret trap
pen. I korsarmsgavlen ses stadig et slankt vindue (ca. 125 × 40 cm) med en
lysspalte (ca. 9 5 × 1 3 cm), hvorigennem rummet har fået lys før østfløjens
opførelse42. På murens sydside sidder lysåbningen i en ca. 60 cm dyb, ca. 190
cm bred og høj, rundbuet niche, der måske har halt en funktion i forbindelse
med bøgernes brug. Denne niches tilstedeværelse kan måske også tydes der
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hen, at man allerede da havde planer om ved østfløjens opførelse at udvide
eller forlægge biblioteket til sakristiets vestre trediedel43; i så fald må denne
del have været udskilt fra det øvrige sakristi ved en mur og have været til
gængelig fra klostergangen gennem en dør (der findes en tilmuret dør på dette
sted, sml. p. 1091). Hvis biblioteket er blevet forlagt til sakristiets vestre del,
kan cellen under trappen være blevet indrettet til fængsel, således som det
skete mange steder i 1200’rne44.
(†) Gravkapeller. Ifølge kirkebeskrivelsen fra 1731 var der indrettet en be
gravelse i kirkens nordvestre kapel31, men på Callesens plan fra 184437 bærer
kapellet påskriften »tidligere begravelseskapel« (sml. †epitaf nr. 2). I 1884 var
der planer om at indrette det til ligkapel56.
Det østligste sydkapel blev 1733 købt af amtmand v. Massow (sml. epitaf
nr. 1) til arvebegravelse og med ret til at anbringe døre mod nord og syd.
Hvorvidt den eksisterende dør i nord (mod koret) blev ændret, vides ikke,
men der synes aldrig at være blevet anbragt nogen dør i kapellets sydmur.
Et udaterbart †kapel har ligget ud for nordre sideskibs anden vinduesgruppe
fra vest. Det er omtalt 1731 som en lav, fra sideskibet afsondret udbygning,
der tidligere havde været brugt til skole 31 . En tegning af J. G. Rosenberg fra
176745 viser kapellet, hvis nordmur flugter med nordre korsarms gavl, og hvis
bredde er noget større end dets fremspring fra sideskibet. Det er muligt, af
kapellet først blev nedrevet 1817 (sml. p. 1093), og ved reguleringen 1926 blev
dets fundamenter af flade kampesten samt gulvrester af munkesten afdækket
på det af Rosenberg angivne sted; før Eggelings restaurering kunde man i
sideskibets murværk se et ommuret felt, der på det nærmeste omfattede det
areal, som nu optages af den rekonstruerede østre vinduesgruppe, men spor
af en eventuel arkade til det forsvundne kapel kan også have været skjult i
ommuringen46 (sml. fig. 25).
Vedligeholdelse og restaurering. 1681 siges kirken at være »fast zu Grunde
ruiniert und verfallen«47, og 1721 var kirken bygfældig, hvorfor man anmo
dede om et forskud på 800 mk. til reparationer48; fra de følgende år er der en
del fortrinsvis uspecificerede reparationsudgifter49, som dog sikkert kun re
præsenterer nødvendig vedligeholdelse, thi gennem 1730—40’rne er der til
svarende udgifter til sten, tømmer og jernvinduer, som blandt andet indsattes
i kirkens vestende og i sakristiet38. Bygfældigheden kan næppe have været
særlig stor 1721, thi en beskrivelse af kirkens tilstand 1731 siger, at hele byg
ningen er af stor fasthed, og at der ikke er nogen mangel udover, at vestendens
stengavl »so weit sich das Dach erstrecket« (dvs. selve trekantgavlen) ikke er
forhånden mere, og i dens sted er der lavet en beklædning af brædder31. En
synsforretning fra 170632 nævner, at vestgavlens halvdel er af rød- og hvidmalede fyrrebrædder (sml. ndf.).
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Fig. 26. Løgum klosterkirke. Indre, set mod koret og søndre korsfløj.
Efter tegning af Heinrich Hansen 1858.

1754 ff. nævnes en større reparation på mur og tag, der dog næppe har været
særlig omfattende38; 1769 erklærede to murmestre, at den bygfældige sydgavl
nu var i orden, men på samme tid viste det sig, at vestgavlens tilstand var
blevet værre end hidtil38, og 1778 var der forslag om at indmure jernankre i
samme47; det var muligvis en del af den hovedreparation, som bygmester
Lorentz Jacobsen, Åbenrå, fik 1281 mk. for33. 1793 blev der opmuret henholds
vis 6 og 9 alen nedfalden mur på kirkens østside, og taget repareredes40.
1817 nedbrød og genopførte M. Quitzau halvtaget på nord- og vestsiden50,
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og året efter reparerede han vestgavlen med snedker-, tømrer- og murerarbejde
og atter 1834, hvorefter de tre vinduer blev malet hvide og vestendens træ
gavl brunrød38.
1836 ønskede man en kunstforstandig mand til en kommende restaurering
og henvendte sig til den kgl. bygningsinspektor51, og i årene 1844—45 gennem
førte W. F. Meyer52 en alt andet end kunstforstandig istandsættelse. Den om
fattede ifølge Helms (Trap: Slesvig) og Eggeling15: en ny vestre taggavl, en
etage på forhallen i nord, en tagrytter over korsskæringen (sml. fotografiet,
fig. 25), overslemning af de udvendige mure med cement, gennembrydning af en
døråbning i vestgavlen midt under vinduesgruppen, tilmuring af alle de op
rindelige døråbninger med undtagelse af den i nordre korsarm, og endelig en
rekonstruktion i tegl og cement af forhallens søjleskafter og kragbånd. I det
indre blev afslåede profiler ligeledes fornyet i cement, skrankemurene mellem
korets vestfag og kapellerne (samt mellem visse kapeller indbyrdes) blev fjernet,
hvorefter celebrantstolen og relikvieskabet rykkedes ud i mure mellem de to
kapeller, og på tilsvarende måde flyttedes munkestolene fra korsskæringen ud
i korsarmene, hvilket medførte nedrivning af dormitorietrappen.
1902 var der lokale kræfter i gang for at få Jablowski, Haderslev til at restau
rere bygningen, men det blev ikke til noget, selv om regeringen i Slesvig også
fandt en hurtig og gennemgribende restaurering ønskelig39. Arbejdet kom først
i gang lige før 1. verdenskrig og startede med en udgravning af klosterbygnin
gerne53, der ligesom restaureringsarbejdet forestodes af Eggeling. Arbejdet,
der med afbrydelser på grund af krigen gennemførtes indtil genforeningen, og
derefter fortsattes af den danske stat under ledelse af H. Lønborg-Jensen med
C. M. Smidt som historisk sagkyndig og J. K. Jepsen som konduktør, bestod
stort set i at fjerne sporene efter Meyer samt i en gennemgribende restaurering,
der under Eggelings ledelse omfattede afbankning af cementpuds og udstrakt
fornyelse af murværket i syd og vest54, at lukke døren midt i gavlen, mure
en ny vestre taggavl og genåbne døren i nordre sideskib samt de øvrige af
Meyer tilmurede døre med undtagelse af søndre sideskibs. Endvidere fjer
nedes forhallens overetage, og Eggeling søgte at genskabe afslutningen efter
ældre tagspor, der dog nok stammer fra en af træbygningerne; desuden rekon
strueredes rundbuefrisen under gesimsen hele bygningen rundt ligesom puds,
cement og hvidtekalk i det indre afbankedes. Lønborg-Jensen satte kamtakker
på Eggelings forhalsgavl, murede en ny taggavl på søndre korsarm, tilsyne
ladende efter bevarede spor55, og udskiftede Meyers spidse, blyantslignende
tagrytter med en noget kraftigere; endvidere restaureredes stavværket i vest
afsnittets vinduer, og dormitorietrappen nyopbyggedes. Som sidste del i det
store arbejde restaureredes klosterfløjen.
Kirken står nu helt præget af denne sidste, omfattende restaurering. Alle
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Fig. 27. Løgum klosterkirke. Malet hvælvingsroset (p. 1095).

mure ude og inde er i blank mur; undersiden af arkade- og vinduesstik er dog
pudsede, og hvælvene er hvidtede. Taget er teglhængt og tagrytteren tækket
med kobber.
Et solur af kalksten uden indskrift er anbragt på korets østre sidekapel i syd
og næppe identisk med den hvidmalede solskive, som omtales 183838; samme
år anbragtes et solur over kirkedøren57.
Den nuværende vindfløj på tagrytteren er samtidig med denne; 1728 omtales
støbning af en fløjstang38.
Selv om udsmykning med kalkmalerier var i modstrid med cisterciensernes
ordensregler, har enkelte malere dog fra tid til anden dekoreret lidt i kirken.
Bevaret er en bladværksroset (fig. 27) fra o. 1250—1300 i hvælvingen på det kapel,
der ligger inderst i hjørnet mellem kor og søndre korsarm, og en rent geometrisk
dekoration fra 1300’rne på de konstruktive led i skibets to højkirkehvælv;
rundstavene
langs
hvælvkappernes
fødselslinier
har
skråstreger,
gjordbuen
trappe- og sparremønster og ribberne tværstreger; langs ribberne i østfaget
er der stængler med trekløverblade, og lignende blade er benyttet i begge hvælv
til småplanter over skjoldbuernes issepunkter og til rosetter omkring slutste
nene. Fra o. 1400 stammer et lille kalkmaleri af en rytter, vel S. Jørgen (sml.
p. 1051), af hvem nu kun konturstregerne ses; på anden arkadepille fra vest i
midtskibets sydside; endelig er der i midtskibets første fag fra øst, mellem de
to nordvinduer, en fransk lilje.
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INVENTAR
I få kirker er der vist i den grad flyttet om på inventaret som i Løgum
klosterkirke. Det bærer især præg af to store restaureringer, der for hårdt
frem, en tysk 1844—45 under Raurath W. F. Meyer, da munkestolene endnu
stod på plads og det værdifulde antemensale prydede alterbordet, og en tysk
dansk, 1913—1920—1926, hvor de forskellige inventardele, ved Niels Terman
sen1, fik deres oprindelige farver tilbage enten ved konservering eller ved ny
maling; ved denne lejlighed fik kirken sin nuværende sengotiske tavle, nye,
murede alterborde, alterskranke, to klokker, ligesom prædikestolen udvidedes
og stolestaderne omdannedes. Inventaret giver smukke bidrag til det så spar
somt bevarede middelalderlige tavlemaleri, og sengotisk skulptur er velrepræsenteret.
Renæssance-prædikestolen
og
barok-fonten
viser
tilknytningen
til
Tønder. De bevarede gravsten er få og sene.
Hovedalterbordet er af røde munkesten, opført ved sidste restaurering lige
som sidealterbordet i søndre korsarms sydligste kapel. Ingen af de øvrige side
altre er bevaret, men de to piscina’er (p. 1111) viser pladsen for to forsvundne.
Det kalkmalede billede af rytteren på en arkadepille (p. 1095) angiver for
modentlig et †S. Jørgensalter; jfr. i øvrigt p. 1051.
* Alterbordsforside (fig. 28), o. 1325, sammen med alterbordsforsiden i Rieseby
(Kreis Eckernförde) det ældste tavlemaleri inden for det gamle, danske land
område, med malerier af Kristus som verdensdommer i mandorla flankeret af
seks og seks billeder fra »Marias liv«. Antemensalet, der er af eg, består af to
svære planker indfattet i bagfalsen af en ramme, der på forsiden er smiget og
siret med ædelstensgruber, hvori der oprindelig har siddet bjergkrystaller eller
glas på farvet baggrund; de to lodrette rammestykker er forlænget nedad, så
de danner korte ben, og da det nedre rammestykke ikke passer ganske ind i
udstemningerne, synes der at være sket en ændring her. Højden af antemen
salet er ca. 100 cm (med ben ca. 108), bredden 267,5.
Fladen er delt i tre hoveddele, hvis smallere midtparti med dommerbilledet
afgrænses af smalle lister med ædelstensgruber. Sidepartierne er vandret delt i
to etager, og hver etage er ved pålagte stykker opdelt i tre trekløverarkader,
der hviler på slanke halvsøjler med ens baser og kapitæler. De enkelte scener
forestiller, øverst til venstre: 1) bebudelsen (fig. 29), 2) besøgeisen (fig. 30),
3) fødselen (fig. 32); nederst til venstre: 4) forkyndelsen for hyrderne, 5) S. Ste
fans meddelelse til Herodes og miraklet med hanen (fig. 31), 6) barnemordet;
øverst til højre: 7) kongernes tilbedelse, 8) præsentationen i templet, 9) Kristus
med Marias sjæl (fig. 33); forneden til højre: 10) Jesus som tolvårig i templet,
11) Josef og Maria henter den tolvårige Jesus, 12) Marias død. Nr. 6 og 9 bryder
den kronologiske rækkefølge.
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Fig. 28. Løgum klosterkirke. *Alterbordsforside (p. 1096).

Figurmalerierne står på vissengrøn baggrund, der i mandorlaen er stjernestrøet; personernes dragter er tvefarvede, over- eller underdragt holdt i hvid,
rød, grågrøn etc. og den anden del af dragten i guld. Ved besøgeisen er Elisabeth
således iført guldkappe og grøn dragt, mens Maria har hvid kappe over guld
dragt; guldklædningernes foldekast er angivet ved sorte streger, mens de farvede
tøjer er skyggede eller modellerede med rødt. Kristi hvide kappe i midtfeltet er
helt gennemmodelleret med denne farve, således at den måske i virkeligheden
skal opfattes som lyst purpurfarvet. Rammeværket er vissengrønt med pålagte
guldblade, mellemrummene mellem bueslagene røde med guldblade, der i de
fleste tilfælde, som rammeværkets, er store og fligede vinblade, ved felt 10—12
slanke, spidse treblade. Kristi sværdklinger er røde, søjlerne har været gyldne.
Under malingen, der ligger på et meget tyndt kridtlag, spores en mønjegrunding*.
Malerierne har aldrig været overmalet.
Hvad scenernes ikonografiske udformning angår, er det værd at lægge mærke
til, at bebudelsen, fødselen (hvor Jesusbarnet ikke ligger i krybben, men på sin
moders skød), kongernes tilbedelse og præsentationen i templet er gjort efter
samme forlæg som det østrigske håndskrift af Biblia pauperum (Wien Staats
bibliothek, cod. 1198, fol.) fra o. 13202, og at bebudelsesscenen går igen i samme
udformning i et Münchenerhåndskrift3 af Speculum humanæ salvationis fra
midten af 1300'rne samt (tilnærmelsesvis) på Doberan højaltertavle4 o. 1310.
Kristus som verdensdommer, uden krone, men mager og med blødende vun* Farvelagene underkastes for tiden en analyse af konservator Steen Bjarnhof. Resul
tatet vil blive meddelt i Kunsthistorisk Oversigt.
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Fig. 29—32. Løgum klosterkirke.
*Alterbordsforside. Bebudelsen, besøgeisen, S. Stefans mirakel og fødselen (p. 1096).
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Fig. 33. Løgum klosterkirke.
*Alterbordsforside. Kristus med Marias sjæl (p. 1096).
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Hude fot.
Fig. 34. Løgum klosterkirke.

Hø jaltertavlen på oprindelig plads i Jerne kirke, før restaureringen (p. 1100).

der er et nyt ikonografisk træk. Scenen med Josef og Maria, der henter deres
tolvårige søn i templet, er sjælden (og forekommer i alt fald ikke normalt blandt
Marias syv sorger og glæder). Den femte scene med »Steffen stalddreng« er af
særlig betydning; thi protomartyren S. Stefans tilknytning til Herodes som
hans stallerdreng og legenden om, hvorledes den stegte hane på Herodes’ bord
rejser sig og galer for at bekræfte Stefans meddelelse om Jesu fødsel, er en
særlig engelsk-skandinavisk version (scenen findes også på Broddetorpfrontalet)5.
Maleren er i øvrigt ganske internationalt præget, og det er ikke muligt med
sikkerhed at fastslå, om han er dansk eller udlænding og da fra hvilket land,
så meget mere som han har arbejdet efter forlæg6.
Antemensalet sad på sin oprindelige plads foran højalterbordet indtil kirkens
restaurering 1844—45, da det fjernedes og ophængtes i søndre sideskib, hvor
efter visitatoriet 1856 beordrede sognepræsten til at oversende det til National
museet7; her har det befundet sig siden 1857, med nr. 16118.
†Alterklæder (antependier). I inventarierne 17648 og 1770 nævnes et rødt
fløjlsalterldæde med guldbræmmer med amtmand v. Massow (amtmand 1723—
52) og hustrus (v. Grabow) våben broderet i guld og sølv.
*
Højaltertavlen (fig. 34—38) er en sengotisk skabstavle (opr. i Jerne kirke,
Skads hrd., Ribe amt) med to bevægelige fløje, fra slutningen af 1400’rne, til
flyttet 1925. Tavlens udseende før istandsættelsen fremgår af fig. 34, som også
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Fig. 35. Løgum klosterkirke.
Højaltertavlen efter restaureringen (p. 1100).

1101

Niels Termansen 1925

viser apostelfigurernes vilkårlige opstilling og deres tilfældige attributter. Ved
den indgribende restaurering 1925, forsynedes tavlen med en ny, høj predella,
for at den kunde syne i den store kirke, tilsattes desuden enkeltheder som de
snoede søjler med og uden figurer og bladfrisen, alt med forbillede i Hald kirkes
altertavle (Randers amt), idet man mente at stå over for et værk af denne
tavles mester, den såkaldte Imperialissimamester. Baggrund, rammeværk og
figurer nymaledes med anvendelse af meget polerguld (uden skygning), navnene
maledes med gyldne minuskler under apostlene, der til dels forsynedes med nye
attributter og anbragtes i Hald-tavlens orden uden hensyn til deres oprindelige
nummerering; den delvis bevarede, oprindelige indskrift under midtskabets tre
store figurer (Maria med barnet (fig. 36), Nådestolen (fig. 37) og S. Morten)
fjernedes og erstattedes med den indskrift, der står under Hald-tavlens midtfigurer, og som har givet denne mester hans pseudonym: »Imperialissima virgo
Maria — Sanctissima deitas et una vera deitas — Sanctus Martinus« (»altbeherskende jomfru, Maria — helligste guddom og ene, sande guddom — S.
Morten«). Den oprindelige indskrift kan endnu til dels læses på det som fig. 34
gengivne, ældre fotografi: »...maria mater (Christ)i ora [pro no]bis — O bened
... miserere(?)9 nobis ...« (»O, Maria, Kristi moder, bed for os, O, velsignede
[treenighed?] forbarmes over os«); indskriften har formodentlig sluttet med en
påkaldelse af S. Morten under denne figur.
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Fig. 36—37. Løgum klosterkirke.
Højaltertavlen. Maria med barnet og »Nådestol« i midtskabet (p. 1101).

Hvad angår Jerne-tavlens kunsthistoriske proveniens, kan henvises til den in
time samhørighed mellem midtskabets Maria og Mariafiguren i Grarup (Haders
lev amt p. 443, dér sammenstillet med Løgum klosterkirkes Anna selvtredie, jfr.
i øvrigt Kunsthistorisk oversigt). Af V. Thorlacius-Ussing tilskrives tavlen Imperialissimamesteren10.
En mulighed for at anbringe apostlene i oprindelig orden og derigennem
bestemme deres identitet foreligger i den ovenfor omtalte nummerering, der
findes malet bag på de enkelte figurer (sml. apostlene i Højst, Slogs hrd.),
minusklerne fra a til m, og det synes da af de bevarede attributter at fremgå, at
det ikke er evangeliernes, men messekanon’ens orden, der med en enkelt und
tagelse er fulgt. Rækkefølgen har formentlig, som normalt, været hele øverste
række fra venstre i nordfløjen til yderst i sydfløjen og herefter hele nederste
række. Ordenen bliver da, øverst: (a) Peder (fig. 38b) — nøglen manglede, men
typen er den vanlige —, (b) Paulus (sværdheftet oprindeligt, ligeledes vanlig
type), (c) Andreas (korset skåret i eet med ryggen), (d) Jakob den ældre (fig. 38 a)
— hat med ibskal, staven manglede — (e) Johannes (velsignende den oprindelige
kalk), (f) oprindeligt attribut manglede, messekanon’en har her Thomas, hvis
attribut er vinklen, som er tilsat af ny; nederst: (g) Jakob den yngre (fig. 38d)
— Kristuslignende, højre hånd med valketræet manglede — (h) (fig. 38c) op-
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Fig. 38 a—d. Løgum klosterkirke.
Apostle i højaltertavlen: Jakob den ældre, Peder, Filip og Jakob den yngre (p. 1102).

rindeligt attribut manglede hos denne bredansigtede, skægløse gamling; messekanon’en har her Filip, hvis kors er tilsat af nyt, (i) oprindeligt attribut mang
lede, messekanon’en har her Bartholomæus, hvis kniv er tilsat af ny, (k) Matthias
med oprindelig økse; messekanon’en har her Matthæus, idet den foretrækker
Paulus for Matthias, (l) diakon med bog holdt med begge hænder, kan sikkert
kun være Matthæus, (m) oprindeligt attribut manglede, er snarest Simon (med
sav) eller måske den sidste i rækken, Judas Thaddæus (med kølle, der her er
genfremstillet). — I midtskabet tilsattes ved istandsættelsen Marias højre hånd
og Jesusbarnets to hænder, holdende på en gylden kugle. Under restaureringen
forsvandt helligåndsduen, dukkede senere op og pryder nu prædikestolshimmelen i Grindsted.
Jernetavlens forgænger (sml. fig. 19) står i kirkens nordøstligste kapel. I en
maskingotisk ramme fra 1845 sidder to malerier på lærred, i storfeltet Kristi
bøn i Gethsemane have, i postamentfeltet nadveren, begge signerede: »Ies
Iessen pinxit Apenradensis 1799«. Den oprindelige, hertil hørende ramme, der
leveredes af snedker Christopher Quitzau 1798, havde plads til tre billeder;
den var lavet af 2½ tylvt af de bedste »Wahlbretter« for 15 rdl., arbejdsløn 26
rdl. og ialt 48 rdl. 24 sk. 1799 leverede Quitzau en ny »Gloria« og tre rammer til
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altertavlen, som Jessen ifølge regnskaberne malede »mit dreyen Biblischen
Kupferstichen und Auszierung« for 400 mk.11
Om den tidligere †altertavle, der ved denne lejlighed blev kasseret, meddeler
synsforretningen 170612, at det var et lille alter af træskærerværk, og regnskabet
for 180011 oplyser, at træet dette år blev solgt til (murer) Christen Matzen for
18 mk. Nogle udaterede optegnelser af Søren Abildgaard13, formentlig fra
1776, da han tegnede i Sønderjylland, beskriver tavlen som meget lav, »men
meget fiint i Træ udarbeidet og ziiret med Løv-Værk og Pyramider [fialer?],
som var ægte forgyldt, dog beskadiget. Paa Altertavlens Fløj Døre var nogle
Helgenes Billeder mahlede, men til Deels beskadigede og ukiendelige, deres
Navne var mahlede med hvid Farve paa sort Grund, i sydlige Fløi Stus Bernhardus, Stus Laurentius, Stus Nicolaus og en Quinde Helgen, hvis Navn var
ukiendeligt. Paa nordlige Fløi Sta Margareta, Stus Martinus, Stus Stephanus,
Stus Benedictus«.
Sidealtertavler. 1) Unggotisk, lidt yngre end alterbordsforsiden (p. 1096),
muligvis fra samme værksted som celebrantstolen (p. 1111), egentlig ikke en
tavle, men et relikvieskab (fig. 39) med dørfløje, svarende til et skab af samme
type i Doberan klosterkirke14 fra o. 1275, prototypen for de senere fløjaltertavler.
Det lille skab, 181 × 133 cm, er af tre hylder delt i fire rum, der atter midt
deles af sprossen for døranslaget; hver hyldehalvdel tvedeles atter af to arkader
svarende til celebrantstolens, og her som der bemærker man en morsom leg i
ornamenternes komposition, hvor bestemte ornamenter gentages i hel eller halv
form forskellige steder i arkadeværket. Dørene er glatte på begge sider og består
af 4 cm tykke planker, der kun holdes sammen af fem kunstfærdige gangjern.
Ydersiderne kan dog være afhøvlede i ny tid, hvorved mulige spor efter relief
dekoration (jfr. Doberan) er gået tabt. Skabet låses ved en jernstang, der fra
en lille niche øst for skabet skubbes ind gennem øskener i dørene, hvor den
tidligere kunde låses, ligesom man har kunnet låse lemmen for nichen.
På indersiderne af skabsdørene er der malerier af glorificerede helgener og
apostle stående i malede arkader (fig. 40), der i store træk svarer til hyldernes
skårne arkader, også pladsmæssigt. Billederne har angivet, at der i skabets til
svarende rum fandtes relikvier af den pågældende helgen, formentlig i kostbare
indfatninger. Figurernes navne læses med spinkle, gotiske majuskler over hvert
billede. I modsætning til alterbordsforsidens malerier er disse billeder stærkt
opmalede (jfr. nedenfor). Nævnet i rækkefølge fra venstre til højre ses i øverste
række: apostlene Johannes (med guldkalk), Peder (med nøgle og bog), Paulus
(med sværd) og Jakob den ældre (med vandringsstav og taske, på hovedet hat
med opkrammet skygge); kun Pauli navn, »St. Paulus«, ses nu. Næstøverste
række: »Georgius« (fig. 40a) — i rustning til hest, dræbende dragen med spyd —
»S(anctus) Clemens« (fig. 40 b) bispeklædt, med anker og bog — »Dionisius«
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Fig. 39. Løgum klosterkirke. Relikvieskab (p. 1104).
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(bispeklædt, med stav og sin afhuggede hovedskal), »S(anctus) Mauritius« (her
melinbesat hue, spyd, sværd og korsmærket skjold). Næstnederste række:
»Bernardus« (fig. 40 c) — kronraget, i munkekutte med bispestav — »S(anctus)
Ambrosius« (fig. 40d) — bispeklædt, med stav og velsignende højre — »Augu
stinus« (som foregående), »S(anctus) B[enedictus]« (som Bernhard, men med
bog i højre). Nederste række, fire kronede helgeninder: »[S(an)c(t)]a [Barbara]«
(med bog og palmegren, brystet gennemboret af et sværd), »S(an)c(t)a Katerina«
(med sværd og knivbesat hjul), »S(an)c(t)a Margareta« (med korsstav og bog)
og »S(an)c(t)a Ursula« (med bog og palmegren, brystet gennemboret af en pil).
Figurerne står nu på en mørkegrøn, næsten sort baggrund inden for de gyldne
arkader, over hvilke der er snart grøn, snart rød staffering; men den mørke
grønne farve skyldes maleren C. L. Jessen, der 1885 restaurerede skabet; op
rindelig har her været blåt laseret sølv som på alterbordsforsiden; især den
øverste billedrække er blevet ret kraftigt restaureret 1885, og Peder havde
fået et sværd i stedet for nøgle, ligesom Jakobs pilgrimsstav var forvandlet til
en bispestav; dette ændredes ved Niels Termansens genrestaurering 1925. Ved
samme lejlighed konstateredes det, at adskillige af de forgyldte søjler og bueslag
var fornyede i fyrretræ ligesom sider, bunde og det øverste stykke.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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Skabet er nu som før 1844 anbragt i lukkemuren i korets nordvestre arkade;
1844 flyttede Meyer det til lukkemuren mellem de to østkapeller, der er nordre
korsarm nærmest (sml. fig. 19). 188115 omtales det blandt sager ude af brug,
som et indmuret relikvieskab med alle malerier på dørfløjene.
2) O. 1400—25. Maria med barnet, 73 cm høj, Maria siddende på en bænk
med vanlige gotiske profiler, iført løstsiddende kappe over glat kjortel, der kun
er angivet med et bælte (ikke med halsudskæring). Det tykke hår, der falder
ned under kappen, er bølgerillet. Jesusbarnet sidder, iført fodlang kjortel, stift
på moderens højre arm og støtter de store fødder på hendes skød; håret ordnet
i bukler, der går radiært ud fra issen; store ører; barnet modelleret på ryggen,
Mariafiguren udhulet. Af de sparsomme farverester synes at fremgå, at Maria
i alt fald har haft gylden overkjortel; her, på ydersiden ses også røde farvespor,
på foersiden blå. Gruppen er noget medtaget: Mariafiguren mangler kronetakker, næsetip og venstre hånd, barnet hele højre arm og venstre underarm.
Om værksted, se under nr. 3. Opstillet i en niche i nordvestkapellet.
3) O. 1400—25. »Nådestok (sml. fig. 14); nu er kun den medtagne Gudfaderskikkelse bevaret, siddende stift, frontalt på en tronstol med almindelig gotisk
profilering. Figuren har mistet kronetakkerne, næsen, begge underarme og
hænderne, der har holdt korset med den døde søn; kronen og det rillede baghår
er skåret i stykker for sig, figuren stærkt hulet. Sekundære farver. Både nr. 2,
der svarer til Maria fra himmelkroningsscenen i Agerskov (Haderslev amt p.
877) og nr. 3 er fra samme værksted som en Maria med barnet og en Johannes
døber i Adelby (Landkreis Flensburg)16.
4) Sidste halvdel af 1400’rne. Abbed (fig. 43), S. Bernhard eller S. Benedikt,
ca. 130 cm høj foran bagvæggen af det oprindelige, lille alterskab, hvis spor efter
hængselbeslag viser, at det har været til at lukke med sidevægge og fordøre.
Det har været godt 155 cm højt. Sekundær staffering (sort, grønt, egetræsfarve),
hvorunder ældre farver. I søndre korsarms sydniche, mellem nr. 5 og nr. 7.
5) Sidste fjerdedel af 1400’rne. Anna selvtredie (fig. 41), nær beslægtet med
Grarup-madonna og derigennem med den nuværende Løgum-altertavle. Anna,
98 cm høj, sidder på en stol med høje, kraftige rygspir og spinkle forspir, med
sin datter, 70 cm høj, stående ved højre side, mens hun i venstre hånd bærer
det nøgne Jesusbarn. Også her er skabets bagklædning bevaret, men høvlet på
siderne, så hængselsporene er forsvundet; foroven er det stumpvinklet tildannet
og har i nyere tid fået tilsat en profileret afslutning for at danne pendant til
Pietà-gruppen (nr. 7). Sekundær staffering.
6) Sidste halvdel af 1400’rne. Jakob den ældre, 65 cm høj, sikkert stammende
fra en ret anselig fløjaltertavle med apostelrækker i sidefløjene. Typen den
almindelige sengotiske med opkrammet hat, hvorpå muslingeskal, åben bog i
højre, ny stav i venstre hånd, rejsetaske over venstre skulder. Fladt, stærkt
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Fig. 40 a—d. Løgum klosterkirke.
Relikvieskab, fire af fløjmalerierne (p. 1104 f.).
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Fig. 41. Løgum klosterkirke.
Sidealtertavle. Anna selvtredie (p. 1106).

E. M. 1954

stiliseret fuldskæg. Sekundær staffering. Opsat på ny bagklædning med konsol
på dormitorietrappens østside.
7) Første fjerdedel af 1500’rne. Pietà (fig. 42). Maria siddende, ung og for
græmmet, holdende sønnens afsjælede legeme skråt, halvt liggende, halvt
svævende over skødet. Gruppens højde er 112 cm, Kristi legeme 100 cm. Se
kundær staffering. I samme niche som nr. 4 og 5.
8) Første fjerdedel af 1500'rne. Kristus som smertensmand. Figuren, der med
den blok, den sidder på, måler ca. 135 cm, har mistet en del af næsen og begge
underarme, hvad der i nogen grad tilslører arbejdets kvalitet. Figuren er ikke
udført med samme krasse realisme som den ovenfor beskrevne Pietà-gruppe.
Hovedet med den store, tovsnoede tornekrone er Jidelsesfuldt bøjet, og bortset
fra muskelpartiet over midjen er der ikke gjort nøjere rede for anatomien.
Lændeklædet falder med en bredt flagrende flig ned på figurens højre side. I
brystet, under halsen, er der et ret dybt og tilspidsende, rundt hul, hvori der
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Fig. 42—43. Løgum klosterkirke.
Sidealtertavler. 42. Pietà (p. 1108). 43. Abbed, S. Bernhard ell. S. Benedikt (p. 1106).

er gammel kridtgrund, ellers ses kun sekundære farvespor. Sædet, hvorpå
smertensmanden sidder, er skåret som et murstykke af munkesten fuget med
skarpryggede fuger, til dels dækket af et klæde. Af V. Thorlacius-Ussing til
skrevet Claus Bergs værksted. Anbragt i en niche i nordvestkapellet (sml. nr.
2 og 3).
Altersølv. Kalk og disk 174711, nøje svarende til Feldsted (Åbenrå amt) og fra
samme værksted. Foden, med tværrillet fodplade, begrænses af fire kølbuer og
rejser sig i en svajet, ottesidet pyramide; pånittet krucifiks. Skaftleddene er
glatte, lave og trinde, knoppen med rudebosser indrammet af bølgelister. Op
rindeligt, bredt, lidt udsvajende bæger med nyere, påloddet tud. Højde 23 cm.
Den tilhørende disk er uden ornamenter, men randen dannes også her af fire
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kølbuer. Begge dele er stemplet med Åbenrås bymærke og mestermærke C C H
i rektangel for Carl Christian Hoffmeister (Bøje 1203).
* Alterkalk (fig. 44), fra slutningen af 1400’rne, foden nøje svarende til kalkens
i Katharinenheerd 1465 (Kr. Eiderstedt)18. Den sekskantede fod, med bred
fodplade og gennembrudte firblade på standkanten, har på den ene side en fastnittet, støbt krucifiksgruppe flankeret af to graverede figurer, til (heraldisk)
højre den kronede Maria med barnet på måneseglen (den apokalyptiske Ma
donna), til venstre den knælende Frantz af Assisi, som modtager stigmatiserin
gen, der som stråler kommer fra et svævende krucifiks med fire vinger. Foran
Frantz en sovende, kutteklædt skikkelse. I de andre felter er der langs kanten en
minuskelskrift; »iens spendh ok frue anna eriksdoter« (henvisende til J. S. til
Udstrup, der 1502 skrev sig til Øland, sidst nævnt 1520, og hustru); deres tilknytningsforhold til Løgumkloster er ukendt, og kalken (som er nævnt i inventa
riet 1764)8 turde være sekundær i kirken her. Skaftleddene er sekskantede, med
småstave foroven og forneden, og under det nedre er der en fremspringende
krave; både denne og småstavene er dekoreret med tremulerstik. Det nedre
skaftled, der nu vender på hovedet, bærer minuskelindskriften: »v[irgo] maria«,
det øvre: »ihesus«. Den store knop har spidse stavværkstunger foroven og for
neden og i stedet for det vanlige cirkelvindue en konkav fordybning med gen
nembrudt firblad; på de fremspringende rudebosser minusklerne: »Ihesus«. Ret
stort bæger med smige, svagt udsvajende sider. Højde 19 cm. Yngre disk med
cirkelkors, flettede arme med ombøjede spidser. Siden 1857 i Nationalmuseet,
hvor sættet har nr. 16119. Vinkande og oblatæske er af plet. Stor ske med snoet
skaft og indprikket: 1881.
†Alterkalk. Inventariet 17648 nævner også en sølvforgyldt kalk og disk,
hvoraf kalken vejede 1 pund 16 ½ lod; den havde på foden et uforgyldt krucifiks
og en tysk indskrift med kirkens navn. Begge dele havde ifølge guldsmedens
udsagn Åbenrås mærke.
Sygekalk 174311, ifølge regnskaberne leveret af Nis Nissen i Tønder, som
modtog 10½ lod sølv og selv tillagde 5 lod. Kalken er af almindelig baroktype,
med ret stejl, sekstunget fod over nu næsten afklippet fodplade, trindt skaftled
over lodret riflet bånd, knop med indpunslede tunger på over- og undersiden,
midtdelt og begrænset af påloddede bølgelinier; højt, foroven udsvajet bæger.
Af stempler er kun bevaret det øverste af Tønder-skibet på den beklippede
fodplade. Disk med graveret cirkelkors og under bunden to stempler, Tønders
og mestermærket N. N. i rektangel (sml. Bøje p. 415). Oblatæske af form som en
fladtrykt kugle, hvis øverste halvdel dannes af låget. Både dette og æsken har
de samme indpunslede tunger som kalkens knop og samme påloddede bølge
stav og er formentlig fra samme værksted, muligvis indesluttet i den udgift
til guldsmed på 25 mk. 8 sk., der anføres under 174311. I låget er indsat en
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»medalje«, der på ydersiden viser Maria
med barnet, siddende i måneseglen, på
indersiden lidelsesredskaberne.
Alterstager o. 1575, af messing eller
meget lyst malm, 44 cm høje, i gotiserende former, med tre blødt profilerede
ringe om det høje cylinderskaft; tre hul
ler på fodskålen antyder forsvundne ben.
Alterskranken, af smedejern, stammer
fra sidste hovedrestaurering. Den tidli
gere skranke, af den almindelige sønder
jyske type med støbejernsbalustre for
mede som træer, formodentlig, fra o. 1875,
står i materialhuset.
*Hoved til bispestav (fig. 45—46), ung
gotisk, fra sidste halvdel af 1200’rne, af
elfenben, bestående af krumning og rund,
fladtrykt, glat knop (med nyere trætap).
Fig. 44. Løgum klosterkirke.
I krumningen er der gennembrudt ung
*Alterkalk (p. 1110).
gotisk, men endnu fyldigt, vinrankeværk,
og midt i rankeslynget sidder en biskop i skrud, med stav i venstre hånd, mens
højre holdes (bagvendt) velsignende foran brystet. Bagsiden (fig. 45) optages
helt af rankeværk, der delvis dækker bispens summarisk skårne ryg.
Kun få oprindelige farver er bevaret. Klædningsstykkerne er bræmmede
med guld; gylden er også messehagelens gaffelkors og amictus udvendig, mens
en dybrød farve er bevaret på indersiden ligesom på hagelens bagside. Hår og
sko har vistnok været forgyldt, ligeledes blade og frugter, i alt fald sidder der
guldrester. Man har villet gøre stykket snart engelsk19, snart tysk20; det første
har ikke megen sandsynlighed for sig. Der er intet i vejen for, at det kan være
et hjemligt arbejde. Siden 1857 i Nationalmuseet, hvor stykket har nr. 16120.
Piscina’er. I det nordligste østkapel (Smidt fig. 38) og i nordvestre kapel
(Smidt fig. 39) er bevaret et piscina; begge er retkantede, i tværsnit kvadra
tiske blokke af munkesten med konkav fordybning (og afløb) i oversiden.
Vægskabet i korets nordøstre skrankemur har gangjern, der ender i rosetter.
Staffering fra 1923, grøn og forsølvning. På lågens inderside ses rester af en
stående mand med glorie, på blå baggrund. Gitterlågen har gennemstukne
stænger. Dette skab er formentlig et af de »tvende andre mindre«, der ifølge
Helms flyttedes og anbragtes sammen med relikvieskabet 1844 (sml. p. 1106).
Celebrantstol (fig. 48), tresædet, for den gejstlige, der celebrerede messen, og
hans to hjælpere, diakonen og subdiakonen, unggotisk, samtidig med det oven-
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Fig. 45. Løgum klosterkirke. *Hoved til bispestav, bagside (p. 1111).

for omtalte relikvieskab. Stolens tre spidsbuede arkader bæres af fire slanke
søjler med klokkebase og bladkapitæl, og i forbindelse med disse ses det fra
østafsnittet velkendte tre-rundstav-profil21; de sekskantede fialers spir er fra
1925. Mens den midterste af de tre spidsgavle er glat med et moderne maleri,
der er restaurators supplering af den oprindelige malerirest (nu i National
museet), der ses fig. 47, er de to flankerende gavle (fig. 47—48) smukke eksem
pler på gotikkens virtuose træskærerkunst med gennembrudt rankeværk i ind
viklede formationer, men dog udført efter et fast system.
De tre sæder er af almindelig munkestolstype med støttesæder (misericordier) på undersiden af sæderne i form af et halvt søjlekapitæl; rummet over
sæderne dækkes af et tøndehvælv, udskåret i een svær egeplanke. Nogen bag
væg var ikke bevaret, og de glathøvlede kanter på flankevæggene viser ikke
spor efter nogle. Sandsynligvis har der da blot været et bagtæppe i stolen, der
er indsat i murværket, således at halvdelen af flankevæggene er synlige; 1926
blev stolen på ny anbragt i koret over for relikvieskabet, hvorfra den var
fjernet 1844 (sml. p. 1116).
Stolen står nu (delvis) med oprindelig staffering, der fremkaldtes 192522 under
en gråbrun maling, stafferet med guld, rødbrunt og mørkeblåt, hvorunder der
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Fig. 46. Løgum klosterkirke. *Hoved til bispestav, forside (p. 1111).

atter lå endnu to yngre lag, en egetræsmaling og en lys grågrøn. Hovedfar
verne, der ifølge konservator ligger på en rødbrun bolusgrund, er rødt, grønt
og brunt. Søjlerne er grønne med røde profilringe, og kapitælerne har vekselvis
røde og grønne blade, men så raffineret, at hvert blad oprindelig inderst var
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Niels Termansen 1923

Fig. 47. Løgum klosterkirke.
Gavle fra celebrantstolen, til højre del af *midtgavl med oprindeligt maleri (p. 1112 ff.).

malet med lasur, men kanten ulaseret. Hist og her stak mønjerødt ind i stedet
for den zinnoberrøde og grøn dækfarve i stedet for lasuren, og i disse tilfælde
stod den grønne dækfarve med brun kant. Disse lunefuldheder, der sikkert
har bidraget til at give stafferingen liv, har man ikke gentaget, og kapitæl
bladene er nu blot ensartet røde og grønne. De ottekantede tårne (og nye spir)
står med murstensskifter, hvori der er sorte vinduer med hvidt stavværk. Ge
simsens bølgeranker varierer i farve over hvert sæde. Gavltrekanternes gennem
brudte slyngværk er nu rødbrunt — oprindelig stod det med lysbrun bolusfarve. Indvendig er flankevæggene røde med sølvstjerner, og disse farver er
gentaget på den nyindsatte bagvæg. Tøndehvælvet er malet med en lys, gul
grøn dækfarve uden lasur og delt i tre krydshvælv af parallelle streger i for
skellige farver, ledsaget af blomster skiftende i rødt, grågrønt og brunt, sva
rende til den yderste streg i ribberne. Sæderne er umalede undtagen på søj
ler, hoveder og støttesæder. Flankevæggene havde aldrig haft udvendig ma
ling; nu er den synlige del grøn som søjlerne.
På den midterste gavl, der 1925 tildels dækkedes af en skåret bispehue over
korslagte bispestave fra nyere tid, fremdroges sparsomme rester af et maleri
(fig. 47) på forgyldt baggrund; bevaret var af en midtfigur kun to fødder med
naglegab, altså Kristus, samt to knælende sidefigurer, mod øst en kvinde med
glorie, der markeredes af en sort streg med hvide prikker; det næsten helt be-
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Fig. 48. Løgum klosterkirke. Celebrantstol (p. 1111). Midtgavlens maleri nyt.
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varede ansigt var malet med en lys, næsten hvid farve, øjne, næse og mund
med tynde, skarpt optrukne konturer i brune og rødbrune farver, øjnene grå
med sorte pupiller, og om hovedet var der et hvidt klæde. Af den anden figur
var kun lidt af ansigtet og glorien bevaret. Det kunde dog ses, at begge figurer
var iført rød kjortel og grøn kappe; farverne er mørke og lakagtige. Det op
rindelige maleri er nu i Nationalmuseet (D. 10868), det indsatte frit kompo
neret efter det.
188115 nævnes under sager ude af brug en korherrestol med snitværk; mel
lem 1844 og 1926 stod stolen på nordsiden af skrankemuren mellem søndre
korsarms to østkapeller (sml. fig. 26).
Munkestolene (fig. 49). Engang mellem 1502 og 1514 fik kirken nye munke
stole, hvoraf der nu kun er bevaret ni. Deres oprindelige plads var i munke
koret, som omfattede korsskæringen og midtskibets østre hel- eller halvfag.
En stolestadefortegnelse 168126 nævner 38 stader (munkestole?) i koret, og
synsforretningen 170612 siger blot: I koret munkestole på begge sider.
Stolene er opbygget efter sådanne stoles almindelige princip med klapsæder,
der har misericordier (sml. celebrantstol), halvrunde ryg- og armlæn, glat ryg
panel samlet som fyldinger mellem rammeværk, hvorover der har været en
nu fornyet profilbjælke med (ny), kvartrund baldakin; for enderne har de
endnu delvis bevarede, reliefsmykkede gavlplanker stået, men deres øvre af
slutning (sikkert et højt spir) er forsvundne, ligesom baldakinens afslutning
fortil er ukendt. Under sæderne er der et gitter samlet af ret svære, lodret og
vandret stillede planker. Mellem sæderne løber pryd- og støttelister, der ender
i en slags kugleblomst, svarende til celebrantstolens hoveder. Nogle af misericordierne er fornyede. Rygpanelets rammeværk har kraftige profiler, dog skrå
kant ved fyldingens underside.
Størst interesse påkalder de fire gavle, hvis relieffer viser, at disse stole og
det nuværende orgelpulpitur er leveret af samme værksted, hvis djærve form
og videre sammenhæng omtales i forbindelse med orgelpulpituret nedenfor.
De to bedst bevarede gavle er »abbed-gavlene«, der nu er samlet om de fire
sæder i det sydligste af de to kapeller, thi her er ikke blot ydersidernes relief,
men også den spidsbuede afslutning med det næsten frit skårne, tidselagtige
rankeværk; over spidsbuens yderside bemærkes et tidselagtigt treblad, der på
grund af den runde baldakin er udeladt på vægsiden; det er forløberen for det
først fyldige, siden mere enkle og stiliserede treblad, der bliver et af ung- og
højrenæssancens kæreste motiver. De to abbeder forestiller de fra relikviealteret
kendte ordenshelgener, Bernhard (med rosenkrans og højre hånd velsignende
hævet) og Benedikt (med stav — øvre del fornyet — og bogpose). Under hver
af dem er der et lodret stillet, gotisk skjold, under Bernhard med vandret
skaktavlet bjælke over lodret stav mellem rygvendte buer, under Benedikt
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Fig. 49. Løgum klosterkirke. Munkestole, mellem 1502 og 1504 (p. 1116).
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med Georgskors. Gavlenes indersider er prydet med spinkle, tredelte stavværksvinduer, der når fra ryglæn til baldakin; også her ses trebladet. Foran gavlene
står slanke, kantede søjler.
De to andre gavle svarer nøje til de førstnævnte, men buespidserne med tid
selværket udvendig og stavværket indvendig er fornyet. I det ene gavlstykke
er Maria med barnet fremstillet, kronet og stående på måneseglen, der har
menneskeansigt (den apokalyptiske Madonna), i det andet S. Kristoffer med
Jesusbarnet og småsjæle i skuldertasken (fig. 49). Under reliefferne findes de
våben, der daterer stolene, hertug Frederik I.s og hans hustru Anna af Bran
denburgs; de blev gift 1502, og hun døde 1514.
Træet står nu afrenset uden mindste farvespor, således at nytilsætningerne
ved restaureringerne 1845 og 1925 er let kendelige. I Nationalmuseet findes en
del rester fra andre munkestole (nr. D. 10869).
Indtil 1844 stod stolene på plads i korsskæringens nord- og sydside; Meyer
rykkede dem lidt ud i korsarmene (jfr. fig. 26); siden 1926 står resterne i de
kapeller, der flankerer højkorets vestre del.
Døbefonten (fig. 51), fra 1704, er stilistisk sikret som et værk fra det Peter
Petersenske værksted i Tønder (jfr. p. 1017 note 33) og svarer nøje til fonten
fra o. 1703 i Fahretoft (Kreis Südtondern). Begge er af blødt træ. Kummens
profilgesims bæres af tre velnærede putti, der står mellem store, fligede akantusblade og frugtbundter på en profilfod, hvis nederste led er en karnis. Him
melen (fig. 18, 20) har gesims forneden og over de storbladede akantusbøjler;
foran disse er der tilsvarende topstykker, de tre med våbenskjolde, eet — der
støttes af engle — med religiøs indskrift (reliefversaler): Lasset die Kindlein
zu mir kommen etc. Under hvert våben, af hvilke kun det førstnævnte har
hjelmtegn, står stifternes navne: Barbara Elisabeth Stahlen, Hinrich Stahl,
Ambtschreiber, Dorothea Stahlen Ao 1704. Mellem topstykkerne står småengle med lidelsesredskaber. Både stol og himmel har gennemgået to store re
parationer, den første 1844—45, ved hvilken lejlighed en del billedskærer
arbejde fornyedes, bl.a. en af englene på himmelen og de oprindelige farver
overmaledes med en grønlig farve, der havde gule »lys« på kanterne i et for
søg på efterligning af bronze. 1923 fjernedes denne overmaling tilligemed den
oprindelige, der imidlertid genfremstilledes, og fonten blev atter snedkermæssigt istandsat. Farverne er hvidgråt (akantusbladene), blåt, grønt og guld samt
lidt rødt. Midt i korsskæringen; før sidste restaurering stod fonten ved den
sydøstre korsskæringspille (sml. fig. 26), hvortil den vistnok var flyttet af
Meyer. Oprindelig har kirken ikke haft font.
Dåbsfad, sydtysk, o. 1550—75 med relief af bebudelsen inden for yderst en
majuskel- og inderst en minuskelring. Tvm. 51 cm.
Korbuekrucifiks, unggotisk, fra 1. halvdel af 1300’rne med nye sidefigurer.

195

LØGUM KLOSTERKIRKE

I. Hertzsprung 1898

1119

E. M. 1954

Fig. 50—51. Løgum klosterkirke. 50. Prædikestol (p. 1119). 51. Døbefont 1704 (p. 1118).

Den over legemsstore figur hænger i usymmetrisk strakte arme, med fremadhældende hoved, der bærer tovsnoet tornekrone. Legemet er kraftigt, og ribbe
nene er tydeligt angivet; lændeklædet har den for tidsperioden typiske form med
fremfaldende fold og spids hængesnip til hver side. De ret store fødder er over
lagte. Af det vældige kors findes det nederste firpasfelt i Nationalmuseet23.
Sidefigurerne blev ved sidste restaurering skåret af billedhugger J. N. Sondrup24. Sekundær staffering. Nu på bjælke mellem kor og korsskæring; tidligere
mellem munkenes og lægbrødrenes kor.
Prædikestol (fig. 50) i renæssance, o. 1580, sikkert fra et Tønder-værksted,
som også har leveret bl.a. prædikestolen i Hjerpsted (Tønder-Højer-Lø), ud
videt med tre fag og med opgang 1923. Oprindelig har stolen formentlig haft
Tønder-typens vanlige plan, et rektangel med tresidet fremspringende karnap,
men ved sidste hovedrestaurering var kun levnet fem fag med relieffer af Ret
færd, Styrke, Troskab, Håb og Mådehold, kvindeskikkelser i ret fladt relief
skåret efter gængse stik; de står eller danser — Håbet midt i en pirouette —
på kartoucher med deres latinske navne (fordybede versaler) under arkader
med muslingeskal i buen og glatte pilastre med indlagt, smal ramme af lyst
birketræ og herindenfor et felt udfyldt med sort træ. I sviklerne er der »per
spektivhuller« ligeledes med lyst og sort træ; de samme træsorter veksler også i
postamentfremspringene. Søjlerne, der flankerer felterne, er Tønder-typens van
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lige, slankt, riflet skaft, primitivt kapitæl med indristede akantusblade, pæreformet led under profilring og på profilbase, altså i det store og hele en ungrenæssanceform. I frise- og postamentfelter reliefindskrifter på latin, i frisen:
Herrens ord bliver i evighed, i postamentfelterne tekster, der er forfattet så
ledes, at to felter tilsammen danner et distichon, f.eks. under Håbet: »Tu spera
in miseris et pete rebus opem« (»håb i modgang og bed om hjælp«) og under
Styrken: »Larga deus spargit divini semina verbi« (»Gud spreder det gudommelige ords frugtbare sædekorn«), der hver for sig er sidste og første del af sit
distichon.
Den polygonformede himmel, der ifølge regnskaberne blev gjort større
172911, fik så at sige alle sine prydelser ved restaureringen 1923: »Tandsnit
og Englehoveder under Lydhimlen, Drueklaserne under Loftet paa én nær,
der var anbragt som Spir over Gesimsen, Gavle, Spir, Bøjler og Kristusfiguren«
(beretning). Til stolen føjedes tre nye fag med Kærlighed, Klogskab og Kysk
hed, den fik ny underbaldakin, alle hængeprydelser fornyedes, ligesom den dår
ligt passende opgang (Lønborg-Jensen), en flad barok-pastiche med søjleflan
keret dør i søndre sideskib er fra dette år. Ved restaureringen fjernedes den se
nere maling, og stolen fik en ny, partiel staffering, således at de indlagte træ
sorter kommer til deres ret. Stolen maledes første gang 1728 af maler Hans
Knoph i Tønder (for 72 mk.) og anden gang 1836 (med cinober, kramnitz hvidt,
brunt, sort lak og ægte guld, og det hele blev overtrukket med kopalfernis)11.
1845 blev prædikestolen flyttet til korsskæringens nordøstre pille som pen
dant til fonten, men lydforholdene var så dårlige, at der straks måtte opstilles
en »interim«-prædikestol ved korsskæringens nordvestre pille7. Før sidste re
staurering var stolen imidlertid flyttet til sin nuværende plads, den første ar
kadepille fra øst i midtskibets sydside, hvor den også synes at have haft sin
plads indtil 184425.
Stokværket er fra 1844—45, dog ændret ved sidste hovedrestaurering, hvor
endeplankerne
forsynedes
med
spidsgavle.
En
stolestadefortegnelse
168126
nævner bl.a. 19 mandsstole og 20 kvindestole samt 38 stader i koret (munke
stole?). 1794 gjorde snedker Christopher Quitzau overslag over nye stole.
Christen Matzen påtog sig 1795 at opføre 54 stole tildels af de gamle, Hans
Marcussens stol skulde være forbillede for de nye, dog skulde den ovale eller
cirkelrunde forsiring på forstykket erstattes med en udskåret musling. 1797
maledes det nye stoleværk een gang med gråt og to gange med perleblåt11.
Forskellige lukkede †stole omtales 168126, 171 1 27 og 179526.
†Lysekrone. I inventariet 1764 siges udtrykkeligt, at kirken ingen lysekrone
har, men to messingstager. 1807 købtes »efter Fru Leutnanntinn von Goguels
testamente en lysekrone med kæde«28. 1881 omtales blandt sager ude af brug:
en messinglysekrone15.
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Maleri, o. 1650, brystbillede af glorificeret bisp, siddende foran et bord,
på hvilket er anbragt bispehue, bog, blækhus og fjerpen. Mørke toner, dragt i
brunt med lysbrunt slag. Olie på træ, lysningsmål 68 × 51 cm. Bispen svarer
til Jakob minor, et af de 12 apostelbilleder (fra et pulpitur) i Tønder museum
(nr. 112—123), som skal stamme fra Tønder amts nordlige del. 1921 opgaves
billedet at være fra Løgum klosterkirke, og portrættet var delvis dækket af et
nu fjernet himmelfartsmaleri fra 1700’rne (Mus. nr. D. 10149).
Orgelpulpituret, der er anbragt i nordre korsarm over et vindfang af gamle
paneler og døre med foldeværksfyldinger, er som nævnt fra samme værksted
som munkestolene og fra samme tid; vi genfinder den samme håndfaste og for
enhver vildskab blottede skæringsteknik i stolenes og brystværnets relieffer,
og de brede, folkelige ansigters, især øjnenes og mundenes fællestræk er umis
kendelige; samme værksted har også leveret de robuste apostle i Jelling kirke
(Vejle amt), og ligheden med apostelfigurerne i Skrydstrup kirkes altertavle
(Haderslev amt) er påpeget p. 676.
Hvorvidt pulpituret findes på oprindelig plads, er uvist. I synsforretningen
170612 siges »et lectorium, hvorpå Kristus og de 12 apostle« at stå tværs over
hovedskibet; hvis dette er vort pulpitur — 1681 tales kun om »Ambonio«26,
og først 1797 nævnes »gamle og nye amboni« — kan dets plads antages at have
været mellem skibets østre og vestre fag som afslutning på munkekoret. Imid
lertid har C. M. Smidt (o. c. p. 46) påpeget, at pulpituret med dets (ganske vist
øgede, men gamle) gesims- og gulvbjælker er for langt til at kunne være an
bragt i midtskibet. De nævnte bjælkers længde kan imidlertid forklares ved,
at øgningerne er taget fra eventuelle pulpiturforlængelser i sideskibene.
De fire døre med tilhørende, gotisk profilerede søjler, der er anvendt i vind
fanget, måler nu ca. 275 cm i højden og fra 75 til godt 80 cm i bredden. For
neden har de fire, to og to etagestillede, foldeværksfyldinger under een stor,
åben fylding med jerngitter, diagonalt stillede, firkantede jernstænger stukket
ind gennem hinanden, ligesom gitteret i det lille vægskab i koret.
Brystværnet indeholder 13 fyldinger med slanke, gotiske spirsøjler (vandnæseprofil, bladspir over tre spidsgavle) foran de lodrette rammestykker, og
til hver side en halv blank fylding; den profilerede gesimsbjælke hviler direkte
på fyldingernes øvre rammeliste, men forneden er der smalfelter med indsatte
rammer, hvori der er gennembrudte minuskler, der skulde angive navnene på
de tilhørende relieffigurer i fyldingerne ovenover. Men her som ved de fleste
middelalderlige apostelrækker hersker der vild forvirring, og selv om apostlene
(fig. 52) står i deres oprindelige rækkefølge (der er givet gennem en på figurer
og fyldingsvæg indridset nummerering med romertal og af de kramper og hul
ler, hvorved figurerne er gjort fast), stemmer de ikke med deres respektive
figurer, idet navnefelterne er blevet ombyttede. Af figurerne er de ni (ikke nr.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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2, 3, 11 og 13) på den glathøvlede bagside forsynet med et indbrændt bomærke,
der ligner et t, uden at der dog er nogen kendbar forskel i skæring og udtryk
mellem dem og de ikke-stemplede. Nævnet fra venstre til højre er figurerne
(numrene angiver den gamle romertalsbetegnelse, der i øvrigt stemmer med
en senere med rødmalede arabertal, ligesom med en stemmejernsnummerering
fra 1925): 1) »S. bartolo(m)e(us)«, iført sko, oprindeligt knivskaft, 2) apostel
iført hætte med øreklapper, der ender i kugler, attributtet, en stav, er nyere;
indskriften angiver nu »S. thomas«, ifølge et ældre fotografi stod her »S. philipp(us), 3) skaldet langskæg med nyere, hellebardlignende attribut, indskrift
fejlagtigt »Sts iudas« (der nu står i næstsidste fylding over Andreas’ navn),
ifølge ældre fotografi: »S. th[o]m[a]s«, 4) »S. iacobus« [minor], nyt spyd som
attribut, 5) »S. iohanes«, velsignende kalk, 6) »S. petrus«, oprindelig bog og
nyere nøgle; tidligere stod her den figur med nøgle, som nu findes over S. Filips
navn med Thomas’ vinkelattribut, 7) »Salvator«, 8) »S. iacobus« — men figuren
er Paulus (med oprindeligt sværdhefte), 9) »S. paulus« — men figuren er Jakob
den ældre, 10) »S. philippus« — men figuren er sikkert (ifølge den tidligere ind
skrift, jfr. ældre foto) S. Andreas, 11) »S. mathus«(!), skægløs, med sko og op
rindeligt sværdhefte, 12) »S. andreas« — men figuren er Judas med køllen (så
ledes også den tidligere indskrift), 13) »S. mathias«, men udstyret med ny sav
(Simons attribut) i stedet for økse.
I alt fald Salvator har stået på forgyldt baggrund, og på rammestykkerne
har der været rødt; men i øvrigt er der ikke konstateret sikre farvespor, og
det er muligt, at apostlene altid har stået på en baggrund af bart træ. Selv har
de været iført røde eller grønne kapper, røde, grønne eller mørkebrune kjortler
med forskelligtfarvet foer, men der har også været guld. 1797 skal apostlene
på gamle amboni friskes op »nach Art ihrer alten Verzierungen«11.
Orgelfaçaden (Lønborg-Jensen) og orgelværket er fra 1923, det sidste bygget
af Marcussen og Søn, Åbenrå, med 25 stemmer29.
1681 omtaler regnskaberne første gang orglet26, men kirken har sikkert haft
orgel langt tidligere. Synsforretningen 170612 nævner et lille orgel vesten i
kirken over døren. 1746 betegnes orglet som bygfældigt11. 1765 har orgelbyg
ger Busch fra Itzehoe »wiederhergestellt« orglet7. 1798 belagde orgelbygger
Angel piberne med »foli« og tasterne med ibenholt11. 1813 siges, at orglet »cum
annexis« består af otte stemmer30. — 1845 blev orglet flyttet fra kirkens vest
ende til et nyt pulpitur, som Meyer indrettede (sml. fig. 26).
†Klingpurige. Inventariet 1764 nævner to klingpunge, den ene af fløjl med sølv
klokke, skænket af fru v. Massow8.
Præsterækketavler. 1) 1799, leveret af snedker Christopher Quitzau11; tavlen
har kanneleret ramme afbrudt i hjørnerne af drejede knapper; gesims øg brudt
topstykke. 2) 1929, efterligning af nr. 1. I det østligste sydkapel.
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Sejerværk, nyt, med urskive mod nord. 1729 reparerede Johan Jensen det
gamle ur med nye hjul og »Perkeldick« (110 mk.)11. 179428 fik uret slagværk
og en viser, der hang frit i kirken og viste til fire sider, hvad klokken var31.
Klokker. 1) 1492. »Na gades boert dvsent cccc xcii do eek ghetn uer nicolaves
s?oer abbed to lvmekloster dissen seiger«. Indskrift med spinkle, lidt dårligt
støbte reliefminuskler om halsen. Hankene har tovstave. Ny ophængning.
Ingen knebel. Tvm. 78 cm. I tagrytteren. Ude af brug. 2—3) 1925, støbt i de
Smithske jernstøberier, Ålborg.
†Klokke. 1777, støbt af Bartold Jonas Beseler. I Nationalmuseet opbevares
gipsaftryk af ornamenter og indskrift på en klokke, der omstøbtes, efter at
den store klokke 1760 var »sprunget itu«7; denne omstøbtes atter 1917 til
krigsbrug. Indskriften lyder: »Me fudit Bartold Ionas Beseler Rendsburg anno
1777. Soli deo gloria. Ich rufe zum Gebeht« etc. Klokkestolen fornyedes 176511.
Ligbåre 1705, fra det Peter Petersenske værksted i Tønder (jfr. døbefont
p. 1118) med PB over MB og 1705 på tværsprosserne forneden, profildrejede
englehoveder på håndtagene og ben formede som putti og over dem akantusblade med tomt felt. Sortmalet. I det sydligste af nordre korsarms østkapeller.

GBAVMINDEB
Epitafier og mindetavler. 1) 1751. Geheime-, Conference- und »Land Bath,
Amtmann ded Æmter Apenrade und Lygun(!) Closter Herr Christian Albrecht
von Massow, Bitter auf Las Beck, Erb Herr, hat auf dem von ihm gekauften
72*
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Platz dieses anfaenglich zu einem Begræbnis erbauetes Behæltnis nach hero
und im 29 Iahr seiner hiesigen Amtmannschaft der Kirche zu einer Sacristey
auf ewig geschenket den. 30. Aprilis des MDCCLI Iahres«. Bødlig kalksten,
152 × 90 cm, med reliefversaler, kantrundstav med akantusblad i hvert hjørne.
Bogstaverne har været forgyldte og bunden vistnok hvid, blåmarmoreret. I
det østligste sydkapel (sml. p. 1092).
2) Over faldne 1848—50, 1870—71. Marmor. I det østligste nordkapel.
3)
Over faldne i verdenskrigen 1914—18. Sandsten, kronet af reliefløve;
efter tegning af Eggeling. I det nordvestre kapel (ved nordre sideskib).
†Epitafier. 1) Ifølge necrolog. monast. Loci Dei32 »læstes i kirkens kor« en
lang, latinsk indskrift bestående af 26 tildels parvis rimede heksametre, en
mindeskrift over fem33 i kirken begravede bisper. Indskriften, der var for
svundet, da notitsen optegnedes, har enten været kalkmalet eller snarere været
skrevet på pergament ligesom stifter-»epitafierne« i Boskilde domkirke (jfr.
DK. Kbh. Amt. IV, 1757 ff.). Af de fem afdøde var de fire Ribe-bisper: Orm
eller Omer (Homerus, død 1204), Oluf (Olavus, død 1214), Gunner (død 1245)
og Esger (død 1273) den femte fra Børglum: Niels, o. 1283 (død efter 1290).
Det hedder til slut:
Si qvis scire velit loculum34 cujuslibet horum
Versus subjecti sibi monstrant signa locorum
Inter tres medius jacet hic Esgerus humatus
Ipsius a dextris præsul reqviescit Olavus
Ad lævam pausat Burglanensis Nicolaus
Dextram Gunnerus lævam tenet almus Homerus
Altaris partem, sic fiunt cuncta per artem
Illius, qvi nos coeli perducit ad arcem.

(»hvis nogen ønsker at kende hver af disse mænds grave, viser nedenstående
vers deres plads. Midt imellem de tre ligger Esger jordet, på hans højre hånd
hviler »forstanderen« Oluf, til venstre ligger Niels fra Børglum, mens Gunner
ligger ved alterets højre, den hulde Omer ved dets venstre side. Således sker
alt ved hins kunst, som fører os til himmelens borg«).
Da den nu stående kirkes kor tidligst kan være fuldendt o. 1250, må i alt
fald de to ældste bisper oprindelig have været begravet i dennes forgænger.
2) O. 1689. Friderich von Gunderoth, Dero kønnigl. Mayest. zu Schweden
bestalt. Obrister zu Pferde und Dragonner. Auch Dero zu Schleeswieg Holl
stein regierenden Hoch Fürstl. Durchl. hochbetrauter Ambtmann zu Apen
rade und Lügum Closter, Hoffmarschal . . . . anno 1689 3. Dec. ... hustru ...
Ahlheit ... Kun enkelte dele bevaret; i Nationalmuseet findes bl.a. et kerub
hoved af blødt træ, 33 × 21 cm, stærkt medtaget af orm, men med oprindelig
staffering velbevaret: brune vinger, brungrønt hår og draperi (Mus. nr. D.
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Fig. 53—54. Løgum klosterkirke. Gravsten.

53.

Over Else Marie Zoëga, d. 1737 (p. 1126).

54. 1702,

over P. Fr. Dithmarsus (p. 1125).

10870). Epitafiet hang indtil sidste restaurering i nordre sideskib på indskudsvæggen i arkaden til det nordvestre kapel, der da formodentlig har været ind
rettet til gravkapel for familien (sml. p. 1092).
Gravsten. 1) (Fig. 54) 1702. Peter Friderich Dithmarsus, ætat. suæ 43 Iahr,
14 iæhrig gewesener Secretarius bey... dem Herrn Landraht undt Ambtmann
zu Apenrade und zu Lügumcloster etc. Anno MDCCII. Manende vers og ud
slidt religiøs indskrift. Gotlandsk kalksten, 206 × 150 cm, med tildels stærkt
slidte reliefversaler. I det sydligste af nordre korsarms østkapeller.
2)
O. 1737. Lagt af Anna Catharina Sthal over hendes to ægtefæller, begge
præster ved Nørre Løgum og Løgumkloster (jfr. nr. 3) Christian Bruun, død
i sit embedes 20., sin alders 47. år, og Johan Roest, f. 9. nov. 1676, død 9. maj
1737, sit embedes 28., sin alders 60. år, 5 måneder og 10 dage, samt deres
hustru Anna Catharina..., født 6. maj 1669, død 25. nov. 1736. Den lange,
latinske indskrift, med reliefkursiv, ender med: »Nunc abi Spectator et age
dum vivas ut mortuus vivas« (»gå nu bort, tilskuer og handl, mens du lever,
som om du lever død«). Gotlandsk kalksten, 210 × 148 cm, med symmetrisk
knækket og buet barokramme omgivet af store, fligede akantusblade. I det
nordligste af søndre korsarms østkapeller.
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3) (Fig. 53), o. 1738. »Dend hæderbaarne og dydædle Matrone Else Marie,
fød Zimmermann paa Hedegaard i Jylland« 25. nov. 1701, gift 25. okt. 1736
med hr. Paul Christian Zoëga p. t. pastor til Nord-Lügum og Lügum-Closter,
død 20. okt. 1737, med tre sønner »som hun fødde til Verden d. 24. Iul. e. a.
blant hvilke dend første og sidste havde faaet deris første Grav i deris nu sa
lige Moders Liv, men den mellemste, som ved sin Daab blev kaldet Friderich
Conrad, døde dend 15. Januar anno 1738«. Religiøs indskrift og bøn til læseren
om at lade de døde ben uforstyrrede. Gotlandsk kalksten, 214 × 148 cm, med
reliefversaler (jfr. tilsvarende gravsten bl.a. i Skast (Tønder-Højer-Lø). Ved
søndre sideskibs sydvæg.
4) O. 1785. Claus Hanssen, »Feldbereder, Boelsmand og Kirkeværge i Lügum
Kloster«, født 1. juli 1725, død 29. nov. 1785 »gammel 60 Aar, 21 Uger og 2
Dage«, og »Ægtemage« Christina Hanssen, født 9. juni 1722, død □. Rødlig
kalksten, 186,5 × 125,5 cm, med reliefskrift, versaler og kursiv. Den egentlige
gravskrift findes i et af C-bøjler flankeret felt; til siderne, foroven og forneden
står engle, der holder i tove, som står i forbindelse med de rocailleagtige orna
menter foroven, og på tovet er der trukket blomster; også i de nedre hjørner
er der rokokoornamenter. I et mindre felt under gravskriftfeltet læses et vers:
Opkast os ey vor Sovested
nu Jorden os bedecker,
men lad os hvile her i Fred,
til Iesus os opvecker.

På stenens øverste kant: 1. Cor. 15, 31, på nederste kant: lorden er Herrens.
Kanten er tværriflet. I nordre korsarm ved arkaden til det nordvestre kapel.
5) O. 1788. Otte Riese, sognepræst, født i Snabeck præstegård 1706, død
1742, »og hans Elskværdige Søster Iomf. Anne Cathrina Riese, fød i ovenmeldte Præstegaard 1708, død i Lygum Closter 1788«. Herefter vers: »Da Øiet
brast, opluktes blide Egne, Hvor Sødskende paa nye fløi i hinandens Favn«
etc. Spættet, rødlig kalksten, 152 × 88,5 cm, med reliefkursiv. Inden for den
bredt tværriflede kant er der til siderne en række storfligede blade og foroven
og forneden rokokoagtige ornamenter. I det østligste sydkapel.
6) 1807 ... Matthias Linckhusen und ... Maria Linck ... alle ihre angehörigen. Hvid kalksten, ca. 170 × 130 cm, i to stykker, med reliefkursiv. Van
skeligt tilgængelig og udslidt. I materialhuset.
I materialhuset er desuden anbragt flere slidte gravsten.
†Gravsten. Ifølge necrologium monasterii Loci Dei35 lå der i koret en skrift
løs sten med et kors. Traditionen fortalte, at der under den skulde være be
gravet en biskop eller en abbed tillige med en stor skat af guld og sølv36.
†Smedejernskors med oval skriftplade og volutbøjler37.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Løgumkloster præstearkiv: sager til aktfortegnelsen II, 9. 1733—1917.
Kirchliche Bausachen. — Ca 1—6. 1707—1843 div. år. Løgumkloster slotskirkes rgsk.
med bilag. — Løgumkloster amtsarkiv: aflev. fra Kiel: CV1 nr. 55. 1731—81. Verzeich
nisse der kgl. Gebäude und Bauwercke. — CV2 nr. 168. 1681—1843. Rechnungen der
Schlosskirche zu Løgumkloster. — CV2 nr. 169. 1770—1844. Løgumklosterische Schloss
rechnungen. — CV2 nr. 170. 1681—1827. Betr. die Kirche zu Løgumkloster, Kirchen
stuhle, Begräbnisse, Kirchhof. — CV2 nr. 171. 1695—1827. Betr. Løgumklosterische
Kirche und Predigergebäude (heri tegning til alter ca. 1795). — CV2 nr. 172. 1728—
1844. Acta varia betr. die Kirche zu Løgumkloster. — CV2 nr. 173. 1760—77. Betr. die
Kirchenglocken zu Løgumkloster. — CV2 nr. 176. 1764. Løgum Klosterchen Kirchen
Inventarium. — GV2 nr. 178. 1798. Die Verpflichtung des Kirchspiels Nordlygum zur
Leistung von Hand- und Spanndiensten an die Løgumkl. Kirche. — CV2 nr. 180. 1868—
75. Verschiedene Rechnungssachen in Bezug auf die Løgumkl. Schlosskirche. — Løgum
kloster visitatorialsager: aflev. fra Kiel: CV2 nr. 144. 1813. Orgelbauer. — Åbenrå provstearkiv: sager til arkivfortegnelsen. I Kirchenwesen Ba bb 2 (2 Løgumkloster). — Sager
til arkivfortegnelsen I Ba bb 3 og I 2 Bc bb. — 1835—45. Visitationsprotokol for Åbenrå
og Løgumkloster provstier. — Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1838 XVI nr. 79. —
v. Tillisch’arkiv. Kirke-, skole- og konsistorialsager nr. 284. — Tønder provstearkiv: Udt.
af pakken: sager vedr. Løgumkloster III, lægget: 1858—1917. Byggesager. — Kirke
klokkecirkulære af 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o.
1910. — Niels Termansen 1923 (prædikestol og font), 1925 (højaltertavle), 1926 (relikvieskab) og sammen med Frode Nielsen 1925 (celebrantstol og orgelpulpitur), Chr. Axel
Jensen 1926 (notitser om inventar) og N. J. Termansen 1957 (gavl fra celebrantstol og
korsendefelt fra krucifiks). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik
Moltke 1954 og 1956.
Tegninger: I Nationalmuseet: 13 blade opmålinger og tegninger fra 1858 af Heinrich
Hansen, flere litograferet af H. Jensen og benyttet i Trap: Slesvig. — Kunstakademiets
samling af arkitekturtegninger: to tegninger af V. Ahlmann 1875. — Rigsarkivets kort
samling: Krigsministeriets aflevering, mappe 23, Løgumkloster 1767—1864. — Mappe
612, 613, 614 og 615, indeholdende forskellige tegninger og lystryk vedr. Løgum kloster
kirke i årene 1884—1913.
Notebøger (alle i NM): N. L. Høyen: udat. IV, 1 ff. 1829. VI, 1 ff., 60a ff. — J. J. A.
Worsaae: 1849 el. senere. XVIII, 55f. — C. M. Smidt: 1920. LXXIV, 81f., 90, 92. 1925.
LXXXV, 2ff. 1927ff. XCIII, 2ff., 29 ff.
Litteratur. Necrologium Monasterii Loci Dei in Sora 1518 scribi coeptum, i S. R. D.
IV, 1776, p. 575—87. — J. B. Daugaard: Om de danske Klostre i Middelalderen.
1830, p. 453—58. — »Løgumbogen«, i S. R. D. VIII, 1834, p. 1—258. — J. Helms,
i Trap: Slesvig I, 1864, p. 102—12. — F. Posselt, i ZSchlHolstLau. XI, 1881, p.
274ff. — Haupt II, 1888, p. 582ff. Eggeling, i Kunstkalender, Schleswig Hol
stein, 1920, p. 69—79, samt 1918—19, p. 96. — C. M. Smidt: Cistercienser-Kirken i Lø
gum, 1931. — H. V. Clausens anmeldelse, i Tilskueren, II, 1931, p. 249ff. — Poul Nørlunds anmeldelse, i Historisk Tidsskrift 10. rk. II, 424ff. — M. Mackeprang: Løgum
Kloster, 1937 (Nationalmuseets blå bøger). — Vilh. Lorenzen: De danske Cistercienserklostres Bygningshistorie, 1941, p. 62—95. — M. Mackeprang: Løgum Kloster og dets
Gods, i SJyAarb. 1945, p. 20ff.
Historik. Indledningen bygger på M. Mackeprangs afhandling: Løgum Kloster og dets
Gods (SJyAarb. 1945, p. 20ff.) samt på de historiske afsnit i C. M. Smidt: CistercienserKirken i Løgum, 1931, til hvilke arbejder der henvises een gang for alle. Kilderne til
klostrets historie er »Løgumbogen«, en samling afskrifter fra klostrets nu forsvundne
arkiv (trykt i S. R. D. VIII, 1—258), en nyudgave er under udgivelse inden for rammerne
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af Diplomatarium Danicum; sml. De ældste danske Archivregistraturer V, 1910, p. 763 ff.,
samt et nekrologium fra 1518 (trykt i S. R. D. IV, 575—87).
1 Grundlæggelsesåret kendes ikke, sml. Hist. Tidsskr. 10. rk. III, 515. 2 Som kong
Valdemars kansler var Radulf blandt Eskils modstandere og måtte i fire år vente på sin
indvielse (Ribe Bispekrønike, ed. Ellen Jørgensen, i Kirkehist. Saml. 6. rk. I, 28 ff.).
3 I nekrologiet hedder det (S. R. D. IV, 587) Hellavus døde, begravet i Seem og derfra
overført til Løgum. Desværre ved man hverken, hvem Hellavus var, ej heller når han
døde. 4 Annales Danici, ed. Ellen Jørgensen, 1920, p. 43 og 87, sml. SJyAarb. 1945,
p. 26 note 11. 5 Sml. C. M. Smidt p. 32. 6 Den i et andet brev af bisp Omer (S. R. D.
VIII, 15f.) anførte bestemmelse om tienden, som skulde anvendes til kirkens »fabrica«
af træ eller tegl etc., er tidligere med urette henført til Løgum klosterkirke, mens det i
virkeligheden drejer sig om den under klostret hørende kirke i Nørre-Løgum (se nær
mere under denne). 7 SJyAarb. 1945, p. 44 note 52 med henvisning til Diplomatarium
Danicum 2. rk. II, nr. 147. 8 1299 nævnes abbeden i Herrisvad som »vor overordnede«.
(Dipl. Dan. 2. rk. V, nr. 10). 9 Foruden disse tre nævnes Rodger, Baldwin og Kæld
(ikke gejstlige) som primi fundatores, ligesom dødebogen indeholder adskillige, der kan
benævnes »fundator«. 10 S. R. D. IV, 576 — bisp Gunner af Ribe nævnes blandt de
i kirken begravede; om Gunners begravelse, se inventarnote 33. 11 Annales Danici,
p. 119. 12 Dipl. Dan. 2. rk. III, nr. 74. 13 1320 fik munkene pavelig tilladelse til at
arve og i øvrigt beholde gods, som de vilde have fået, hvis de ikke var gået i kloster (Dipl.
Dan. 2. rk. VIII, nr. 224.). 14 S. R. I). VIII, 145f. 15 Repertorium 2. rk. nr. 11651.
16
1548 tales om »Hertugens Kloster« (De Hansborgske Registranter, ved Emilie
Andersen, II, 1949, p. 468).
Bygning. 1 Lorenzen p. 65 og M. Mackeprang i Trap 4. udg. IX, 272. 2 Sager
til arkivfortegnelsen I, Ba bb 2 (1728) og ba. 1—6. 1707—1843, div. år (1729,1731—33).
3
1835—45. Visitationsprot. for Åbenrå og Løgumkloster provstier og Ca. 1—6. 1707—
1843, div. år (1820). 4 Redaktionen hviler dels på de undersøgelser, som arkitekt
C. M. Smidt har gjort i forbindelse med arkitekt H. Lønborg-Jensens afsluttende restau
rering (sml. note 15) og publiceret i »Cistercienser-Kirken i Løgum«, dels på en fornyet
gennemgang af bygningen. Redaktionen følger Smidts relative kronologi for de enkelte
bygningsafsnit og kan i det væsentlige slutte sig til hans dateringer når bortses fra tids
punktet for anlæggets påbegyndelse og den nøje sammenkædning af byggeperioder med
de enkelte ribebisper (sml. også Poul Nørlunds anmeldelse af Smidts bog i Hist. Tidsskr.
10. rk. II, 424 ff.). Smidt antager, at kirken blev påbegyndt først i 1190’erne, tidligst
1191, at arbejdet gik omtrent i stå ved ribebispen Omers død 1204 og helt ved efterføl
geren Olufs død 1214; arbejdet skal derefter være genoptaget med fuld kraft under biskop
Gunner i midten af 1230’rne, således at østpartiet må have stået færdigt, senest da biskop
Esger døde 1273. De afsluttende arbejder, kirkens vestre del, skal ifølge Smidt være ud
ført under biskop Christiern (1288—1313), men dog således at de to midtskibshvælv
ikke får en nøjere datering end første halvdel af 1300’rne. 5 En af ordenens ældste
kirker, opført ca. 1139—47; klostret blev grundlagt 1119 som 2. datter af Clairvaux.
6 Marcel Aubert: L'Architecture Cistercienne en France, 2. ed. I — II, Paris 1947. I, 281,
fig. 164. 7 Aubert I, 186. 8 Aubert I, 254, note 2. 9 Aubert I, 254f. 10 Se note 4,
sidste del. 11 Hver præsteviet munk havde sit alter, sml. Aubert I, 164 f. og 318 f.
12
De til ordenen knyttede lægbrødre, der var klostrets tugt undergivet, men aldrig
kunde munkevies. Det legemlige arbejde, der var et væsentligt punkt inden for ordenen,
blev i vid udstrækning udført af lægbrødrene. Disse kunde foruden landbrug og fiskeri
være oplært i alle former for håndværk, og mangen arkitekt eller bygmester har levet
sit liv som lægbroder eller munk (sml. Aubert I, 96 f.). 13 Dette forhold gør sig også
gældende for flere sent opførte kirker i udlandet. 14 Forskellen i skiftehøjden ses tyde
ligt ved de i sideskibsmurene indhuggede vægpiller. Sml. i øvrigt Smidt p. 81, note 34.
15
Kunstkalender Schleswig-Holstein, 1920, p. 76. Regeringsbygmester Eggeling, Tøn
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der, forestod kirkens restaurering fra 1913 til genforeningen, hvorefter H. LønborgJensen overtog arbejdet (sml. note 4). 16 Sokkelstenene under de to nye kapeller stam
mer sikkert fra de tidligere ydermure, men det har dog været nødvendigt at hugge nogle
få nye sten for at få soklen til at strække. 17 Om Smidts opfattelse af byggestoppets
varighed, se note 4. I diskussionen herom inddrager Smidt tillige korgavlens to vinduestregrupper (sml. nærværende beskrivelse p. 1075 f. og Smidt p. 31 ff.). 18 Her, hvor der
er tale om een lang, sammenhængende mur, har der ikke været brug for opretningsskifter. 19 En så fornemt udformet dødeport kunde ikke være i overensstemmelse med
cisterciensernes krav om enkelthed, således som dette håndhævedes i den ældre tid.
Ændringen af Løgum dødeport tyder derfor også i retning af en forholdsvis sen datering
af hele østpartiet. Om afvigende forklaring på forhallens funktion, se Smidt p. 38f.
20 Sorø (og Øm) har ligeledes under arbejdets gang fået tilbygget et kapel på samme sted,
en placering, som i øvrigt er usædvanlig uden for Frankrig, Aubert I, 181, note 2. 21 Det
lille stykke af kapellets østvæg nord for arkaden er således korsarmens gamle ydermur.
Uregelmæssigheder i soklen tyder på, at man har fjernet den profilerede granitsokkel,
og hvælvingsribben i dette hjørne har ikke som i de andre vederlag i et opløbende halv
stens led, men på en indhugget granitkonsol. 22 Smidt har påvist, at Eggelings rekon
struktion ikke følger de fundne spor nøje, sml. Smidt p. 56 og fig. 60. 23 Disse kapi
tælers dekoration er uden tvivl en efterligning af naturstenskapitæler i Ribe domkirke
(Smidt p. 38 f.). 24 Gruppernes udformning er så ensartet, at alene forekomsten af den
runde bue forneden og den spidse foroven ikke berettiger til antagelse af et langvarigt
byggestop (sml. note 17). I kirkens indre havde cistercienserne fra første færd benyttet
den spidse bue side om side med den runde. 25 Om tilsvarende fejlberegning, se Sorø
klosterkirke i DK. Sorø p. 30. 26 I en enkelt fransk cistercienserkirke, Obazine (Corrèze), findes der paralleller til denne niche; den nævnte kirke har i hver korsarms gavl
væg en tvillingniche, den nordre med en egeport, den søndre med en jerngitterport.
Aubert I, 322 f. anser det for sandsynligt, at den sidste har været benyttet som relikvieskab. 27 Det skal her bemærkes, at den ottedelte hvælving er benyttet i korsideskibet
ved domkirken S. Quiriace (i Provins), der var under opførelse sidst i 1100’rne, og som
skal have påvirket Jouykirken. Den ottedelte hvælving er karakteristisk for dele af det
forhenværende grevskab Brie (Provins, Voulton og Ferrières-en-Brie). 28 Angående
paralleller, se Smidt p. 34f. 29 Sammenlign koromgangen på cistercienserkirken i Vit
skøl. 30 Danske Atlas VII, 226 omtaler »adskillige hemmelige og mørke Munkegange«
oppe ved hvælvingerne. 31 CV1 nr. 55. 32 Løgumkloster kirke. Synsforretning 1706
(RA). 33 CV2 nr. 168. 34 Sager til aktfortegnelsen II, 9. 35 I de ældre cistercienserkirker var der ingen arkader mellem kapellerne indbyrdes eller mellem disse og koret,
sml. f. eks. Sorø kirke, DK. Sorø, p. 23. 36 Begge skrankemure må fra første færd have
haft døre på omtrent samme sted, eftersom disse kapeller altid må have været tilgænge
lige fra koret. 37 I Rigsarkivet (Kortsamlingen, Krigsministeriets aflevering, mappe 23,
Løgumkloster 1767—1864) findes bl.a. to grundplaner af kirken. Den ene, fra 1844, er
et udkast til omflytning af inventaret, signeret I. H. Callesen, Aabenraa; tegningen, som
sikkert er udfærdiget på bygningsinspektor W. F. Meyers foranledning, synes at vise
skrankemurene inden Meyers restaurering. Den anden plan er henført til bygningsinspek
tør Winstrup, men den viser de af Meyer foretagne ændringer 1844—45. I samme mappe
findes en situationsplan over kirke og kloster, signeret Rosenberg 28/3 1767. 38 Ca
1—6. 1707—1843, div. år. 39 Sager til aktfortegnelsen II, 9. 40 CV2 nr. 171. 41 I
Clairvaux f. eks. var biblioteket indrettet i rummet under trappen, hvor også den hellige
Bernhards sekretær holdt til, Aubert II, 39. 42 Selve lysåbningen synes dog ommuret
på et eller andet tidspunkt, i hvert tilfælde er der forskel på stenstørrelsen i åbningen og
den omgivende mur. 43 I Sorø ligger biblioteket på samme sted (DK. Sorø p. 42), og
det samme har været tilfældet i talrige franske cistercienserklostre (Aubert II, 39f.).
44 Aubert II, 37. 45 Se note 37, sidste del. 46 På en tegning i mappe 613, Kortsam
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lingen RA er der vist en arkade. 47 Sager til arkivfortegnelsen. I Kirchenwesen Ba bb 2.
48 Sager til arkivfortegnelsen. I Kirchenwesen I Ba bb 3 og I 2 Bc bb. 49 CV2 nr. 168
og note 38. 50 Dette arbejde stod muligvis i forbindelse med kapellets nedrivning
(sml. p. 1092). 51 1835—45. Visitationsprotokol for Åbenrå og Løgumkloster provstier,
sml. under 1833 i v. Tillisch’ arkiv. 52 Se note 37 og 39 (året 1845). 53 Haupt, Jahres
bericht 1914 15, p. 2. 1957 har Nationalmuseet foretaget supplerende udgravninger.
54 Murværket bag cementpudsen havde taget skade af indtrængende regnvand og måtte
fornyes i vid udstrækning. 55 Gavlen minder i alt fald stærkt om en skitse blandt Eggelings efterladte tegninger (i NM), der må være en opmåling af iagttagne spor. 56 Angivet
på et lystryk i Kortsamlingens mappe 615 (RA). 57 Journalsager 1838, XVI, nr. 79.
Inventar. 1 Jfr. Smidt p. 61. 2 Henrik Cornell: Biblia pauperum, Stockholm 1925,
taf. 1—2. 3 J. Lutz og P. Perdrizet: Speculum humanæ salvationis, Leipzig 1907, II,
pl. 13. 4 Hans Wentzel: Lübecker Plastik, Berlin 1938, taf. 65; jfr. Poul Norlund:
Lübeck und die dänische Plastik im 13.— 14. Jahrhundert, i Acta Archaeologica XI, 136.
5 Poul Nørlund: Gyldne Altre, 1926, p. 36 f. 6 Se bl. a. Ivar Hertzsprung, i Aarb. f.
nord. Oldkynd. 1901, p. 25, Carl R. af Ugglas: Gotlands medeltida träskulptur, Stockholm
1915, p. 366, Andreas Lindblom: La peinture gotique en Suède et en Norvège, Stockholm
1916, p. 194, 215 og 240, Harry Fett: Norges malerkunst i middelalderen, Kristiania 1917,
p. 206, 209 f., Fr. Beckett : Danmarks Kunst II, 1926, p. 107 ff., 425, Chr. Axel Jensen, i
Haandværkets Bog. Malerfaget, 1935, p. 372, planche og Poul Nørlund, i Danmarks Maler
kunst, 1. udg. 1937, p. 18. 7 Sager til aktfortegnelsen II, 9. 8 CV2 nr. 176. 9 Læsnin
gen miserere, (der normalt forbindes med genitiv), er usikker. 10 Danmarks Billedhug
gerkunst 1950, p. 109. 11 Ca 1—6. 1707—1843, div. år. — I Løgumkloster amtsarkiv,
CV2 nr. 171, ligger et løst, usigneret rids af en altertavle, en stor opbygning med stor
stykke og løse sidestykker, malerier, relieffer og frie topfigurer; den hidrører sikkert fra
det sidstnævnte af de to andre tilbud, der indkom sammen med Quitzaus, nemlig fra
Andreas Lassen (376 rdl.) og Lorentz Nielsen, Åbenrå (500 rdl.). Utvivlsomt vilde den
have fyldt langt bedre i rummet end Quitzaus, der må have været meget tarvelig, siden
den blev erstattet kun godt 50 år efter af den ikke imponerende maskingotiske tavle.
12
Løgumkloster kirke. Synsforretning 1706 (RA). 13 Udaterede optegnelser ved Søren
Abildgaard i Thott 750 fol., jfr. Abildgaards dagbog 1776, p. 154 f. 14 H. Wentzel o. c.
taf. 128, jfr. p. 143. 15 Ang. kirkebygningerne og deres inventar 1879—1920. 16 Kunstdenkm. Kr. Flensburg, p. 93. 17 Kunstmuseets Aarsskrift XIII—XV, 111 f. 18 Kunstdenkm. Eiderstedt, fig. 99. 19 W. W. Watts: Catalogue of Pastoral Staves, London 1924,
p. 35. 20 J. O. Westwood: A Descriptive Catalogue of the Fictile Ivories in South Ken
sington Museum, London 1876, p. 264 f. — H. Wentzel o. c. p. 25, note 54. — Staven er
i øvrigt afbildet af Ludwig Andresen i Die Heimat XXXIX, 1929, p. 69 samt i M. Macke
prang: Løgum Kloster, 1937, p. 35. 21 Jfr. Per Gjærder: Norske pryd-dører fra middel
alderen (Universitetet i Bergen. Skrifter), 1952, p. 179 (sammenstilles med dørsøjlerne i
Guggedal-loftet). 22 Under det midterste sæde, på en rødbrun, aldrig overmalet bund,
læses nu: »Istandsat 1925 af Niels Termansen og Frode Nielsen«; i indb. til museet hedder
det bl. a.: »For første Gang maledes et helt Stykke Kirkeinventar uden at anvende Olie
farve«. 23 Inventarnummer D. 10871 A (1925). 24 Smidt p. 63. 25 Sml. Callesens
plan 1844, i mappe 23, Kortsamlingen (RA); CV2 nr. 170 (1795) og CV2 nr. 168 (1711).
26 CV2 nr. 170. 27 CV2 nr. 168. 28 CV2 nr. 171. 29 Organist- og Kantorembederne.
5. udg. 1953, p. 204. 30 CV2 nr. 144. 31 Jfr. 1803, note 11 ovfr. 32 S. R. D. IV,
576 f. 33 Gunner skal ifølge Historia ordinis fratrum minorum (S. R. D. V, 517, jfr. J.
Kinch: Ribe Bys Historie I, 1869, p. 55 f. og Smidt p. 44) være begravet i Ribe Gråbrødrekirkes kor foran højaltret. 34 S. R. D. har »locutum«. 35 S. R. D. p. 577. 36 Ab
bederne begravedes ellers i klostrets kapitelsal. Ved restaureringen i 1920’rne fandt man
her en muret grav, der rummede benene af Keld, abbed for Holme kloster, og Niels,
abbed for Løgum (jfr. Mackeprang 1937, p. 45 med afbildning af blypladen p. 48). 37 Se
afbildning p. 129 i Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smedejern, 1951.

Tønder amt. Bygningsprofiler. 1:10. Målt af El. M.
1—3. Skærbæk, kragbånd (1—2 korbue, 3 syddør). 4—48. Udvendige sokler. 4—7. Hviding (4 skibets
nordøsthjørne, 5—6 skib, 7 vestforlængelse). 8—9. Rejsby (8 apsis, kor og skibets østhjørner, 9 skib).
10. Roager. 11. Spandet. 12—13. Vodder (12 kor og skibets østhjørner, 13 skib). 14—19. Brøns (14—15
apsis, 16—17 kor, 18—19 skib). 20—21. Skærbæk (20 kor og skibets østhjørner, 21 skib). 22—26. Arrild
(22—23 kor og skibets østhjørner, 24—25 skib, østre del, 26 skib, vestre del). 27—29. Daler (27—28 kor,
29 skib). 30—32. Emmerlev (blandet, 30 genanvendt). 33—37. Hjerpsted (33 apsis, 34—35 kor, 36 skib,
37 løs kvader). 38—40. Ballum (38 apsis, kor og skib, 39—40 skibets pilastre). 41. Mjolden. 42. Randerup. 43. Skast. 44—45. Brede (44 apsis, kor og skibets østhjørner, 45 skib). 46—47. Døstrup (46 apsis,
kor og skibets østhjørner, 47 skib). 48. Nr.-Løgum.

Fig. 1. Hviding. Ydre, set fra sydøst.

Hude fot.

HVIDING KIRKE
HVIDING HERRED
kønt kirken nævnes gentagne gange i middelalderen1, kendes hverken nogen værne
helgen eller efterretning om ejendomsforholdet. I Ribe Oldemoders cathedraticumliste
er kirken opført med 8 sk. engl., og på reformationstiden udgjorde afgiften til ærkedegnen
i Ribe for visitation, regnskabsføring o. l., »procuratio«, 4 sk. engl. (sml. Højer p. 1025). Ved
reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans2 og efter dennes død
1580 kongen, der under enevælden besatte kaldet umiddelbart gennem danske kancelli.
Kirken er nu selvejende. — 1441 synes Hviding herredsting at være blevet holdt på
kirkegården3.
Ifølge præsteindb. til O. Worm 16384 skal der på kirken have været to høje spir, som
nogle tvilling-jomfruer havde ladet opsætte, og som tjente til sømærke for søfolk på
Vesterhavet — »och kand det være hen ved 100 aar siden de fall ned mit udi sommeren«.
1812 tjente kirken stadig som sømærke, og da man i det nævnte år opgav at vedligeholde
det fritstående klokketårn, frygtede man, at kirkens ændrede ydre skulde få uheldige
følger for søfarten. — Efter en tradition (præsteindb. 1754) skal det egetømmer, der er an
vendt i bygningen, stamme fra en forsvundet skov, kaldet »blaa Skov« i kirkens nærhed.
En tilkastet brønd, »hvor man i de papistiske tider skal have taget det såkaldte vie
vand«, fandtes ifølge præsteindb. 1754 på vejen fra Hviding by til kirken, på venstre hånd,
ikke langt fra kirken.
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Fig. 2. Hviding. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

Kirken ligger ensomt, på fladt terræn nær Vesterhavet og nær Hviding Strand
og Hviding Nakke, der i middelalderen var den vigtigste losseplads for sejladsen
på Ribe. Kirkegården, der sidst er udvidet mod vest, hegnes af omsatte, ind
vendig delvis jorddækkede kampestensdiger, nævnt 1. gang 16655; kirkegårdens
nordre del blev 1695 bevilget Lundsmarks indbyggere for deres »bester« (heste)
ved kirkegang6. I øst er der kørelåge og i syd fodgængerlåge, begge med støbejernsfløje mellem granitstolper. På sydlågens plads er der rester af murede
piller, formentlig fra den søndre »stjert« (stente), som blev fornyet 17117, blytækt 17128 (1669 tegl9) og forsynet med to nye porte samt pæl og korstræ 17898.
Den blytækte, østre stjert med port nævnes 17117, en ny port til nordre 17218.
†Kirkeriste nævnes 1692, en søndre 1734 og 1797, en østre 17388.
Et †klokkehus, der må være opført efter 1638, da klokken hang »ubequemmeligen udi vesterende paa kircken« (præsteindb.), er nævnt 1682, men huset
var formentlig en del ældre, eftersom det 1685 blev afstivet med fire lange
bjælker5. Det stod tæt sydøst (præsteindb. 1754) eller syd for kirken indtil
o. 1812, da man opgav vedligeholdelsen11; det var af udmuret bindingsværk
med lemme foroven til alle sider, træbeklædte gavle i øst—vest og blytag (præ
steindb. 1754)8. Træværket var anstrøget med linolie og tjære, muren med
brunrødt og afstreget med blyhvidt5.
Kirken består af apsis (ommuret), kor og skib fra romansk tid, senmiddel
alderlig (?) vestforlængelse, våbenhus fra 1907 og en tagrytter fra 1880. Et
sakristi og tvillingspir (?) er forsvundne. Orienteringen har afvigelse til syd.
Den ældste del er opført i to tempi, først apsis, kor og skibets østgavl, anta
gelig o. 1175—1200, dernæst resten af skibet, som for øvrigt i 1200’rnes 2. halvdel
blev forhøjet; den mulighed, at det romanske anlæg kan have omfattet et vest
parti med tvillingspir (sml. p. 1133 og 1137), som ved middelalderens slutning
blev afløst af den nuværende vestforlængelse, kan ikke udelukkes.
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Fig. 3. Hviding. Nordfaçade. 1:300. Målt af Eilif Tonning 1948.

Materialet er — bortset fra forhøjelsens munkesten — vulkansk tuf, der blev
indført fra Rhinegnene ved Andernach, og Hviding kirke er muligvis den eneste
i Sønderjylland, hvor materialet er anvendt ublandet, når bortses fra detaljer
ved dørene og soklen (p. 1132, fig. 4—7), der er af granitkvadre. Skiftehøjden er
almindeligvis 7—8 cm, men hist og her er der gennemgående skifter af indtil
15 cm.s højde; efter restaureringen 1907 og 1913 (p. 1138) kan nogenlunde
urørt murværk kun ses i skibets nordmur; apsiden, der sammen med de østre
dele af koret blev helt ommuret, synes i det store og hele rigtigt rekonstrueret12.
Skellet mellem den romanske bygnings ældre og yngre dele ligger ved en lodret
fortanding, der i skibets nordmur ses 1,75 m fra østhjørnet. Dette skel repræ
senterer en standsning, om hvis varighed man kun kan gisne, og ikke nogen
ændring i bygningens arkitektoniske udformning.
Alle mure er over soklen ved lisener opdelt i blændingsfelter med sål af to
afrundede led og øvre afslutning af rundbuefriser med trapezagtige konsoller;
hver af apsidens syv blændinger har således to rundbuer, de to blændinger i
hver af korets langmure har tre, og af de fire i hver af skibets langmure har de
tre østre antagelig haft fire—fem, mens den bredere vestblænding med døren
må formodes at have haft seks; skibets oprindelige blændingsafslutninger blev
ødelagt ved forhøjelsen (p. 1136), men da der i denne er genbenyttet tufsten
fra buefriser, må man skønne, at sådanne har afsluttet skibets blændinger i
deres første skikkelse. Apsidens blændinger har i ca. trefjerdedels højde et savskifte, som kun brydes af midtblændingens genåbnede vindue; et tilsvarende
skifte, anbragt i omtrent samme højde over soklen findes både på koret, hvor
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det dog blot er bevaret i nordmurens vestre blænding, og på skibet, hvor det kun
er benyttet i de tre østre blændinger og kun vest for den stående fortanding.
Bortset fra apsidens genfremstillede vindue er der bevaret eet vindue i op
rindelig form, det 1907 genåbnede vindue i den nordre kormurs vestblæn
ding; i østblændingen ses spor af et vindue, der er ødelagt ved ommuring af
korets nordøsthjørne, og herunder en fladbuet, gotisk (?) dør, som har ført til
et †sakristi (p. 1138); af korets to sydvinduer har det østre ved restaureringen
afløst et vindue, der svarede til skibets nuværende sydvinduer, mens det vestre,
som genåbnedes 1907, antagelig er blevet omdannet i senromansk tid. Under
dette skal der ifølge traditionen have været en præstedør13. Skibet har haft et
vindue i hver af de tre østre blændinger, men kun de nordre har efterladt sig
spor i murværket under de nuværende vinduer. Af skibets døre, der har plads
østligt i de brede vestblændinger, står den velbevarede nordre som ud- og ind
vendig blænding, mens den søndre er helt tilmuret og næsten ødelagt; rester af
det indvendige stik viser dog, at den i alt fald indvendig har svaret til den
usædvanlige nordre, hvis indvendige tufstensstik har vandret underside og tag
formet overside; udvendig (fig. 3) er tærskel, sidekarme og den tagformede
overligger af granit, mens den mønstermurede bund i det fordybede, rund
buede tympanonfelt samt stikket og det fremspringende prydskifte er af tuf14.
Den nuværende korbue (med kragbånd), der fik sin form 1907, flankeres af
sidealternicher, af hvilke den søndre er omdannet som opgang til prædikestolen;
den nordre, der blev genåbnet 1907, har engang været delvis gennembrudt.
Om skibets loft, se ndf. og p. 1138 f.
Skibets unggotiske forhøjelse, der må henføres til 1200’rnes 2. halvdel, er af
munkesten og genanvendt tuf. De lavere siddende vinduer erstattedes med
store, spidsbuede åbninger, der er usædvanlige, dels fordi de lodrette karme
helt mangler, dels fordi lysningerne er formet som et syvdelt blad15. De roman
ske lisener forhøjedes og blev atter forbundne med buefriser, der dog kun i
vestfaget er sammensat af ens høje buer; i de tre andre fag brydes frisens
monotonitet af de højt opragende vinduesstik, og den bue, som omslutter
stikket, er muret af en tegl-formsten med hulet kant. Skibets sydmur har haft
en fuldstændig tilsvarende udformning (sml. fig. 1), hvis spor er helt udslettet
af de nymurede blændingsafslutninger, der hver består af fem rundbuer. —
I sengotisk tid omdannedes nordmurens store vinduer til smalle åbninger ved
udmuring i siderne.
Bjælkelag og tagværk (p. 1138), er antagelig identisk med skibets ældste,
og det er muligt, at bræddeloftet hele tiden har ligget på bjælkernes overside,
hvor det i alt fald fik plads efter forhøjelsen. Bjælkerne ligger på murkronen,
og stykket mellem dette og bræddeloftet er lukket med brede, savskårne
brædder, der er skudt ned i de på bjælkesiderne huggede riller (sml. p. 1137).
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Fig. 4. Hviding. Indre, set mod øst.

Vestforlængelsen er formentlig senmiddelalderlig (sml. ndf.), men den sav
ner nu fuldstændig daterende enkeltheder. Materialet er antagelig munkesten,
men udvendig er alt skalmuret flere gange, sidst 1855, da gavlen fik en rund
buet dør mellem og under de tre fladbuede og falsede vinduer, af hvilke det
øvre er ældre end 169910. Taggavlen med et rundbuet vindue stammer i sin
nuværende form fra 1855, da man fjernede »ziraterne paa kanterne« og trak
taget ud over muren16; disse prydelser må være identiske med de 1691 nævnte
takker på den vestre ende10. Forlængelsens gavl er tæt besat med jernankre17,
hvoriblandt årstal og initialer: 1729, 1855, Fr. IV.s kronede monogram, CIF
(Clemens Jørgensen Fog, præst ca. 1707—52 (?)) og på sydmuren 176618. —
Det indre, som ved opførelsen blev forsynet med et til resten af skibet svarende
loft på bjælkernes overside (p. 1136), fik ligesom dette 1743 et malet træloft
på bjælkernes underside (p. 1139). Forlængelsens vestre del, materialrummet,
blev 1842 udskilt fra kirkerummet ved en væg med dør og vindue, og da det
omdannedes til forhal 1855 blev der indskudt et loft16.
Danmarks
Kirker,spir,
Tønder der
amt er omtalt p. 1133 som nedfaldne o. 1538, synes uforeneDe
to høje
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lige med det nuværende vestparti, hvori klokken o. 1638 var ophængt »ubequemmeligen« (præsteindb.).
Tagrytteren over skibets østende er fra 188019, men hovedformen er taget fra
forgængeren, som må være blevet opført 1812 (tømrermester Niels Møller,
Hjerting), da man ved opgivelsen af det fritstående klokketårn (p. 1134) be
stemte sig til at flytte de to klokker ind på skibets loft11; i alt fald oplyses det
1816, at det store klokkespir, der er rejst over højkirkens gamle bindingsværksgavl (den østre), er i god stand ligesom for fire år siden20. †Tagrytter
eller klokketræ. Den lille klokke var 1816 ophængt over »Manningen paa den
laue Kirke« (koret) i fire stykker træ, der var fastgjort i skibets østgavl20, og
den beskyttedes af et barokagtigt tag21; klokken faldt ned 1880, og derefter
blev klokketræet sikkert fjernet.
Våbenhuset ved den nyere syddør er opført 1907. Et †våbenhus, 1706 kaldet
»Schrefues«, blev nedrevet 1855; det blev grundigt repareret 16998 og omtales
1711 som en 10 alen bred, 7 alen lang, blytækt tilbygning7. — 1668 blev der
opmuret en skorsten i våbenhuset9.
Et †sakristi på korets nordside blev nedrevet 18558. 1711 omtales det som
en hvælvet, blytækt bygning, 9 ½ alen bred og 7 alen lang7. 1754 fik det en
udvendig dør8; det stod i forbindelse med koret ved den endnu bevarede dør
(sml. p. 1136). 1907 blev der på korets nordmur afdækket spor efter hvælvingen
samt af et ovalt vindue22.
Restaurering. Korets østgavl blev helt fornyet 1809, men allerede 1816 var
den »sænkfærdig«20, og resultatet blev, at apsishvælvingen erstattedes med
fladt træloft og apsisbuen med en høj fladbue på nymurede vanger23. Begge
dele blev rekonstrueret 1907, da første del af en omfattende restaurering gen
nemførtes; arbejdet omfattede ifølge et overslag fra sommeren 1907: ombyg
ning af apsis (med hvælv og bue), varmekælder under samme, rekonstruktion
af korets nord- og sydmure med vinduer, buefriser og savsnit, korbuens ud
videlse, udmuring af skibets østgavl, genfremstilling af buefrisen på skibets
sydside og mange småting i forbindelse med murværk og vinduer. Overslaget
nævner intet om det ved samme lejlighed opførte våbenhus24. 1909 synedes
arbejdet af Haupt, der fandt det ukorrekt, at underste del af den nye apsis var
»afstribet«; han påtalte følgende mangler: korets sydside må skalmures med
tuf, det gamle vindue hér åbnes og det nye ændres efter gamle forbilleder,
apsissoklen omarbejdes i gammel form, skibets norddør befries for cement og
dets kløverbladsvinduer (helst) genåbnes, arbejder, der kom til udførelse ved
den afsluttende restaurering, som 1913 overdroges regeringsbygmester Eggeling, der også har ansvaret for skibets sydmur.
Tagværkerne over kor, skib (sml. Roager p. 1171) og vestforlængelse er rime
ligvis jævnaldrende med de respektive afsnit; det romanske skib har bjælker
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Fig. 5. Hviding. Indre, set mod vest.

E. M. 1953

på over 40 cm.s højde. Alle fag har et lag hanebånd og skrå spærstivere, korets
og vestforlængelsens desuden lodrette spærstivere. Skibet har murrem af en
kløvet stamme; korets er nummereret med runer, skibets med tværøksehug,
vestforlængelsens med huljernsstreger og -cirkler24a.
Kirken er helt præget af den sidste restaurering; den står i blank mur, bortset
fra korets cementpudsede nordre, med blytag, trævinduer i vest og bly de
øvrige steder. I det indre er enkelte partier afdækket, resten pudset og delvis
kalkmalet.
Et solur af sandsten, med årstal 1707, i våbenhusgavlen, leveredes af maler
Jens Nielsen, Skærbæk8.
Vindfløjen på tagrytteren, der bærer årstallet 1880, har afløst en ældre, og
det fritstående †klokketårn havde ligeledes en fløj, hvis stang blev fornyet 17608.
Loftsmalierer (sml. fig. 4—5). Da skibets loft 1743 ved hjælp af materialer
fra det gamle loft blev lagt på bjælkernes underside, indkøbtes der farver
og guld til dets bemaling8. Ved pålagte lister er loftet, som bærer det malede
årstal 1744, opdelt i 7 × 3 malede felter: brun og blå ramme med rød-hvid
marmorering og på grålig marmoreret bund. I de to rødmalede midtfelter er
der dobbeltovaler med regencerammer, parvis sammenbundet med bladkrans;
ovalernes blå bund har forgyldte, kronede monogrammer for Christian VI.—
Sophie Magdalene og Frederik (senere IV.)—Lovise; det forgyldte årstal står
under den ene dobbeltoval. I vestenden læses med sort fraktur på gul bund:
»H. Clemend Jörgenssön Fog [sognepræst], Jef Jefssön Kirkevergere«. — Kor
loftets bemaling med akantusbladværk i felter, fra 1913, skyldes A. Wilckens.
Kalkmalerier. I apsiden blev der 1907 fundet spor af †romanske kalkmalerier;
73*
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over et bånd i ca. 140 cm.s højde fulgte rammeværk og en frise med 12 siddende
figurer, apostlene; på de få rester af apsishvælvingen sås spor, der blev tydet
som Kristus i mandorla, flankeret af to stående personer og en løve (i nord),
samt af en person, hvoraf kun foden var bevaret og en okse [Markus og Lu
kas?]. I den nordre sidealterniche afdækkedes spor af et jævnaldrende †ma
leri, Paulus (?) med sværd; på stedet ses nu kun svage farvespor, der sidder
direkte på pudslaget.
Fra reformationstiden stammer nogle naive tegnerier i rødt og sort på skibets
nordvæg; øst for døren en kogge med anker, to menneskefigurer med knælange
dragter (overhvidtede), to hjulkorslignende tegn og endelig tre uindskårne
skjolde med skjoldmærker af form som cirkler, hjerter og hjælme (?). Under
disse skjolde, hvis tegn og indbyrdes placering ændredes ved restaureringen
1913, er der et tæppemønster af spærstillede parallelogrammer, men også dette
er ændret, idet mønstret tidligere vendte syv rækker fra overkanten.

INVENTAR
Kirkens inventar står ligesom bygningen foran en hovedrestaurering.
Alterbordet er pudset med moderne mørtel og dækket af et panel fra 188925.
Den store, sengotiske fløjaltertavle (fig. 4) med predella hører til den gruppe
af rosenkranstavler, der fremkom de seneste år inden reformationen. Som på
vist af Fritz Fuglsang26 er den udført i et sydvesttysk-orienteret værksted, i
1520’rne, efter et træsnit fra 1514 af Nürnbergeren Erhard Schön. Tavlen står
på en nyere sokkel, opmuret i tilknytning til alterbordet, og hviler på en dobbelt
predella, den øvre, oprindelige, rektangulær, med senere tilsat trekantknægt,
den nedre med svejfede sider, muligvis fra o. 1682.
Midtskabet (fig. 6), ca. 271 × 164,5 cm, indeholder en scene af stor ikono
grafisk interesse. Inden for en rosenkrans bestående af 50 små og 5 store roser,
hver symboliserende henholdsvis bønnerne, Fadervor eller Ave Maria, og tros
bekendelsen, ses den korsfæstede, omgivet af en talrig skare hellige personer,
anbragt i fire vandrette bælter, adskilt af skyer, en opstilling der svarer til den
på Claus Bergs allehelgensalter i Odense. Over Kristi hoved troner den velsignende Gud Fader med verdenskuglen, flankeret af Maria med barnet og et
englekor. I rækken under Kristi arme ses fra nord til syd: David med harpen,
skægløs mand med en hat mindende om en kardinalhat, Moses, mand med
fuldskæg, Johannes døberen, Peder (fig. 7), Johannes evangelist, skægløs
mand med stav, Paulus (fig. 8) og en fuldskægget mand med turban samt markusløven og lukasoksen. I rækken herunder ses forskellige martyrer: biskop,
Christoforus, S. Jørgen, Pantaleon med hænderne sammennaglede over hovedet,
en diakon (Laurentius?), en nøgen dreng, der skal forestille den hellige Werner
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Fig. 6. Hviding. Altertavlens midtfelt (p. 1140).
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af Bacharach, Hieronymus, Gregor, en biskop (Augustinus?), Jakob den ældre
og Dominicus eller Benedikt. I nederste række lindes lutter hellige kvinder,
hvoraf bl.a. kendes Dorothea, Ursula (med kors, tidligere med pil), Barbara
og Catharina (med tårn, sikkert forkert tilsat ved en restaurering), og Anna
selvtredie. Kristi kors er rejst på et tresidet podium, smykket med løvværk,
og på hver side knæler repræsentanter for verdslighed og gejstlighed, mod nord
pave, kardinaler og andre gejstlige, mod syd kejser og konge med følge.
De 15 nødhjælpere samt den hellige Leonhard, i predellaen, tindes ikke på
Erhard Schöns træsnit, men derimod i en rosenkranstavle, i Nürnberg museum,
som er tilskrevet Veit Stoss’ værksted, og som af Fritz Fuglsang betragtes som
forbillede for Schöns træsnit. Fløjene indeholder fire scener fra ærkeengelen
Mikaels legende. Mod nord, øverst: Mikael og ledsagende engle i kamp med
djævle i skikkelse af drager, forneden: engelen fremtræder for jødernes hær
og peger på Faraos druknende hær; mod syd, foroven: Mikael kommer til
syne foran klipperne og byder en mand flytte dem fra det sted, hvor en kirke
skulde bygges. Forneden: ærkeenglen dræber Antikrist, mens en undrende
skare ser på.
Midtskab og fløje flankeres af skarptsnoede søjler, der bærer baldakiner
af viltert løvværk; dette genfindes i fløjenes nedre smalfelter, mens vinranker
findes i de smalfelter, der tværdeler fløjene. Rammeværket er sinket sammen i
hjørnerne, bagsidens kanter affasede. I hvert af den øvre predellas sider findes
en oprindelig låge med delvis bevarede beslag.
Tavlen blev 1894 restaureret af billedskærer Sauermann, Flensborg19 (sig
natur forneden i midtskabet), og fuldstændig nystafferet, da den oprindelige
bemaling ifølge Sauermann senior var ødelagt af en hæslig nymaling27.
Den nederste predella er rimeligvis udført o. 1682 af Niels »prung« og malet
af Willom28. I en midtoval er der store, gyldne skønskriftsbogstaver: »Pasce
pastor gregem dei puriter/ prædica bona breviter utiliter/ administra sacramenta sincere/ vive pie juste caste candide/ fac qvod t u u m est in laudem Iehovæ
rite/ sic amarantinam gloriæ coronam percipies certe/ hæc ficta pictaque ao -82«
(»Vogt, hyrde, Guds hjord med retsind, forkynd det gode budskab kort og
fyndigt, forvalt sakramenterne retskaffent, lev fromt, retfærdigt, kysk og
uplettet, gør, hvad der tjener til din ros, efter Herrens forskrift, da vil du
visselig opnå ærens eftertragtede krone. Dette er forfattet og malet år -82«);
derefter sammenskrevet TH, sikkert for sognepræsten Thomas Henriksen
(Weile). Langs randen en malet laurbærranke, til siderne vindrueklaser og
majskolbelignende frugter, samt blade og guirlander. På den oprindelige pre
dellas fodliste ses rester af en indskrift, med gullig fraktur på sort, en præsterækketavle, hvoraf det 4. og 5. navn er bevaret »[Thomas] Henrichsøn W. 5 H:
Hans Thomsøn W.« [sognepræster henholdsvis 1647—86 (?) og 1686—1706].
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Fig. 7—8. Hviding. Detaljer fra altertavlens midtfelt (p. 1140).
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Sidealtertavle (fig. 9), sengotisk, fra sidste fjerdedel af 1400’rne, men stærkt
restaureret 1900, bestående af skab, 131 × 86 cm, med to flade, bevægelige fløje.
I skabet tre figurer, Anna selvtredie, 94 cm høj med sokkel, flankeret af (mod
nord) helgeninde med bog i højre og palmegren i venstre hånd og (mod syd)
Maria Magdalene med salvekrukken. Maria har tætsluttende hue på det lange,
lokkede hår, ganske som Maria i Anna selvtredie-gruppen i Vonsbæk, Haderslev
amt (p. 510 f.). Skarptsnoede søjler og flad kølbuebaldakin. På skabets over
side korsblomstfrise, under storfeltet glat smalfelt; hulkantprofileret ramme
værk. Fløjenes rammeværk er indad skråkantprofileret, på ydersiden hulkantet.
Tavlen står med en staffering og bemaling fra 1900, hvorom en hvidmalet
frakturindskrift udvendig på sydfløjen meddeler: »Dieser Altar ist um 1500
verfertigt, um 1650 erneuert u. 1900 durch H. Hampke zu Schleswig aus dem
Verfall hergestellt«. På fløjenes indersider malerier af de samme to helgeninder,
som flankerer Anna selvtredie, formentlig tildels på oprindeligt grundlag. Mod
nord Maria Magdalene med turban om hovedet, lysrød underkjortel med hvidbræmmet, stærkt udskåret halsåbning, der dækkes af olivengrønt stof med
broderet mønster; overkjortelen er hvid med olivengrønne reverser og foer;
røde sko. På salvekrukken ses majusklerne ANOB. Helgeninden mod syd har
hvidt hoved- og halslin, hvid underkjortel og sort overkjortel med blågrønt
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foer samt sorte sko; begge har gule glorier. Baggrunden er rød; det sortskyggede
gulv fortoner sig nedefter i hvidt. — I midtskabets smalfelt er bevaret en efterreformatorisk indskrift, med gyldne versaler, der også er omtalt i Danske Atlas
VII, p. 188: »Sancti venerandi non adorandi« (»helgener bør æres, ikke tilbedes«).
På fløjenes ydersider er der blomstervaser; muligvis en maling, der går tilbage
til midten af 1600’rne, men stærkt opmalet 1900. I triumfmurens nordre side
alterniche.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldkors og -frynser. Et †alterklæde, an
skaffet 16805, var af rødt skarlagen med guldsnore og frynser forneden samt
midtpå »1681« (præsteindb. 1768).
Altersølv. Kalk, 18,5 cm høj, udført af J. J. H. Rühle, Ribe, med hvem der
183116 akkorderedes om den manglende kalk og disk, da det forrige sæt var
blevet stjålet 182820. Rund, profileret fod og skaft, stort, udsvajende bæger
med opdrevet bladkrans. På standkanten mestermærket: Rühle (Bøje p. 358)
og Ribe byvåben. Under bunden indprikket skriveskrift: »Wigt 19 L. ½ q.«
Glat disk med samme by- og mestermærker.
Kalk og disk af tin (fig. 10), antagelig det sæt, der 1658 erhvervedes for 2
mk.8 Kalken er 18 cm høj, disken glat. Alterkande af plet.
Moderne sygesæt af plet.
Alterstager. 1) O. 1600, lidt forskellige i profileringerne, 22,5 cm høje, med
profileret fodskål, balusterskaft og glat lyseskål. 2) O. 1625, 44 cm høje; næsten
ens fod- og lyseskål med stor krave, skaft med æg-led mellem flade kugler.
*Monstransskab, middelalderligt, 84 cm højt, 58 bredt og 38 dybt, med jern
gitter inden for egedør; nu i Flensborg bymuseum (nr. 5124). 1754 omtales til
svarende skabe, det ene, indmuret i sakristiet, med Maria med barnet malet
på indersiden (præsteindb.).
†Messehagel, 1582, »af det bedste røde Fløjl«, med et nyt, perlestukket kruci
fiks29; 1768 nævnes, at krucifikset er udvirket af guld-og sølvtråde (præsteindb.).
Alterskranke, enkel, halvrund, af træ, med papyrusagtige støbejernsbalustre
af den i landsdelen vanlige slags.
Døbefont (fig. 11), senromansk, af Wesersandsten, nordtysk arbejde, antage
lig fra Bentheim-værkstedet30. Den store font, 90,5 cm i tvm., der er hugget
i een sten, har som flere af værkstedets sene arbejder en kumme hvilende på
fire ben af menneskeskikkelse, udhugget i den firkantede plint. Kummen ind
vendig beklædt med bly. Siden 1888 anbragt midt i skibets østende (kronik).
Dåbsfade, to nyere, af messing, det ene, med kande, fra 1887 (kronik).
Fontehimmel, 1682, skænket kirken af præsten Thomas Henriksen Weiles
midler (80 mk. 1.) mod at den til gengæld, sålænge himmelen var ved magt,
skulde vedligeholde hans begravelse i kirken, så hans »tørre ben« kunde hvile i
fred, indtil de en dag »kan grønnes«5. Ifølge kirkeværgen Jeff Jeffsens beskrivelse

221

HVIDING KIRKE

1145

1754 forestillede »kronen« over
fonten Kristi dåb, »neden om«
var der forgyldte latinske bog
staver: »Joh. 3, Uden at Nogen
bliver fød af Vand og Aand, da
kan han icke komme i Guds
Rige«, og over kronen: »Thomas
Hendrici Weleijus«. Af fontehim
melen er nu kun bevaret en figur
gruppe forestillende Kristi dåb,
et krucifiks samt tre løse figurer,
alt i meget naivt arbejde. Alle
figurerne står med de oprindelige
farver, forgyldt hår, skæg, lænde
klæde og gevandter, hvidlig kar
nation, Golgathahøjen grøn og
vandet grønblåt. Nu på orgel
loftet.
Korbuekrucifiks, o. 1350, stærkt
restaureret 1899—1900 (Wilh.
Hansen, Kiel, Joh. Hennings og
Wilh. Jensen, Garding) ved hvil
ken lejlighed bl. a. tornekrone,
fingre og Lukas-medaillon for
nyedes. Figuren, der hænger i
E. M. 1953
Fig. 9. Hviding. Sidealtertavlens
skråt strakte arme, har lukkede
midtfelt (p. 1143).
øjne og halvåben mund (hårlok
kerne forsvundne), flad brystkasse, halvlangt lændeklæde med snip i venstre,
opslidset, afbrudt i højre side. Glat kors med skråfas, halvcirkelskive og evangelistmedailloner. Farverne, der siges at være på gammelt grundlag, er: grå
hvid karnation med blodstriber, forgyldt hår, skæg og lændeklæde (blå under
side); grønt kors med røde kanter og blå bund for de brunmalede evangelist
tegn. Korbuebjælke, fra restaureringen, men med farver og indskrift gentaget
fra en ældre bjælke: »Joh. 1. See Denne er Guds Lam etc. 1666«. Ifølge beret
ningen 1754 læstes på bjælken salme 26, 8; på en anden bjælke sammesteds
(koret) et citat fra salme 42.
Prædikestol fra 1767, da malerne Lass Jensen af Skærbæk og Peder Jensen
af Drengsted fik 258 mk. 1. og kostpenge i 101 dage for »at forfærdige en ny
prædikestol«8. Det ret landlige arbejde er på seks fag. De fire evangelister og
Paulus står i arkader, der dannes af store, fligede akantusblade, og lignende
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E. M. 1953
Fig. 10. Hviding. Alterkalk og disk af tin

(p. 1144).

bladværk findes på de glatte hjørnepilastre, postamenter og frisefelter samt på
de vægpaneler, der flankerer stolen; i feltet nærmest væggen en malet, draperiklædt person. Underbaldakinen er en gallionsagtig englefigur med udbredte vin
ger. Ny opgang. Den rektangulære lydhimmel har top- og hængestykker af
symmetriske akantusvolutter og vinranker. Stolens staffering er udført 1890
af maler Hagedorn, Skærbæk (kronik). På hængestykket mod væggen hvid
malet årstal 1768 på sort bund. †Prædikestol 1599, syd for kordøren. Af beskri
velsen 1754 fremgår, at der »over den« (sikkert på lydhimlen) stod med latinske,
forgyldte reliefbogstaver: »Anno Domini 1599 dend 6 Februar«. I felterne var
»billedhuggerarbejde, .. historien om Mariæ bebudelse, rejsen til Elisabeth,
Christi fødsel, omskærelse og besøgelse af de tre vise«; »neden under« stod: »Sa
lige er de, som høre Guds ord og bevare det. Luc. 11«.
Stolestader og degnestol nygotiske, fra 188925. — 1745 tik †stolestaderne døre;
1855 forkortedes de på den søndre side, »så gangen blev lige bred8.
†Skriftestol, udført 1756 af Niels snedker, Skærbæk; den maledes 1757 af
Lass maler sammesteds8. †Herskabsstol for Høgsbrogård repareredes 16835.
*
Degnestol, gotisk, af eg, forsiden med to glatte fyldinger (den ene med
lås) under vandret smalfylding; skråpult og to glatte gavle kronet af mod
vendte kølbuer med stavværk, fialespir og krabbeblade. I Ribe museum.
†Kiste, antagelig jernbunden, hvori messehagel og altersølv opbevaredes,
nævnes 1701; 1744 lavedes to små kister til at anbringe inden i den store, da
denne ikke kunde holdes musetæt8.
Pulpitur, 178231, i vest, med profileret, udkragende gesims, hvorunder 13
felter samt mellemfaldende smalfelter, hvilende på otte glatte søjler; disse er
brune med gule kapitæler; gesims, frise og felternes bund er blå, rammeværket
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grøngråt. På †pulpitur 1704, i vest, stod
ifølge beretn. 1754 på latin: »Dette pul
pitur lod J. T. [Hans Thomsen Weile
(Wedel)] bygge i året 1704 på egen be
kostning«. »Ovenpaa« pulpituret stod:
»Det Pulpitur Hr. Wedel har / til Kirken
villet give, / da her paa Stole Mangel
var, / det Gud til Ære blive«; »nedenfor«
stod: »Men tvertimod til denne Tid / har
voldet Strid og Klammer / Og Kirken
gaunet ej en Hviid, / det er jo Synd og
Jammer. / Clement Fog 1744«32. — 1734
repareredes »schierwercket« på pulpitu
ret8.
Orgel, bygget 1782 (sml. mindetavle)
af orgelbygger Amdi Worm, Engom ved
E. M. 1937
Horsens, for 1200 mk.33, men omdannet
Fig. 11. Hviding. Døbefont
1896 med materialer fra et orgel, tidli
(p. 1144).
gere i Haderslev Vor Frue (Haderslev amt, p. 150), af Emil Hansen, Flens
borg19. Det har to manualer og 20 stemmer. Facaden har tre tårne med facet
terede gesimser og postamenter, rokoko-topstykker, netværk og muslingeskaller
på de to sidetårne, skyer med stråler bag stjerne på midttårnet. I pibefyldin
gerne spinkelt akantusværk. Bag façaden er et panelværk fra 1913 (kronik).
Orglet er hvidt, med forgyldte ornamenter, panelet gråligt; samtidig opgang.
Klingpung med drejet håndtag og grøn fløjlspose hvorpå sølvkors. Sølv
klokken fornyedes af Rühle 183116; i brug.
Præsterækketavle, sikkert samtidig med mindetavlen, med enkel, grå ramme
og udsavede side- top- og hængestykker i blåligt rokokoværk. På korets nordvæg.
Mindetavle over orglets opbygning, fra 1782. Enkel, profileret ramme med
udsavede side-, top- og hængestykker med brunmalet akantusværk, rammen
marmoreret. Indskrift med hvid kursiv på sort b u n d : »Anno 1782 den 26 May,
Blev denne Orgelverk af ny opbygget og indsat Hvortil Eenhver af underteg
nede Personer af en frivillig gave haver givet nemlig ...« Syv personer nævnes,
der tilsammen har givet 1430 mk. 1. Derunder gudeligt vers. På skibets sydvæg.
Klokke 1920, genforeningsklokke fra de Smithske støberier, Ålborg34.
†Klokker. 1) 1589, støbt af Hans van Dam, Hamborg. Ifølge klokkecirk. bar
den store klokke (86 cm i tvm.) indskriften: Hans von Damme got mi tho
Hamborck MDLXXXIX. Den X Juli. Disse Klocke de hat getan laten35 der
er und fester juncker Lodwich Nilsen, arfgesessen tho Huxbru [Høgsbro]
Trulus Nilsen tho Asstorp. — 1902 solgtes den revnede klokke til Hamborg
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museum19. 2) En klokke omstøbtes 16968 og fik indskriften: »Claus Asmussen me fecit Husum 1696« (C. A., H. gjorde mig); 35 cm i tvm.; om ophængning
se p. 1138; 1880 faldt den ned og gik i stykker og solgtes til Bochum (klokkecirk.). 3) 1880, lille stålklokke, fra Bochumer Verein (kronik). 4—5) 1902, fra
Franz Schilling, Apolda; 1917 afleveredes den ene til brug for kanonstøberi.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Sml. fig. 4), mellem 1664 og 1686, bekostet af sognepræsten
selv for 32 sl. d. 3 mk. foruden træet (præsteindb. 1765). Hr. Thomas Henricsøn
Weile, fordum denne kirkes forstander i 40 år, d. 16<86> i sit alders <70.> år,
og hustru Karen Hansdatter Haweruad, d. i sit <88> år, gift i <38> år (fem
sønner, een datter); den førstefødte, Henrich Thomsøn, d. i sit 12. år, hviler
hos dem, ligeledes Christian Thomsøn, d. i sit 15. år. Det barokke træepitaf har
snosøjler med bladkapitæler og maskeformede baser og storvinger med slyng
værk og volutter, der foroven løber ud i en kvindeoverkrop; topstykket har
volutslyng om krans, der krones af flammeornament og hængestykket bladkrans
over vindrueklase. I den nedre del af storfeltet er gravskriften, forgyldt fraktur,
navnene med versaler; flere datoer og årstal skimtes nu kun. I topstykket:
»Gud Baade opreiste Herren och hand skal och opreise oss ved sin Krafft«; i
hængestykket: »Esa. 26. Dine døde skulle leffue etc.«. I midtfeltets postamentfrise: »Salige ere dine tienere etc. Luc. 12«. I storfeltets øvre del et maleri, olie
på træ, forestillende den knælende præst (?), der modtages i himlen af den
tronende Kristus med bog og lam, flankeret af evangelistsymbolerne og her
udenom skyer, hvori der sidder en række kronede personer, forrest til venstre
David med harpe. I hjørnet står: Apoc. 4. Himlen er grønlig, skyerne grålige,
de kronede personer iført hovedsagelig gule kapper, mens Kristus er i hvidt
og præsten selv i grøn kappe. Rammeværket står med grønne og røde farver i
slyngværket, hvide snosøjler på brun bund. (Sml. †muret begravelse nr. 2).
På skibets nordvæg.
2)
(Sml. fig. 4). O. 1763, sikkert sat af I. Höhne. Hr. Hans Wedel, f. i Hvidding præstegård 1651, d. 1706 i sit 55. år, »en ærlig lærere ved denne meenighed« i 35 år, og hustru, Anne Christine Thoer, f. i Hellevad præstegård 1660,
d. 1732 i sit 72. år, (tre sønner og tre døtre). »I samme giemme bevaris ogsaa
det hensovede af« Hr. Clemen Fog, provst over Hvidding herred og præst
ved denne menighed i 57 år, pastor emeritus i 12 år; f. i Riibe 1682, d. i Wester
Wedsted hos sin datter Anne Christine 1763, i sit 82. år, (fire sønner og syv
døtre), »hvoraf han i livet saae de 9 i brød og ære, de 2 i deres spæde år indgik
før ham i Guds rige«; samt hans hustru Magdalene Wedel, f. 1691, d. 1737 i sit
46. år. Derunder står: »In honorem Defunctorum (til de dødes ære). I. Höhne«36.
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Fig. 12—13. Hviding. 12. Romansk gravsten (p. 1149).
13. Gravsten over Bertel Jacobsen Foss, død 1788, og to hustruer (p. 1150).

Træepitafiets udsavede storvinger har bladbøjler og påsatte (nu affaldne) akantusblade, samt fordybet, ovalt midtfelt med udskåret bladværk. Forgyldt
kursiv, navnene med store skønskriftsbogstaver, på sort bund, rammen sort
hvid marmoreret og vinger, top- og hængestykker brunlilla med hvidt blad
værk; i top- og hængestykkets felter er malet nu næsten forsvundne vindrue
klaser med blade. (Sml. †muret begravelse nr. 2). På skibets nordvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 12) romansk, af granit, svarende til gravsten nr. 1 i Brøns
(p. 1239). 160 × 53 — ca. 45 cm, ca. 25 cm tyk foroven, med afkløvet bagside.
I kirkegårdens østdige.
2)
1671. Mickil Andersen af Høxbro, d. 1. febr. 1659 i sit 61. år, og hustru
Karen Nisdatter, d. 1. marts 1659 i sit 57. år (seks sønner og seks døtre, hvoraf
een lever). Grå kalksten, 200 × 100 cm, med fordybede versaler. Over skrift
feltet, der kantes af ranker og årstallet, en oval, hvori Kristus med sejrsfanen.
Hjørnecirkler med evangelisttegn, mellem de øvre englehoved, mellem de nedre
vinget timeglas ved siden af vinget kranium og herover: memento mori. På ski
bets nordmur.
3)

O. 1675. Michel Andersen af [Lu]nds Marck, d. ? april 16.. i sit 37. år,
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og hustru Anna Mickels, d. 23. aug... Grå kalksten, 185 × 117 cm, med slidte
reliefversaler i aflangt, ottekantet skriftfelt omgivet af spinkelt rankeværk.
Hjørnecirkler med evangelisttegn, mellem de øvre engelhoved, mellem de nedre
kranium over knogler, timeglas og tulipan. Syd for skibet.
4) O. 1763. Willads Iacobsen Windelboe af Høxbroe Broe, f. i Randerup, gift
1735 med Boel ..., i ægteskabets 7 år og 5 mdr.; ingen livsarvinger, d. 1763.
Rød kalksten, 180
×
120 cm. Forvitrede reliefversaler i ovalt skriftfelt med
laurbærblad-ramme, storakantus og hjørnecirkler med evangelister; mellem de
øvre religiøs indskrift, mellem de nedre tremastet skib for fulde sejl, begge i
ovaler. Syd for apsiden.
5) O. 1765. Peder Truelsen af Kier[bølling?], d. 30. marts 1763 (ell. 65) i sit
57. år. Rød kalksten, 191 × 127 cm, med slidte reliefversaler i ovalt, laurbærbladindrammet felt, flankeret af ranker og frugtklaser. Herover smal skrift
tavle med indadbuede hjørner mellem palmegrenbærende engle. Øverst Kristi
opstandelse i cirkelfelt omgivet af blomster og frugtdekoration. Op ad våben
husets østmur.
6) 1780—1800, fra samme værksted som bl.a. Branderup nr. 4 (Haderslev
amt p. 863). Bert.. Larsen(?) af Lune.s(?), d. 25. okt. 178.. Grå kalksten,
171 × 108 cm, med reliefversaler (og -kursiv) i frugtklaseflankeret felt, hvis
øvre hjørner er indadbuede, mens en stor bue med englehoved skærer sig op
forneden. I de øvre hjørner svævende engle på hver side af en cirkel med ME
MENTO MORI. Inden for kanten et ophøjet, tværriflet bånd. Nordøst
for apsiden.
7) O. 1784. Ies Jepsen af Raahede, f. i Kierbølling 1730, d. □, og hustru
Mete Nielsdatter, f. i Raahede 1722, d. □, samt deres søn Niels Jepsen Jesen,
f. 1770, d. 1784. Rødlig kalksten, 174 × 120 cm, med reliefversaler omgivet af
storakantus; tværriflet kant. Syd for apsiden.
8) (Fig. 13) o. 1802. Bertel Jacobsen Foss, f. i Raahede 22. febr. 1718, d. 20.
feb. 1788, og første hustru Zitzel Mortensdatter, f. i Høxbroe 1713, i 33 års
ægteskab (tre sønner og to døtre, kun døtrene lever), d. 16. okt. 1776. Desuden
hans anden hustru Anna Christensdatter, f. i Synder Farrup 24. juni 1717, i
ægteskabs 10 år og 4 måneder ingen arvinger, d. 3. april 1802. Rød, ølandsk
kalksten, 181 × 122 cm. Op ad våbenhusets vestmur.
†Gravsten. O. 1687. Søren Nielsen af Hvidding og Karen Tyges Datter af
Hvidding 1687. Latinsk indskrift: »Vi fødes i et øjeblik, vi lider det mest mulige
i verden, vi dør i et øjeblik. Hvad er vi? Altså intet. Den frygter ikke døden,
som håber på livet«. På kirkegården (præsteindb. 1768).
To †gravrammer omtales 1754; den ene på »Kirkegulvet«, tilhørende præste
gården, den anden »neden for i Kirken«, tilhørende Jef Jefsen i Høgsbro.
†Åbne, murede begravelser. 1) I koret, tilhørende Høgsbrogård (beretn. 1754),
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muligvis indrettet i anden halvdel af 1600’rne28. Ifølge præsteindb. 1768 skal
»nogle af de gamle Rantzouer« være begravet her, men 1768 fandtes kun de to
sidste beboeres, Jacob Bjørns og Anders Andersens og deres familiers ligkister,
uden indskrifter.—2) »I Kirkegulvet« (ɔ: skibet), tilhørende præstegården (beretn.
1754). Efter præstens indberetn. 1768 var den bekostet af sognepræsten Thomas
Henriksen Weile (sml. epitaf nr. 1) for 29 rd. 2 mk. og 4 sk.; der henstod kister
tilhørende præsten Jochim Ewalds formænd og deres familier, bl.a. Clemens
Fog (sml. epitaf nr. 2) og Fr. Chr. Hammer, druknet i præstegårdshaven 1764,
hvortil et vers på hans kiste hentydede. Da fem mænd var styrtet ned i begra
velsen 182320, forordnede bispen kisterne begravet på kirkegården37.
Mindesten over sognets faldne fra 1. verdenskrig, opsat i kirkegårdens vest
udvidelse.
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Haupt I, 426 ff. — J. Helms: Danske Tufstens-Kirker I, 1894, p. 81 f. — R. Haupt:
Der Hauptaltar zu Witting, i Zeitschrift für christliche Kunst, Düsseldorf, XII, 34 ff. —
Fritz Fuglsang: Der Hochaltar zu Hvidding, i Nordelbingen, Flensburg, 5 rk. I, 321 ff.
1

F. eks. første gang 1308, Diplomatarium Danicum 2. rk. VI nr. 162—163. 2 Sml.
Supplement til Kong Christian den Tredies Historie, 1779, p. 5 ff. og Kirkehist. Saml. I,
390 ff. — Et kongebrev fra 1554 (Kanc. Brevbøger 21. febr. 1554), hvorved kongen bevilger
kirken dens part af tienden til bygnings behov, viser dog, at kongen har opfattet sig som
øverste myndighed også efter delingen 1544. 3 Repertorium 30. aug. 1441, nr. 7193.
4 O. Nielsen, i Danske Saml. 2. rk. IV, 121. 5 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—
1654 samt af arkidiakonatets rgsk. for Tørninglen 1625—88. 6 Ca. Regnskabsbog 1779—
1869, en oplysning under året 1782. Denne del af kirkegården er stadig ret ubenyttet;
før genforeningen blev arealet benyttet til gravplads for tyske embedsmænd, hvis grave
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ikke blev holdt ved lige, fordi familierne flyttede sydpå. 7 Hvidingbogen I, 116 f.
8 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—1863.
9
LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1591—1673, diverse arkidiakonatets kirkergsk. 10 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—1863. 11 LA.
Viborg. Ribe bispearkiv: Hviding hrd. Ureg. korrespondance 1776—1794 og 1794—1813.
12 Et forbehold må dog tages med hensyn til højden, idet fotografier fra før 1907 tyder på,
at apsiden tidligere havde fire—seks skifter over blændingsafslutningerne mod de nuvæ
rende to. 13 En bekræftelse herpå findes muligvis på det som fig. 1 afbillede eksteriør;
under østkarmen af det tilmurede vindue anes et ophold i soklen, der kan indicere øst
karmen af en †præstedør, men spørgsmålet kan kun løses ved en udhugning. I øvrigt er
der alene i den kendsgerning, at kirkens romanske anlæg er opført i to tempi, et indicium
for, at koret virkelig har haft en præstedør. 14 Paralleller til denne dørtype træffes inden
for tufstenskirkerne i Ribe amt (Ål, Alslev, Billum, Kalslund) og ved ni granitkirker i
Tisted amt (D. K. Tisted p. 1060 og 1065); men sidstnævnte sted har døroverliggerne
vandret overside. 15 I Herlufsholm kirke findes et tilsvarende vindue, men med femdelt
lysning, der stammer fra genopbygningen efter branden 1261 (DK. Sorø p. 1122). 16 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: bispesager, indkomne breve fra Tørninglen provsti 1829—64.
Samme sted findes et overslag fra 1851, der siger, at den vester endemur opføres som
forhen efter gotisk stil, dog at de »gesimser«, som er til vester, falder bort. 17 Tidligere
fandtes der endnu flere, sml. Hvidingbogen I, 127 f. 18 Dette år blev der bl.a. lavet 12
store jernankre, se note 8. 19 Provstearkivet: sager ang. de enkelte sogne, Hviding
1871—1909. 20 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: bispesager, indkomne breve fra Ribe
amts søndre provsti. 1813—65. 21 Tagrytteren kendes fra Henrich Hansens tegning fra
1856 (NM). 22 Dette vindues art og alder samt dets placering i muren er ikke nærmere
belyst i kronikken, som meddeler, at pudsafbankningen afslørede en af teglsten muret
oval, synlig på murens to sider og udfyldt med tuf; Haupt skal i denne anledning have
udtalt, at i mange gamle kirker har der på det nævnte sted været et »Blinkfenster«, og
heraf må man slutte, at der er tale om en glug, hvorigennem præsten fra sakristiet har
kunnet se ind i kirken. 23 Udseendet fremgår tydeligt af ældre fotografier i NM. Det
kan ikke med sikkerhed afgøres, om ændringen først gennemførtes 1877, da runddelen
bag altret blev sat i god stand, sml. Tørninglen provstearkiv: visitatsberetninger 1874—
1890. 24 Restaureringen kom igang, fordi kirkeforstanderskabet 1899 havde fremsat
ønske om at komme af med »kirkens hæslige og daarlige vinduer«; dette foranledigede
Haupt til at påbegynde en grundig undersøgelse ved bygningsinspektør Jablowski. Efter
mange forviklinger, og efter at flere arkitekter havde været impliceret, kom arbejdet igang
under Jablowski, se præstearkiv: »Kreisbauinspektion« 1901—1907, byggesager 1898—1914.
24a Se i øvrigt Elna Møller: Romanske tagkonstruktioner, i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1953, p.
136 ff. og Erik Moltke: Tømmer-runer sa. smst. p. 151. 25 Tørninglen provstearkiv: visitats
beretninger 1874—90. 26 Fritz Fuglsang: Der Hochaltar zu Hvidding, i Nordelbingen 5. rk.
I, 321 ff.; se også R. Haupt: Der Hauptaltar Zu Witting, i Zeitschrift f. christl. Kunst XII,
33 ff. samt Matthaei: Holzplastik p. 183 ff. 27 Præstearkiv: udtaget af B 1868—1919,
lægget II, 9 1879—1917. 28 Præstearkiv: optegnelsesbog for præsterne 1647—1704.
29 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: Kercken Register 1582—84.
30 Georg Pudelko: Ro
manische Taufsteine. Berlin 1932, p. 107 f. — Mackeprang: Døbefonte p. 367 samt
E. Sauermann: Die mittelalterlichen Taufsteine der Provinz Schleswig-Holstein, Lübeck
1904, p. 17. 31 LA. Åbenrå. Haderslev amtsarkiv: Tørninglens provstisager 1773—1856.
32 Sml. H. Weitemeyer, i SJyAarb. 1913, p. 79 og note hertil. 33 Ca. Regnskabsbog
1779—1869. 34 Udsmykningen tegnet af arkitekt Magdahl-Nielsen, indskriften ved
Vilh. Andersen og Helge Rode, De sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 11, 21 og 28.
35 Præsteindb. 1765 har: »Het geten laten«. 36 Denne, der var sognepræst i Vester Ved
sted og gift med Clemens Fogs datter, har rimeligvis opsat epitafiet. 37 LA. Åbenrå.
Ribe sdr. amts provsti: kirke- og skolesager 1813—28.

Fig. 1. Rejsby. Ydre, set fra nord.

V. M. 1953

REJSBY KIRKE
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Kirken,

der i katolsk tid var viet S. Laurentius1, udgjorde indtil 1915 et selvstændigt
pastorat, men er nu anneks til Hviding. Dens cathedraticumafgift var seks sk. engelsk,
og på reformationstiden betalte den tre sk. engelsk i procuratio, (sml. Højer p.1025). Kirken
kom ved reformationen under landsherren, fra 1544 hertug Hans, under hvem menig
heden 1557 ses at have udøvet valgret til kaldet2. Efter hertug Hans’ død 1580 kom
kirken under kongen, som besatte kaldet umiddelbart gennem danske kancelli. Kirken
er nu selvejende. Ang. skole se p. 1155.

Kirken ligger ret ensomt i byens nordre udkant. Den lille kirkegård med ud
videlse fra 1953 omgives af levende hegn undtagen i syd, hvor der er et
dige af rå kamp, omsat i nyere tid; 1840 blev kampestensdiget repareret
efter det foregående års vandfloder3. I syd er der en køreport flankeret af to
fodgængerlåger med trægitterfløje mellem murstenspiller, som måske stammer
fra 17214; 16615 og 1711 (rtk.) nævnes tre »stetter«, i syd (med port), vest og
øst, alle tækket med tagsten, men de to sidste er forsvundne.
†Kirkeriste. 1655 nævnes to nye riste6, 1661 en søndre5 og 1715 en vestre4.
Kirken består af kor (med †apsis) og skib fra senromansk tid, sengotisk tårn
og sakristi samt et våbenhus fra renæssancetiden og en nyere korforlængelse.
Orienteringen er næsten solret.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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Bygningens romanske afsnit er stærkt ændret ved nedrivning og ommuringer;
om apsiden, der muligvis først forsvandt 1760 (sml. p. 1155 f.), minder nogle
krumhugne sokkelkvadre under den nuværende korgavl; disse granitkvadre
har skråkant (sml. p. 1132, fig. 8—9) ligesom den uregelmæssige sokkel under kor
og skib. Begge de bevarede bygningsafsnit, af hvilke det langstrakte skib
antagelig er lidt yngre end koret, har over soklen to skifter granitkvadre (vest
for skibets norddør dog tre), men er ellers muret af tuf og tegl; det sidste materiale
synes anvendt til skibets indervægge og gavle, men optræder også udvendig,
enten alene (de fem øvre skifter i skibets nordmur) eller vekslende med tufstensskifter. Tuf’en er bearbejdet til små kvadre, hvis mål ligger betydeligt
under munkestensmålene, der for taggavlenes vedkommende er 28—29 × 13—
14 × 8—9 cm.
Bevaret af koret er kun den nordre mur, som har to blændingsfelter afsluttet
med trappefriser mellem lisenerne, hvis bredde ikke kan fastslåes, fordi sakristiloftet er utilgængeligt; der ses ingen spor efter vinduer, men der har sikkert
været eet i hver blænding. Skibets mure, af hvilke den søndre er stærkt ændret,
har over de to kvaderskifter et skråkantet tufstensskifte, der synes at have
dannet sål i en stor murblænding, som har været begrænset af nu ødelagte
endelisener; disse har næppe været forbundet af en frise som korets,
men nordmuren har (i vest) rester af et savskifte under murkronen, og syd
muren har på tilsvarende sted en (yngre?) frise af små, korsformede blændinger.
I nordmuren skimtes tre tilmurede, rundbuede vinduer, og bag våbenhuset står
den 1878 tilmurede kvindedør velbevaret i et fire cm fremspringende murfelt,
der lidt over dørstikket afsluttes med et skråkantet skifte; karmene er forneden
af granitkvadre, foroven af tuf, som også er benyttet til det rundbuede stik,
hvis prydskifte dog er af krumme munkesten. Sporene efter den o. 17437 til
murede syddør er næsten udslettet. — I korets nordvæg er der 105 cm øst for
triumfmuren en lodfuge, der muligvis hidrører fra en ved sakristiets opførelse
tilmuret præstedør. Den høje, runde triumfbue har retkantede kragbånd af
munkesten; skibets oprindelige loftsbjælker er bevaret (sml. p. 1156).
Tilføjelser og ændringer. Begge de sengotiske tilbygninger er af munkesten i
munkeskifte (i tårnet med ridsefuge) med nogle genanvendte granitkvadre fra
kor og skib forneden i murene.
Sakristiet, der næppe kan være ældre end o. 1500, har i nord et fladbuet, ud
vendig falset, indvendig smiget vindue, i hvis knap 30 cm brede lysning der er
rester af to svære, vandrette jernstænger; et omtrent tilsvarende vindue i øst
er sikkert også oprindeligt, men udvidet i lysningen, hvorimod den rundbuede,
falsede dør i samme mur må være noget yngre. Taggavlen er pynteligt udstyret
med en tvillingdelt blænding mellem to halvcirkulære, alle flankeret af små
stumper savskifter i forskellig højde. Det indre, der har falset dør til koret,
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Fig. 2. Rejsby. Plan. 1:300. Målt af Erik Hansen 1953.

dækkes af et med murene samtidigt krydshvælv med retkantede kvartstensribber; oversiden utilgængelig.
Tårnet, som står i forbindelse med skibet ved en fladtrykt, rundbuet arkade,
hvori der 1878 (kronik) blev rejst en blændmur, dækkes af et krydshvælv med
halvstensribber og trækhuller (lette helstens overribber med trinkamme); da
tårnrummet det nævnte år indrettedes til våbenhus, blev der i vest indsat en
nygotisk portal8. Mellemstokværket, der er tilgængeligt fra skibets loft gennem
en muret åbning, har mod nord og syd en slank, ud- og indvendig falset lys
åbning; i vest, på overgangen fra mellem- til klokkestokværk er der en lignende,
som må være tilmuret relativt tidligt, ved opstilling af en underbygning for
klokkestolen. Klokkestokværket har mod syd to, til de andre sider eet fladbuet, falset glamhul; umiddelbart herunder er der radiære bomhuller og over
glamåbningerne andre, som går vinkelret på murene. Det mærkelige, ottekan
tede spir, der som en hue er trykket ned over tårnet, må være middelalderligt9.
Det nydelige renæssancevåbenhus, der 1667 kaldes »schreften«10, og som har
haft en noget bredere forgænger, er muret i krydsskifte. Hver flankemur har
et lille, falset, fladrundbuet vindue, og i gavlen er der en tilsvarende udformet
dør med halvrunde kragbånd i vederlagshøjde. Taggavlen har over to savskifter
tre tvillingdelte blændinger, hvis buer støttes af fint profilerede konsoller; i
midtblændingen er der en lysglug, i hver af de andre een og over midtblæn
dingen tre små, i murlivet indlagte fuglekasser11 med en udkraget sten som
flyvebrædt. — I rummets nordvesthjørne er der en senere indføjet kamin, som
muligvis er opført 1685, da der indkøbtes teglsten til arnestedet i »skriftes« for
skolebørnene6.
Korfortængelsen og andre sene arbejder. På skibets sydmur er der jernankre
med initialer og årstal, I L 1743 (for præsten Johs. Luffe, sml. gravsten nr. 7)
og AR [17]60 (for præsten And. Pedersen Radoor), henvisende til store arbej
74*
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der, hvorved skibets sydmur blev helt skalmuret4; det var vistnok i fortsættelse
heraf, at koret blev forlænget og dets sydmur helt fornyet. Nordmuren blev
forsynet med et blændingsfag svarende til de to på korets romanske del, og
gavlen fik en tvedelt blænding flankeret af to cirkelblændinger; det forlængede
kor har fladt loft, der indtil slutningen af forrige århundrede stod med en
maling fra 182412, som havde afløst en anden fra 1758—5913. Skibet, der 1711,
som kor og våbenhus, havde glat loft (rtk.), har på bjælkernes overside rester
af et bræddeloft; dette har ligesom bjælkerne betydelige rester af en malet
dekoration, vistnok fra 177213, med akantus og marmorering i grønt og hvidt
på rødbrun bund.
Tagværker. Skibet har bevaret sit oprindelige tagværk, af eg og af typen med
eet hanebånd og to skrå spærstivere i hvert bind (sml. Roager p. 1171), men
skråstiverne er senere afløst af et ekstra hanebånd. I korets fornyede tagværk
findes nogle genanvendte stykker egetømmer, hvoraf eet nummereret med
en r-rune Våbenhusets omsatte egetagværk stammer muligvis fra forgængeren.
Den meget spinkle spirkonstruktion (den affasede konge måler kun 13 cm i
tværsnit) med to stjerner er middelalderlig, men noget suppleret.
Kirken står hvidkalket med blytag undtagen på koret, hvor der er skifer, og
på våbenhuset (nu materialhus), hvor der er zink, men også disse afsnit havde
tidligere bly; på skibet flere blytækkerårstal, hvoraf de ældste er fra 1769,
1775, 1793 og 1795. Kor og midtgang har gulv af gule og grå fliser, formentlig
fra 1878—80, da det indre fik en stor istandsættelse14; under stolestader og i
sakristi er der trægulv, i tårnrummet ligsten og i våbenhuset røde mursten.
Korets loft er gipset (sml. ovenfor), skibets (sml. p. 1154), der blev udført 1798
af Laust blytækker og malet 1803 af Andreas Jørgensen i Roager4, er et glat,
listedelt fyrretræsloft (3 × 11 felter) på bjælkernes underside; listerne er blå,
gule og røde, felterne er grå med rødlig marmorering og i hvert hjørne forsynet
med skabloneret, symmetrisk rankeslyng (rødbrun med hvid kontur), der sam
men med de tilstødende hjørners bemaling danner en roset. Vinduerne i sakristi
og våbenhus er af træ, de øvrige af jern, fra 18624.
Spirets vindfløj, der har kugle og forgyldt kobberfane gennembrudt af kors,
stammer muligvis fra 172213; 1665 repareredes spirets ødelagte »Molling« (kedel,
kugle) og fløj6.
1700 betaltes 5 rdl. for en sten til †solskive og »urhugning« på samme4.

INVENTAR
I forbindelse med en restaurering af bygningen påtænkes (1957) en istand
sættelse og konservering af inventaret.
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Fig. 3. Rejsby. Indre, set mod øst.

V. M. 1953

Alterbordet, sikkert fra 1700’rne (sml. korforlængelsen), er muret og pudset;
den bageste skalmur er en yngre underbygning for altertavlen.
Alterbordspanel, for største delen ungrenæssance, af eg, men med rammeværksdele af fyr fra 1700’rne. Alle tre sider deles lidt over midten af en udkraget,
vandret profilliste; forsiden har seks, sidestykkerne hver fire fyldinger. Sekun
dær staffering.
†Alterklæde med årstal 1692, af fløjl (præsteindb. 1766—69).
Altertavle (sml. fig. 3) i barok, med malet årstal 1677; i præsteindb. 1754
omtalt som en skøn tavle, hvorpå står afmalet Vor Herre med sine apostle i
een og andre omstændigheder (sml. †mindetavle).
Selve opbygningen, med en »attika« indskudt mellem storstykke og topstykke,
er ikke ualmindelig i rigere, barokke tavler og kendes bl.a. fra den store
tavle i Nakskov fra 1656 (DK. Maribo p. 103). Storstykket er tredelt af snoede
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Fig. 4. Rejsby. Indre, set mod vest.
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søjler med korintiserende kapitæler, og alle tre felter indrammes af spinkle tovstave, der omslutter arkader med omløbende bølgelister, og barokslyng i bue
vinklerne. De ret små storvinger dannes af mavestruttende kvindefigurer, hvis
underkrop løber ud i bladværk og krydses af store, stærkt fremspringende øreflipvolutter. Under et postamentfelt med barnehoveder er der en ret høj pre
della, hvis ovale midtfelt holdes af engle og flankeres af apostle i højt relief
(Paulus og Peder (fig. 5)); på storgesimsen står statuetter af Lukas og Johannes.
Partiet over storstykket har beholdt sin karakter af topstykke, for så vidt som
det kun består af eet felt og vinger, der hviler på storgesimsen. Feltet flankeres
af relieffigurer: Moses og Johannes døberen, og på gesimsen står Matthæus og
Markus. Topstykkets felt flankeres af korte, tykke snosøjler, hvis kapitæler
næsten dækkes af englehoveder; det har bruskvinger og krones af Kristus, nu
uden sejrsfane, flankeret af to liggende krigere.
Den nuværende staffering efterligner delvis den oprindelige fra 1677 ved
Willum Steensen, Ribe5. Under to farvelag var bueslagets bund blå smalte,
snitværket ægte guld på rødlig, okkeragtig grund samt enkeltheder med rød og
grøn sølvlazur og rød og grøn dækfarve; bølgelistens ydre led hvidt, det indre
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Fig. 5. Rejsby. Altertavledetalje
(p. 1158).

V. M. 1953
Fig. 6. Rejsby. Prædikestolsfelt (p. 1161).

grønt sølvlazeret15. I midtfeltet findes nadveren, mod nord dåben, mod syd
Gethsemane, mens Judaskysset fremstilles i attika-feltet; i topfeltet Kristus
på korset mellem de to røvere. Over og under statuetterne læses navnene med
forgyldte versaler og under malerifelterne tilhørende skriftsteder, med fraktur.
I predellafeltet står, efter skriftstedet, anno 1677.
(†)Sidealtertavler. 1) *Maria med barnet (fig. 7), fra sidste fjerdedel af
1400’rne. 153 cm høj. Oprindelige gyldne og blå farvespor på kridtgrund.
Endnu 1766 var selve alterskabet bevaret (præsteindb.). Siden 1902 i Flens
borg bymuseum (nr. 4175).
2)
*Anna selvtredie (fig. 9), fra sidste fjerdedel af 1400’rne; hænderne på
den groft skårne gruppe (75 cm høj) er usædvanlig store, især Marias højre
hånd. Måske er baldakinen i trappereposen (p. 1162) rester af det tilhørende
alterskab. Oprindelige blå, røde og hvide farvespor. Siden 1902 i Flensborg
bymuseum (nr. 4176).
Altersølv. Kalk, o. 160016, med sekstunget fod og meget bred, tilsvarende
fodplade. I standkanten cirkulære huller mellem to par smalle rundstave, fod
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pladen og fodens buerande har svagt indprikket rankemønster; af et fastnittet
krucifiks er kun en del af korset levnet. Glat, sekskantet skaft med let fliget
fodkrave og elipseformet knop med spidse tunger hvorpå ciselerede akantusblade og kerubhoveder. Under bægeret, der er fornyet, vel o. 1700 af neden
nævnte mester, er der en ring med samme profiler som fodens standkant.
Under fodpladen mestermærke, sammenskrevet IA i oval for Johan Andersen,
Ribe (Bøje 2470). Højde nu 19,5 cm. Samtidig disk med cirkelkors, indprikket
ranke langs kanten og blomst i bunden.
Alterkande 18464, og skål, af københavnsk porcelæn, sorte, med guldkors.
Sygekalk, fra slutningen af 1500’rne16, 13,5 cm høj; foden er sekskantet, med
lodret rillet standkant mellem to små profilstave, et ornament der gentages på
skaftleddene og på den flade knops kant; tragtformet bæger. Ingen stempler;
under bunden graveret »XIII lod« samt indridset, sammenskrevet TCH (?).
Disk, med sekspassig bund og på kanten graveret Georgskors på firkløver, ind
skrevet i cirkel.
Alterstager. 1) Sengotiske, på tre ben formet som dyrepoter, med skarptprofileret fod- og lyseskål; kort cylinderskaft (midtrundstav) på høj cylinderbase;
27 cm høje. 2) Sengotiske, af noget yngre type end foregående, svarende til
Keytum på Sylt17; med hvælvet fodskål (spor efter afbrudte ben) og lyseskål;
svært cylinderskaft med midtrundstav. 29 cm høje.
†Messehageler. I inventariet 160813 omtales en grøn fløjlsmessehagel med en
»skøn Crucifiks paa«, samt en gammel ude af brug, »atf vircket Silcke grøn og
rød med Guld indveffuet«.
Alterskranke 18594, med støbejernsbalustre; knæfaldet er ældre, fra et †sprin
kelværk, opsat 171613. Det har på forsiden en række svejfede ruder forbundne
med bånd, alt af pålagte lister.
Døbefont (sml. fig. 4) senromansk, af granit, fra samme, antagelig vest
slesvigske værksted som bl.a. Spandet (p. 1189). Den ret flade kumme, 78 cm
i tvm., har ved overkanten fire fremspringende menneskehoveder mellem fire
relieffer: 1) modvendte løver (halerne over ryggen) på hver side af liljeagtig
vækst, 2) rygvendte drager med krydsende haler, 3) modvendte dyr på hver
side af lilje og 4) modvendte griffe der »giver pote« over lilje. Cylinderskaft og
flad, rund fod, på hvis glatte, smige oversider der er tre hoveder i højt relief,
det ene med bispehue. Fodens lodrette kant har bølgeranke med brede flige
blade. Højde 82 cm (Mackeprang: Døbefonte p. 286 ff.).
Dåbsfade 1900 (Haupt særtryk p. 414) og 1943. Ny kande.
Fontehimmel (sml. fig. 4) med reliefskåret »1671«, antagelig fra samme værk
sted som Brøns, fra 1651, enkel, sekskantet, af eg, med udsavede topstykker
og bøjler med landlige englefigurer (nu uden attributter) og kronet af krucifiks;
en gruppe af Johannes døberen og Jesus er nu borte ligesom to af bøjlekon-
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Fig. 7—9. Rejsby. 7. *Maria med barnet (p. 1159). 8. *Korbuekrucifiks (p. 1161).
9. *Anna selvtredie (p. 1159). Fot. i Flensborg bymuseum.

sollernes engle. Den oprindelige staffering blev udført 1677 af maler Willum
Steensen, Ribe5; farverne er hovedsagelig sorte og grålige, figurerne har hvid
karnation. På frisen, med hvid fraktur, Marc. 16,16.
*Korbuekrucifiks (fig. 8) o. 1400—50, 121 cm højt, nu uden arme og korstræ;
lændeklædet har formentlig mistet en hængesnip i højre side. Ifølge præsteindb.
1766 ff. bar korsenderne de fire evangelisters navne; det hang da »i kordøren«.
Siden 1902 i Flensborg bymuseum (nr. 4174).
Krucifiks 1913 (kronik), af Jes Lind, på skibets nordvæg.
Prædikestol (sml. fig. 3) med malet årstal 1612, beslægtet med Hygum
(Haderslev amt p. 753) hvad angår rammeværk, men ikke ved skæring eller
ikonografisk forlæg. I de fem storfelter er der relieffer af bebudelsen, fødselen,
hyrdernes tilbedelse (fig. 6), omskærelsen og dåben. Den svungne underbal
dakin har som afslutning haft et stort løvehovede, hvis ansigt afsavedes o. 1890
(kronik). Opgang gennem triumfmuren. Samtidig himmel med gennembrudte
lister i stedet for hængestykker, kartouchetopstykkerne er nu forsvundet. Bro
get, sekundær staffering, indskrifterne (på dansk) sikkert gentagelse af de op
rindelige. I stolens frise, i vægfeltet, står årstallet; i postamentfelterne f.eks.
under bebudelsen: En Iomfrue skal føde en Søn, der skal kaldis Im(m)anuel;
de to sidste felter tomme. I himmelens frise: 2. Timo. 4. På frisefremspringene:
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AN 1626, årstallet for den første staffering. — 1682 blev »en smuk, stor †Time
glas« fra Holland hjemkøbt6.
Stolestadernes døre fra 17674 (sml. fig. 3) har ens fyldinger med kølbueafslutninger foroven og forneden (sml. Roager p. 1178); på bagsiderne runde ind
snit i de to hjørner; lave topstykker med hjerteformet gennembrydning. De
fem øverste døre på nord- og sydsiden er yngre. De glatte gavlplanker med lav,
brudt gavl, må være betydelig senere. Nyere maling. — Nogle *gavle fra 1703,
bondearbejde, efterslæt af renæssancens Ribetype, findes nu i Tønder kirke
museum. †Stole fra 1680 omtales af Haupt18. — †Stolestader på begge sider
i tårnet færdigedes 171513.
Degnestolen indeholder dele af en sengotisk degnestol; døren (sml. fig. 4)
må være fra 1700’rne, med yngre topstykke svarende til stoledørene i skibet.
Pulpitur (sml. fig. 4) i vest, fra 1739, båret af fire jernstolper med ni malerier,
på træ, fra 17724. Rammeværket er sikkert ændret ved orglets opsætning 1915.
I den gennembrudte, udsavede bølgeranke under pulpituret en midtoval med
reliefskåret: Anno 1739; panelet krones af nyere balusterværk. Malerierne fore
stiller forkyndelsen, hyrdernes tilbedelse, omskærelsen, dåben, fristelsen i ørke
nen, nadveren, bønnen i Gethsemane, Kristus på korset mellem Maria og
Johannes samt opstandelsen; naive og lidt stive, men gode og klare farver;
rammeværket nu brunmalet, ranken hvid og grå. Opgangen, med ny trappe,
gennem tårnrummet. Trappereposen, fra 1692, snedkret af Jørgen Rasmussen
»bildhoger«4; hver side har en smuk, gennembrudt rankeværksfylding over to
glatte, forsidens flankeret af to smalfyldinger med kraftigt, reliefskåret
rankeværk med vindrueklaser, hvorover Anno 1692. Som nedhæng tjener bal
dakinen fra et sengotisk skabsalter. Orgel 1915, Marcussen og søn (J. L. Zachariassen), Åbenrå, med to manualer, fodpedal og seks stemmer. Det tidligere
†orgel var 1896 erhvervet fra Riesdorf, Anhalt (kronik).
Glat kollektfad, nyere, af kobber. Enkel klingpung, på loftet.
†Mindetavle 1677, med indskriften: »De Guds Børn, som her i Menigheden
have velvilligen præsenteret og udgivet af deres Formue ... særdeles til denne
nye Alter Tavles ziirlige Afmaling og Udstaffering ... ere disse efterskrevne..«
Ifølge præsteindb. 1766 ff. hang tavlen »paa den nørre Side ved Alteret«.
To †ligbårer leveredes 1692 af Jørgen Rasmussen billedhugger4.
Klokker. 1) 1731. »Me fecit Iohann Hinrich Armowitz in Husum. Soli deo
gloria. 1731«. Versaler; foroven og på slagringen række af fligede akantusblade.
2) Genforeningsklokke19. †Klokker. 1731 leverede Armowitz to klokker4; den
store bar indskriften: »Soli deo gloria. Diese beide Klocke hett herr Søren
Pedersen Wedel [sognepræsten] ... laten .. in Husum Johann Hinrich [Armo]witz 1731«; muligvis fandtes også kirkeværgen, Jens Lassens, navn herpå. 1779
omstøbt hos R. J. Beseler, Rendsborg4; 1917 afleveret til krigsbrug.
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Gammel klokkestol af eg, til
to klokker, med dobbelte skrå
stivere; kun lidt ændret.

GRAVMINDER
Epitaf. O. 1758, af fyr, med
malet, næsten forsvundet ind
skrift20 over madame [El]se Ma
ria [Lund hr. Radoors], f. 9. aug.
1735 [i Tisted], gift med sogne
præst for Reysbye [hr. Radoor
21. nov.] 1754, i tre år 5 mdr.;
19. maj 1758 nedsattes hendes
jordiske levninger i samme kiste
som hendes salig datters. Udsa
vet, med to falske fyldinger; i
den nedre, større gravskriften
med gylden fraktur på sort, i
den øvre sad tidligere neden
Ejnar V. Jensen 1955
Fig.
10.
Rejsby.
Alabastrelief
(p.
1163).
nævnte
alabastrelief;
topstykke
med fladsnit; staffering gråt i
gråt, med svungne akantusblade. Ifølge præsteindb. 1766 ff. på korets nordvæg,
nu på loftet.
Alabastrelief (fig. 10), fra 1600’rne, 18,5 × 14 cm, antagelig forestillende
Maria, Josef og Jesusbarnet.
Grausten. 1) O. 1601. Met Mate ...ses udi Resby, d. 17. marts 1601. Kalkstensflise, 5 6 × 7 3 cm, med fordybede versaler og Jesumonogram. I tårn
rummets gulv.
2) O. 1618. »Erlig oc velac[t] Mand« . . . . Reisby, d. 12. (el. 19.) okt. 1618,
68 år gl. Blågrå kalksten, 171 × 58 cm. Randskrift og rektangulært skriftfelt
med reliefversaler; midtpå ovalfelt med bomærkeskjold. Hjørnecirkler med
evangelisttegn, mellem de øvre timeglas, mellem de nedre kranie. Trinsten til
tårnet.
3) I renæssance, med sekundær indskrift fra o. 1814. Grå kalksten, 181 × 110
cm, udslidt, kun hjørnecirkler med evangelisttegn bevaret. Sekundær indskrift
med fordybet skriveskrift, over Metta Christina, f. Jensen, f. 23. juli 1786 på
Federsbøl i Nykirk sogn, gift 26. maj 1810 med »unge Karl« Niels Schach Jensen
i Reisbye, d. 6. maj 1814. I tårnrummets gulv.
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4) O. 1692. [Peder Sørensen] Wedel, [fordum sognepræst i 37 år til Reisby
kirke og provst i 5 år i Hvidding hrd., d. 14. maj 1691] i sit 61. år, og hustru
Anna Hansdatter H[av]etvad, d. 1[3.] marts 1692 i sit 71. år. De fik i 36 års
ægteskab [3 søn]ner, Hans Ped[ersen] W., d. 24. aug. [1666] i sit [8. år], hr.
Søren P. W., præst i Reisby, og hr. Nis[senius P.] W., præst [i] Døser[up], samt
to døtre, [Susanna Jens L]auritzen rådmands i Ribe, og [Mette P. D. W.], som
døde 9. sept. 1666, 29 uger gammel. Sort kalksten, 200 × 140 cm, med relief
versaler20 på rektangulær skrifttavle, flankeret af naive figurer (Moses og Kristus
med sejrsfane og lam). I hjørnerne siddende evangelister; mellem de øvre den
opstandne Kristus, mellem de nedre liggende barn med fakkel og timeglas.
Under sidefigurerne symmetriske skjolde; hans med fugl mod venstre og ind
ristet »sursum« (»opad«), hjelmtegn trane med sten, flankeret af HP — SW,
hendes med halv hjort mod højre, hjelmtegn tre blomster flankeret af AH —
DH. Oprindelig i koret, nu i tårnrummets gulv.
5) O. 1747 (?), fra samme værksted som nr. 6. Af indskriften skimtes: ... ns..
[H]afved . . . . 1747, antagelig bosted og dødsår. Blågrå kalksten, nu 97 × 54,5
cm, med reliefversaler langs randen og i et rektangulært skriftfelt, hvorunder
felt med symmetrisk bomærkeskjold og K — B. I hjørnerne evangelistcirkler,
mellem de øvre timeglas. Trinsten foran tårnet.
6) O. 1750, svarende til nr. 5 og fra samme værksted. Giertrud Hansrun af
Hafved, d. 21. marts 1750 i sit 62. år. Blågrå kalksten, 95 × 56 cm, nedre kant
mangler; samme bomærke som nr. 5, flankeret af to I’er. Trinsten til tårnet.
7) O. 1752. Hr. Johannes Lu[ffe], sognepræst i Reisbye [i 18 år og 2 mdr.],
f. i Engeland [i Oxford 1703, kom til] Ribe i sit 12. år, [blev] hr. Søren [»Vedels
Adjunctus og Successor, kom i Ægtescab 1735 med Jomfru Anna Dorothea von
Koplov. Hand døde 1752 d. 9de Novbr.«] Rødlig kalksten, 187 × 135 cm, med
reliefkursiv i tværskrift. I tårnets gulv; ifølge Abildgaards dagbog (p. 106), hvor
efter gravskriften er suppleret, lå den i koret.
8) 1760. Hans Willadze[n af] Hav[edt, d.] 13. jan. 1755, [1] år og 8 [mdr. gl.,
lagt af Willardts Michelsen i Havedt 1760]. Hvidgrå kalksten, 94 × 68 cm, med
forvitrede reliefversaler20 i felt, indrammet af store akantusblade; nederst
religiøs indskrift med reliefkursiv. Ifølge præsteindb. på kirkegården, nu som
trinsten foran sakristiet.
9) O. 1764. Niels Skak Wilatzsen af Haveds . . . , [d. 18. nov. 1764 i sit 14. år].
Herefter yngre indskrift21 med årstallene <1713 og 1785>; en person omtales
som f. i <B ... 1727 og d. i Haved ved H..gbst (?) 1796>. Rød kalksten,
169 × 109 cm, med udslidte reliefversaler i tværskrift. I hjørnerne cirkelslag
med naive englehoveder. Ifølge præsteindb. på kirkegården, nu trinsten til
tårnet.
10) O. 1795(?). Hans Østergaard Bendixxen ... [Kær]bølling, d. (?) 1795.
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Hvidgrå kalksten, 124 × 36 cm, med slidte reliefversaler i svagt hævet skriftfelt,
der løber ud i ranker, foroven omsluttende en rose, forneden et udvisket orna
ment i bånd. Trinsten foran sakristidøren.
11) O. 1800, bl.a. svarende til Branderup nr. 4 (Haderslev amt p. 863).
Kiersten Bendixes af Kierbølling, f. i Misthusum 31. aug. 1767, d. i Kierbølling
5. febr. 1800. Mindevers af ægtemanden. Grå kalksten, 174 × 115 cm, med relief
versaler, skønskriftsbogstaver og kursiv på skrifttavle, hvis øvre hjørner er
indadbuede; forneden stor bueindskæring hvori englehoved flankeret af »B« og
»Hansen«. Langs siderne store, svungne fligeblade og frugtbundt; foroven to
svævende engle med grene på hver side af cirkel med »memento mori«; tvær
riflet kant. I tårnrummets gulv.
12) Begyndelsen af 1800’rne. Anne Cathrine Niels D[atter], f. 4. okt. 1756 i
Søne ... is, gift 1789 (el. 82), enke efter sognefoged .. Ien . . . . Reisbye, d. 13.
marts . . . . Rød kalksten, 179 × 111 cm, med slidt reliefkursiv. I hjørnerne
cirkelslag, foroven med naive engle, forneden blade. I tårnrummets gulv.
Tre †gravrammer, af træ, fandtes ifølge præsteindb. i korgulvet.
1) O. 1557. Søren Esbernsen (Esberni)22, sognepræst, d. 1557.
2) O. 1612. Hr. Niels Pedersøn, sognepræst d. 7. sept. 1612 i sit 98. år, sit
embedes 56.
3) O. 1616. »Ærlig og Gudfrygtige Danne Kone Deelle Hr. Nielses« [sml. nr. 2],
d. 16[16]23.
†Gravsten. 1) O. 1696. Benned Lassen af Haved, d. 22. april 1692 i sit 78. år.
»Her hos hans Kiere, Sal. Maren Kejes Datter«, født i Aabenraa, d. 5. febr. 1696
i sit 75. år. Ifølge præsteindb. indskrift på fliser nede på kirkegulvet imod kirke
døren.
2) O. 1716. Niels Hansen af Reisbye, d. 7. okt. 1689 i sit 70. år, og Anna Niels
kone, d. 11. dec. 1716 i sit 80. år. Ifølge præsteindb. på kirkegården.
3) O. 1747 (?) »Ungekarl« Jens Andersen af Reisbye, d. 20. jan. 1747 i sit 66.
år. Herefter sekundær(?) indskrift for »Ungekarl« Søren Christensen af Reisbye,
d. 1760 i sit 49. år. Ifølge præsteindb. på kirkegården.
Mindesten for sognets faldne 1914—18, lige syd for kirkegården.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Rejsby præstearkiv: Ca. 1608—1872 Kirkeregnskabsbog. — Udtaget af B,
lægget II, 9 1883—1919. Byggesager. — Udtaget af Bd. 3, lægget 1901—04. Skrivelser
ang. afleveringer til Kunstgewerbemuseum i Flensborg. — Tørninglen provstearkiv: 1879—
1906. Sager ang. de enkelte sogne, Rejsby. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen
provsti i almindelighed p. 931. — Præsteindberetning, skrevet mellem 1766—69 (LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—1769). — Kirchliche Gemeindechronik 1878
ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1922 (NM). — Museumsindberetninger af
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S. A. Claudi-Hansen o. 1910 og Einar V. Jensen 1956 (forundersøgelse af inventar, loft,
m.m.). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen
1953.
Haupt I, 413 f. (særtryk med tilføjelser, ved embedet). — J. Helms: Danske TufstensKirker, 1894, p. 86.
1

P. Terpager: Ripæ Cimbricæ. Flensborg 1736, p. 359. — Præsteindb. 1766 ff. nævner,
at da S. Maria billede står på en gammel altertavle, »saa er sluttelig, at Kirken er bleven
kaldt St. Maria Kirke«. 2 Nye Kirkehist. Saml. IV, 69 f. 3 LA. Åbenrå. Ribe bispe
arkiv: bispesager, indkomne breve fra Tørninglen 1829—64. 4 LA. Åbenrå. Ribe bispe
arkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Tørninglen 1689—1863. 5 LA. Viborg. Ribe bispe
arkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Tørninglen 1625—1863. 6 LA Åbenrå. Ribe bispe
arkiv: rgsk. 1591—1654. 7 I dette år blev der anbragt to mandsstole ved den gamle
syddør; LA Åbenrå. Rejsby præstearkiv: Ca. 1608—1872. 8 Sml. Vodder, Spandet og
Brøns, alle Hviding hrd. 9 I Trap: Slesvig I, 90 og Haupt p. 413 hævdes det, at tårnet
har haft fire gavle og spir af Tørninglen-type, men der er intet i spirkonstruktionen, der
berettiger denne antagelse. 10 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk.
1591—1673. 11 Om paralleller, se C. M. Smidt: Roskilde Domkirkes middelalderlige
Bygningshistorie, 1949, p. 189, note 1. 12 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: bispesager.
Indkomne breve fra Ribe amts sdr. provsti 1813—65. 13 LA. Åbenrå. Rejsby præste
arkiv: Ca. 1608—1872. 14 LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: visitatsberetninger
1874—90. 15 En prøveafdækning er foretaget på feltet med Kristi dåb. 16 Nævnt i
inventariet 1608; se note 13 ovfr. 17 Haupt II, 609. 18 Ifølge præsteindb. 1766 ff. var
der i kirken ialt 37 mandsstole og 26 kvindestole. 19 Udsmykning ved professor Skovgaard, vers af Helge Rode (De sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 11 og 28). 20 Ind
skriften suppleret efter præsteindb. 1766 ff. 21 Præsteindb. 1766-69, hvorfra indskriften
er suppleret, omtaler kun Niels Skak. 22 Arends I, 212 har Ebberi, Ebbesen. 23 Arends
II, 150.

Fig. 1. Roager. Ydre, set fra sydost.

E. M. 1953

ROAGER KIRKE
HVIDING HERRED
Paulus1, af hvilken apostel der findes ikke mindre
kirken, hvis den store, p. 1175 f. omtalte figur tør
antages at forestille værnehelgenen (jfr. også alterkalk p. 1176); når Danske Atlas2 hæv
der, at kirken »har hedt St. Andreae«, skyldes dette sikkert formodningen om, at hoved
altret var viet denne helgen (jfr. †alterbord p. 1173). Om forholdene i middelalderen
vides i øvrigt kun, at cathedraticumafgiften udgjorde 8 sk. engelsk, og at der i procuratio
(jfr. p. 1025) betaltes 4 sk. engelsk på reformationstiden. Ved reformationen kom kirken
under landsherren, fra 1544 hertug Hans, efter dennes død 1580 kongen. Endnu 1548
valgte menigheden selv præsten3, men senere besatte kongen umiddelbart kaldet gennem
danske kancelli. Ifølge Danske Atlas2 tjente kirken de søfarende til landkending, og indtil
1738 blev den »forsynet« af lectores i Ribe, »hvis Navne her læses paa en Tavle«. Kirken
er selvejende. — Angående skole, se p. 1170; ang. skader ved svenskekrigene, se under
†præste- og degnestole p. 1180.

nævnes 1517 som viet S.
Kirken
end tre middelalderlige figurer i

Kirken ligger omtrent midt i sognet, på en svag hævning, der har fald mod
syd og vest; kirkegården, som i ny tid er udvidet mod nord og syd, har diger
af rå og kløvet kamp; i vest er der en ganglåge, i øst køreport og låge, de sidste
mellem murede, hvidtede piller med pyramideformet afslutning, en udform-
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Fig. 2. Roager. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

ning, der må stamme fra tiden efter 1867, thi på det tidspunkt havde pillerne
bræddeafdækning4. 1711 fandtes der grundmurede »stetter« i øst, syd og vest,
den ene med port (rtk.), og 1842 omtales en nordre låge i forbindelse med en
degnebolig5.
†Kirkeriste. 1681 forsynedes alle tre riste med lukkelse og værn6.
Bygningen består af apsis (ommuret), kor og skib fra romansk tid, sakristi
og våbenhus samt tårn fra sengotisk tid. Orienteringen er omtrent solret.
Kirkens oprindelige dele, der er opført af rhinsk tuf blandet med enkelte røde
munkesten (fortrinsvis i skibets vestende) og få granitkvadre, hører ved sin
arkitektoniske udformning til gruppen omkring Ribe domkirke. Materialet, der
er udarbejdet til kvadre på 8—10 cm.s højde og formuret med tynde fuger, har
stået upudset. Hele bygningen har en hulkantsokkel af granitkvadre (p. 1132,
fig. 10). Apsiden med hvælving (og korets østhjørner), der allerede 16877, om
tales som brøstfældig, blev 1913 fuldstændig ombygget (arkitekt Eggeling),
men en sammenligning med ældre fotografier viser, at bygningsafsnittet, hvor
til de gamle materialer genanvendtes8, i alt fald hvad den arkitektoniske ud
formning angår, er en nøje kopi af forbilledet. Apsiden, som svarer nøje til
apsiderne i Farup og Jernved9, Ribe amt, er delt i fem blændinger af lisener
med endosserede halvsøjler; de sidste, der har baser og kapitæler af granit, er
forbundne med en stor rundbue, lisenerne bagved med en tvillingrundbue over
lille konsol. Blændingernes sål har hulkehl over rundstav, hvoraf den nedre
del slutter sig til halvsøjlernes plint, det øvre til lisenerne; de noget kluntede
søjlebaser har retkantet plint med hjørneknopper, som griber kloagtigt om
kring et tromle-led, og derover en eller to rundstave; kapitælerne er af terning
form, to med fordybet skjold og to med glat, det ene har tynde hjørnestrenge.
Korets nordmur har eet stort blændingsfelt, der foroven er tvillingdelt af et
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Fig. 3. Roager, set fra nordøst. Tegnet af V. Koch 1887 efter Heinrich Hansen.

bredt, lisénagtigt fremspring, hvori murens eneste vindue er placeret. Blæn
dingens sål har rundstav ligesom på apsiden, og dens to øvre dele afsluttes med
trappefriser. Den afstumpede midtlisén begynder med en svag hulkant ca. 285
cm over granitsoklen; det delvis tilmurede vindue måler i lysningen 118 × 60
cm, dets udvendige højde er 160 cm over den fornyede sålbænk. I syd er for
holdene lidt anderledes, idet kun murens østre del brydes af en blænding med
trappefrise; i den større vestre del, der virker som en meget bred endelisén10
findes et vindue (fornyet 1913) og en præstedør; den sidste, der har karme og
kilestensstik af krumhugne granitkvadre, bryder soklen (højde over denne 190
cm), og dens svagt smigede inderkarme har fladbuet afdækning.
Skibet, hvis murhøjde over soklen er ca. 5,8 cm, er for sydsidens vedkom
mende stærkt ødelagt, men sporene viser, at sydmuren har været udformet
som den nordre med fire blændingsfelter adskilt af lisener (fig. 3); de tre felter,
tidligere med hver sit vindue, sidder øst for den meget brede dørlisén, mens det
fjerde, vistnok vinduesløse felt sidder vestfor; blændingerne har skråkantet sål,
og hver af dem er foroven afsluttet med en frise på fem rundbuer over konsoller,
hvoraf nogle har rundstav i underkanten (svarende til profilet i korblændin
gernes sål). Døren, der er tilmuret i indvendig murflugt, har udvendig dyb,
rundbuet fals af tuf (højde over sokkel 2,72 cm) omkring den retkantede lysDanmarks

Kirker,

Tønder

amt
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ning af granitkvadre (fri højde ca. 2 m.). Syddøren har sikkert haft samme ud
formning, men nu ses kun nogle få sten af det udvendige stik. Skibets eneste
nogenlunde bevarede vindue sidder i nordmurens anden blænding fra øst; det
er 160 cm højt udvendig11, 170 indvendig og anbragt 345 cm over soklen; lys
ningen er noget omdannet ved anbringelse af et glasmaleri (sml. p. 1172); nord
murens to andre oprindelige vinduer blev 1898 afløst af de nuværende.
Den store korbue, der har fladtrykt rundbuestik over smalle kragbånd med
rundstav, flankeres i nord af en sidealterniche med halvcirkulært tværsnit (sål
80 cm over nuv. gulv, højde 250 cm); en tilsvarende niche i syd er ødelagt af
prædikestolsopgangen. Koret har haft bræddeloft på bjælkernes underside
inden overhvælvningen, og skibet har endnu sine romanske loftsbjælker (p.
1171); dele af vestre taggavl er bevaret.
Tilføjelser og ændringer. Rækkefølgen af de sengotiske byggearbejder, alle
af munkesten i munkeskifte, kan ikke fastslåes; korets krydshvælv, der antagelig
er samtidig med sakristiet, hviler på falsede hjørnepiller med dobbelt kragbånd
af smalle, retkantede skifter, spidse og runde skjoldbuer og halvsten brede rib
ber (rundstav med platteryg), der er samlet om en rund slutsten.
Sakristiet har i øst et omdannet vindue og i nord en blændingsgavl af Tørninglen-type (sml. tårn); i midtblændingen er der indmuret et lille, middel
alderligt teglstensrelief 12 , et Kristushoved med korsglorie. Det indre, der har
samtidig hvælving med ribbeprofil som korets, står i forbindelse med dette
gennem en falset dør. I vestmuren er der en oprindelig(?), primitiv piscina
med blybund og yngre, forskydelig lem, i nordvæggen en halvsten dyb niche.
Våbenhuset, siden 1878 material- og brændselsrum, har i den glatte gavl en
rundbuet, indvendig falset dør og i hver flankemur et lille, kvadratisk vindue,
som 1682—8413 blev lavet til skolens gavn og bedste; førstnævnte år blev
rummet tillige forsynet med bræddeloft. I nordvesthjørnet er der en kamin af
moderne sten, der har afløst en ældre, antagelig oprindelig, hvis højtsiddende
kappe har hvilet på aftrappede, konsolagtige vanger muret med affasede sten.
Tårnet, af Tørninglen-type, er så stærkt skalmuret udvendig, at kun øst
muren med tilhørende gavl står urørt, og allerede ved selve opførelsen er der
sket ændringer, som afsløres i 2. stokværks manglende hjørneforbandt. Det
uhvælvede tårnrum, der 1878 omdannedes til våbenhus med vestportal, har til
skibet en rundbuet arkade med nyere indskudsmur. Det følgende stokværk,
der i øst har en spids aflastningsbue under den forstærkning, som er muret mod
skibets gavl, og i vest spor efter en lignende bue, har i nord haft to og i syd eet
fladbuet vindue. I 3. stokværk, som ikke er udskilt fra det lave 4., ses ingen
vaklen i dispositionerne; i hver af de frie mure er der en fladbuet, yngre lys
åbning, men kun den nordre er åben. Glamhullerne i 4. stokværk, et til hvert
verdenshjørne, er fladbuede, og i nord og syd tvillingdelte; øst- og vestmurens
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Fig. 4 a—c. Roager. Skibets romanske tagværk. a. Samling: spær—skråstiver.
b. Samling: murrem—bjælke—spær c. Tagværket, set mod vest (p. 1171).

glamhul er udvendig omsluttet af taggavlens dybt nedtrukne midterblænding,
der flankeres af to spidsbuede blændinger og savskiftestumper; den næsten
uændrede, nordre taggavl har den almindelige Tørninglen-udsmykning med tre
spidsbuede højblændinger over to savskifter og mellem savskiftestumper. Umid
delbart under gavlenes fodlinje er der radiære bomhuller. Hver gavlspids krones
af en brandstang, og i hjørnerne er der vandspyere, alle af kobber og i gotisk
form, men sikkert fornyede.
Samtlige tagværker er af eg og samtidige med de respektive bygningsafsnit;
apsidens gamle egetagværk overlevede dog ombygningen. Med en enkelt und
tagelse er korets bjælker fjernet ved hvælvslagningen og et par af skibets er
udskiftet. Bjælkerne er kæmmet over en murrem med femsidet tværsnit og
fals for sugfjæl. Skibets spærfag har et par skrå spærstivere og et hanebånd
(fig. 4 a—c), korets var tidligere af samme type, men uden hanebånd; alle samlin
ger er bladet og fornaglet. Spirkonstruktionen er af Tørninglen-type(sml. Ballum,
Tønder amt); den konstruktion, som danner klokkestolen, er fra samme tid og
indgår direkte som en slags underbygning for spiret.
Indtil 1913 var alt hvidtet undtagen tårnet, nu står apsis, kor og sakristi i
blank mur; våbenhusets østre tagflade er teglhængt, resten blytækt; på sakristi,
75*
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våbenhus og tårn blystøberårstal fra 1700’rne og senere. Korets gulv, der indtil
1913 var hævet eet trin over skibets, er ligesom dette lagt med gule og sorte
fliser, våbenhusets med gule fliser og tårnets med gule teglsten. Skibets loft har
siden 1942 gråt bræddeloft over brunmalede bjælker; det ældre bræddeloft, der
kort efter 1830 var fastsømmet på bjælkernes underside og malet 18385 i felter
med gråt og brunt, er genanvendt som gulv i tagrummet. Vinduerne i kor og
apsis fra 1913 har trærammer med blysprosser, skibets sydvinduer, der antage
lig stammer fra 172214 og 18465, har trækarme, skibets to store nordvinduer
fra 1898, har jernkarme ligesom tårnets vestre fra 1878.
Vindfløj på spiret, forgyldt, udstanset fane med 1780, C. 7 (spejlmonogram),
BP samt vistnok HVI; en ældre blev 1686 forfærdiget af kedelsmeden i Ribe13.
Kalkmalerier og †udvendig bemaling. På korpillernes kragbånd findes et skakbrædtmotiv i rødt og sort, på præstedørens tilmuring et ornamentstykke med
Jesumonogram og i våbenhuset omkring norddøren svage rester af en sen
gotisk dekoration. Udvendig på kirkens nordmur fandtes o. 1910 (indb.) spor
af en bemaling: lisener og buefriser røde med hvide fuger (lignende spor på ud
bygningerne), omkring det romanske vindue et bånd med afvekslende rød
brune og lysrøde »sten« og lidt under vindueshøjde et bælte med nogle cirkel
formede ornamenter.
Glasmalerier. I skibets nordvindue sidder nu som før 1898 et malet glas
vindue, der 1913—47 havde plads i korets fornyede sydvindue (kronik). Motivet
er en glorificeret biskop i skrud, stående i en arkade, i hvis bueslag man læser
majusklerne: »Ses Wilehadus«, navnet på Bremens første biskop, d. 78915. Ar
kaden ledsages af to ornamentbånd, inderst med bølgeranke (rød-gul-hvidgrøn), yderst med forskudte »kugler«. Fra tiden før den sidste restaurering fore
ligger en farvelagt tegning (1858) af Heinrich Hansen (fig. 5), og en lignende
fra 1887 af V. Koch, begge visende vinduets øvre og nedre halvdel forskudt i
forhold til hinanden.
Ifølge regnskaberne fornyedes »ankerstangen« i vinduet 1701, mens selve
maleriet blev omlagt i bly af Walther Christensen af Vestergasse16. 1906 kon
staterede R. Haupt17, at maleriet var »im ärgsten Verfalle«; hans udtalelser —
optegnet i kirkens kronik — viser, at glasset da var så tilsmudset, at alle
enkeltheder ikke har kunnet ses, og Haupt nævner, at der på en af de brogede
skiver læstes tallet 8718. Han hævder desuden med rette, at vinduet må antages
at være sammensat af to forskellige (mindestens aus zweier zusammengesetzt
ist) med adskillige nytilføjelser; den øverste del har bevaret (enthält) det væ
sentlige, dog er der også dele (f. eks. i den med røde stykker smykkede frise),
som må høre til vinduets nederste del. Efter udtagelsen restaureredes maleriet
af Haldtmann i Linnich19, der bragte de to halvdele til at passe sammen.
I dag er billedet meget mørkt, og de dele, der på Heinrich Hansens tid har
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været fornyet med hvidt glas, er atter
fornyet med farvet glas. Figuren, som
står på dybblå baggrund, har rød glorie,
»solbrændt« ansigt, (smudsig)gul mitra.
På øverste halvdel er bispestaven gul,
på nedre med vekslende gule og blå,
mønstrede led. Casula er brungul med
rød bort og grønne firkanter. Skoene gule
med mønster (den ene fornyet). — Efter
ornamentborten og h-formen i helgenens
navn synes maleriet at måtte henføres
til sidste halvdel af 1200’rne.
Ved udgravningen under apsiden 1913
fandtes glasskår fra et vindue svarende
til ovennævnte (kronik); de synes nu at
være forsvundne.

INVENTAR
Inventaret gennemgik 1947 en hoved
restaurering. P. Kr. Andersen restaure
rede prædikestol, fontehimmel, de gotiske
figurer og sakristidøren; lokale malere
stafferede 1942 stolestader og pulpitur.
Alterbordet er fra 1913, af tufsten. 1708
nævnes, at der oven i alterbordet var et
lidet hul med en blykiste, hvori to små
Fig. 5. Roager. Glasmaleri.
stykker ben: som der siges, af Andreas20.
Efter gouache af Heinrich Hansen 1858
(p. 1172).
Alterklæde af rødt fløjl med guldkors.
1731 købtes »et drils alterklæde med falbelar«, 1820 »cremlært og kniplinger«
og 1846 carmoisin og silke14.
Som alterprydelse tjener siden 1942 et ca. 90 cm højt krucifiks, af birketræ,
skåret 187821 af almuekunstneren Jes Lind; det afløste en gipsfigur af Thor
valdsens Kristus (nu på loftet).
Altertavlen, der gik forud for Thorvaldsens Kristus, står nu i tårnrummet.
Den leveredes 1795 af bygmester Jep Krag for 54 mark14 og er et ret enkelt
stykke i empirestil, med storfelt flankeret af riflede pilastre og trekantgavl
over kraftig karnisgesims. Tavlen står sikkert med sin oprindelige staffering,
rød bund, gråhvide pilastre, gråmarmorerede profillister, brungråt med vandret
rifling på rammen om storfeltet, der indeholder et jævnt maleri på lærred af
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Kristus på korset med de tre Maria’er og Johannes ved korsets f o d ; i baggrun
den Jerusalem; himlen og det meste af jordsmonnet rødt i rødt. Bag på tavlen
skal ifølge kirkens kronik stå: »Til Guds ære og denne Kirkes Beprydelse er
denn Altertavle af Nye opsat og malet paa Kirkens Beskostning 1796«. Maleren
var fra Hostrup6,
†Altertavler. Om denne tavles forgænger (og den katolske tavles afløser) fore
ligger følgende: I et kongebrev af 23. juli 168122 til Ribe stiftsøvrighed hedder
det, at præsten Niels Nielsen A(a)strup beretter, at altertavlen i Roager skal
være meget gammel og skrøbelig; da kirken ikke magter at anskaffe en anden,
tilbyder han for egen regning at opsætte en ny altertavle, hvis han til gengæld
må nyde en kirken tilhørende jord etc. Herpå går kongen ind, mod at præsten
svarer den årlige afgift. Hvorvidt det nogensinde blev til noget med Niels
Aastrups tavle, fremgår ikke af akterne. Ifølge Danske Atlas2 blev der 1708
opsat en altertavle på menighedens bekostning, og da havde Niels Aastrup
været død i syv år.
Hvad angår de forskellige katolske altertavler, af hvilke de mange figurer i
kirken er levn, finder vi kun Søren Abildgaards udtalelse fra hans rejse 1775
(dagbogen p. 138): »En gammel Altertavle opsat paa nordre Væg i Choret, med
Mariæ Billede og tvende Helgene«.
I kirken opbevares nu ikke mindre end 25 gotiske figurer fra mindst tre for
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skellige altertavler. Ældst, fra o. 1425, er to 87—90 cm høje apostelfigurer,
Paulus med (nyere) sværd og Johannes evangelist med kalk, måske Abildgaards
»tvende Helgene«. Det er rolige, frontale figurer med stilfærdigt foldekast.
Paulus har lokket hår, langt overskæg, der hænger ned og fortsættes i det tve
delte fuldskæg. Den skægløse Johannes har fyldige kinder og svært, glat hår;
højre hånd holder han velsignende over kalken, der har knop med store, kun
antydede bosser eller blomster. Om stafferingen, se nedenfor; ved sakristidøren.
Alle de øvrige figurer stammer fra tiden henimod og omkring 1500; muligvis
har de 12 kun 25 cm høje nødhjælperfigurer (genanvendt på fontehimlen) og
de syv ca. 45—48 cm høje apostelfigurer (fig. 8) hørt til samme tavle, selv om
der ikke kan påvises værkstedsfællesskab; klædedragterne har posede foldekast,
og af nødhjælperne er S. Eustachius, S. Jørgen og S. Vitus i korte jakker med
stramtsiddende hoser. Tre af apostelfigurerne (Johannes, Paulus og Peder) har
ved sidste restaurering fået nye hoveder, og de store hoveder, Jes Lind gav dem,
er nu opsat under orgelpulpituret. Om sammenhæng med apostelfigurer fra
Egen (Sønderborg amt), se under denne kirke.
Sikkert fra eet og samme værksted stammer tre apostelfigurer, Andreas og
Paulus (sml. fig. 7), ca. 90 cm høje, og en ca. 125 cm stor apostel (sml. fig. 6)
med bog i højre og fornyet venstre hånd (uden attribut); sandsynligvis er her
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tale om kirkens værnehelgen, Paulus, der da ligesom den just nævnte Paulusfigur har holdt sværdet med venstre hånd; i nordre sidealterniche.
Endelig er der to engle (der dog aldrig har haft vinger) med tykt, halvlangt
hår, iført fodside dragter med poset liv; den ene holder et T-kors, den anden
en søjle. Utvivlsomt har de hørt til en Nådestol- eller en pietà-fremstilling23.
Alle figurer står med ganske ensartet staffering, som ligger fjernt fra den
oprindelige; med et par undtagelser har alle apostlene hvid underkjortel, rød,
grøn eller blå overkjortel med guldkanter. I restaureringsberetningen 1947
meddeles, at alle figurerne (bortset fra nødhjælperne) var forskelligt overma
lede, men under det øverste lag lå de farver, som nu ses; de stammer formodent
lig fra 1700’rne. De små apostle opstilledes 1906 på skibets nordvæg, hvor
Paulus og Andreas samt de to engle også fik plads 1947.
Altersølv. Kalk, sengotisk, o. 1500, 21 cm høj, næsten fuldstændig bevaret,
omend knoppen ved en reparation er blevet vendt på hovedet. På fodens seks
sider er der dels graveret udsmykning: kirkens værnehelgen, Paulus med sværd,
samt stavvindueagtige ornamenter, dels et støbt, pånittet krucifiks. Op mod
skaftet, under en bred, fremspringende krave er der en krans af støbte, ned
hængende korsblomster (omtrent som på V.-Vedsted, Ribe amt); de sekskan
tede, glatte skaftled er sikkert fornyede, og der er vendt op og ned på knoppen.
Det lave bæger, der kan være oprindeligt, har skrånende sider og hviler i en
kurv med krydsende rundbuer dekoreret med graverede siksaklinjer (åbne
trambulerstik). Disk, vel fra slutningen af 1500’rne, med graveret og ciseleret
cirkelkors, i hvis arme der er treblade, mens der i mellemrummene er vaseagtige blomster. 15,5 cm i tvm. Vinkande 1906, af plet (kronik). Oblatæske,
o. 1800, skænket af sognepræst A. F. Hønne (1825—60)21, oval, med smukke
bjergkrystaller på låg og sider samt påloddet, støbt krucifiks på lågets glatte,
hvælvede midtparti; randen er formet som en slags perlestav, og på æskens
sider er der ophøjede bølgelinjer. Under bunden moderne skriveskrift: »1.
Corinth. 11. Cap. 28. v.«; 9 × 7,6 cm.
Sygekalk, o. 1700, sammenbygget med flaske, oblatgemme og disk. Under
den påloddede krave skimtes halvdelen af to ovale stempler, af hvilke det ene
synes at være Københavns våben. På fodpladen ses to medtagne stempler, det
ene antagelig Haderslevs bro, det andet mestermærket B, foran hvilket der vist
nok har været et bogstav, og som formentlig er tilsat ved den ovennævnte
reparation. 16 cm høj. Under bunden indprikket: »Veier ialt 21 lod med fad«24.
Senere disk med Jesumonogram og råt graveret hjul; 9,2 cm i tvm.
Alterstager. 1) O. 1625—50, 28,4 cm høje, med skaft som renæssancebaluster.
2) 1639, barokke, med indsnøret skaftbaluster (svarende til Skærbæk 1637
(p. 1253) og Bedsted, Åbenrå amt, 1638), 45 cm høje. På balusterleddet gra
veret: »RK — A A K IBV 1639«. — Et †røgelsekar solgtes ifølge Haupt 1881.
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†Messehagel. I fejdetiden 1657 blev hagelen stjålet af landsens fjender; først
1682 fik kirken en ny, carmoisinrød med brede guld og sølvgaloner (kronik).
Messeklokke, sengotisk, skriftløs, 23 cm i tvm.; højde med krone 26 cm. Nu
i klokkestokværket. Ifølge kirkens kronik brugtes den i ny tid til at ringe med,
når præsten gik på prædikestolen.
Piscina i sakristiet, se p. 1170.
Alterskranke, gjort af Niels snedker fra Skærbæk 175114, med udsavede, vaseagtige balustertremmer og for enderne firkantede piller med kuglespir og støttet
af omvendte volutknægte. Skranken stod i umalet fyr indtil 1939.
Døbefont (sml. fig. 7), romansk, af granit, af arkadetype, med volutblade,
enklere end Jegerup (Haderslev amt p. 606); kummen måler 78—79 cm i tvm.,
skaftet er keglestubformet, foden firkantet med arkader og på hjørnerne men
neskehoveder. Kummen, der bærer spor af rød maling, er lys, med mange sorte
korn, mens fodens granit er rustagtig af farve. Siden 1946 ved korbuens nordre
vange; tidligere ofte flyttet, bl. a. 172214 (Mackeprang: Døbefonte p. 306 ff.).
Dåbsfad af messing, sikkert det der indkøbtes 175114; i bunden har det en
stor, drevet roset og på randen to rækker spidsovale bosser; kanten forstærket
med jerntråd. Tvm. 40,5 cm.
Dåbskande af tin, muligvis den alterkande, pastor Hønne (jfr. oblatæske)
ifølge kirkens kronik skænkede kirken.
Fontehimmel (sml. fig. 7), gjort 1685 af Willum Steensen billedsnider, der
sammen med sin »karl« arbejdede 12 dage på et nyt fontelåg, som han bagefter
malede med guld, sølv og andre farver13. Over det sekssidede loft samles de
groft skårne bøjler om en skive med reliefskåret sol og heri Jahves navn. På
bøjlernes afsatser står de p. 1175 omtalte nødhjælperfigurer, og fra solskiven
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hænger helligåndsduen over en frigruppe: Johannes døber Jesus. Himmelen
står nu med genfremstillet staffering. I frisen gylden fraktur på sort: Uden saa
er, at nogen blifuer fød af Vand etc. Johan. 3, 5 og årstallet 1686. Gesimsens
lister er røde og hvide, bøjlerne står i blank træ med grøn lasur på de udskårne
blade, rødt i volutsvingene samt lidt hvidt og rødt; duen sølvfarvet.
†Korbuekrucifiks maledes 1685 »og to store billeder derved staar«13 [dvs.
Maria og Johannes].
Prædikestol (sml. fig. 6) 1607, af den enkle tøndertype uden hjørnesøjler og
polygonformet, med naivt billedskærerarbejde, sikkert fra samme værksted
som Mjolden 1609, Randerup 1611 og Brede 1612; af disse er den sidste ifølge
regnskaberne gjort af »Lauritz Snediker udj Tunder«. Reliefferne forestiller:
fødselen, dåben, Kristus på korset mellem Maria og Johannes (fig. 9), opstan
delsen og himmelfarten (fig. 10). Over reliefferne er der en muslingeskal ind
fattet i tandsnit og i hjørnerne »perspektivhuller«. I frise- og postamentfelter
reliefversaler med de fra forbilledet i Flensborg S. Nicolai kendte ord: Coelum
et terra peribunt etc. (»himmel og jord skal forgå...«) og under de enkelte reli
effer: 1) »Deus homo factus est Lucæ II« (»Gud blev menneske«), 2) »Hic est filius
meus dilectus« (»denne er min søn den elskede«), 3) »Traditus est propter peccata
nostra« (»han blev overgivet for vore synder«), 4) »Resurrexit propter iustificationem« (»han genopstod for retfærdiggørelsen«) og 5) »Ascendo ad patrem meum
et patrem vestrum« (»jeg stiger op til min fader og til eders fader«). I det enlige
hængestykke under Golgathafeltet: Anno 1607 med relieftal. Svungen under
baldakin. Opgang gennem triumfmuren; trappen er ny, med balustre som
alterskranken. Himmelen har den vanlige Tønder-form, rektangulær, med de
karakteristiske bue-hængestykker og gennembrudte topstykker med dydefigurer. I frisefelterne store reliefversaler (bogstaverne i sidste felt nyskåret): »Non
vos estis, qui loquimini« etc. (»ikke er det eder, som taler« etc.). Stolen har vist
nok oprindelig kun været delvis stafferet og virket ved forskellige træsorter
(jfr. Tønder prædikestol p. 970); nu står den med en genfremdraget broget
1700-tals farvelægning. Fra første staffering hidrører derimod underbaldakinens
smukke, maureskeagtige mønster med skiftende sort på gult og rødt i felterne.
Til stolen hører en lille, lav fyrretræsskammel (jfr. kronik) med indskårne ver
saler (hver i sit kvadrat): K P D I K B . A N O 1706 (sekstallet spejlvendt).
Stolestaderne (sml. fig. 6) er fra første halvdel af 1700’rne; i regnskaberne
1754 hedder det et sted14, at Niels snedker fra Skærbæk forfærdigede de fleste
stole af ny, et andet25, at alle stole har været brudt ned og er således repareret,
at de nu næsten er nye; de er sat tilbage på deres gamle pladser. Gavlene, med
kløverbladsagtigt topstykke, svarer til de langt ældre fra Spandet (p. 1190)
og Brøns (p. 1234); det er derfor sandsynligt, at Niels snedker har holdt sig til
det stoleværk, der stod, repareret, suppleret og efterlignet det. Lågerne har
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P. Kr. Andersen 1947

Fig. 9—10. Roager. Prædikestolsfelter 1607 (p. 1178).

fyldinger med kølbue foroven og forneden. De lave topstykker med hjertegennembrydning har alle tre kirkers døre fælles. På et enkelt stade fremdroges
1942 de oprindelige farver: gult på gavltoppenes bladdekoration, rød marmo
rering i cirkelfeltet, selve gavlplanken havde blåt rammeværk med hvide barok
blade omkring et rødligt marmoreret felt med buetunger for enderne; i dør
fyldingen var der rødlig marmorering. Desuden fremkaldtes to nummereringer.
De øvrige stader er nymalede, blå med gråbrune fyldinger. Selve bænkene er
nye, men hviler til dels på stumper af ældre profilplanker. Under prædikestolen
sidder bevaret et par stykker panel med renæssanceprofiler. 168526 var der 23
mandsstole [nu kun 20], hvorpå fulgte karlestolene på den nørre side i tårnet
med syv numre samt kvindestolene med numrene 8—23.
†Herskabsstole. De øverste stole i nord og syd har været indrettet til pladser
for ejerne af den nu forsvundne herregård Vesterbæk27 (i sognet); ifølge Danske
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Atlas sås på stolene tre våbener »dannede som af Stierner, hvoraf det andet er
de Munkers med tre Roser, men de andre to ere ubekiendte«. 1685 siges, at stolen
næst prædikestolen »tilhører denne byis Øffrighed«28.
†Præste- og degnestole. Under stolestade nr. 23 nævnes 1685 (jfr. stolestader):
»I steden huor der til Præstegaarden var it qvinde stoel standelse nest op til
Degnestolen, hvilchet tillige med andre udi feidetiden Anno 1658 er nedbrut,
da gaff Erchedegnen Sogne Presten forloff, at hand paa sin egen bekostning
motte lade opsette en liden stoel ved Den nør pille, oc noget til det Ene qvindestandelse som Hans Knudsen haffde mellem pillen og fundten«. 1751 gjorde
Niels snedker fra Skærbæk en ny skriftestol26.
Dørfløje. 1) Middelalderlig, bestående af to svære egeplanker sammenholdt
af vandrette jernbånd med indhuggede, krydsende siksaklinjer. I triumfgavlen.
2) 1700’rne, med stor, flad rundstav om den store fylding, der bærer et maleri
af Moses med lovens tavler; baggrunden er et landskab, forgrunden uregel
mæssigt anbragt akantusbladværk. Over Moses læses kursiv på et hvidt bånd:
Galater 3, 24, på latin; på indersiden Johs. 8, 11, ligeledes latin. Mellem kor
og sakristi.
Pulpitur i vest, formentlig fra 1878 med maling 1942.
Orgel, skænket 1878 af købmand Jesper Østergaard og hustru29 (givertavle
på skibets sydvæg), med manual, fodpedal og syv stemmer.
Kollekttallerken 1848, af tin, 23,5 cm i tvm., med graveret W F 1848. Under
bunden tre stempler, to gange anker med C M samt flakt fugl over C M, sikkert
tysk (lybsk?) arbejde. I sakristiet.
Salmenummertavlerne er enkle, sortmalede, til skydenumre og sikkert iden
tiske med de fire tavler, der for 16 mk. 8 sk. leveredes 1812 af snedkermester
Peder Jonas Thyebjerg i Ribe og maledes af Jørgen Riggeisen14.
Præsterækketavle 1906, om †tavle, se p. 1167.
Relief af kong David med harpe, skåret af Jes Lind. På skibets nordvæg.
Klokke, unggotisk, skriftløs, 79 cm i tvm., i gammel klokkestol, der som i
Spandet indgår i tårnspirets tagkonstruktion. I inventariet 1711 omtales også
»to smaa Klokker eller Stirmer« (rtk.).
Ligbåre fra 1600’rne, med skællagte blade på benene; forfalden, sortmalet.
På våbenhusloftet.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) 1674(?). Søren Skive (Severini Schevii), denne kirkes præst30
[ifølge kirkebogen jordet 19. aug. 1675]. Dette monument er sat 20. okt. 167(4?).
Hvidgrå kalksten, 178 × 96 cm. Latinsk indskrift med hældende reliefversaler,
palmetteagtige hjørneblomster. Slidt. Nu tærskelsten til tårnrummet.
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2) O. 1767. Christian Schmidt, sognepræst for Roager og kirkeværge i 27 år
»minder en maaned«, f. i Lemvig 27. juli 1708, d. 15. nov. 1767, og »kiæreste«
Maren Iørgensd. Schaltz, f. Wiborg 23. aug. 1712, d. 18. juni 1745, i 4. års ægte
skab (to døtre, døde før moderen). Eet år efter gift (i 2f år) med Dorethea Maria
Outzens, f. Roostd(!) 8. marts 1727, d. □. (Fire sønner, fem døtre — to og to
døde). Opbyggeligt vers. Hvidgrå kalksten, 184 × 122 cm, med reliefversaler og
-kursiv. Skriften indrammes af en svær blad- og blomsterkrans. I hjørnerne,
uden indfatning, siddende evangelister. Randen bredt tværriflet. I tårnrummets
nordvæg.
3) Udslidt indskrift og ornamenter, evangelister som nr. 2, men mindre oval.
Foran tårndøren.
4) 1821(?). Sandsten, 195 × 134 cm, med slidt reliefindskrift (versaler) i blad
krans; foroven skriftbånd under skybræmme, i venstre side fra oven: Kristus
på korset, skjold med P I S over slidt mærke og 1821 samt syndefaldet. I højre
side: opstandelsen, skjold med B I D samt døden med le og timeglas. Under
skriftfeltet mindre felt med religiøs indskrift flankeret af symmetriske skjolde,
det ene med udslidt skrift, det andet med P I S over A P D (afdødes anden
hustru?). Udvendig på tårnets sydmur.
†Grausten. O. 1590. Hans Clawsen, »Guds Ords Tiener til Roager«, d. 8. marts
1590. Rand- og tværskrift med versaler. Den lille sten, der er aftegnet i præste
indb. (før 1769) og atter i kirkens kronik, lå opr. »neden for korsdøren«, ifølge
kronikken »til højre for indgangen«.
†Begrauelse. Ved apsidens nedbrydning 1913 fandt man ifølge kirkens kronik
»Urnenreste« [måske rester af romanske gravpotter] samt en †ibskal, et vidnes
byrd om, at en mand, der havde været på pilgrimsrejse til S. Jacobs kirke i
Spanien, var begravet her, jfr. et lignende f u n d i Roskilde †S. Nicolai kirke
(DK. Kbh. Amt p. 123, fig. 1).

KILDER OG HENVISNINGER
L A . Åbenrå. Roager præstearkiv: B a 2 1766—1825. Liber daticus. — Tørninglen provste
arkiv: 1874—1909. Sager ang. de enkelte sogne. Roager. — LA. Viborg. Ribe bispearkiv:
1576—1778. Arkidiakonatets dokumenter vedr. Tørninglen. — Se i øvrigt arkivalier for
Tørninglen provsti i almindelighed p. 931. — Præsteindberetninger til O. Worm 1638
(O. Nielsen, i Danske Saml. 2. rk. IV, 121) samt af Chr. Schmidt, før 1767 (LA. Åbenrå.
Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—1769). — Syn 1921 (NM). — Chronik 1900 ff. (ved
embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918, besvaret 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, Peter Kr. Andersen 1939 (loftet), 1940 (forunder
søgelse af inventar), 1942 (istandsættelse af stolegavl med låge) og 1947 (istandsættelse
af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1953.
Haupt I, 414 ff. — J. Helms: Danske Tufstens-Kirker, 1894, p. 80 f.
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Acta pontificum danica 8. dec. 1517, nr. 4643. 2 VII, 184. 3 Ny Kirkehist. Saml.
III, 41. Jensen: Statistik p. 100 nævner, at Gert Rantzau foretog præstekaldelsen 1598
som ejer af gården Vesterbæk. Da Rantzau imidlertid først 1613 erhvervede denne gård
(se Trap p. 292), har forholdet vel været det, at Rantzau har optrådt på kongens vegne.
I præsteindb. hedder det da også, at kongen »altid« har ejet kirken og kaldet præsten,
dog »menes der, at der har været Valgkald her af fordums Tid«. 4 LA. Åbenrå. Haderslev
amtsarkiv: Tørninglen kirkevisitatorialsager 1797—1877. 5 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: bispesager, 1829—64. 6 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk.
for Tørninglen 1625—1863. 7 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654. — Sml.
også under 1693 i LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Tørninglen
1689—1863. 8 Ifølge kronikken strakte tufstenene kun til i ydermuren. 9 Ang. disse
se Helms I, 129—31 og 135—37 samt II, tavle 7—10 og 22—25. Detaljerne i Jernved er
dog langt finere end i de to andre. 10 En sammenligning mellem nuværende forhold og
ældre fotografier tyder på, at østkanten af dette lisénagtige parti er galt rekonstrueret.
11 På V. Kochs tegning, fig. 5, er dette vindue gengivet med udvendig fals, hvis eksistens
ikke bekræftes af ældre fotografier eller nuværende tilstand. 12 Sml. tilsvarende relieffer
med Kristushoved i Ribe S. Katharina klosterkirke, hvor de er indmuret over arkade
pillerne, mod midtskibet. 13 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654. 14 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Tørninglen 1689—1863. 15 Jfr.
J. Helms, i Ny Kirkehist. Saml. I, 618 f., Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i Danmark,
1909, p. 9 f. og J. Braun: Tracht und Attribute etc., Stuttgart 1943, p. 754. 16 Kirkeregnskaberne bemærker, at vinduet »synes at have siddet siden Kirken blev bygt, og for
alderens skyld var vel værd at holde ved lige«; se note 14 ovfr. 17 R. Haupt: Jahres
bericht, 1905—06, p. 11. 18 Dette tal kunne ikke findes ved vinduets flytning 1947.
19
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, 1907—08. 20 Carsten Petersens
privatarkiv. 21 Den nordslesvigske Kirke, red. af H. Hejselbjerg Paulsen, Haderslev
1945, I, 257. — Jes Lind var bosiddende i sognet og ligger begravet på kirkegården.
22 Kronens Skøder II, 489. Jfr. RA. Jydske tegneiser 21. okt. 1684, nr. 113. 23 Jfr. al
tertavler fra Turø kirke, Svendborg amt (nu i NM.), og Torslev kirke, Hjørring amt.
24 Ang. en kalk af ganske tilsvarende form, se Sveriges Kyrkor, Uppland III, 329 f. 25 LA.
Viborg. Ribe bispearkiv: Hviding hrd. ad. reg. nr. 7 capsa 16. Pk. 2 p. A. i B. 1740—64.
26 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: ad reg. nr. 7 capsa 16, 1572—1769. 27 Notits under
1754; se note 25 ovfr. 28 Se i øvrigt Den nordslesvigske Kirke p. 258. Det i Trap p. 291
omtalte Munkvåben hidrører ikke fra Roager. 29 LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv:
visitatsberetninger. 30 Om en møntskat, der antagelig har tilhørt denne præst, se Nor
disk Numismatisk Årsskrift 1939, p. 181 f.
1

Fig. 1. Spandet. Ydre, set fra øst.

El. M. 1953

SPANDET KIRKE
HVIDING HERRED
irken skal ifølge præsteindb. 1768 have været viet S. Jakob1. Indtil 1323 synes menig
heden at have siddet inde med patronatsretten. Dette år overdrog Ribebispen med
sognefolkenes samtykke kirken til Løgumkloster, da den havde så ringe en indkomst, at
den ikke kunde føde en sognepræst2. Cathedraticumafgiften udgjorde 4 skilling engelsk,
og på reformationstiden betaltes 4 sk. eng. i procuratio (jfr. Højer p. 1025). Kirken, der
forblev under Løgumkloster til reformationen3, kom derpå under landsherren, fra 1544
hertug Hans4, og var indtil 1630 annekteret Højrup5. Efter hertugens død 1580 kom
kirken under kongen, som siden besatte kaldet umiddelbart gennem danske kancelli.
Kirken er nu selvejende. Om skole i våbenhuset, se p. 1186.
Sagnet fortæller, at en sten på Skovhale mark er kastet efter Spandet kirke fra Hviding,
hvor de intet tårn havde6. — Ifølge et andet sagn boede Sorteplov på en gård (nu vold
sted) syd for Fjersted, og på Spandetgård, hvis voldsted er sløjfet, men endnu vistes 1921;
herhen flygtede han efter drabet på Erik Emune. Han havde en underjordisk gang mellem
de to gårde og desuden fra Spandetgård til Spandet kirke7. Angående sagnet: »Det går
an, sagde æ Spandet præst«, se under præsterækketavlen p. 1191 med note 21.
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Kirken ligger ca. 1 km fra landsbyen, på en bakke, hvorfra der er vid udsigt;
kirkegården, der falder terrasseformet mod en stor udvidelse i syd, er hegnet
med beplantede diger af større og mindre, overvejende rå kampesten. I vest er
der køreport og låge, til de tre andre sider kun låger, alle med jernfløje (i nord
dog træ) mellem granitstolper, af hvilke de østre og vestre har eller har haft
stenkugler. Kirkegårds-»stetterne« var 1826 så forfaldne, at de ikke kunde repa
reres8. 1767 havde degnen »kålgård« på kirkegården9 (sml. skole p. 1186).
Kirken består af apsis, kor og skib fra senromansk tid samt sengotisk tårn i
vest; et våbenhus i syd er nedrevet. Orienteringen har afvigelse til syd.
Den senromanske bygning, hvis skib antagelig er lidt yngre end de to østre
afsnit, er opført af rhinsk tuf, munkesten og en del granitkvadre; det sidstnævnte
materiale er dels benyttet til dobbeltsoklen, dels til de to—tre nederste skifter
indvendig i koret og i skibets østre del. Tuf er næsten enerådende i apsis, kor
og triumfmur, mens munkesten optræder i apsidens murkrone samt i skibets
langmure og vestgavl (24,5—25 × 11,5—12 × 7,5—8 cm; 10 skifter = 88—90
cm; i vestre taggavl er de tilsvarende mål 25—26 × 10,5—11 × 7,5 cm; 85—86
cm). Urørt tufmurværk ses i korets østmur, over apsishvælvingen, hvor de små,
kvaderhugne sten (lidt over munkestensformat) er formuret i jævne skifter på
8—10 cm.s tykkelse; den synlige del af apsisbuen er af smukt kiledannede sten
og de glatte fuger skråt indtrykkede. En lignende murbehandling ses på korets
overvægge, der indtil et skifte under murkronen bærer et tyndt, næsten glittet
og formentlig oprindeligt pudslag. I skibets vestre taggavl er teglstenene lagt
i regelmæssigt munkeskifte; den stærkt forvitrede gavl har hist og her rester af
et tyndt pudslag med hvidtekalk. Murhøjden på kor og skib er ca. 475 cm over
den 90 cm høje, dobbelte hulkantsokkel (p. 1132, fig. 11).
Alle tre bygningsafsnit prydes af liséndelte blændinger med skrå sål og for
skelligartede afslutninger. Den femdelte apsis brydes i cirka halv højde af en
vandretløbende rundstav (sml. Brøns p. 1218), der er forkrøbbet om lisenerne,
og over hvilken disses bredde formindskes (fra 45 til 30 cm), indtil de i en højde
af 165 cm over rundstaven standser brat. I denne højde ender tuf murværket,
og apsidens trappefrise, der er uden sammenhæng med liséndelingen, men sik
kert oprindelig, er helt af munkesten. Hver af korets langmure har to blæn
dinger, de nordre med fire rundbuer over tufstenskonsoller med to rundstave,
de søndre med krydsende rundbuer. Af skibets langmure har den nordre fire
uens brede, den søndre fem blændingsfelter; sydmuren er stærkt ommuret, men
det er tydeligt, at den østligste har været afsluttet med krydsende rundbuer
ligesom på korets sydmur. Den følgende blændingsafslutning er helt ødelagt,
men de tre sidste har ligesom de fire nordblændinger en afslutning med enkelte
rundbuer over glatte eller profilerede konsoller. Lisenen mellem de to vestre
blændinger i skibets mure er meget brede, og her sidder de rundbuede, nu til-

261

SPANDET KIRKE

1185

Fig. 2. Spandet. Plan. 1:300. Målt af H. H. Olrik 1956.

murede døre, der vistnok begge bryder det øverste sokkelskifte; højden er ca.
245 cm og bredden så stor, at der må have været en bred, udvendig fals; mate
rialet i karme og stik er munkesten og tuf. Norddørens lisén har et savskifte i
højde med blændingernes rundbuefriser. I apsiden spores der et østvindue
(indv. mål ca. 120 × 90 cm., højde over gulv 150), og korets nordmur har to
vinduer, begge i brug, men tilmuret forneden i lysningen og udvidet foroven
(indv. mål 170 × 82 cm, udv. 150 × 80; sålens højde over soklen knap 2 m).
Skibets nordmur viser spor af to vinduer.
Indre. Apsiden har samtidigt halvkuppelhvælv af tuf; den noget trykkede
apsisbue er falset og forsynet med 18 cm høje, profilerede kragbånd (stærkt
overpudset, men vistnok sammensat af skråkant over to rundstave, den øvre
med rille). Forneden i muren, under vinduet er der en lille trælem, som dækker
over en piscina, et lille afløb med blyrør, der er ført skråt nedad i murlivet.
Den høje triumfbue har hulkantet granitsokkel og 5 cm høje, forskelligt ud
formede kragbånd af tuf, den nordre vistnok med hulkant, hvorimod den
søndre, der støttes af otte kvartrunde, 5 cm høje konsoller, synes sammensat
af to rundstave. Buen flankeres af godt to meter høje, halvcirkulære sidealter
nicher, hvis sål er hævet en god meter over gulvet; den søndre nu gennembrudt
af prædikestolsopgangen. Skibet og til dels koret har bevaret de romanske lofts
bjælker (sml. p. 1186).
Ændringer og tilføjelser. Koret har sengotisk, ottedelt hvælv, som hviler på
falsede hjørnepiller med profilerede kragbånd (to rundstave), helstens skjold
buer og kvartstens kapper med firkantede trækhuller.
Tårnet af Tørninglen-type, som er af munkesten i munkeskifte (med ridse
fuge) over en syld af flade kampesten og med enkelte granitkvadre, er næsten
fornyet i syd og vest. Tårnrummet åbner sig mod skibet med en stor, spidsbuet
arkade gennem gavlmuren, som er forstærket ved påmuring; i de frie mure er
der spidse, skjoldbuelignende spareblændinger (sålen hævet 50 cm over gulv),
af hvilke den nordre af hensyn til trappen er ret smal; rummet har krydshvælv
med kvartstens ribber og runde trækhuller af munketegl. Trappen har fladbuet
Danmarks
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underdør i spidst spejl med kvartstensstik10, 8 cm tyk, rund spindel og fladbuet,
falset overdør. Det høje mellemstokværk med nyere dør til skibets loft har i nord
een, til de tre andre sider to høje, fladbuedespareblændinger, hvoraf de to i sydvest
er tilmuret i 1600-tallet(?). Klokkestokværket har i øst een, til de andre sider to
fladbuede, falsede glamhuller og radiært stillede bomhuller. Blændingsudsmykningen på de fire taggavle er af den vanlige Tørninglen-type. Talrige jernankre,
et par med 1744 (sml. mindetavle p. 1192) og 1816, stammer fra de evindelige
tårnreparationer, af hvilke den ældst belagte fandt sted 162111. Tårnrummet
indrettedes 1878 til våbenhus, og fra den tid stammer vestportalen12.
Et formentlig middelalderligt †våbenhus foran skibets syddør, omtalt som
brøstfældigt 169313, og antagelig nedrevet 1878 (sml. tårn), har efterladt et
tagspor, der viser, at rygningen nåede skibets tagskæg. En skorsten, som blev
opmuret 1693, var sikkert til brug for skolen, som i alt fald havde til huse her
mellem 169513 og 1711 (rtk.), da manglen på loft omtales, et forhold, som blev
rettet året efter11. »Det Skoele-Huus«, der 17679 stod på kirkegården13a, var for
mentlig en fritliggende afløser af våbenhus-skolen.
Tagværker og bjælkelag er af eg og samtidig med de respektive bygningsaf
snit, over kor og skib af type og udformning som Roager (p. 1171, fig. 4 c), men
ændret; de lange, skrå spærstivere er afløst af korte, lige samt hanebånd, en
ændring, der for korets vedkommende skete ved hvælvslagningen, da bjælkerne
blev delvis bortsavet. Apsiden, hvis plankespær er samlet på den spinkle kon
ges »krone«, har rektangulær murrem, de andre femsidet. Spirkonstruktionen,
af Tørninglen-type (sml. Ballum, Tønder amt), er spinkel, med affaset konge og
to stjerner.
Kirken står hvidkalket, men apsiden bærer teglstensrøde farvespor; korets
og skibets14 nordsider har siden midten af 1800’rne15 haft skifertag, resten har
bly; (spiret, der også en tid havde skifer, blev atter blytækt 1953. Korets træ
vinduer og skibets jernvinduer stammer sikkert fra restaureringen 187811 lige
som tårnarkadens lukkemur, mens skibets enkle, kassetterede fyrreloft, malet i
rødt, grønt og gråt, stammer fra 184513; 1711 lå loftet på bjælkernes overside
(rtk.). Trægulv i kor og skib, cement i apsis og gule lerfliser i tårnet; under
prædikestolen et stykke ældre gulv af kamp og røde munkesten.
Spirets vindfløj har stor kugle og »springende« hane af kobber; en ældre blæste
ned 1697 og gik itu13.

INVENTAR
Inventaret præges af en gennemgribende istandsættelse 1944, ved hvilken
lejlighed ældre farver fremkaldtes og restaureredes af P. Kr. Andersen, mens
nogle inventarstykker nymaledes.
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Fig. 3. Spandet. Indre, set mod øst.

P. Kr. Andersen 1944

Alterbordet er vistnok af munkesten, men pudset og til dels dækket af et
alterpanel, på hvis forside er malet Frederik V.s kronede spejlmonogram mellem
palmegrene.
†Alterklæde, rødt, nævnt i inventariet 165611.
Altertavlen (sml. fig. 3) er fra 1754 (jfr. nedenfor samt mindetavle p. 1191 f.),
en efterligning i fyr af Vardesnedkeren Jens Olufsens 100 år ældre altertavler
(sml. Gram og Bevtoft, Haderslev amt p. 796, 894). Spandet-tavlen er nærmest
beslægtet med tavlen i den nærliggende Seem kirke (Ribe amt), der formentlig
har været det direkte forbillede, og ligesom denne (jfr. også Bevtoft) har Spandettavlen fundet anvendelse for figurerne fra den gotiske tavle, den har afløst, og
ligesom denne har den fladbuede sidefelter og topfelt med tvillingrundbuer.
76*
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De 11 gotiske figurer, fra sidste halvdel af 1400’rne, og formentlig fra samme
værksted som figurerne i Aller (Haderslev amt p. 266), Øster Højst (Slogs hrd.)
m. fl., forestiller apostle, den 12te Johannes døberen (der sammen med Matthæus
flankerer topfeltet). Både Peder (fig. 5) og Johannes (fig. 4) (foran storvingerne)
svarer nøje til de samme apostle i de to førnævnte tavler. Figurerne er ca. 62
cm høje, Matthias og Bartholomæus (på topstykket) noget beskåret, Døberen
og Matthæus lidt mindre end de øvrige. I den brudte storfrise er malet: »Hoc
Altare de Novo Exstructum — et pictum est Anno Christi MDCCLIV« (»dette
alter er af nyt opbygget og malet i Kristi år 1754«). I storfeltet ses nadveren, i
sidefelterne bønnen i Gethsemane og Kristus på korset mellem Maria og Jo
hannes, i topfeltet opstandelsen og i gavlfeltet himmelfarten. Under malerierne
er der skriftsteder med gylden fraktur. Ved istandsættelsen 1944 fremdroges
de brogede farver fra 1754 under yngre hvide og grå farvelag.
†Altertavle. 1754 solgte kirken noget af den gamle tavle for otte mark11. Det
har sikkert været rammeværk m.m. af den gotiske tavle, hvorfra de figurer,
som pryder den nuværende søjletavle, stammer, ligesom en Marias himmelkro
ning (fig. 7), gjort efter samme forlæg, men ikke af samme hånd som himmel
kroningen i Aller. Figurgruppen, der måler 53 cm, restaureredes 1911 sammen
med de to nedennævnte helgeninder af Wilh. Jensen, Garding16, der tilsatte
fodstykket; farver fra 1944.
Fra en †sidealtertavle, begyndelsen af 1500’rne, stammer to, af Wilh. Jensen17,
stærkt forvanskede helgenindefigurer med ejendommelige hovedbeklædninger,
bog i venstre og henholdsvis tårn (Barbaras attribut) og palmegren i højre
hånd. Ifølge Haupt har begge figurer turban, og den ene, med et lam, forestil
lede S. Agnes. Figurerne, der ikke er hulede på bagsiden, er af blødt træ og
måler ca. 63 cm uden de nye fodstykker; farver fra 1944.
Altersølv. Kalk, 1713, nøje svarende til Skærbæks og med samme stempel,
for Henrich Bøtticher, Ribe (Bøje p. 357) samt Ribe bymærke; på foden graveret:
»Rasmus Hansen Kersing Ao 1713 (sml. gravsten nr. 1). Disk med (fliget) cir
kelkors og Jesumonogram i cirkel, ligeledes svarende til Skærbæks, men stemplet
CL (skønskriftsbogstaver) i oval, måske for Carl Lorentzen, Tønder (jfr. Bøje p.
414). Oblatæske af plet. Vinflaske, skænket 1857 af P. Pedersen Torp i Spandet.
Sygekalk, skænket 1848 af L. M. Hans D[atter] til minde om hendes mand
H. P. Lund. Rund profilfod, trinde skaftled, lille, fladtrykt knop og ret højt
bæger med underside af tætsiddende, smalle vulster. Slidt mestermærke for
Joh. Rühle, Ribe (Bøje 2480). Samtidig, glat disk, stemplet med sammenskrevet
HR, ligeledes for Rühle (Bøje 2481). Oblatæske af plet.
Alterstager o. 1625—50, svarende til Toftlund (Haderslev amt p. 836). Ifølge
regnskaberne 170611 »gøres« der i Flensborg på kirkens bekostning et par »fuldkomen« messinglysestager, som altid skal stå på alteret, for 24 mark. Hvis det
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Fig. 4—5. Spandet. Apostelfigurer fra gotisk †altertavle (p. 1188).
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drejer sig om kirkens nuværende stager, må de være købt »brugt«. 1776 nævnes
et par forgyldte træstager18.
Kandelabre (fig. 8), se prædikestol p. 1190.
Messeklokke 19 , sengotisk, skriftløs. I korets ankerbjælke.
Piscina, se p. 1185.
Alterskranke o. 1860—75, halvrund, med støbejernsbalustre af den i lands
delen almindelige type, med akantusblade.
Døbefont, senromansk, af granit, tilhørende den lille gruppe vestslesvigske
løvefonte (jfr. Rejsby p. 1160 og Hostrup, Slogs hrd.). Den lave kumme, der
er af sortagtig granit, måler 80 cm i tvm. Mellem dens fire fremspringende
hoveder er der mod nord to løver, mod vest og syd drage og grif, mod øst to
drager; herunder et bælte med en dobbelt bølgeranke. Foden er af rødlig granit;
på dens øvre skråkant er der to fremspringende mandshoveder på tynd hals
over en lilje, hvert, på den lodrette side, flankeret af løve og drage, de første
med halerne over ryggen (Mackeprang: Døbefonte p. 286).
Dåbsfad fra 1600’rne, af messing, 30 cm i tvm., med drevne halvrosetter på
kanten, og i bunden om en helroset; på kanten mellemfaldende hjerter. Mulig
vis hjemligt arbejde (Ribe?, sml. Torsted, D . K . Tisted p. 401 fig. 7).
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Korbuekrucifiks (sml. fig. 3), sengotisk, o. 1475. Den udmærket skårne figur,
der er godt 90 cm høj, har ret dybt sænket hoved ligesom Skast-Brede-gruppen.
med hvilken også den usymmetriske armstilling og den særlige fremhævning af
venstre skulders muskulatur og halssenerne er beslægtet; også den anatomisk
korrekte krop og benstillingen er fælles for de to grupper; men hår- og skæg
behandlingen på Spandet-krucifikset er afvigende, lidt mere alderdomligt, velfriseret, ligesom lændeklædets folder og de krumme fingre også er anderledes.
Sandsynligvis har der foreligget fælles forlæg. Fra en bølgerillet stængel langs
korsarmene skyder (fornyede) korsblade frem. 1944 fjernedes en gråhvid farve,
og en 1700-tals farvegivning fremkaldtes; den suppleredes med guld og med
indskrifter i de runde evangelistfelter. Korsbladene rekonstrueredes dels efter
rester dels efter blade på krucifikset i Ubjærg (Tønder-Højer-Lø hrd.). Over
korbuen.
†Processionskrucifiks. Ifølge Haupt fandtes et 40 cm højt 1300-tals krucifiks
uden arme, »verkrümmt, am Kreuz Kreise«; det har sandsynligvis været af
Kammin-type (sml. Vilstrup, Haderslev amt p. 386; fig. 12).
Prædikestol (sml. fig. 3) i landlig senrenæssance, med reliefskåret årstal 1640
på himmelen. Arbejdet skyldes formentlig en lokal snedker, og beslægtede stole
findes ikke i landsdelen. Stolen er på fire fag med siddende evangelister i portal
felterne og i bueslaget over æggestavgesimsen Kristus (eller Gudfader) med
verdenskuglen (fig. 6). Søjlerne på hjørnerne har beslagværksprydbælter og
hjemmelavede kapitæler. I postament- og frisefelter bibelcitater med reliefver
saler. Svungen underbaldakin. Opgang gennem triumfmuren. Ved opgangen
står to snoede søjler med ottesidet, gotisk profilbase og stor jernpig foroven,
der nu bærer trækugler. Det er kirkens gamle kandelabre (fig. 8), 127 cm høje,
af eg, nu ferniserede. Den polygonale himmel har hænge- og topstykker med
spir; på de to årstallet og C 4. I frisen psal. 38. 1944 fjernedes »et gråt lag med
lidt farve hist og her«, og den oprindelige, partielle, brogede staffering frem
kaldtes, forgyldning og sølvlasur fornyedes; på underbaldakinen og på lyd
himmelens loft fremkom gode mauresker i brun farve. På lydhimmmelen en
versalindskrift: »Haffver E. oc W. Christian Rantzow til Bredenborch forerit
til denne Predichstol 10 Rix Daller«.
Stoleværket er, hvad angår de til Roager (p. 1178) og Brøns (p. 1234) svarende
gavle, fra 1700’rne. Dørene har lavt topstykke med hjerteudskæring og een
stor, svejfet fylding. 1700 arbejdede en snedker i 14 dage på stolene, gjorde
nogle nye, reparerede andre13. Den østligste dør mod syd bærer et monogram
(CPH?) og årstallet 1701 i relief. 1720 arbejdede en snedker i fire dage ved
stolene, hvor nogle fornyedes, andre repareredes11. 1769 gav Hans Jensen,
snedker i Vodder, tilbud på stolene20, der dog først blev lavet 177813. Sekun
dære farver.
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Fig. 6—7. Spandet. 6. Prædikestolsfelt (p. 1190). 7. Marias himmelkroning (p. 1188).

* Pengebøsse- eller blok, fra 1600’rnes første del, kun 28 cm høj, jernbundet,
med bærehank af jern og stor, kartouchefliget lås. I Tønder kirkemuseum.
To salmenummertavler, nygotiske, til skydenumre.
Tre præsterækketavler, den ældste 1754, opsat af sognepræsten (præsteindb.),
med halvrundt, forkrøbbet topstykke (ramme som mindetavlen) og hvidmalet
kursiv på latin, begyndende: »Da Hoyrup og Spandeth sogne fordum var for
enede«, hvorefter følger fem præster, endende med Chr. Andr. Klyne, under
hvem sogneadskillelsen formodes at have fundet sted 1630. Nr. 4 af de »fælles«
præster er »Dn. Ianus /: Hr. Iens: / Petri Möllerus Ripensis« med tilføjelsen:
»Det gaar an etc.«21 På skibets nordvæg, flankeret af to yngre tavler.
Maleri 1910, af Luther, olie på lærred, kopi efter Lucas Cranach. På skibets
nordvæg.
Mindetavle, sort, i enkel profilramme, foroven tresidet afsluttet, med hvid
fraktur: »Denne Tavle er Ao 1754 paa Kirckens Bekostning opreist. Hvorpaa
er tegnet, Hvad en Hver frivilligen Haver givet til Spandet Kirckes Reparation
og Prydelse... Ao 1747 gav ærlige og Gudfrygtige Piige Johanna Niels Daatter22
af Spandet frivilligen til Kircken 100 Rixdaler, saa og 10 Rixdaler til de fattige
i Sognet, samt noget andet til Kirckens Prydelse, Hvilket Capital til deels er
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anvendt til det 1754 Nye Opbygde og formalede
Altere. Ao 1744 da den Store Reparation skeede
udvortes paa Kirckens Bygning, have frivilligen af
Sognet dertil givet og Offret som følger« [59 bidrag
ydere opregnes]. Sortmalet. På korets sydvæg.
Klokke, 1890, af støbestål, fra Bochumer Verein.
Den tidligere †klokke var omstøbt 1769 hos Beseler,
Rendsborg13. Messeklokke, se p. 1189.

GRAVMINDER

El. M. 1957
Fig 8.

Spandet. Kandelaber
(p. 1190).

Gravsten. 1) O. 1727. Rasmus Hansøn Kiersing,
f. Ribe 9. sept. 1663, kaldet 1689 til Spandeth, død
der 23. juni 1723, og hustru Giertrud Pedersdaat.
Hygum, f. Hygum præstegård 25. febr. 1665, først
ægtegiven 1685 til Hans Eltang i Spandeth i 3 år
(ingen børn), siden ovennævntes tro ægtefælle i 34
år (fire sønner, fire døtre; to sønner og alle døtrene
døde spæde), enke i fire år, d. 30. juni 1727 i sit
alders 62 ⅓ år. Manende vers. Rødlig kalksten,
196 × 121 cm, med reliefversaler i oval, der fylder
hele fladen; i sviklerne store tulipaner og vindrue
klaser, i retkantede indsnit forneden timeglas samt
krone over knogler. I tårnrummets nordvæg.
2)
O. 1750. »[Herredsfoged i] Hvidding Herred ...
Iver Martini23, fød i Horns H... studerede til Kiel,
var ... i Huset i Haders[lev] ... i Spandeth ...
56(?) Aar og 10 M...« Ølandsk kalksten, 173 × 114
cm, med slidte reliefversaler i et øvre og nedre
skriftfelt, adskilt af trekvartfigur af Justitia med
sværd og vægtskål, flankeret af storakantus. I tårn
rummets sydvæg.
Kirkegårdsmonumenter. Smedejernskors, spinkelt,
med bøjler mellem de tilspidsede korsarme og på
stangens sider (den ene borte). Kirkegårdens nordøsthjørne.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Spandet præstearkiv: Ca 1607—1899. Kirkens regnskabsbog. — Ba 1832—
1845. Liber daticus. — Tørninglen provstearkiv: 1874—1909. Sager ang. de enkelte sogne.
— Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 931. — Præsteindberetninger til O. Worm 1638 (O. Nielsen, i Danske Saml. 2. rk. IV, 119) og fra A. Jacobsen
Boysen 25. marts 1768 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—1769). —
Chronik der Kirchengemeinde Spandet (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, Niels Termansen 1926
(inventar), Peter Kr. Andersen 1942 (forundersøgelse af inventar) og 1944 (istandsættelse
af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Jan Steen
berg 1953.
Haupt I, 421 f. — J. Helms: Danske Tufstens-Kirker, 1894, p. 84—86.
1

Præsten skriver: » .. saavidt jeg ved, St. Jacobs Kirke«. 2 Dipl. Dan. 2. rk. IX,
nr. 75; jfr. SJyAarb. 1945, p. 77. 3 Jfr. pavelig stadfæstelse af klostrets privilegier 18.
dec. 1447 (Acta pontificum danica nr. 1892); det har næppe relation til kirkelige forhold,
når det ved hertug Valdemars pantsættelse af sognene Spandet, Vodder og Arrild 1351
hedder »vore sogne« (parocchias nostras), repertorium 17. april 1351, jfr. 24. juni 1400.
4 Se Kirkehist. Saml. 3. rk. I, 738 og SJyAarb. 1925, p. 83. 5 SJyAarb. 1913, p. 94 f.
og Ny Kirkehist. Saml. VI, 551. 6 Optegnelser i Dansk Folkemindesaml., jfr. Danske
Sagn III, 1931, p. 33. 7 Trap p. 294; jfr. også meddelelse fra museumsleder Lund,
Haderslev, i Nationalmuseet. 8 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: bispesager. Indkomne
breve fra Ribe amts sdr. provsti 1813—65. 9 Ifølge rgsk. var der til degnen udlagt »en
liden Krog paa Kirke-Gaarden til en Kaal-Gaard hvor der ingen Begravelser er eller
bliver«. — LA. Åbenrå. Haderslev amtsarkiv: Tørninglens provstisager 1773—1856.
10 Ifølge Trap: Slesvig p. 87 var stikstenene tidligere glaseret, vekslende i sort og rødt.
11
LA. Åbenrå. Spandet præstearkiv: Ca 1607—1899. 12 LA. Åbenrå. Tørninglen prov
stearkiv: visitatsberetninger 1874—90. 13 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakona
tets kirkergsk. f. Tørninglen 1689—1863. 13 a Ifølge præsteindb. 1768 var der »for en
15 Aar siden« bygget et skolehus nordøst for kirkegården. 141711 var seks fag af skibets
nordside, nær tårnet, tækket med fyrrebrædder (rtk.), der 1768 var malet med blyfarve
(præsteindb.). 15 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: bispesager. Indkomne breve fra Tør
ninglen 1829—64 (notits under 1859). 16 Landesamt für Denkmalpflege SchleswigHolstein. 17 R. Haupt: Jahresbericht 1908—09, p. 4. 18 LA. Viborg. Ribe bispearkiv:
Hviding hrd. Ureg. korrespondance 1776—1813. 19 Er endnu i mands minde benyttet
til at forkynde den på kirkegården ventende menighed, at skriftemålet var forbi (ind
berettet af provst P. Filtenborg, Fole). 20 LA. Åbenrå. Carsten Petersens privatarkiv.
21 Dette hentyder til en historie om bemeldte præst, der endnu fortælles i sognet: Hr.
Jens havde på grund af overdreven nydelse af spiritus fået tilhold fra bispen om ikke
mere at gå ind på kroen. Da hestene imidlertid, næste gang vognen passerede kroen, af
gammel vane stod stille, turde præsten alligevel ikke gå ind for at få sin dram. Kusken
tog ham imidlertid på armene og bar ham ind på kroen, hvortil præsten sagde de på
tavlen citerede ord: »Det gaar an«. Jfr. I. N. Schmidt: Slesvigs Land og Folk. Aabenraa
1852, p. 178. 22 Regnskaberne for 1748 (note 11 ovfr.) nævner, at afdøde Hanna Nielsdatter af Spandet testamenterede kirken 300 mrk. I præsteindb. 1768 omtales hun som
kniplingspige (jfr. Danske Atlas V, 674, der dog både har navn og årstal forkert). Se i
øvrigt Carsten Petersen, i SJyAarb. 1939, p. 224. 23 For oplysninger vedr. Iver Martini
skylder redaktionen arkivar Peter K. Iversen, Åbenrå, og fhv. amtsforvalter, amtsassessor Ion. Smith tak. 1747 var I. M. bosiddende i Brøns Mølle. Hans død er hverken
indført i Spandet el. Brøns kirkebøger; men hvis hans alder, 56 år, er læst rigtigt, må han
være død 1747.

Jan Steenberg 1953

Fig. 1. Højrup. Ydre, set fra nordøst.

HØJRUP KIRKE
HVIDING HERRED
et vides ikke, til hvilken helgen kirken var viet1; udover at sognet nævnes i 1300’rne2,
kan om middelalderlige forhold anføres, at cathedraticumafgiften var 4 skilling
engelsk, og at der på reformationstiden betaltes 4 sk. engelsk i procuratio (jfr. p. 1025).
Med reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans. 1568 ses menig
hed og provst at have foretaget præstevalget3. Efter hertugens død 1580 kom kirken
under kongen, der senere besatte kaldet umiddelbart gennem danske kancelli. Kirken er
nu selvejende. Ang. skole, se p. 1196.
Kirken skulde ifølge et almindeligt navneforklarende sagn4 først have ligget ved Åskovbæk, der danner skellet til Arnum; men da man begyndte at bringe materialerne til
stedet, lød en stemme: »Højere op«, og så fik kirken sin nuværende plads.

D

Kirken ligger sydøstligt i sognet, nord for den lavere liggende landsby; den
mod øst (og vest)5 stærkt udvidede kirkegård hegnes af to meter brede, beplan
tede diger med ud- og indvendig beklædning af rå og kløvet kamp; digerne er
vistnok sidst omsat 18826, og fra den tid stammer sikkert også de nuværende
indgange med jernfløje mellem granitstolper, i vest og sydøst køreport med
fodgængerlåger, i nord kun låge. Den vestre »stette«, der antagelig var af træ,
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Fig. 2. Højrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

væltede i en storm 16567; den østre og vestre stette blev nymuret henholdsvis
17258 og 17329.
To †kirkeriste blev lavet 164010.
Kirken består af kor (med †apsis) og skib fra senromansk tid samt gotisk
tårn. Et våbenhus, et sakristi fra 1758 samt endnu et præsteværelse er nedrevet.
Orienteringen har ret stærk afvigelse til syd.
Den mishandlede, oprindelige bygning har hulkantet granitsokkel under hele
kirken; hovedmaterialet er rhinsk tuf, men der er også benyttet granitkvadre
(forneden i såvel skibets nordøsthjørne som indervæggene samt til dørene) og
munkesten (i triumfmuren og indersiden af skibets vestre taggavl, 25—27 × 12 ×
(7)—7,5—8 cm; 10 skifter = 87 cm); sidstnævnte materiale kan dog være an
vendt i langt større udstrækning. Tuf’en er bearbejdet til munkestensformat
og formuret i jævne skifter. Om †apsis minder kun nogle få syldsten og syv i
kormuren indsatte sokkelkvadre; endnu 185411 stod der i korets østmur fortandinger efter apsisrundingen, og i disse var præsteværelsets mure indføjet
(sml. p. 1196). Sporene blev udslettet 1856, da man som følge af et lynnedslag12
fornyede korets øst- og nordmur uden hensyn til sidstnævntes blændingsudsmykning, der forøvrigt hvad den afsluttende buefrise angik, skal have svaret
helt til den på skibets nordmur (Helms). Denne, hvis murhøjde over soklen er
4,75 m, er ved lisener opdelt i fire, 5 cm dybe blændinger, der alle har hulet sål;
de tre østre er ens brede og hver afsluttet med en frise af fem rundbuer, som
hviler på små konsoller, hvis underkant er forsynet med en hulkel mod øst og
vest, mens forsiden er bindig med murfladen over buerne; stærkt forskudt
mod vest i hver blænding findes et tilmuret, rundbuet, oprindeligt vindue. Den
vestligste blænding, som er skilt fra den foregående ved en bred dørlisén, er
ganske smal og vandret afsluttet. Endelisenen i nordvest er i virkeligheden en
hjørnelisén, og skalmuringer i sydvest skjuler en lignende; i tårnrummet, over
arkaden til skibet, er der endvidere rester af en midtlisén, som godtgør, at gavl
muren har haft to blændinger, der i bredde omtrent svarer til nordmurens
østre; taggavlen herover synes at være glat og bindig med lisenerne, taggavlen
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over triumfmuren er nedrevet og korets fornyet. Der er bevaret to døre, en
præstedør i korets sydmur og kvindedøren i skibets brede nordlisén; begge er
rundbuede i ydre murflugt, hvor de bryder soklen, og forsynet med oprindelige
tærskelsten og indfatning af veltilhuggede granitkvadre, der i stikket er krumhugne kilesten; præstedøren, indvendig fladbuet, er i brug, kvindedøren til
muret.
I det indre står den høje, runde korbue velbevaret, vistnok muret af tuf og
med smalle, hulkantede kragbånd; den flankeres af rundbuede, formentlig kon
kave sidealternicher, af hvilke den nordre er tilmuret, den søndre omdannet til
prædikestolsopgang. Kor og skib har bevaret flere romanske bjælker (sml. ndf.).
Tilføjelser og ændringer. Det lave, sengotiske, stærkt skalmurede tårn med
pyramidespir er af munkesten i munkeskifte over syld af flade kampesten. Øst
muren hviler dels på skibets gavl, dels på en helstens forstærkning muret op
mod denne; tårnarkaden er uregelmæssigt rundbuet i øst og spidsbuet i vest,
hvor dens form svarer til syd- og nordmurens store, skjoldbuelignende spareblændinger, der har sålen hævet en halv meter over nuværende gulv. Tårn
rummet dækkes af en relativt højtsiddende, samtidig krydshvælving. Mellemstokværket, hvortil der er adgang fra skibets loft gennem en råt brudt åbning,
har i nord og øst en fladbuet spareblænding, den første med fladbuet, falset lys
åbning; syd- og vestmuren er helt omsat. Det lave klokkestokværk har til hvert
verdenshjørne to fladbuede, falsede glamhuller, men kun i nord og øst er den
gamle form bevaret. Sydmuren har jernankre med I L S H og 177813, vest
muren 17528 og 18119, refererende til forskellige murarbejder. Nogle år før 1881
blev tårnrummet indrettet til våbenhus14 og forsynet med lukkemur til skibet
og en vestportal med romaniserende halvsøjler (sml. Vodder p. 1208) under en
profileret gavltrekant.
Et †våbenhus, nævnt i regnskaberne efter 17198, blev nedrevet, da indgangen
flyttedes til tårnet (sml. ovenfor). Hvis kvindedøren er tilmuret allerede i
1700’rne (sml. kalkmalerier), må våbenhuset have ligget i syd. Muligvis har
det en tid tjent som skole, eftersom det 1721 forsynedes med loft og skorsten8.
Et †sakristi på korets nordside, opført 17588, »hvor otte Personer ad Gangen
kan absolveres« (præsteindb. 1765 ff.), omtales endnu 183812 og må senest være
fjernet 1856, ved korets ombygning.
Et †præsteværelse på apsidens plads11, nedrevet efter lynnedslag 185512, var
en lille, to-fags bygning af tegl, der 1850 alene tjente præsten »som stol«12.
Tagværkerne over alle tre bygningsafsnit er af eg og samtidige med murene;
korets og skibets, der har været noget forskellige fra Roager (p. 1171, fig. 4 c),
idet hvert spær har haft to skrå spærstivere, er ændret, og flere bjælker over
skibet samt enkelte spær er fornyede. I skibets nordøsthjørne er der som gavl
spær genanvendt en fint profileret planke, hvis tidligere brug foreløbig er uklar.
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Fig. 3. Højrup. Indre, set mod øst.
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Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og blytag; flere bly støberårstal,
det ældste fra 1780. Trævinduerne stammer antagelig fra 1854, da kirken gen
nemgik en større restaurering9, der på grund af lynnedslaget 185512 kom til at
omfatte korets delvise ombygning 1856. Kor og skib har på bjælkernes under
side bræddeloft fra 18629; på oversiden ligger der et loft fra 1. halvdel af 1700’rne
(korets er fra 17419, skibets lidt ældre), hvis maling fra 17549 og 17568 synes
meget velbevaret over koret, noget medtaget over skibet; bjælkerne er hvide
med rød marmorering og sorte streger, brædderne har akantus i rødt og sort
på hvid bund (sml. Brøns p. 1224).
Spirets fløjstang med »kedel« og forgyldt kors stammer fra 1844, men inde
holder muligvis rester af een fra 18019, der havde vindfløj i stedet for kors.
Kalkmalerier. På norddørens tilmuring er der malet et hjerteformet felt om
givet af grønne akantusblade og med indskrift fra Præd. 4. kap. 172; hvis mo
tivet er så gammelt, som stilpræget antyder, må det henføres til 1700’rne (sml.
†våbenhus p. 1196).
INVENTAB
Alterbordet består af fyrretræspanel med renæssanceprofiler, tre fyldinger på
for- og bagside, to for hver af enderne, bagsidens med vandret, de andre med

1198

HVIDING HERRED

274

skrå sålbænke. I bagsidens gesimsbrædt indskårne navne og årstal, bl.a. 1677.
Bagpanelet er 73—81 cm fra korets østvæg.
†Alterklæde. 1791 købtes rødt baj, guldkniplinger og vævede kniplinger9.
Altertavlen (sml. fig. 3) er en sengotisk skabstavle med to bevægelige fløjskabe, fra midten af 1400’rne, med barokke tilsætninger (topstykker, balda
kiner, vinger) fra 1716. Midtskabet, der efter nederlandsk skik er opdelt i stor
felt, flankeret af etagestillede, smalle felter indeholdt indtil 188115 et *relief
(fig. 4) af Kristus som verdensdommer flankeret af Maria og Johannes døberen
som forbedere; det kom 1902 til museet i Flensborg som »Leihgabe« efter i
mellemtiden at have ligget på loftet. Af andre hænder er de lavstammede småfigurer (sml. Skast, Tønder-Højer-Lø hrd.): de 12 apostle i fløjene samt i midt
skabets sidenicher S. Jørgen (fig. 6 d) i kort kofte med »cingolo militare«, S. Ger
trud (hovedet stygt fornyet) med kirkemodel, S. Catharina med hjul (fig. 6 a)
samt en diakon, sikkert Laurentius. I fløjene står apostlene i vilkårlig orden,
nu næsten alle uden andre attributter end bøger og bogposer; Peder har dog
bevaret sin nøgle og Johannes (fig. 6 f) sin kalk. Kendelig er også Jakob den
ældre (fig. 6 b) på sin opkrammede pilgrimshat, der dog er af en lidt usædvanlig
form, og den skægløse apostel med bog i begge hænder er sikkert Matthæus.
Jakob den ældre har oprindelig haft plads øverst mod nord; dette kan afgøres,
fordi apostlenes oprindelige orden fremgår af en bogstavnummerering med (sortmalede) minuskler, fra a — m , på figurernes bagside; i den nuværende opstilling
er bogstavfølgen, foroven (tværs over): d — l — b/a — m — c, forneden:
f — g —h / i — e — k. Figurerne i midtskabet har ingen nummerering.
De groft skårne figurer er sikkert fra et hjemligt værksted; de fleste er så
stærkt hulede på bagsiden, at der kun er en tynd skal tilbage af træet; dette
gælder ikke apostlen mærket »d« ej heller Peder og S. Georg i midtskabet. Fem
hænder er fornyede. En partiel undersøgelse16 har godtgjort, at figurerne er
dækket af seks lag maling. Om de oprindelige farver er følgende noteret: figuren
mærket »l« har haft slag med polerguld, figur »i« (Peder): slaget poleret guld,
foer kraplak, kjortel blå smalte. Figur »e«: slagets foer kraplak, kjortelen blå
smalte. Figur »k«: slaget poleret guld, kjortelen blå smalte. Alle konsoller syntes
at være caput mortuum. På fløjenes ydersider, som aldrig har været overmalet,
er der spredte rester af oprindeligt maleri på tynd kridtgrund. Baggrunden har
været cinnoberrød med forsølvede stjerner. Der synes at have været en skik
kelse malet på hver fløj. — Bag på tavlen en indskrift: Christianus Petri Rip.
Anno 1652.
1715 skænkede »fru forvalters på Gramgård« 30 mark til altertavlens repara
tion, og året derpå forærede »præstens kæreste i Højrup« 64 mk. 8 sk. til alter
tavlens (samt prædikestolens) forbedring og beprydelse. Maleren og hans »tje
ner« fik fortæring i 14 dage, og en billedhugger modtog 19 mk. for at »forfærdige«
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Fot. i Flensborg bymuseum
Fig. 4—5. Højrup. 4. *Kristus som
verdensdommer; fra altertavlens midtskab (p. 1198). 5. *Maria med barnet; sidealtertavle (p. 1200).

tavlen8. Denne forbedring og beprydelse, der svarer til Arrild (p. 1271), bestod
tilsyneladende i afhøvling af alle gotiske profiler, indsætning af nye, plane bal
dakiner over alle felter, opsætning af tre topstykker og et par storvinger, alt i
gennembrudt barokslyngværk og med malerifelter i topstykker og vinger. Fløj
skabene blev sat fast og sammenstødene skjult af ejendommelige pilastre. I
midttopstykkets kronede oval maledes Kristus i skyer, tronende på jordkloden
og herunder svævende engle, over kronen: C V I I ; i sidetopstykkerne gravlæggelsen (mod syd) og opstandelsen, i vingernes felter: Gethsemane og Kristus på
korset; på predellaen var ifølge præsteindb. 1754 et maleri af nadveren, og fra
samme tid hidrører vel også marmoreringen af pilastre og smalfyldingerne
under felterne. Ifølge præsteindb. 1765—75 læstes dette vers på predellaen:
Til Klædning min een 10 Rigsdaler har leveret, / Gud glæde dem, som saa mig
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paldtet klædet har. / Mad. Anna Hr. Forvalter Carstensens. / Een 2 Gang 10
og meer mig dertil har foræret, / Gud dem velsigne med hvad Himlen selv
formaar. / Hæderborne Apelone Kirstine Hr. Schiernings. / Anno 1716. / —
Denne staffering fik lov at stå til 1790 (sml. prædikestol); 1857 hentedes en
»dygtig« maler fra Tønder for at få tavlen i tidsmæssig stand12; nadvermaleriet
og verset på predellaen overmaledes. Fra den tid stammer sikkert også den
hvide, senere fornyede maling på apostlene.
*Maria med barnet 16a (fig. 5), siddende, 112 cm høj (med sokkel og ryg
stykke 135 cm), o. 1300. Fodskammel med barokt, gennembrudt slyngværk.
Barokstaffering. Siden 1902 i Flensborg bymuseum (nr. 4102). Ifølge Haupt
var figuren til 1856 anbragt i den nordre sidealterniche, sikkert dens oprinde
lige plads.
Altersølv. Kalk, omtrent svarende til Ø.-Lindet (Haderslev amt p. 695) fra
1856, stemplet med Haderslevs bymærke (broen) samt »Nissen« og »W. N.«
(Bøje p. 230).
Oblatæske, trind, 9,3 cm i tvm., 3,5 cm høj, glat med solsikke og andre blom
ster graveret på det svagt hvælvede låg og under bunden skriveskrift: »Her.
Gericht Forvalter Simonsen Paa Gielstofte Har Foræret Denne Æske Til Høyrup Kierke Den 13. October 1775«. Indprikket: »Veier 11 Lod 1 1/4 Q.« Vinkande
af tin, anskaffedes hos Biewald i Ribe for 3 rdl. 18459.
Sygekalk, skænket 1776, 11,2 cm høj, af vanlig baroktype, med midtdelt,
riflet knop; på bægeret indprikket skriveskrift: »Denne Kalck er Farert(!) til
Høyrop Kiercke af Her. Sckau-Riider Otto Haagen og Ilustruu Karen Rosenkrantz Haagen 1776 den 1. Ianuarii«. Mestermærke, CO i oval, for Haderslevguldsmeden Claus Otzen (Bøje 1581). Disk, 1817, glat, med Georgskors; under
bunden indprikket skriveskrift: »Herr Pastorr Nic. Boysen Høyrup den 23de
Martz 1817« (sml. gravminder p. 1204). To ens mestermærker, skønskrifts-A i oval.
Alterstager. 1) Gotiske, med flad fod- og lyseskål, cylinderskaft med to rund
stave, 35 cm høje. På fodskålen graverede versaler: »Er forerit fra Anders Nissen
Llørup 1635 til Hørup Kierck — Maren Anders kun« [d. e. kone]. 2) 1798, em
pire, 48 cm høje.
†Relikvieskrin. Bag altret stod endnu 1754 et lille skrin, to fingre »tyk« og
fire fingre langt. Omkring siderne stod de 12 apostle, oven på lågets fire hjørner
så man evangelisterne og på midten Gudslammet. »Samme Skrin har været got
forgyldt« og stod på fire forgyldte fødder (præsteindb.).
†Messehageler. 1) Af rødt fløjl, med guldgaloner, købt 165310. 2) Af rødt fløjl,
med sølvgaloner ved halskraven og et kors på ryggen af guldgaloner, nævnt i
inventariet 1776, hvortil I. Koch (1830—42) har føjet: Har ikke i min embedstid været til kirken17. 1841 fik kirkeværgerne ordre til at anskaffe messeklæder
til kirken, da sådanne ikke forefandtes12.
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Fig. 6 a—f. Højrup. Figurer fra altertavlen (p. 1198).

Alterskranke 1736, da to snedkre gjorde et »læn« til kommunikanterne; det
maledes 17499. Skranken, der går tværs over koret, har udsavede balustre med
hjertegennembrydninger. Grønligt marmoreret. 1652 indkøbtes en bjælke til
altergulvet, som mandfolkene kunde knæle på, når de gik til Guds bord10.
Døbefont 1933, af granit, romansk af form. Denne font afløste et brædt med
hul til det endnu benyttede, diminutive dåbsfad, 26 cm i tvm., af messing, som
købtes i Ribe 1856 til afløsning af en tinskål. 1850 solgtes et †fontelåg9. Kirkens
oprindelige *døbefont 18 er i Flensborg bymuseum, en romansk, gotlandsk eks
portfont af arkadetype, nu uden skaft.
Korbnekrueifiks 19 (sml. fig. 3), senromansk eller unggotisk, tilhørende grup
pen Bevtoft-Højer m.fl. (se p. 1038), nu — efter et fald o. 1925 — med nye
arme (i forkert stilling) og delvis fornyede fødder20. Lændeklædet, der har
gruppens karakteristiske, stive vinkel-foldekast, har mistet sløjfen på figurens
højre side; den store tornekrone er sekundær ligesom kors og staffering. Figu
ren måler 145 cm. Over korbuen.
Processionskrucifiks, sengotisk, fra begyndelsen af 1400’rne, 40 cm højt, på
nyere kors; tornekronen er snoet, hageskægget lille, tvedelt, armene skråt
strakte, midjen smækker. Lændeklædet minder i sin opslidsning noget om
Agerskov (Haderslev amt p. 879, jfr. også Haddeby, Sydslesvig)21, fødderne
overlagte. Sekundær staffering. På korbuens nordre vange.
Prædikestol (sml. fig. 3) med reliefskåret årstal 1582, enkel, med fyldinger,
af fyr. I frise- og postamentfelter indskrift med reliefversaler (et enkelt ord dog
kun malet): Ezek 33, 11. Stolen hviler på en muret konsol, og opgangen er
gennem triumfmuren. Himmelen er fra 1700’rne, med kølbueagtige nedhæng
og udsavede topstykker.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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I de fire storfelter er evangelisterne malet, måske samtidige med altertavlens
malerier og af samme maler, men stærkt overarbejdede. Stolen maledes ifølge
regnskaberne 17169. 1790 blev der »snidiket« på den da brøstfældige stol, og
Jørgen Lassen maler fik 120 mark efter akkord9 (for prædikestolen, »Korsbilledet« og altertavlen)22. Pilastrene og de tværgående led er hvidt marmorerede,
fyldingsrammerne er sorte med forgyldning, eller brune; også grønt, som i
altertavlen, er anvendt. Himmelens hovedfarve er hvid, loftet med lysblå
rokokoramme omkring en buket roser. Nedhængene er lysgrønne på yder
siderne, topstykkerne blå, med blomsterbuketter.
Stolestaderne stammer fra tre forskellige perioder. Ældst er et par stader
vestligst på nordsiden, den ene gavl med (senere) indskåret SOS 1696, døre
med etagestillede fyldinger. Det næstældste sæt er de øvrige kvindestole, fra
17679, ialt 16 gavle (een på loftet og een på sydsiden), glatte, med trekløveragtigt topstykke (sml. Spandet p. 1190 m.fl.), hvori reliefskårne blomster. I det
fjerdeøverste topstykke er der to spejlmonogrammer, vistnok M I og L L, samt
1767. Dørene (tre på loftet) har morsomt varierede fyldinger og lave topstyk
ker, med hjerteformet gennembrydning. Mandsstolene er yngre efterligninger
af kvindestolene, med malede blomster.
Præste- og degnestol er samtidige, vel fra o. 1800, præstestolen (sml. fig. 3)
blot et glat panel med slanke, tætsiddende, lyseagtige spir, degnestolen pultformet, med lignende spir. Hvidmalede.
Pengeblok, 1700’rne, firkantet, med affasede hjørner og få jernbånd; over
blokken, der 1839 blev ituslået af tyve og afløst af en messingbøsse12, hænger
et med blokken samtidigt maleri af en tigger samt indskrift med fraktur: »Betenck dend Arme«. I tårnrummet.
Klingpung, o. 1700, med bred messingring, der har graveret akantusranke,
og to putti af kobber, med drueklase og blomsterbuket, mellem skaftholder og
ring. Klokken bevaret. Nyere fløjlspose. I brug til o. 1950.
Pulpitur i vest, fra 17298. Af dette pulpitur, der strakte sig dels langs skibets
vestvæg, dels langs nordvæggen, fjernedes nordpulpituret med 28 pladser
185712. Vestpulpituret, der nu kun har bevaret to af de gamle søjler med pri
mitive bladkapitæler, har et brystværn med ni fyldinger, dels rektangulære,
dels med »hammer«-udvidelser, dels med affasede hjørner. Langs underkanten
udsavet bølgeranke med to ovalfelter, det ene med Frederik IV.s gennembrudte
monogram, det andet med det malede årstal. Staffering nu som stolestadernes,
den første staffering var fra 17499.
Orgel, 1953, fra Marcussen og søn, Åbenrå; seks stemmer. Det tidligere orgel
var fra 1909, leveret af Furtwängler og Hammer, Hannover6 (otte stemmer),
På pulpituret.
Klokke. 1611, støbt af Borchart Quellichmeier. Versaler: »Borchardt Gel-
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giesser m[e] f[ecit] anno 1611. Verbum
domini manet in æternum« (»B. G. gjorde
mig. Herrens ord bliver evindelig«). Over
og under indskriften er der buefriser med
stiliserede blomster. Tvm. 75 cm.
Gammel klokkestol af eg til to klokker;
indgår i tårnets tagkonstruktion.

GRAVMINDER
Mindetavler. 1) O. 1794. Hans Nicolaj
Basse, en værdig søn af præsten her,
Fot. i Flensborg bymuseum
Fig.
7.
Højrup.
*Romansk
gravsten, nu i Flens
f. 10. nov. 1788, d. 10. juni 1794. Oval,
borg bymuseum (p. 1203).
hvidmalet trætavle med sort kursiv, fast
gjort på plade af tilsvarende form. På korets sydvæg. 2) 1921. Over sognets
faldne i første verdenskrig. Marmortavle på skibets nordvæg.
Gravsten. *1) (Fig. 7), romansk, af granit, brudstykke af valmtagformet
sten (eller kistelåg), nu 8 7 × 6 3 cm, 35 cm højt, med arkader (og Georgskors)
på de skrå sider, stiliserede ornamenter over modvendte dragehoveder på den
bevarede, skrå endeflade. I Flensborg bymuseum.
2) O. 1712. Jens Tøgersen Ferslev, sognepræst for Hørup i 32 år, provst over
Hvidding herred i 10 år, d. 18. juni 1712 i sin alders 59. år, og hustru, Maren
Peders daatter Hegelund, d. <7. okt.> 17<35> i sin alders <84.> år; de levede
sammen i 31 år og avlede een søn og tre døtre. Mørk kalksten, 163 × 105 cm;
reliefversaler mellem ophøjede tværbånd, navnene med store skønskriftsbogstaver. Over skriftfeltet englehoved flankeret af akantusblade, forneden to
symmetrisk stillede blade. I korets gulv.
3) O. 1729. Mads [Pedersen] Schierning, f. i Ringkiøbing 1662, [hører] i Colding i [18?] år, sognepræst her i 17 år, gift med [Abelone] Kirstine Ferslev
(? sønner, fem døtre). Han døde 1729, hun <23. jan. 1746 i sin alders 57.
år.>. Kalksten, 190 × 111 cm. Fladovalt skriftfelt med reliefversaler23 mellem
ophøjede tværbånd; i sviklerne akantusbladværk. I skibets midtgang, ved
prædikestolen.
4) O. 1771. Corpusculum [ɔ: det lille legeme] af Petrus Nicolai Müller, f. 2.
nov. 1770, d. 24. febr. 1771. Kalksten, 6 9 × 4 5 c m ; indskrift på latin med
reliefversaler, navnet med store skønskriftsbogstaver. Vest for nr. 3.
5) O. 1785. Magdalena [Sophie M]echlenborg, f. Fridlie[b], f. i Mariager 5.
juli 1745, d. her i barselseng fra mand og fem døtre 17. juli 1785, og datteren
Antonetta Margreta Elisabeth, f. 10. juli 1783, d. 8. april 1784. Hvid kalksten,
6 6 × 4 5 cm, med fordybet skriveskrift. På kirkegården.
77*
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Kirkegårdsmonument. O. 1817. Sognepræst i Hoyrup, Nicolay Boysen, f. 23.
juni 1777, d. 23. marts 1817. »Dyden var dit Formaal, Evigheden dit Haab«.
Stele af sandsten, 170 × 55 cm. Taggavl med flammende hjerte i gavlfelt. Syd
for skibet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Højrup præstearkiv: Ca 1664—1791. Kirkeregnskabsbog. — Ba 1 1774—
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Fig. 1. Vodder. Ydre, set fra øst.

El. M. 1953

VODDER KIRKE
HVIDING HERRED
har ifølge præsteindb. 1754 været viet S. Laurentius (sml. Laurentiusfigur, p.
Kirken
1210). Kirken betalte 4 sk. engelsk i cathedraticum og på reformationstiden 3 sk.
engelsk i procuratio (sml. Højer p. 1025). Om kirkens forhold i middelalderen vides i
øvrigt intet (sml. dog Spandet note 3, p. 1193). Ved reformationstiden er kirken kommet
under landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter dennes død 1580 kongen, som senere
besatte kaldet umiddelbart gennem danske kancelli. Kirken er nu selvejende.

Kirken ligger ensomt, på fladt terræn ved landevejen sydøst for byen og
nogenlunde midt i sognet. Kirkegården, der 1952 udvidedes stærkt mod syd,
har diger af rå og kløvet kamp, omsat 1874, hvilket årstal er hugget i en sten
ved nordporten. I nord, hvor hovedporten må have været helt fra middelalde
ren, er der nær vesthjørnet køreport og fodgængerlåger med smedejernsfløje
mellem murede piller (sml. fig. 1), antagelig fra o. 18311; i øst er der en lignende
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Fig. 2. Vodder. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

låge, og der har næppe været flere, thi også regnskaberne omtaler kun porte i
nord og øst; af disse har i alt fald den ene været en muret, tegltækt portal i
16562. Præsteindb. 1768 siger, at S. Laurentii malede billede skal have stået
på en gammel kirkegårdsport med overskriften: »St. Lauritz in Wodder Kirke
bygt til ære..«.
En †kirkerist under den nørre »Stette« nævnes 17053.
En kirkestald i nordvest er opført 18964.
Kirken består af romansk kor og skib, unggotisk vestforlængelse og tre sen
gotiske tilbygninger: sakristi i øst, våbenhus i nord, tårn i vest. Orienteringen
har lille afvigelse til nord.
Den romanske bygning, der må være rejst i to tempi, er opført af tuf, tegl og
granitkvadre, således at tuf og tegl (26—27 × 12—13 × 8 cm, 10 skifter = 96 cm)
er blandet i kor og triumfmur, mens granitkvadrene er enerådende i det lidt
yngre skib, både ude og inde. Hele koret, et par meter af skibets sydmur og
godt seks meter af den nordre har ensartet, attisk profileret sokkel, mens resten
af skibet har hulkantsokkel (p. 1132, fig. 12—13); skibets vestre hjørnekvadre
er udflyttet ved forlængelsen. Korets mure har en blændingsdekoration, som er
i slægt med den, der optræder på de nærliggende tufstenskirker; hver af de tre
mure er ved hjørne- og midtlisener opdelt i to blændingsfelter, alle med skrå
kantet sål; mens langmurenes lisener i alt fald nu er ført helt til murkronen, har
østmurens to blændinger fint murede afslutninger (fig. 3—4), den nordre trappe
frise, den søndre buefrise over konsoller med hulkel i undersidens syd- og nord
kant (sml. H ø j r u p skib p. 1195). Midtlisenen i øst har en udvidelse (med
skrå overkant og hulet underkant), og heri sidder vinduet, der står som ind
vendig blænding (113 × 47 cm, underkant 198 cm over gulv). I korets og skibets
langmure spores der ingen oprindelige vinduer, men 1953 blev der indvendig i
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Fig. 3—4. H. M. 1953
Vodder. Korets østgavl.
3, søndre del; 4, nordre del
(p. 1206).

skibets nordre iagttaget to med monolitoverliggere5. I skibets sokkel kan
begge dørsteder ses, men dørindfatningerne blev ved forlængelsen flyttet cirka
fire meter mod vest, hvor den nordre endnu sidder; den er rundbuet i ydre mur
flugt med kvadersatte karme og rundbuet stik af krumhugne kilesten; lysnin
gen, der ligger i en ret dyb fals, er retkantet med karme og overligger, som hver
består af een sten. Syddøren er fjernet fra sin sekundære plads, og stikket
ligger som trappetrin foran våbenhuset.
Indre. Stikket i den høje, smalle korbue er forneden af tuf, foroven af munke
sten; af de smalle tufstens-kragbånd har den søndre hulet, den nordre kvart
rund underkant. Fra første færd havde kor og skib bræddeloft på undersiden
af de romanske bjælker (sml. p. 1208). Korets østre taggavl er velbevaret (sml.
fig. 3—4), men brudt af en senere åbning ligesom skibets østre, der er af munke
sten og antagelig ommuret ved skibets opførelse (sml. foran); sidstnævnte har
to små, retkantede lysglugger.
Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen, der formentlig tilhører tiden hen
imod 1300, er opført på hulkantet granitsokkel, af materiale fra det ældre skibs
vestgavl blandet med munkesten i uregelmæssigt munkeskifte (29 × 13,5—14 ×
9,5—10 cm); fugerne er glatte og indtrykkede foroven. I nordmuren er der
bevaret et lille, spidsbuet, indvendig tilmuret vindue, som udvendig har smige
karme; lysningen, som kun er 18 cm bred og mindst 70 høj, er muret af sten
på kant, og selv den spidse bue er hulet ud i to sten. På omtrent tilsvarende
plads i sydvæggen spores en tilmuring, der formentlig dækker over et vindue.
Forlængelsens to døre, der nu begge er tilmurede, er overflyttet fra det roman
ske skib (sml. ovfr.). Øverst i den af tårnet skjulte gavl er der en retkantet
glug. Forlængelsen fik et bræddeloft på oversiden af de bevarede bjælker og
indskudt i en rille i gavlen; samtidig blev det romanske skibs loftsbrædder lagt
på bjælkernes overside.
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De tre sengotiske tilbygninger, af hvilke det usædvanlige sakristi antagelig
er yngst og opført på reformationstiden, er af munkesten i munkeskifte. Våben
huset (siden 1879 materialhus), som tårnet med syld af flade kampesten, har
tykke mure med indvendige, fladbuede spareblændinger, to i hver mur; af
gavlens høje, smalle, der flankerer den spidsbuede, falsede dør, hvis lysningsstik er fjernet, er den vestre ødelagt af en kamin. I flankemurenes søndre blæn
ding er der et fladbuet, oprindeligt vindue med smige karme, og i den glatte
gavl en lille, rundbuet lysåbning. Kaminen, der har været benyttet til blystøb
ning, er af ret ny dato og muret af håndstrøgne sten i ler. I våbenhusets østre
del er der en kalkkule (315 × 95 cm).
Tårnet, af Tørninglen-type, er stærkt skalmuret i syd og vest. Tårnrummet,
som har spidsbuet arkade til skibet og spidse, skjoldbuelignende blændinger til
de andre sider, dækkes af en samtidig krydshvælving med halvstens ribber
(rulskiftestillede helstens overribber). Trappen i nord, som giver adgang til
mellemstokværket, har fladbuet underdør i spidsbuet spejl, 8 cm tyk, rund
spindel, løbermuret skakt og loft af fladbuede, udkragede binderstik. Mellem
stokværket, i hvis mure der lige over hvælvets issepunkt er udsparet en rille
for trægulv, har i syd og vest to, i nord een høj, fladbuet spareblænding, de
tre med fladbuede lysåbninger. Klokkestokværket har i syd eet nyere, til hver
af de andre sider to fladbuede, oprindelige glamhuller og herover en række
bomhuller. Spiret har vandspyere i hjørnerne og brandstænger (nu uden spids)
på gavlene. Tårnrummet indrettedes 18794 til våbenhus og forsynedes med
lukkemur til skibet og en søjleprydet portal i vest (sml. Højrup p. 119 6 ) .
Sakristiets usædvanlige beliggenhed mod korets gavl, dets halvcirkulære,
omend meget uregelmæssige plan og dets liséndeling tyder på, at bygmesteren
har villet efterligne tufstenskirkernes blændingsprydede apsider. Fra soklen,
der er sat af retkantede granitkvadre samt tre af korets profilkvadre, udgår
tre lisener, som foroven er forbundet med et rulskifte hvorunder to savskifter.
Rummet, der står i forbindelse med koret ved en falset, fladbuet dør, dækkes
af et kvartkugleagtigt hvælv med vederlag i muren og på en falset gjord
bue (i vest).
Korets krydshvælv, som muligvis er ældre end sakristiet, har retkantede
hjørnepiller med skråfas og kvartrunde kragbånd, helstens skjoldbuer og trekløverprofilerede halvstens ribber, der mødes om en profileret slutsten.
Tagværker. Bortset fra trappehuset har alle bygningsafsnit velbevarede, op
rindelige tagværker, af eg; over koret er bjælkerne, som har sømspor på under
siden, savet bort ved hvælvslagningen, men både her og over det romanske
skib har hvert spærfag haft to og to skrå spærstivere og eet hanebånd; vest
forlængelsens er af lignende type, tårnets af Tørninglen-type (sml. Ballum,
Tønder-Højer-Lø hrd.).
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Fot., før 1920, i NM.

Fig. 5. Vodder. Indre, set mod øst, før restaureringen.

Kirken står hvidtet og blytækt, våbenhuset dog siden 1900 med zink; på
korets nordside blystøbermærker: 1824 OPS EPS KW (kirkeværger) samt NM
og HT. Trævinduerne er fra 18471, og tårnets støbejernsvindue over portalen
er samtidigt med denne. Korhvælvingens piller og ribber samt korbuens stik
står med teglstenens farve, resten er hvidkalket (herunder skimtes nogle ste
der røde farvespor). Skibets listeinddelte fyrretræsloft (sml. fig. 5) fra 17663
(gråmalet 18451) blev 1920 beklædt med ferniserede staf brædder; 1711 lå fyrre
loftet på bjælkernes overside (rtk.). Gulvene i våbenhuset og stolestaderne er
af mursten, de øvrige af sort-gule brændtlersfliser.
Vindfløj. Spirets fløjstang har cylinderformet kedel og fane, som ender i lilje.
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INVENTAR
Alterbord, romansk, muret af tuf og tegl og hvidtet; det står 75 cm fra ko
rets østvæg og har foroven på de tre sider en udkragning med skråkantprofil,
155 × 92 cm.
Sidealterbord, se under S. Laurentius nedenfor.
Altertavlen 6 (fig. 6) er en sengotisk skabstavle med to sidefløje, fra 1400’rnes
sidste halvdel, med Golgathascene i midtskabet (182 × 143 cm) og apostlene
i fløjene. Midtskabets Golgathagruppe, flankeret af Johannes døberen og S.
Laurentius, er beslægtet med tavlerne i Hjerndrup og Hammelev (Haderslev
amt p. 292, 618) og Hellevad (Åbenrå amt), sidstnævnte mere rutineret skå
ret. Nogle af figurerne har fået ændret eller mangler deres attributter, f.eks.
er stangen med eddikesvampen erstattet af spyd; ypperstepræstens vældige,
flettede fuldskæg leder tanken til Højer-tavlen p. 1036). Apostlene i sideska
bene står — bortset fra den myndige Paulus-skikkelse — betydeligt under
midtreliefferne i kvalitet. De plane baldakiner er karakteristiske ved den under
kølbuen løbende fladbue og akantus-»blomster« i kølspidsen; den kronende
korsblomstfrise er delvis fornyet. Predellaen er antagelig den gamle, men af
savet for enderne og med nyere forside, sikkert samtidig med nadvermaleriet her.
De oprindelige farver er forlængst bortætsede, og tavlen står nu med en
1700tals staffering, der 1953 fremkaldtes under en overmaling fra 18547. De
brogede farver, med grønt rammeværk og smudsigtgule baggrunde, frakturnavne under apostlene (f. Corinth. 2 under storfeltet) og et naivt nadver
maleri på predellaen, hidrører måske fra 17903, da tavlen (og prædikestolen)
opmaledes, og noget snedkerarbejde udførtes af Niels Terp i Brøns og hans
kammerat for 78 mrk.8.
Fra et †sidealter stammer et mandshøjt træbillede af kirkens skytshelgen,
S. Laurentius (fig. 8), fra sidste fjerdedel af 1400’rne. Endnu o. 1910 var
også alterskabet, med hulkelprofileret ramme, bevaret, dog uden fløje. Den
185 cm høje figur tæller blandt senmiddelalderens bedste skulpturarbejder.
Helgenen er ikke afbildet som en af savn og faste spæget mand; med store,
brede snit har kunstneren skabt et helt usymmetrisk ansigt af en ikke ganske
ung gejstlig, lidt fedladen og med tætsiddende øjne (fig. 7). Hårets symmetri
ske og alligevel viltre krøller er de tidstypiske, endnu ikke som hos Notkeefterfølgerne udviklet til slikket manér. Helgenen støtter sig til en rist (ikke
oprindelig); hænderne er der ikke gjort meget ud af. Figuren er stærkt hulet
bagtil, og i issen er der boret et dybt hul. Nu hvidmalet9, kun få spor af op
rindelige farver. Af V. Thorlacius-Ussing bestemt som et arbejde fra Bernt
Notkes værksted og i alt fald hovedet præget af mesterens egen hånd10. I syd
dørens niche, men 1754 (præsteindb.) bag prædikestolen, dvs. op ad triumf-
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Fig. 6. Vodder. Altertavle (p. 1210).

væggens sydlige del, hvor der e n d n u står en ca. 140 cm høj, retkantet og pud
set murklods (jfr. planen), i hvis overside der ligger et gammelt fyrrebræt.
Antagelig rummer dette murværk rester af det oprindelige sidealterbord.
Altersølv. Kalken (fig. 9) består af fod i renæssanceform, med pånittet kru
cifiks, og knop, fra o. 1650. På en af fodtungerne er graveret V P D, antagelig
henvisende til den kvinde fra Birkelev by, der ifølge præsteindb. 1768 skal
have skænket kalk og disk. Bægeret er moderne. På fodpladen mestermærke
(A i symmetrisk skjold) for Anders Jensen, Ribe, død 1659 (Bøje 2469). Nu
18 cm høj. Disk med cirkelkors, 11,8 cm i tvm. Oblatæske 18764. Vinkande af
københavnsk porcelæn, sort med guldkors, vist fra 18754; tilsvarende skål fra
1932 (syn).
Sygekalk (fig. 9), svarende til Fjelstrups (Haderslev amt p. 308) fra 1815;
11 cm høj, af almindelig senbarok form med midtdelt, riflet knop samt lille,
påloddet krucifiks. Under foden fastloddet oblatæske. Under fodpladen to ens
mestermærker for Johan Adolf Müller, Haderslev (Bøje 1594)11. Disk med
cirkelkors og slidt mestermærke for samme guldsmed (vist Bøje 1592). Til kal
ken hører et drejet træhylster, fra 17713, blåt med røde profiler.
Alterstager. 1) Gotiske, svarende til Asbøl (Åbenrå amt); cylinderskaft med

1212

288

HVIDING HERRED

Fig. 7. Vodder. Detalje af S. Laurentius (p. 1210).

E. M. 1953

tre ringe; tre ben; 33 cm høje. 2) Efterligninger af gotisk stagetype med een
skaftring, af malm, 28,5 cm høje.
†Messehayel 1735, af rødt fløjl med guldgaloner3 (sml. givertavle nr. 2 p. 1215).
Messeklokke 1582 (fig. 11). »Hans van Damme gut mi tho Hamborch
MDLXXXII; 20 cm i tvm. 1854 anbragt i koret i tværbjælke; den anvendtes
(1854) til at hidkalde folk, når gudstjenesten skulle begynde1. Nu i tårnrummet.
Et piscina (til afvaskning af de hellige kar m. m.) med blyrør findes i sakristiets
krumme m u r ; det har tidligere haft en skydelem indvendig.
Alterskranke, antagelig fra 1854, da knæfaldet rykkedes ud for at give bedre
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plads til præsten3; støbejernsbalustre
med akantusblade. Rester af en ældre,
lige skranke, fra 1700’rne, ligger på
våbenhusloftet;
de
smukt
udsavede
balustre
har
hjertegennembrydninger,
omtrent som Arrild (p. 1273).
Døbefont (sml. fig. 5), middelalder
lig, af granit, med glat, råt tilhugget
kumme, 83 cm i tvm.; foden synes
udført i cement. Oliemalet som granit.
En lille stump af en romansk granitfontekumme, med spinkel rundstav,
fandtes 1953 ved omsætning af det
søndre kirkegårdsdige og ligger nu
i våbenhuset. Efter rundingen har
kummen målt 85 cm i tvm.
Dåbsfad, O. 1700, glat, af messing,
46 cm i tvm. På randen stemplet R
over et trefliget, takket blad med
mellemfaldende spydblade.
Fontelåg (sml. fig. 5). 1600’rne, otte
kantet, med fire udsvejfede bøjle
knægte kronet af drejet knop; på
loftet.
Krucifikser. 1) Sengotisk, kun fød
derne bevaret; hang 1847 over kor
buen1; nu på loftet. 2) 1890, af Jes
Lind4, omtrent som Roager, p. 1173.
Prædikestol (sml. fig. 5), med malet
årstal 1655, hvilket år stolen opsattes
(sml. givertavle nr. 1). Stolen er af
Ribetype, af samme opbygning som
Farup (Ribe amt) fra 1657, med hvis
relieffer den har fælles forlæg. I de
E. M. 1953
Fig. 8. Vodder. S. Laurentius
fire fag har storfelterne arkader med
(p. 1210).
fuglehovedhermer og naive relieffer af
fødselen, korsfæstelsen, opstandelsen (fig. 10) og himmelfarten. Hjørnesøjler med
prydbælter og fantasikapitæler. Stolen hviler på en kasse, der ligesom opgangen
sikkert er fra 1926, men selve trappen er ældre. Himmel af vanlig Tøndertype
med reliefskåret årstal 1609 (sml. Roager p. 1178). Af den reliefskårne indskrift
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mangler begyndelsen, og en øgning
i østre side viser, at der er sket for
andringer; muligvis har den vendt
på tværs i rummet ligesom Roagers;
den bevarede del af indskriften, på
latin, l y d e r » . . . men min faders ånd,
som taler i eder ... « , hvorefter malet
f r a k t u r : »Våger og beder«; herunder
skimtes ældre fraktur. Nogle englehoveder er faldet af, et enkelt på
himmelen fornyet. — Stol og him
mel står nu med hvid, blå og grå
maling (hvide relieffer) samt uægte
bronzering, sikkert fra maler Linds
staffering 18547, der dækker en op
E. M. 1953
maling fra 17903 (sml. altertavle).
Fig. 9. Vodder. Sygekalk og alterkalk (p. 1211).
Det †stoleværk, »opbygget« 1765 af
3
Hans Jensen, Brøns , havde døre med barokke kølbuefyldinger svarende til
Rejsby (p. 1162) og Roager (p. 1178), mens gavlene øverst havde »runde hove
der«; disse erstattedes 1847 af en »flad gesims« (sml. fig. 5), samtidig med at
kvindestolene fik ryglæn ligesom mandsstolene7. For at få en gang midt ned
gennem kirken forlængedes de tre alen lange mandsstole, mens de fire alen
lange fruentimmerstole forkortedes1. Et †panel12 fra 175813 stod tværs over
tårnrummet, tre alen fra vest og foran »en stol«; det ragede så højt op, at det
tog en stor del af lyset fra vestvinduet og blev derfor fjernet 18477. Herpå
stod, i syd, pastor Søren Jensen Björns fødsels- og dødsdata og i nord hans
hustrus (sml. †gravsten p. 1215). Et †»præstehøjsæde«, landligt bondearbejde
fra o. 1750, med skranke foran og malet rygstykke med danske indskrifter,
fandtes endnu o. 1910 (indberetn.).
Dørfløje. I døren mellem kor og sakristi og i nordre våbenhus sidder to jævn
gamle, middelalderlige døre, begge samlet af tre svære egeplanker. Sakristi
dørens forside har to lodrette og ni siksaksmykkede, vandrette jernbånd; et
nyt stykke træ udfylder sikkert en oprindelig luge. Våbenhusdøren har nu kun
sekundære gangjern, lyreformet afsluttet. I dormidten en 4 0 × 4 0 cm stor åb
ning i yngre fyrretræsramme, hvori skydelåge. Antagelig gammel dørfløj fra
skibets tilmurede syddør. Talrige indskårne årstal, bl.a. 1585, 1619 og 1652.
Nyere klingpung med klokke.
Tre præsterækketavler, den ældste fra o. 1880. Mindetavle over sognets legatstiftere, opsat af pastor Schmidt (afgået 1920).
To givertavler af træ var tidligere indmuret i sakristiet; nu på loftet. 1) 1655.
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»Anno Domini MDCLV Haffuer disse
(efter)screfne Wodder Sognefole Gud til
Loff etc. Ladet denne Ny Prædickestoel
opsette, forferdige oc male paa deris
egen bekostning« (sml. p. 1213). 2) 17353,
med navne på bidragydere til †messehagel (p. 1212); nederst præsten Søren
Jensen Bjørns spejlmonogram.
Malerier. 1) Fra 1700’rne, forestillende
en skikkelse knælende foran den kors
fæstede; skriftrester over og under ma
leriet. Defekt, på loftet. 2—3) To †skil
derier af sognepræst Jens Hermansen
(d. 1666) og hustru (præsteindb. 1768).
†Tårnur, skænket 177114 af Anders
Nielsen, Tønder15.
Klokke. Omstøbt af Ohlsen, Lybæk
1913; dens forgænger var omstøbt 1833
af F. Beseler, Rendsborg og vejede 508
pd.1.
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Fig. 10. Vodder. Prædikestolsfelt (p. 1213).

GRAVMINDER
Epitaf. 1698. Damianus Johannsen, først feltpræst for grev Reventlow, sidst
sognepræst for Wodder, d. i Wodder 1683 i sit 40. år, og hustru Anna Pedersdatter, d. sammesteds 1698 i sit 51. år; fromt vers, der indledes: »Hvis Herkomst
var af Provsteblod, Fra Sædeland hidkaldet ... « . Opsat af den ældste søn,
J. D., 1698. Barok, udskåret ramme om konvekst ovalfelt, forneden kranie
med orme og frugter; forgyldt indskrift [gengivet efter præsteindb. 1768] på
sort bund. Tidligere på skibets nordvæg over for prædikestolen, nu på loftet.
Mindetavle i renæssancestil, over de i verdenskrigen 1914—18 faldne, skåret
af H. Hansen, Skærbæk 1923.
†Gravsten. O. 1758. Søren Bjørn, f. 25. april 1694, præst 13. nov. 1730, gift
23. okt. 1738, d. 6. nov. 1758, og hustru Else Maria Fog, f. 26. jan. 1715 (tre
sønner), d. 14. febr. 1743. Ifølge præsteindb. 1768 begravet nederst i kirken
under tårnet.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Vodder præstearkiv: Ba. 1777—1835 liber daticus. — B 1—2. Libri datici
1836—1918. — Cl. 1725—1919/20 kirkens regnskabsbog. — H 1. Kirkekrønike. — Tør
ninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Vodder og Ø.-Linnet. — Se i øvrigt
arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 931. — Præsteindberetninger til O.
Worm 1638 (O. Nielsen i Danske Saml. 2. rk. IV, 119), til Thurah 1754 samt fra N. G.
Overbeck 22. jun. 1768 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—1769). — Syns
forretninger 1932 ff. i kirkeprotokol (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1922
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910 og P. Kr. Andersen
1952 (inventar, loft) og 1953 (istandsættelse af altertavle). — Undersøgelse og beskrivelse
ved Elna Møller, Erik Moltke og Jan Steenberg 1953.
Haupt I, 428 f. — J. Hehns: Danske Tufstens-Kirker, 1894, p. 86 f.
1

LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: bispesager. Indkomne breve fra Tørninglen 1829—64.
LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654. 3 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv:
arkidiakonatets kirkergsk. f. Tørninglen 1689—1863. 4 LA. Åbenrå. Vodder præste
arkiv: Cl. 1725—1919/20. 5 Oplysningen skyldes sognepræsten, der så skibets nordvæg
uden pudslag. 6 Matthaei: Schnitzaltäre p. 121. 7 LA. Åbenrå. Vodder præstearkiv:
1836—1918. Libri datici. 8 1736 var altertavlen tillige blevet repareret for 36 mrk.
(note 3 ovfr.). — Bag på altertavlen står en indskrift: »Kirken malet 1888 af L. Sølbæk
A. Jochimsen, Vodder, Ø. Obling«. 9 Hvidmalingen antagelig fra 1854 af maler C. Th.
Lind (note 7 ovfr.), skønt han ifølge tilbudet samme år foreslog »ægte og gode kulører«
(note 1 ovfr.). 10 Danmarks Billedhuggerkunst, red. af V. Thorlacius-Ussing, 1950,
p. 102. 11 Ifølge regnskaberne for 1817, bilagt med guldsmedens kvittering, anskaffedes
et sygesæt til 13 rdl. hos guldsmed Bjørn, Ribe (Bøje p. 358) (LA. Viborg. Ribe bispe
arkiv: bispesager. Indkomne breve fra Ribe amts sdr. provsti 1813—65); sygekalken er
ikke desto mindre stemplet med Johan Adolf Müllers mærke. 12 Det kan ikke have
været et pulpitur, da præsteindb. 1768 udtrykkelig nævner, at der intet pulpitur findes.
13 Beskrivelse under året 1847 (note 1 ovfr.). 14 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: ad reg.
nr. 7 og 8 capsa 16, 1765—78, Hviding hrd. 15 Se også Carsten Petersen, i SJyAarb.
1939, p. 229.
2

E. M. 1953

Fig. 11. Vodder.
Messeklokke 1582 (p. 1212).

El. M. 1954
Fig. 1. Brøns. Ydre, set fra syd.

BRØNS KIRKE
HVIDING HERRED
irken skal være viet S . W i l h a d u s 1 . Til belysning af kirkens forhold i ældre tid kan
nævnes, at Brøns forekommer i kong Valdemars jordebogs kongelevliste2. Cathedraticumafgiften udgjorde 8 sk. engelsk, og i procuratio betaltes på reformationstiden 4 sk.
engelsk3 (sml. p. 1025). I løbet af middelalderen knyttedes kirken til domkapitlet i Ribe,
1396 fik en kannik fra Ribe kaldet4, men først 1507 hedder det, at kirken er annekteret
arkidiakonatet5.
Selv
om
kirken
ved
reformationen
kom
under
kongen,
bevaredes
dog
den
gamle
forbindelse
med
domkapitlet;
således
forlenedes
kirken
sammen
med
arki
diakonatet til kongens sekretær6, og endnu 1668 hørte patronatsretten under dette, skønt
det 1652 var blevet forenet med bispeembedet7. Kaldet indtog imidlertid ikke længere
nogen særstilling, men besattes umiddelbart af kongen gennem danske kancelli. Kirken
er nu selvejende. — Angående det nordre våbenhus’ brug som skole, se p. 1222. Om skade

K

i forbindelse med svenskekrigene, se p. 1230.

Kirken ligger på en lav hævning i terrænet, tæt nord for Brøns å og midt i
sognet. Den 1852 planerede og 1857 beplantede kirkegård har kløvstensdiger
sat i jord eller cement, den nordre fra 1854, de andre fra 18558. Fra samme tid
stammer de nuværende indgange, køreport i nordvest, låger i nordøst, sydøst
og vest, alle med fløje af træ eller støbejern mellem afbanede granitstolper med
9. Der
Danmarks
Kirker,
Tønder
amt murede portaler til alle verdenshjørner10; 18141178var
har
været
kugler
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de anbragt nogenlunde midt i øst-, vest- og syddiget, mens den nordre, der
også havde køreport, var forskudt stærkt mod vest; den lille låge i nordvest
eksisterede også på dette tidspunkt og havde formentlig tilknytning til skolen
i nordre våbenhus og degneboligen, som lå på kirkegården øst for denne ind
gang12. To stetter (indgange) blev opført af nyt og de to andre repareret 172013;
1776 siges de at være muret af hollandske klinker14.
†Kirkeriste med egetræsrammer omtales, i syd 16989, i øst 170813, i nord og
øst 1742, og drejekors, i nord 17409, i øst 175013.
Fra en ældre †kirke (?) hidrører muligvis nogle over det nuværende skib
genanvendte bjælkelagsrester (p. 1222).
Kirken består af romansk kor med apsis samt et lidt yngre, romansk skib
og sengotisk tårn. To våbenhuse og et sakristi blev nedrevet i 1850’erne. Ori
enteringen er næsten solret.
Den usædvanlig store, romanske bygning, der vistnok er Danmarks længste
landsbykirke fra romansk tid, er som nævnt opført i to tempi, først apsis og
kor (o. 1200—25), senere skibet (o. 1250), men en vandret deling i sidstnævnte
antyder dog, at de nedre dele af skibets mure kan være omtrent samtidige
med korpartiet. Hele bygningen står på en attisk profileret, uensartet sokkel,
der også er ført hen under triumfmurens vestside (p. 1132, fig. 14—19), og over
denne har koret og skibets hjørner et skifte granitkvadre; materialet er i øvrigt,
hvor oprindeligt murværk kan iagttages for de udstrakte skalmuringer, rhinsk
tuf 15 og munkesten. I skibets vestgavl16, som er synlig fra tårnet, er der over
vejende benyttet tuf forneden, og tuf og tegl i vekslende skifter foroven; tegl
stenene er meget uensartede i størrelse (25—30,5 × 10, 5—14,5 × 7,5—8,5 cm;
10 skifter tuf og tegl måler 85—89 cm). I teglstensskifterne er der ofte 3—4
løbere på rad, i gavlens inderside, hvor stenene er meget dårligt brændt, under
tiden 5—6. Murkernen, der skimtes hist og her, består af håndstore og mindre
marksten. På gavlens yderside ses rester af en oprindelig(?) fugning, glat, ind
trykket i oversiden og den højre kant. Murhøjderne (over sokkel) på apsis,
kor og skib er henholdsvis ca. 5,35, 6,50 og 6,65 m.
Apsiden, som har smalle endelisener mod koret, er ved lire halvsøjler delt i
fem blændingsfelter, hvert afsluttet med en frise på tre rundbuer over forgna
vede småkonsoller, som vistnok enten har trapezform eller rundstav i under
kanten. Hver blænding har en lav, hul- eller skråkantet tufstensokkel, der i
alt fald nu er smeltet sammen med halvsøjlernes ubestemmelige baser; også
kapitælerne er uklare, men det er sandsynligt, at de har været trapezformede.
Noget under halv højde er apsiden delt vandret af en omløbende rundstav
(sml. Spandet p. 1184), der er forkrøbbet omkring lisener og halvsøjler, og en
tilsvarende rundstav findes lidt over blændingsafslutningerne. Apsidens tre
store, rundbuede vinduer (de yderste tilmuret 1855, det midterste tidligere)
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Fig. 2. Brøns. Apsistagværk (p. 1222).

Fig. 3. Brøns. Skibets vestgavl. 1:100. Målt af
Erik Hansen 1953 (p. 1220).

Fig. 4. Brøns. Klokkestol.
1:100. Målt af El. M. 1953 (p. 1238).

Fig. 5. Brøns. Plan. 1: 300. Øst opad.
Målt af Erik Hansen 1953.

har i de udvendige karme småsøjler med enkle baser (vistnok to rundstave)
og kapitæler (trapez? over halsring); udvendig er vindueshøjden 168 cm og af
standen fra sokkel til underkant 218 cm. — Korets nordmur har een stor blæn
ding, indrammet af endelisener og en buefrise svarende til apsidens; heri
fandtes til 1854 (Helms) et oprindeligt vindue17; den ændrede sydmur har spor
78*
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efter en lignende udformning, og her findes desuden en præstedør, der nu kun
kan ses fra det indre, hvor døren står med smige karme og højt fladbuestik.
Skibets nordmur har endelisener og en dermed bindig rudefrise18 (vistnok af
tegl) under et savskifte af kantstillede sten; mellem endelisenerne, af hvilke
den østre er ommuret og noget bredere end oprindelig, er façaden — over en
lav, skråkantet bisokkel — opdelt af tre smalle lisener og en bred dørlisén, som
alle standser et stykke under rudefrisen19; at dømme efter de tre synlige, 1855
tilmurede vinduer (207 cm høje, hævet 330 cm over soklen), kunde det se ud,
som om façaden tidligere har haft endnu to lisener, hvilket giver en regelmæs
sig inddeling i otte fag med vinduer (ialt fire) i hvert andet og dør i det næstvestligste. Skibets sydmur har sikkert svaret til den nordre, men den er stærkt
skalmuret, og i forbindelse hermed synes liséninddelingen ændret20; i det vest
ligste fag anes et tilmuret vindue svarende til nordsidens. — Indtil 1854 var
begge kirkens døre i brug, men de blev ødelagt ved den følgende restaurering21;
midt for norddøren ligger endnu en stor, uregelmæssig stenhelle; den og de
følgende granitdetaljer: en sokkelkvader med afbrudt profil, en række krumhugne kvadre og et kapitæl (base?), i profil mindende om apsidens vinduessøjler, skal antagelig henføres til dørene ligesom måske tre af de baser (kapi
tæler), der er benyttet til den 1854 indhuggede vestportal22. Skibets vestre
taggavl, hvis nedre del er bevaret, har spor efter en stigende rundbuefrise,
som har indrammet gavlfeltet (fig. 3).
Indre. Apsidens vinduer har skåret op i det halvkuppelformede †hvælv, som
tidligere dækkede rummet, og hvis vederlag var anbragt noget under den nu
værende hvælvings (sml. p. 1221). Under det sydøstre vindue er der en lille,
29 cm høj niche med spærstik og helt indrammet af en fremspringende rund
stav. Apsisbuen og taggavlen er ommuret 1855. Den brede, runde triumfbue,
som måske blev delvis fornyet 183813, har stærkt overpudsede kragbånd, der
fremtræder som et kraftigt, retkantet led med kvartstav i undersiden. Skibets
nordre langvæg har i højde med vinduernes underkant et vandret skel, et til
bagespring på 7—8 cm, og et tilsvarende spores noget lavere i syd; uden afbankning kan det ikke afgøres, om skellet betegner en standsning i bygge
arbejdet på skibet (sml. p. 1218) eller en senere ombygning af murenes øvre
del (sml. note 16). Kor og skib har bevaret middelalderlige loftsbjælker, der
antagelig er oprindelige i begge bygningsafsnit.
Korets tagrytter er sekskantet med pyramidetag og i sin nuværende form fra
1651 (sml. ældre vindfløj), hvilket årstal sammen med initialerne KEBR og
IVB er indskåret på undersiden af spirets forskallingsbrædder; den sekskan
tede del har tidligere stået som lanterne med kurvehanksbuede åbninger, men
1739 blev siderne beklædt13. Tagrytteren hviler på fire ældre stolper, der er
samtidige med korets tagværk og således rester af en romansk †tagrytter.
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Fig. 6. Brøns. Ydre, set fra nordøst. Efter tuscheret tegning af Heinrich Hansen 1858.

Ændringer og tilføjelser. Apsiden dækkes nu af en trekappet, gotisk ribbe
hvælving, hvis fødselslinier markeres af et svagt fremspringende løberskifte;
de vistnok helsten tykke kapper af tuf og tegl prydes på midten af et omtrent
vandret løbende bånd, bestående af to fremhævede løberskifter adskilt af et
savskifte, hvis tænder vekselvis er brede, retkantede og smalle, afrundede;
ingen overribber, udmurede lommer.
Tårnet, sengotisk, af Tørninglen-type, opført af munkesten i munkeskifte og
med rygfuge. Tårnrummet, der dækkes af en samtidig krydshvælving, har i
nord og syd to fladbuede spareblændinger, mod skibet en rundbuet arkade
(siden 1854 med indskudsmur) og i vest en portal fra 1854; inden rummet det
nævnte år indrettedes til våbenhus, havde det i vest et stort vindue »med
hvælvet bue over« og en tilmuret indgang, der indvendig stod som blænding23.
Nu som tidligere er den eneste adgang til tårnets overdel en fladbuet, lidt æn
dret døråbning, der fra skibets loft fører til tårnets 3. stokværk; såvel dette,
som det lave 2. stokværk, har til hver af de frie sider en lysåbning med højt
fladbuestik, udvendig ganske smal, indvendig bredere og med smige, »knæk
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kede« karme (sml. Skærbæk p. 1250). Tårnets østmur, der hviler på to spidse
aflastningsbuer, spændt over de bevarede dele af skibets romanske gavl, har
indvendig i det 4. stokværk, klokkestokværket, en fortykkelse, der støttes af
fladbuer på konsoller af tegl eller kampesten; til hvert verdenshjørne er der
to falsede, fladbuede glamhuller, som udvendig flankeres af skjold(?)- og cir
kelblændinger. Mens østgavlen viser den for Tørninglen-typen vanlige blændingsudsmykning, har den nordre en afvigende udformning med stigende
spidsbuefrise på facetterede konsoller, et forhold, der sikkert må forklares ved,
at der her (mod byen) fra første færd har siddet en urskive. De to andre gav
les blændinger har, ligesom flere af tårnets åbninger, fået kurvehanksbuede af
slutninger ved nogle af de mange reparationer og skalmuringer, der kendes fra
regnskaberne; allerede 1612—13 omtales tårnet som forfaldent 13 ; blandt de
mange jernankre i vest og syd ses årstallene 1816 og 1810 24 . Vandspyere og
brandstænger er endnu af gotisk tilsnit.
Et †sakristi, der indtil 1853 9 lå ud for koret og skibets nordøsthjørne 25 , og som
stod i forbindelse med koret gennem den bevarede, kurvehanksafdækkede dør,
var ni alen bredt, seks alen langt, hvælvet og blytækt (rtk.).
Et †nordre våbenhus, »skriftet kaldet« 26 , foran skibets dør, blev nedrevet
1854; det var opført af mursten og afbanede sten, med små kampesten i mør
telen 27 , og sikkert middelalderligt; det var 1711 (rtk.) ti alen bredt, ni alen
langt, forsynet med bjælkeloft og blytag og sommer som vinter benyttet til
skole. I våbenhuset var der 1847 en skorsten, som brugtes til blystøbning 23 .
†Søndre våbenhus. I begyndelsen af 1700’rne havde man planer om at opføre
et våbenhus i syd 28 , og byggeriet var muligvis gennemført 1733 13 . Bygningen
er ikke omtalt senere i regnskaberne, men Helms 21 skriver, at da han i 1854
besøgte kirken, var begge skibets døre i brug, hver med sit våbenhus foran.
Tagværkerne, af eg, synes overalt samtidige med de enkelte bygningsafsnit,
og der kan påvises et klart skel østligt i skibet, hvis to første spærfag, der er
forskellige fra resten af skibets (fig. 7), må være samtidige med korets. Ap
sidens (fig. 2), der bedst kan sammenlignes med halvdelen af et opslået paraply
stativ (kongen er ført op som brand), er lidt omdannet i forbindelse med den
gotiske hvælvings opførelse. Tømmeret over apsidens søndre halvdel er num
mereret med runer, og på den østligste stiver læses, ligeledes med runer, tøm
, Di d r i k efter et bomærke 29 . Resten af tagværkerne, det
rerens navn:
velbevarede tårnspir af vanlig konstruktion indbefattet, har romertalsnumre
med øksehug eller trekantstik. Mellem 5. 6. spærfag fra skibets vestende er
der lem i loftet og spor efter en vinde 30 .
Mellem skibets bjælker, over murenes indersider og bindig med disse, er der
indskudt ældre tømmer, der dels stammer fra svære, i tværsnit femsidede mur
remme, dels fra bindbjælker i en spærfagstype svarende til Roager p. 1171, fig.4c.
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Fig. 7. Brøns. Skibets tagværk, set mod vest (p. 1222).
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Kirken står hvidkalket, med blytag og præget af forrige århundredes restaure
ringer8, der indledtes 1851 med de nuværende sydvinduer og afsluttedes 1856—
1857 med gipsning af lofter i kor—skib. Disse gipslofter er senere fjernet og
malerierne på de gamle bjælker restaureret (sml. ndf.). På korets sydøsthjørne
er der et jernanker med 183231, men først 1855 blev apsisbuen og taggavlen
helt ommuret, og en mur med to døråbninger, som tidligere (i gotisk tid?) var
indføjet under buen23, blev fjernet9. Tårnet har gulv af ølandsfliser, stolesta
derne af skurede fyrrebrædder, resten af gule og grå lerfliser i sand.
Vindfløje. 1) På tårnspiret, med årstallet 1631: stang med kugle, nitakket
krone under fløjen, på hvis overside står: Brøns; af kobber, flere gange for
gyldt32. 2) På tagrytteren, med årstallet 18469; har afløst en ældre fra 1651
(præsteindb. 1754, sml. tagrytter p. 1220).
Solur 1699, af kalksten, genopsat på tårnets sydmur 1945; tidligere på loftet.
Glasmaleri 1931, i skibets østre nordvindue, forestillende Jesus og de små
børn, udført af Johan Thomas Skovgaard (sign. JTS)33 efter skitse af Joachim
Skovgaard. — Indtil 1855 var der »colørerede« vinduer i apsiden23.
Loftsmalerier. Jørgen Rasmussen, snedker34 af Haderslev, omlagde 1694 kir
kens loft overalt, bl. a. med 15 tylvter svenske deller. 1708 bevilgedes penge til
loftets maling9; året efter var arbejdet ikke færdigt13, og da loftet 1711 kun
omtales som lagt med fjæl og uden panel (rtk.), er det sandsynligt, at bema

1224

HVIDING HERRED

300

lingen først udførtes 1736 af »Maleren Dorschæus fra Åbenrå selvfjerde« eller
1743 af Johan Henrik Brockmann, Åbenrå9; 1754 var arbejdet færdigt (præsteindb.). Bjælkerne har hvid bund, hvorpå store, sortkonturerede akantus, og
røde kanter, ganske svarende til lofterne i Højrup (p. 1197), Arrild (p. 1268)
og Burkal (Slogs hrd.). Ved restaureringen 1907 malede Aug. Wilckens loftets
brædder efter skøn (hvid bund, sorttegnede bølgeranker, røde blomster), fordi
mønstret ikke var til at skelne35; Helms siger 1854, at loftet svarede omtrent
til Arrilds21.
KALKMALERIER
I kirken blev der 190036 afdækket kalkmalerier, hvoraf en del på skibets
nordvæg bevaredes og 1907 restaureredes og til dels nymaledes af Aug. Wilckens.
Resten overhvidtedes. De bevarede genrestaureredes 1931 af Egmont Lind.
De geometriske motiver og masker på apsidens konstruktive led er nyma
linger af Wilckens på gammelt grundlag. På apsidens hvælv var der en dommedagsfremstilling, af Haupt dateret til o. 1520. Fra samme tid fandtes også
malerispor i skibet, men ellers optoges dettes vægge af en udsmykning fra o.
155037; sydvæggens malerier, der var stærkt ødelagt af de senere vinduer, fore
stillede de 12 apostle og skrifttavler af »sædvanligt indhold«38. Under alle frem
stillinger løb et malet ungrenæssance-panel, der også fandtes på korets vægge.
Det nymaledes af Wilckens på skibets nordvæg og fjernedes atter 1931.
Nordvæggens billeder, der er en ejendommelig blanding af katolske og pro
testantiske motiver, forestiller fra vest: Christophorus med Jesusbarnet, Kristus
i »persekarret«, S. Jørgen og dragen, »bullen« og himmelborgen samt østligst en
helgeninde og under de tre sidste motiver en passionsfrise. Såvel de store male
rier over passionsfrisen samt denne har sikkert fortsat østover.
1) Christophorus, kæmpebillede, indfattet i tynd stregramme sammen med
2) en mærkelig scene, der egentlig er en blanding af Kristi segnen under korset
og »persekarret«. Fra kisten, hvori Kristus segner, går der to høje tappe op i
huller i de lodrette korsarme, således at korset giver indtryk af at være en perse.
Over scenen, der virker mærkeligt indskudt — Kristoffer så at sige vader ind
i den — holder to svævende engle en baldakin; øst for denne en bølgeranke;
tomt skriftbånd over Kristus. Begge scener i høj grad nymalet af Wilckens39.
3) S. Jørgen og dragen; mens dragen er nymalet39, bærer både hesten og
helgenens tidstypiske dragt med baret og oksemulesko troværdighedens præg;
også prinsessen synes lidet overmalet.
4—5) »Bullen« og »himmelborgen« er beskrevet nedenfor. 6) En stående, kro
net helgeninde med kurv (?) (Dorothea) øst for himmelborgen antyder, at en
større helhed er forsvundet her.
7) Passionsfrisen, i fladbuearkader med varierede søjler, snart gotiske, snart
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Fig. 8. Brøns. Kalkmalerier på skibets nordvæg.
Del af passionsfrisen (p. 1224 f.).

renæssance, indeholder nu kun følgende med påmalede romertal betegnede
scener: I. Gethsemane, bønnen, II. Gethsemane, Judaskysset, III. Kristus for
Annas (med bispehue og stor bog), IV. Kristus for Kaifas (med bispehue over
»baret«, sønderrivende sin kjortel), — herefter har fulgt tre af et vindue øde
lagte felter —, V. Hudstrygningen (fig. 8), VI. Tornekroningen (fig. 8), VII.
»Ecce homo«, VIII. Kristus for Pilatus (med bredskygget »jægerhat«), IX. Korsbæringen, X. Veronica (Kristus med oprejst kors), XI. Golgatha, korsrejsningen, XII. Golgatha, Kristus på korset mellem røverne. Kun scenerne V—IX
er gamle, de øvrige er enten nymalede af Wilckens (I, II, X) eller næsten ny
malede39. 1931 fjernedes Wilckens’ stærkt skallende nymaling i det med XIII
mærkede felt, opstandelsen.
De to mest betydningsfulde motiver »bullen« og »himmelborgen« (fig. 9—10),
af hvilke store dele hidrører fra Wilckens’ nymaling, må ses i sammenhæng med
den strøm af illustrerede propagandaskrifter, der først og fremmest i Tyskland
og Nederlandene udgik både fra katolsk og protestantisk side i årene før og efter
reformationen. Begge skal ligesom sakramenterne på alterbordsforsiden i Torslunde kirke (DK. Kbh. amt p. 520) o.a. ses som indlæg i den standende strid,
og til grund for dem ligger sikkert nu forsvundne(?) træsnit-løsblade40. Skønt
hele østlige halvdel af himmelborgen er nymalet og forkert rekonstrueret 1907,
skønt indskrifterne dels er nye, dels galt opmalede, og skønt menneskeskarerne
øst for borgen er ødelagt af et epitaf, er det dog muligt ved hjælp af fotografier
fra før 1907, at fastslå billedet som et lutheransk propagandaindlæg, et mod
stykke til det katolske: Troens borg forsvares af paver og kardinaler; dets grund-
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Fig. 9. Brøns. Kalkmaleri på skibets nordvæg. »Bullen«
(p. 1225).

lag er hovedsagelig kapitel 10 af Johannes’ evangelium og kapitel 23 hos
Matthæus. Maleriet forestiller himmelborgen, på hvis øvre murværk en ind
skrift på latin (fra Johannes’ evangelium 10, 11) forkynder, at den gode hyrde
ofrer livet for sine får. Borgen er altså den himmelske fårefold, hvad der under
streges af, at Kristus selv står i indgangen; i samme kapitel siger han: »Jeg er
fårenes dør«, og kapitlet indledes med: »... den, som ikke går ind i fårefolden
gennem døren, men stiger andetsteds over, han er en tyv og en røver«. Hermed
sigtes til den fra begge sider fremtrængende mængde, fra venstre to lærde og
en bisp, der ved hjælp af stiger søger at tiltvinge sig adgang, endvidere en pave,
en kardinal, en konge og landsknægte, fra højre særdeles velnærede nonner, af
hvilke den forreste synes at stå på en stige. Foran kongens hest siger et skriftbånd:
»Christe, ape(ri) nob(is)« (»Kristus, åbn for os«), mens båndet bag Kristus svarer:
»a.... vos discedite a me etc. Luc. 13, 27« (»fjern jer, gå bort fra mig alle I uro
stiftere«). Skrifttavlen under Kristi højre hånd gengiver citat fra Matthæus 23,
et kapitel der indeholder Kristi fordømmelse af de skriftkloge og farisæerne:
hyklere, som tillukker himmeriges rige for menneskene; »thi I gå ikke derind,
og dem, som ville gå ind, tillade I det ikke«; kapitlet slutter med at forkynde
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Fig. 10. Brøns. Kalkmaleri på skibets nordvæg. »Himmelborgen«
(p. 1225).
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straffen over dem (de falske lærere, katolikkerne) og Jerusalem (d. e. Rom). Den
lille Kristusfigur til højre er Wilckens’ konstruktion tillige med skrifttavlen og
dens indhold41, der fejlagtigt stiller skarerne på hver side af borgen op som de
rige og mægtige contra de fattige og små.
Mens billedet af himmelborgen lod sig tyde ved hjælp af de ledsagende ind
skrifter, er forholdet anderledes ved det andet store propagandabillede, hvor
enhver oplysende indskrift er forsvundet. Det følger imidlertid af det ovenfor
behandlede maleris indhold, at også dette er et lutheransk indlæg imod pave
dømmet, hvor hovedsatiren sikkert har drejet sig om det senkatolske regimes
ryggesløse udstedelse af breve og buller. Man ser en pave mellem to kardinaler
bag ved et vældigt brev med 11 segl; bag de tre flokker sig repræsentanter for
den katolske gejstlighed, prælater, munke og lærde. To verdslige personer i
mindre format klynger sig til en munk. Brevets mod det katolske regime rettede
satire fremgår af de to narrefigurer, der peger på indholdet. — Under dette
hovedbillede, men i tilknytning hertil, er i ganske lille format malet to rækker
mennesker, verdslige, anført af en lidt større person, til venstre en munk, til
højre en »protestant« (i verdslig dragt), de to sidste ivrigt diskuterende, støttet
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af deres bagmand; mens de øvrige personer i den katolske række forholder sig
roligt, er der endnu en protestant, der hopper og gestikulerer. Tre katolikker
(den ene en dame), to af protestanterne og deres leder holder et brev (med eet
segl). Det ene katolske brev indeholder følgende initialer: G. I. M. T / H.
S. FDB / I A N, det andet, med gotisk skrift, opmalet som »Smer«(?), det
tredie tomt. Af de protestantiske »breve« kan kun lederens læses: »BABT / EP«,
de andre er tomme eller ulæselige, og man har næppe sikkerhed for, at de
ovenfor gengivne indskrifter er rigtigt opmalede. — Farverne er blågrønt, gul
brunt og gråt samt rødligt eller rødbrunt. Alle figurer har sort eller grå kontur.—
På tårnrummets sydvæg skal der skjule sig malerier af Luther og Melanchton42.
Korbuens udmaling og de to engle over den på triumfvæggen skyldes Wilckens.

INVENTAR
To gange i 1700’rne har kirken ofret store summer på restaurering af inven
taret. 1736 kom maleren Dorschæus fra Åbenrå selvfjerde og arbejdede i kirken
i fem uger. 1743 blev Johan Henrik Brochmann hentet i Åbenrå; han var der
selvanden i en måned9, og ved denne eller under Dorschæus har loftet fået sin
staffering. Under sidste restaurering 1945 ff. ved P. Kr. Andersen er inventaret
blevet hovedistandsat, ældre farver fremkaldt, noget nymalet. Stolestadernes
gavle står endnu urestaurerede, men med de oprindelige, helt pastelagtige
farver fremkaldt.
Alterbordet er muret og siden sidste restaurering klædt med glat fyrrepanel.
1854 nævnes, at alteret (i forbindelse med ommuringen af apsisbuen) er flyttet
frem i koret23, men 1855 rykkedes det tilbage på sin oprindelige plads9 og opmuredes omkring det oversavede monstranshus (p. 1231), der anbragtes på
hovedet med lågen mod øst.
†Alterklæder. Ifølge præsteindb. 1754 fandtes et rødt fløjls alterklæde med
årstallet 1662 og navnene Hans Outzen og Dorthe Jes Datter43. Regnskaberne
for 1698 og 1744 omtaler køb af lærred, damask »drill« og kniplinger9. Ved
alterets nedbrydning 1947 fandtes det dækket af ikke mindre end tre røde
alterklæder, det ældste med »H. Rador 1857«44 i bladkrans (indberetn.).
Altertavle (sml. fig. 11), senrenæssance, svarende til Gram (Haderslev amt p. 796)
og Skærbæk (p. 1252), den sidste ifølge kontrakt gjort før 1631 af Jens Olufsen,
Varde. De tre tavler er opbygget efter samme skema, med firsøjlet storstykke,
kvadratisk topstykke, topgavl med relief og selvstændige topstykker over side
felterne, men har i øvrigt mange afvigelser i detaljen; inden for værkstedets
produktion knyttes de sammen af sidefelternes rundbuede arkader. I tavlen
sidder atter (siden 1945) de oprindelige malerier, nadver, dåb, Golgatha og op
standelsen, til dels efter samme forlæg som Skærbæk og restaureret med disse
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S. A. Claudi-Hansen o. 1910

Fig. 11. Brøns. Indre, set mod øst.

som forbillede. De blev 1855 sat på loftet (hvor bl.a. et brædt af topfeltets
bagklædning forsvandt) og erstattet af fire malerier på lærred, udført af »sogne
fogedens søn fra Fardrup«, Andreas Hansen, der havde gået på akademiet og
rejst i Schweitz og Italien, og indsat i tavlen 1855—56, samtidig med Hansens
restaurering af denne23. De fire billeder, med samme motiver som de oprinde
lige (nadveren efter Rubens), er nu ophængt på korets nordvæg. — 1947 hovedrestaureredes tavlen, og en broget, noget splittet staffering fremkaldtes under
et par yngre lag (egetræsmaling, perlegråt). De gyldne frakturindskrifter fra
1855, der gentager ældre bibelord, bibeholdtes.
†Altertavle. 1654 forhørte bispen sig, i anledning af at Helvig Arenfeld til
Estrup havde begæret den gamle altertavle45. Her sigtes formentlig til den
gotiske fløjtavle, hvis apostelfigurer 185723 opstilledes foran vestpulpiturets
brystværn46. De 12 apostle, fra tiden o. 1500, ca. 40 cm høje, flere med vældige
skæg (jfr. fig. 13), har for største delen mistet deres attributter. Kun Paulus har
sværdet, Andreas sit kors, Johannes kalken, Judas Thaddæus køllen (fig. 13 d),
Matthias et øksehoved, mens Jakob den ældre er kendelig på sin korte kjortel
og den opkrammede hat. En skægløs apostel har både kalk (i højre) og et stort
sværdhefte (i venstre); figuren forestiller sikkert Matthæus, som billedskæreren
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Fig. 12—13 a—d. Brøns. 12. Bispefigur fra †sidealtertavle (p. 1230).
13. Apostelfigurer fra †hovedaltertavle (p. 1229 f.).

306

V. M. 1953

fejlagtigt har udstyret med en kalk (fig. 13 a). I den hule bagside er figurerne
forsynet med tre nummereringer, 1) den oprindelige (sortmalede minuskler),
2) rødmalede arabertal og 3) romertal, med stemmejern, de sidste fra 1953,
kun delvis samstemmende. At dømme efter den ældste nummerering har den
første opstilling været uortodoks47. Figurerne står nu med en under en hvid
maling fremdraget, broget barokstaffering; men der er talrige oprindelige farve
rester; således har Jakob den ældre haft gylden, rødtonet kappe (nu lakse
farvet), vistnok rød underkjortel (nu grå) og sorte sko.
*Maria med barnet fra †sidealter, o. 1275, franskpræget, blid og yndefuld,
med hovedlin under kronen48, der har mistet sine takker. Af Fritz Fuglsang
henført til mesteren for Kosel krucifiksgruppe49. 190150 kom gruppen til Flens
borg bymuseum og derfra 1922 til Nationalmuseet (D 10301).
Fra en †sidealtertavle, fra 1400’rnes begyndelse, stammer en ca. 65 cm høj
bispefigur, (fig. 12), der nøje, også ved sit ganske flade relief, svarer til en bisp
i det lille, gotiske alterskab i Hyrup (Landkreis Flensburg); nymalet 1953 i
frit valgte farver.
Altersølv. Kalk fra o. 1675—1700, men med gotisk foldeværksknop og seks
kantede skaftled med graveret stavværk samt en lille, fastnittet krucifiksgruppe
fra en ældre kalk; foden er rund, med skrå standkant, bægeret stort. Under
foden mestermærke, sammenskrevet IA i oval for Johan Andersen, Ribe (Bøje
2470), desuden indridset: 54½ Lod. 19,5 cm høj. 1643 repareredes †kalken,
der blev »brækket« i fejdetiden51. Disk med graveret cirkelkors og indprikket
ranke langs randen som Rejsby (p. 1160). Oblatæske 1706, trind, 8 cm i tvm.,
med svagt hvælvet låg, hvori medalje for reformationens 200 års jubilæum 31.
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okt. 1717. Om medaljen graveret kursiv: »Given Til Brøns
Kirck Af Prausten Peder Ægidii Dahler 1735«. To ens stemp
ler, HB 1706, for Henrich Bøtticher, Ribe (Bøje p. 357).
Vinkande 1920. Den tidligere vinkande af københavnsk por
celæn tjener nu som dåbskande.
Sygekalk, o. 1700, af type som Roager (p. 1176), dog med
indknebet hals over låget til den kugleformede vinflaske. På
fodpladen to ens stempler, et fraktur-W. 13 cm høj. Disk med
graveret cirkelkors og Ihs.
Alterstager. 1) Gotiske, sikkert ret tidlige, svarende til
Hammelev (Haderslev amt p. 623); 33 cm høje. 2) Barok, af
den i landsdelen meget almindelige type som Stepping fra
1733 (Haderslev amt p. 341 fig. 9); 39 cm høje. 3) Fire træ
lysestager til alteret forfærdigedes 1745 af Niels snedker i
Skærbæk13; de to er endnu bevaret, 18,5 cm høje, med tre
kugleagtige skaftled.
Fig. 14. Brøns.
Bogpult 1734, med udsavede skønskriftsbogstaver: IESVS *Søjle til monstrans
hus (p. 1231).
i ramme og kronet af akantusslyng. Forgyldte versaler på
forsiden: »Her Peder Ægidi Daler. Ao. 1734«. Bogstaverne er grønne med røde
kanter, slyngværket forgyldt. På alteret.
†Messehagel, skænket 1662 af sal. Hans Outzen og Dorthe Jes Datter43 (præsteindb. 1754).
Monstranshus, o. 1300, skab og søjle bevaret, men splittet og defekt. I sin hel
hed har huset bestået af et skab, i eet med et søjleagtigt fodstykke, samt et nu
forsvundet spir; på hver af skabets flankesider har der været en malet figur.
Som nævnt var det 1855 murede alterbord opført omkring det afsavede skab52,
mens søjlen nu er i Nationalmuseet53; fra 1901—22 var den i Flensborg mu
seum50. En kopi af den tilstilledes kirken 1957.
Selve *søjlen (fig. 14), hvis 17 cm lange undertap viser, at den har hvilet i et
fodstykke, har kapitæl med »bolleblomster«, der henfører stykket til unggotisk
tid, senest o. 1300. Højde 145,5 cm. Skabet, 98,5 cm højt, firkantet, 42 × 46,5
cm, er hugget i samme egeblok som foden. Retvinklet, vistnok nyere dør
med indfældede jernbånd; indenfor en jerngitterdør med lodret gennemstukne
stænger. Sekundært låsetøj. Det indre er tøndehvælvet. Et stort og to mindre
dyvelhuller har tjent til fastgørelse af spiret. Udvendig på skabets sider ses i
brunrødt-violet farve på kridtgrund rester af to malede figurer med glorie, den
til heraldisk højre med bispehue, men i øvrigt uden detaljer. Midt på skabets
bagside synes der at have været malet et skråtstillet skjold, hvis felt har været
grønt, men hvis mærke ikke længere kan bestemmes. I øvrigt ses på skab og fod
røde flader med grønne kanter og affasninger, mønstrede med stiliserede blom-
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ster, hvide på grønt, grønne på rødt. Det indre af skabet er lyseblåt med
påklistrede stjerner af guldpapir. Ved alteret.
Læsepult, o. 1600 (?), af eg, 131 cm høj, med snoet skaft; bogpulten yngre,
af fyr. I apsiden.
Alterskranke, 1850’erne, formentlig samtidig med alterets omdannelse, med
støbejernsbalustre formede som træer. Det afløste et »tralværk« fra 1701, gjort
af Hans Nielsen snedker, malet det følgende år af Jens Nielsen9.
Døbefont 54 (fig. 15), romansk, af granit, ifølge Haupt »ganz überarbeitet« 1858.
Kummen har mellem fire fremspringende mandshoveder en frise af 1) tre felter
med pentakvart, kompliceret roset, firblad med runde skiver mellem bladene.
2) to felter, i det ene liggende lilje, i det andet tre forskelligt udformede firblade,
3) bølgeranke og 4) tre kryds med varieret bladværk. Herunder krydsende bue
frise (som Abild o.a.). Foden har hjørnehoveder og relief på hver side: 1) affronterede løver, 2) affronterede fugle, 3) vildsvin og 4) tandhjul med korseger,
flankeret af to småliljer. Ifølge indberetn. o. 1910 var kummens bueslag malet
grønne og røde på blå bund. Før 1907 midt i koret, nu i skibets nordøsthjørne.
Dåbsfad af glathamret messing, anskaffet 1717 for 16 mk.13, 83 cm i tvm. I
bunden, ud til siden, er der en oval, konkav fordybning, 3,5 cm dyb, 22 × 14 cm,
hvori der nu står en riflet fajanceskål til dåbsvandet. Dåbskande (tidligere vin
kande), o. 1850, af københavnsk porcelæn, sort med forgyldt kors.
Fontehimmel, med malet årstal 1651, svarende til Rejsby (p. 1160); i dåbsscenen er Kristusfiguren forsvundet. Sekundær staffering (1857) med oprindelig
indskrift (»Huo som Troer« etc., Marc. 16,16) og årstal. Ophængt i snoet smedejernsstang, der tidligere stod i forbindelse med et hejseværk på loftet.
†Fontelukkelse(?). Dels som østpanel for sydstolene, dels om vægpanel på
triumfmurens vestside mod nord står fire tilfældigt sammenstillede panelstyk
ker med gennembrudte rankefelter foroven under gesimslisten, de to også med
tulipanblomster; disse sidste har muligvis hørt til en fontelukkelse (sml. Tønder
kirke p. 967) tillige med de påsatte topstykker (sml. fig. 15): kronet oval med
reliefskårne spejlmonogrammer: C 6 og M L, holdt af engle og alt omgivet af
udsavet akantusværk. De to andre panelstykker med simpel bølgeranke kan
have hørt til stoleværket. Lyst egemalet; men topstykkernes gamle staffering
fremkaldt: blå og gulbrune akantusranker med hvidt, monogrammer og kroner
gyldne på rød bund.
Vievandskar(?). En flad, ca. 35 cm høj, udhulet granitkumme, ca. 105 cm i
tvm., udhulingen 75 cm i tvm., groft tildannet på ydersiden, med en lige kant,
hvor den har stødt til væggen, er måske kirkens gamle vievandskar. I den tid
ligere præstegårds have, men påtænkes flyttet op på kirkegården.
Korbuekrucifiksyruppe (fig. 16), sengotisk, henimod 1500, skåret efter et
Egvad-gruppen (Åbenrå amt) nærtstående forlæg. Kristusfiguren, 175 cm høj,
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har halvtåbne øjne; både på arme og ben
er årer og sener stærkt fremspringende.
Det foldede lændeklæde har sikkert mistet
en flig på figurens venstre side. Sidefigu
rerne, 155 og 161 cm høje, står i sørgende
attituder:
for
Johannes’
vedkommende
har billedskæreren genoptaget den klas
siske stilling med hånd under kind. Sidefigurerne restaureredes 1908 under Flens
borg bymuseum55. Nyere kors. På loftet
ligger rester af det oprindelige kors, hvis
hulkantprofilerede arme har været afslut
tet af cirkelskiver og besat med korsblomster (sml. ndf.). Spor af røde kanter
på sort bund. Sekundær, opfrisket staf
E. M. 1937
fering. Ifølge Haupt var »die schöne Be
Fig. 15. Brøns. Døbefont
(p. 1232).
malung« til dels bevaret. På nyere bjælke
foran korbuen. På bagsiden af bjælken — hvor Helms 185421så apostelfigurerne
fra †altertavlen opstillet — er fastgjort korsblomster fra det oprindelige kors.
Prædikestol (fig. 18) i renæssance, med tilknytning til Ribe-stil; reliefskåret
årstal 1605, på otte fag, af hvilke de fire midterste springer frem som en poly
gonformet karnap; de hertil stødende fag står ikke, som ved Tønder-typen, vin
kelret på endefelterne, men skråt. Lidt stive relieffer af bebudelsen, besøgeisen,
hyrdernes tilbedelse, omskærelsen, kongernes tilbedelse, dåben, Golgatha (med
Maria og Johannes) og opstandelsen; de sidste tre relieffer fylder hele feltet. I
frisefelterne og de ret høje postamentfelter er der skrift med slanke reliefver
saler, i frisen: »Prædica sermonem / insta tempestive / intempestive / argue
obiurga / exhortare cum / omni lenitate / et doctrina 1605«, oversat i lydhim
melens malede indskrift. I postamentfelterne: »O quam speciosi sunt / super
montes pedes« etc. Esaiæ LII. Under de beslagværksprydede postamentfremspring er der englehoveder og herimellem liljenedhæng. Syvsidet underbaldakin
med flade bøjler og bærestolpe med affasede hjørner. Opgang gennem triumf
muren med nyere trappe. Samtidig himmel af plan som stolen, men med spids
karnap og gennemløbende frisefelt. Liljenedhæng som stolen, høje, gennem
brudte topstykker med cirkler omsluttende ungrenæssanceagtige mands- og
kvindebuster; loftet er delt af profillister56. 1746 gjorde Peder snedker en bog
stol9. — Ved istandsættelsen 1953 konstateredes, at stolen oprindelig havde
stået med en partiel staffering »kun med Guldlinier og en Kødfarve paa Ansig
ter«. Under to yngre lag (det yngste 1857) med hovedsagelig hvidt og gråt frem
droges en barokstaffering, der ved en (nu overmalet) indskrift i det mod væggen
Danmarks

Kirker,

Tønder

amt
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vendende storfelt dateredes til 1743; den dominerende farve er grøn, omkring
storfelterne er der rødt, mens reliefferne er hvidmalede; søjler og underbaldakin
er rødbrunt marmorerede, bøjlerne, samt listerne på himmelens underside blå,
og desuden er der en del guld. I himmelens frise læses med gyldne versaler:
»2. Timoth. 4. Predicke ordet, holt ved i tide, i wtide straffe, skelde, formane
met all langmodighed oc lerdom«.
Stoleværk (sml. fig. 11). Til oplysning om det smukke, gedigne stoleværk,
hvoraf kun gavle og døre er gamle, foreligger følgende meddelelser: 1729 købtes
i Altona fyrretømmer til de nye stoles opbyggelse, og fyrredeller til dørene
købtes i Åbenrå; 1730 fik Niels Christensen snedker (vistnok fra Skærbæk) og
hans svend 147 mk. for stolenes opbyggelse samt kost i 27 uger9. 1759 rettedes
stolene13, og 1855 fornyedes ryg og sæder57. Kirken rummer nu ikke mindre
end 36 gavle i nord og 39 i syd, alle med tilhørende døre; en tilsvarende gavl
med to døre på pulpituret. De glatte gavle med trekløver-topstykke svarer til
Roager og Spandet (p. 1178, 1190), men dørene i Brøns har foroven en gennem
brudt fylding med en udsavet, tulipanagtig blomst. — Som østpanel i sydstolene
tjener panel fra †fontelukkelse (p. 1232). Oprindelig, fin staffering vel fra 1736,
da maleren Dorschæus fra Åbenrå selvfjerde arbejdede i fem uger i kirken9.
Bundfarven er blå, gavlenes topstykker røde med gult fladsnit og blå midt
cirkel med forgyldt nummerering, malet perspektivfylding på plankerne, med
rød-blå-hvid marmorering; dørene har gule profillister, den nedre fylding grå
hvid marmorering, den udsavede blomst i øvre hvidgrå med gul-brune blade.
†Herskabsstole og lukkede stole. Til Astrupgårds herligheder hørte en inde
lukket stol med vinduer; i alt fandtes der »i gamle dage« ni sådanne stole i
kirken58. 1742 førtes herredsfoged Bentzens »indluct stoel« til Klixbüll, men
erstattedes af en anden9. Endnu 1801 noteres indtægt af denne stol13, ved
norddøren, hvor den optog plads for tre kvindestandelser; herredsskriverens
stol optog kun to mandsstole blandt de ringeste standeiser »fra den søndre
kirkedør af«59. Også på pulpituret var der lukkede stole60. De lukkede stole
er sikkert forsvundet ved oprydningen 1855—579.
Den eneste bevarede, lukkede stol, nu bag alteret (tidligere i korets nordvest
hjørne), tjener som præstestol; den er af skabstype, fra o. 1700, med skyde
vinduer, forsiden med tre fag (det ene dør), kortenderne nu på to (oprindelig
vistnok tre). En smuk barokmarmorering med båndakantus, blomster og malede
perspektivfyldinger, samtidig med stolestadernes staffering, fremdroges 1953.
I frisen, kun delvis afdækket: »Kierken blev malet Ao 1736«.
Degnestolen, i koret, op ad triumfmuren i syd, er bygget sammen med op
gangen til prædikestolen, delvis dannet af balusterværk (som på trappen til
pulpituret); håndstangen mellem støttestolperne kan slås ud som offertavle.
Formentlig ændret 1855—57.
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Fig. 16. Brøns. Korbuekrucifiksgruppe (p. 1232).

V. M. 1953

Kirkekister. 1) Middelalderlig, af eg, med hvælvet låg, 128 cm lang, 55 cm
bred og ca. 50 cm høj, stærkt jernbundet med tværbånd og korte hjørne-vinkeljern; snoet hankering i to snoede stænger for hver ende. Indvendig skud- og
drejerigel langs forside og ene kortside; hvælvede sømhoveder. På loftet, i dårlig
stand. *2) Omtrent tilsvarende, 149 cm lang, 65 cm bred og 64 cm høj. Siden
1922 i Nationalmuseet (nr. D 10299).
†Dørfløj. På »den store Kirckedør« stod med jernsøm et årstal: 1549 eller
1649; sømmene i det andet ciffer var delvis borte (præsteindb. 1754).
Pulpitur i vest, 1698, da der noteres udgift til stole »på den nye loft9«, med
senere, bred, smiget midtkarnap, flankeret af 2 × 6 fyldinger adskilt af rammestykker med kunstfærdigt udsavede fyldinger. Frise og postamentfelt er gen
nemløbende. Foran storfyldingerne står apostelfigurerne fra den katolske †alter
tavle; karnappens tre fyldinger er optaget af orgelpiber. På de enkle søjler er
der skjolde (kun eet oprindeligt) med reliefskåret »Anno 1698«. Opgang 1857
fra tårnrummet. 1953 fremdroges de oprindelige, smukke farver: gule og grønne
ranker på gulhvid bund, rødt, grønt og lidt guld på profilerne, røde og grønne
bølgeranker i karnappens lodrette rammestykker. — Af de gamle stole er i syd
79*
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bevaret fire stigende bænke med tilhørende gavle og døre, fornemmere og rigere
end gulvets, måske derfor stammende fra en lukket stol her (jfr. p. 1234). Nord
for orglet står en stolegavl med dør; i gavlens topstykke fremdroges spejlmono
grammet P. G. H., sikkert henvisende til tingskriver (1727—45) Peder Greger
sen på Holmegård (i sognet). Rygpanelet har gode renæssanceprofiler, måske
fra et ældre †pulpitur.
†Pulpitur. Regnskaberne for 1581 noterer: »Eines nyes Bohn gelecht und in
der Kercken vormahlen lathen«61.
Orgel, 16999, værket ombygget og udvidet 1936—3762 af Marcussen og søn,
Åbenrå, med to manualer og pedal, 14 stemmer, mekanisk. Det oprindelige
orgel, hvis værk, udført af Herman Schaffehardt fra Hamborg63, havde under
gået store reparationer og fornyelser 1774 (Amdie Worm)59, 182923 og 190638,
var skænket af Peder Thomsen i Brøns Mølle og hustru (sml. mindetavle ndf.),
og ved fundats af 25. maj 1725 (præsteindb. 1754) afsatte giveren en sum til
vedligeholdelse. Orgelhuset, hvis midttårn rager op over loftshøjde og dækkes
af en trækuppel, minder i façaden, med de etagedelte pibefyldinger inden for
de spidse sidetårne, om Højer (p. 1042). De smalle vinger består af storakantus
ligesom pibefelternes baldakiner. Staffering som pulpituret, bladene gyldne.
Pengeblok, 1600’rne, indfattet i jernplader, der holdes på plads af fem brede
tværbånd; låget af jern, med siksakmønstrede hængselbånd, i hvis ene krampe
en oprindelig cylinder-hængelås er bevaret. Sortmalet. I korbuen.
Klingpung, med drejet skaft, jerntap og skindforet klædespose med guld
galoner samt sølvklokke.
Mindetavle. 1699, for orglets oprettelse. Ifølge regnskaberne for år 17009
ophængt »til en Kjendetegn for Sr. Peder Møllers Høflighed mod Kirken« og
stafferet af Jens Melsen fra Ribe. Den nævner på latin64 giverens og orgel
byggernes navne samt udtaler gode ønsker for dem. Den enkle trætavle flan
keres af snoede søjler med toskanske kapitæler og har udsavede vinger, top- og
hængestykke. I storfeltets hjørner er der store trekantbosser og inden for ram
men brudte springlister, der gør skriftfeltet ottekantet. Gylden skrift på sort
bund, i topstykket 1. Sam. 2, 30, i hængestykket: »Med Bevilling paa Kirkens
bekostning opsatt«, med fraktur, mindeskriften kursiv. Hvide søjler, røde bosser,
springlister guld og sølv; vingerne malet med ørnehoveder.
Lysekrone, 1736, med 2 × 7 S-formede arme, syv knoppede prydarme, skaft
med ægformet led og kronet af flakt ørn. Stor hængekugle med profilknop og
graverede versaler: »Veræret af probsten udi Prøns(!) Herr Peter Æ G D
[Ægidius Daler] 1736«. Snoet jenstang med smedejernsblomst og kugler. De to
andre kroner er fra 1928.
Kirkeskib, o. 1910, »Republic of Boston«, skænket 1929.
Ligvogn (fig. 19) fra sidste halvdel af 1800’rne.
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Hude fot.
Fig. 17. Brøns. Epitaf 1668,
over Hans Outsen (p. 1238).
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Hude fot
Fig. 18. Brøns. Prædikestol 1605
(p. 1233).

Sejerværk. Formentlig fra 1710, da regnskaberne13 noterer: betalt 574 mk.
lybsk for et urværk; det fik skiver til alle fire sider, sorte og forgyldte, men hver
skive havde, som nu, kun een viser (»timeklokken«). Tømreren rev det gamle
urhus ned og byggede et nyt; den bærende bjælkekonstruktion er bevaret.
Efter talrige reparationer, fornyelse af skiver og visere (1730’rne)9 omtaltes det
1846 som »et urværk af ingen værdi«23. 193265 hovedistandsattes det, og det er
ikke meget, der synes fornyet. Jernrammen har smukke volutbøjler. — Af oven
stående fremgår, at det nuværende urværk ikke er kirkens første; der er forhold
i tårnet, der tyder på, at kirkens første ur var jævngammelt med tårnet, og at
det muligvis kun havde skive mod byen (sml. p. 1222).
Klokker. 1) Gotisk, 1300’rne ell. 1400’rne, skriftløs, højde 100, tvm. 88 cm
(Uldall p. 134). 2—3) 1920. Genforeningsklokker, støbt i De Smith’ske jern
støberier, Ålborg66. †Klokker. Før 17309 havde kirken to stirmere (småklokker)
i korspiret og to i tårnet; men dette år kom Joh. Hendrich Armowitz, nedtog
de to stirmere, af hvilke den ene var gået i to stykker, og leverede en »middel
mådig« klokke på ca. 300 pund. Foruden den bevarede skriftløse var der da en
klokke med indskrift: »Anno 1594. Uth dem füre bin ick geflaten. M. Melcher
Lucas klockengeter tho Husem hefft mi im namen Gades gegaten«. På klokken
var der ifølge præsteindb. 1754 et relief, der forestillede enten korsfæstelsen
eller opstandelsen. »Klocken fremstiller og, at Brøns Kirckes Patron den Tid,
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den blev støbt, var S. Wilhadus og dens Archidiaconus i Ribe var M. Erasmus
Hejtmann etc.« Den »middelmådige« klokke havde, ligeledes ifølge præsteindb.,
»inscription, at Sognepræst og Kirckeværge Hr. Peder Dahler i Brøns har ladet
den støbe i Husum ved Johan Armowitz A. 1731«67. 1854 mistede den største
klokke (ca. 1300 kg.) sin lyd, efter at den i længere tid havde været revnet23.
1889 omstøbtes den hos Ulrich i Apolda68. Denne klokke og klokken fra 1731
fjernedes af tyskerne 1917.
Gammel klokkestol (fig. 4), af eg, en gotisk del, bestående af to »vægge« med
tre krydsbåndsfag, antagelig 1681 udbygget med en jævnstor parallelvæg på to
krydsbåndsfag. I det nye fag pynteligt indskåret: »HOB Anno 1681«.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) 1668. Hans Andersen Haffuerwad fordum kgl. maj.s ridefoged i
Konstrup og Hueding herreder i 22 år, siden herredsfoged i Hueding herred i
22 år, d. 1651 i sin alders 71. år, og hustru, Mette Jespers Daater, d. 1658 i sit
70. år. Gift i 45 år (tre sønner, fem døtre). Sandsten, med rektangulært skriftfelt i storstykket, flankeret af Tro og Håb (værkstedets vanlige kvindetyper,
jfr. ndf.) og smalle blad-vinger med svungne kvindeskikkelser. Tilsvarende top
felt og -vinger kronet af gavl med kugle. Hængestykkets felt er ovalt med bred
ramme af samme form. Under dyderne og hængestykket er der konsoller med
bladværk. Hvid frakturskrift på sort bund, i storfeltet mindeordene, i topfeltet
»Salige er de døde« etc. Apoc. 14, i hængestykket: »De som troer« etc. Joh. 11,
samt årstallet. På undergesimsen, under dyderne, malede våben, hans lodret
delt, med to gyldne stjerner på sort (eller blå) bund i felt 1 og halv blomst i
felt 2, hendes med en halv mod højre springende hjort. Fra samme (Ribe?)værksted som flere epitafier i Ribe og Haderslev domkirker (se f.eks. Bonaventura Rehefeldts epitaf i DK. Haderslev amt p. 164 ff.). Nu på skibets syd
væg, tidligere på nordvæggen tildels dækkende kalkmalerierne.
2)
1668 (fig. 17). »Denne Taffle haffuer Hans Outsen oc sin kiere Hustru Dorte
Jessdaater ladet opsette 1668«. Stort barokepitaf af eg. Storfeltet flankeres af
dyde-karyatider, Tro og Retfærd, med kors og sværd samt skjold, i festlige
dragter og med kroner som kapitæler. Topstykket krones af den opstandne
Kristus og flankeres af to frit anbragte ovaler med stiftermalerier. Ornamen
tikken er opløst og karakteristisk ved de brede dejgagtige bølgerande. Broget
staffering, hvor hvidt dog slår kraftigt igennem. Skriften er gylden fraktur på
sort, i storstykket: »Actor 4. Der er icke salighed« etc., i topfeltet: »Rom 4.
Christus døde« etc., i hængestykket mindeordene. Malerierne af de to afdøde
er på træ, i trekvart profil, han i sort med stor, hvid nedfaldende krave, hun
med gennemsigtig bærekrave over udringet, sort kjole og med lille, baretagtig
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hat. På væggen under storvingerne er fastgjort to ovale plader med afdødes
malede våben, hans svarende til Hans Andersens (nr. 1), halv okse som hjelmtegn og initialerne HOS, hendes lodret delt med to rosetter i første, een i
andet felt; hjelmtegn: rose på stilk. Initialer: D I D . Tidligere i skibets nordøsthjørne, nu på sydvæggen. Fra Middelfart-billedskæreren, Hans Nielsen Bangs
værksted (sml. prædikestolen i Vilstrup, Haderslev amt p. 38779).
Gravsten. 1) Romansk, af grovkornet, rødlig granit, 153 × 53—48 cm, 16 cm
tyk, med stort reliefkors omtrent svarende til Hviding (p. 1149); i korsvinklerne indhugget lire liljeagtige figurer kronet af lille kors. I tårnrummet.
2) O. 1553. Kerstin Pers69, »som boede ii Astrop anno 1553«. Som nr. 3. På
kirkegården.
3) O. 1560. Peder Truelsen, »som boede ii Astrop anno 1560«. Brudstykke af
grå kalksten, 60 × 87 cm. Op ad tårnets nordmur.
4) O. 1579. Niels Persen70, »som boede ii Astrop anno 1579«. Lysgrå sand
sten, 60 × 88 cm; tværskrift med fordybede versaler på stenens øvre halvdel.
På kirkegården.
5) Slutningen af 1500’rne. Engebo[rg] Nils Kun, »som [boede i] Astrop
anno ...«. Brudstykke, som nr. 2. På kirkegården71.
6) O. 1614 (?) [Gregers Christensen72, sognepræst i Brøns] i 56 år, d. 1614.
Grå kalksten, 215 × 106 cm; tværskrift med slidte, fordybede versaler; midtpå
indristede, båndophængte skjolde, hans helt udslidt, hendes med kors over ? G;
fordybede rammelinier og hjørnecirkler med evangelisttegn. Fra samme værk
sted som nr. 7. Som trappesten fra skib til kor73.
7) O. 1620 (?), genanvendt o. 1747 og o. 1781. 1620 døde ».......................... gervad som
vaar herritsfoget i 19 aar hans alder 77 aar«. Grå kalksten, 179 × 89 cm, som
nr. 6. I skjoldene monogrammer, hans med AHV, hendes med ? IS. Her
under sekundær tværskrift med reliefversaler for a) [Hans Skak Brøns, d. 1747],
og b) Han[s] Federsen [Schak], kirkeværge, [f. i] Brøns [6. jan. 1738, d. på
Havervadgaard 28. febr. 1781]74. Fra samme værksted som nr. 6. Mod tårnets
nordmur73.
8) O. 1629. Karen Iapes i Brøns, d. 10. juli 1629, 39 år gl.; herunder ma
nende vers. Rød kalkstensflise, 51 × 51 cm, med reliefversaler og naive englehoveder i hjørnecirkler. Forneden, brudt af kranie, fordybede versaler: »Det
du est nu, var jeg i lifve« etc. I tårnrummet.
9) O. 1651 (?) F....ns, d. ?, og hustru ...te Mickelsdat[ter], d. [1]651 (?).
Hvidgrå kalksten, 205 × 87 cm, med slidte reliefversaler. Foroven, i arkade,
engel, der foran sig holder symmetrisk skjold, vandret delt af bølgelinier og
herunder lodret delt; i felt 1 vistnok månesegl, i felt 2 og 3 en stjerne. I de
øvre hjørner rosetter, hvorimellem englehoved, i de nedre evangelistcirkler,
hvorimellem dødssymboler. Vest for tårnet.
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10) O. 1658, med sekundær indskrift o. 1750. Hans Andersen Hafueruad, d.
1651 i sit 71. år, og hustru Mette Iespersdaater, d. 1658 i sit 70. år. Lysgrå
kalksten, 176 × 106 cm; toliniet randskrift med fordybede versaler. Hjørne
cirkler med evangelisttegn. I midten to båndophængte, symmetriske kartoucheskjolde, det ene med HA over udslidt mærke, det andet med MID over
springende hjort med slange i munden; herunder religiøse versalindskrifter og
nederst oval med dødssymboler. Sml. epitaf nr. 1. Over skjoldene sekundær
versalindskrift for Karen Schakes af Brøns, d. 21. sept. 1750 i sit 86. år. An
tagelig fra samme værksted som nr. 12. I tårnrummet73.
11) O. 1697 (?) eller lidt yngre. Anders Knudtsen af Søndernis, d. 16. jan.
1697 74 år gl., og hustru ... Ber[tel]s datter, d. ? 76 år gl. Rød kalksten,
179 × 105 cm; toliniet randskrift med reliefversaler. Hjørnecirkler med evan
gelisttegn, forneden rektangel med dødssymboler. Øverst i midtfeltet en ud
slidt, sekundær (?) versalindskrift. Fra samme værksted som nr. 16 og 20.
Mod tårnets sydmur.
12) O. 1699. Hans Outsen Brøns, d. 1 6 . . , og hustru Dorte Ies daater, d.
1699 i sit 74. år. Gråbrun kalksten, 165 × 104 cm, med skrift og evangelist
cirkler som nr. 10. I midtfeltet oval (slidt versalindskrift på randen) med op
standelsen, herunder englehoved mellem to skjolde, fra hvis hjelmløv der vok
ser blomsterranker op omkring ovalen; i hans skjold HO over træ, oksehoved
som hjelmtegn, hendes med DID over samme træ, rose som hjelmtegn. Ne
derst kartouche med religiøs indskrift. Sml. epitaf nr. 2. Fra samme værksted
som nr. 10. I tårnrummet.
13) 1600’rne. Slidt indskrift over Nil .. og An ... Ane Federsdater, f. på
S. Martins dag 16?0 »hendes alder 8 dag«. Grå kalksten, 100 × 45 cm; tvær
skrift med reliefversaler, i hjørnerne englehoved; over skriftfeltet fordybet
hjerte. Trinsten foran sakristidøren.
14) 1650—1700 (?) Mi ... og hustru Kies .. Rødlig kalksten, 146 × 102 cm,
med næsten udslidte versaler i kartouchefelt. Hjørnecirkler med skrivende
evangelister, mellem de øvre Kristus på korset, mellem de nedre religiøs ind
skrift. Vest for tårnet.
15) Begyndelsen af 1700’rne. Hvid kalksten, 178 × 111 cm, stærkt efterhugget og opbanet. Oval skriftfelt i bladramme; i hjørnerne siddende, læsende
evangelister, hvorimellem deres tegn. Sekundær indskrift over Peter Jensen
Obeling, d. 1892. Syd for skibet.
16) Begyndelsen af 1700’rne. Brun kalksten, 214 × 139 cm, indskriften ud
slidt. Hjørnecirkler med evangelisttegn; på den ene kortside indhugget bo
mærke (to krydser med den ene skråstreg fælles, højre skråstreg har foroven
vinkelhage). Fra samme værksted som nr. 11 og 20. Trinsten til tårnet.
17) O. 1707(?). TN Winter og KID, Astrup, sikkert Truels Nielsen Win-
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ter, d. 1700 (?), og Kirstine Jensdatter, d. 170775. Ottekantet, rødlig kalkstensflise, 73 × 73 cm, med fordybede versaler; foroven indhugget rankemønster.
På kirkegården.
18) O. 1708, med sekundær indskrift. »Trende brødre, nu trende borgere udi
himmelen«, Hans Andersen Outzen, d. 1701, Iesper Outzen, d. 1683, og Chri
stian Outzen, d. 1708; alle tre levede i enlig stand, »den 1. 48, den 2. 29, den
3. 5.. [år]«. Gråhvid kalksten, 213 × 150 cm, med fordybet versalindskrift i
stor, oval bladramme, der når ud til kanten; i hjørnerne bladslyng. Sekundær,
fordybet versalindskrift for Peder Pedersen Ewaldt, fordum organist og degn
i Brøns, f. ?, d. 1762 46 år gl., og hustru Herlich Margaretha [Ewal]dts; gift
i 23 år, een datter Chatharihn[a] Fridericha, »som var 12 uger gammel ..« I
tårnrummet73.
19) O. 1733. Peder Thomsen, fordum møller i Brøns mølle, d. 12. aug. 1725
i sit 80. år, og hustru Magdalena Peders søn(!), d. 20. jan. 1733 i sit 7(8?) år.
Grå kalksten, 209 × 144 cm; fordybede versaler i stort ovalfelt med laurbær
blad-ramme. Øverst i feltet den opstandne Kristus, i oval, flankeret af blom
ster og drueklaser. I hjørnerne storakantus, foroven og forneden fladovaler
med religiøse indskrifter (sml. orgel p. 1236). I tårnrummet73.
20) O. 1735 med sekundær indskrift. »Palmsøndag 6. aprilis 1721 blef Anders
Lavritzen sandemand i Brøns begraven i hans alders 74 år minder 4 uger«. 6.
jan. 1735 begravedes »Anna Anders koen«, 83. år, 1 md. og 3 uger gl. Rødlig
kalksten, 176 × 119 cm, med treliniet relief-versalindskrift ved de tre sider, to
liniet foroven. Hjørnecirkler med evangelisttegn; nederst i midtfeltet spejl
monogram, A L. Sekundær indskrift i fortsættelse af den oprindelige, med
reliefversaler, navnet med skriveskrift: Christen Anders[en], f. 1736, d. 1805 i
Brøns. Fra samme værksted som nr. 11 og 16. Mod tårnets nordmur.
21) O. 1746. »Her hos og under ligger støven af 3 præstemænd og deris hu
stru«: A) Ægidius Laugesen Wedel, f. 1635, præst til denne kirke 166376, d. 1.
nov. 1686, B) Jens Lauridssen Guldager, f. 1647, præst 1687, d. 2. febr. 1691,
og C) Peder Ægidiisen Dahler, f. 1665, præst 1691, d. 10. marts 1746, samt D)
Margreth Christine Reimers, f. 1648, »copuleret med« A) 19. sept. 1670, med
B) 3. maj 1688, og med C) 25. nov. 1691; 11 børns moder og børnebørns olde
moder, d. 10. nov. 1729. Grå kalksten, 188 × 135 cm, tværskrift med fordybede
versaler og enkelte store skønskriftsbogstaver. Skriftfeltet flankeres af en smal
bort med bladværk og blomster, i hjørnerne kvartcirkelslag med blomster. Lå
før 1855 midt i koret23, nu i tårnrummet73.
22) O. 1746. Peder Ewald, fordum organist, degn og skoleholder til denne
menighed, f. 1677, d. 1729, og hustru Karen Fedders daater Beier af Astrop,
f. 1678, d. 174[6], i 23 års ægteskab [fire] sønner og tre døtre, af hvilke den
førstefødte hviler her, d. 1722, 1? år gl. Grå kalksten, 134,5 × 84 cm; tværskrift
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med fordybede versaler77; i hjørnerne englehoved. Rammelinie. 1 tårnrummet73, hvor også sønnen ifølge regnskaberne13 begravedes 1722.
23) O. 1803(?). Gårdmand Jes Andersen i Havervad, f. 31. okt. 1762, d. 16.
aug. 1803. Oval, grå sandsten med profileret kant, 91
× 56,5 cm; kursivskrift.
Vest for tårnet.
24) O. 1811 (?). Sandemand Jep Bertelsen, f. 3. (el. 5.) aug. 1775 (el. 3), d.
2. jan. 1811. Som nr. 23.
25—26) O. 1832. Anke (?) Marie Truelsdatter, f. 28. aug. 1773, d. 11. maj
1832. Som nr. 23. — Til denne gruppe (nr. 23—26) hører også en sten over ...
Jessen, d. 1852, og Carl Jessen, d. 1855.
27) O. 1835. Anna Marie Hans kone, f. i Søndernes 9. febr. 1754, d. i Haver
vad 13. jan. 1835. Rød, oval kalksten, 59 × 55,5 cm, med fordybet skriveskrift
og foroven strålesol; profileret kant. Syd for skibet.
28) O. 1836. Anna Hansen, f. i Havervad 24. febr. 1785, d. 22. april 1836.
Som nr. 26, forneden lysestage bag korslagte grene.
29—30) O. 1841. Gårdmand Hans Andersen, f. i Haverwad 8. okt. 1751, d.
smst. 10. april 1841. Som nr. 26. — Til samme gravsted hører også en sten
over Niels Andersen Hansen, d. 1854.
31)
O. 1849. Otto Dietrich Krichauff, forhen tingskriver i Hvidding og
Nørrangstrup herreder i næsten 20 år, f. i Tønder 21. sept. 1779, gift med
Cecilie Dorthea Marquardsen 1813. »Under den slesv. holst. Opstand forblev
han sin Konge og sin Pligt troe, hvorfor han maatte flygte til Riibe, hvor han
døde« 4. febr. 1849, savnet af enken. Grå sandsten, 187 × 107 cm, med fordybet
skriveskrift inden for bladoval; i de øvre hjørner palmebærende engle, der hol
der en krone over ovalen, nederst vinranker omgivende et rektangulært skrift
felt. Op ad tårnets sydmur.
32) O. 1861. Cecillia Dorthea Krichauff, f. Marquardsen, f. i Broager 10. juni
1788, d. i Brøns 17. febr. 1861. Som nr. 31.
†Gravsten. O. 1596. Sandemand Niels Willadsen i Brøns, d. 29. jan. 1596, 67
år gl.; berømmende indskrift på latin forfattet af sønnen mag. Willads Nielsen,
rektor i Viborg. På kirkegården78.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: Sager ang. de enkelte sogne. Brøns 1865—1908.—
Brøns præstearkiv: Ba 1—3 1765—1917. Libri datici. — Bb 1—2 1522—1817. Gamle
embedsskrivelser
m.v.
Bb
4
1800—1917.
Indgåede
skrivelser.
—
Bb
7
1867—1918.
Korrespondancesager. — Bd 2. Sager til aktfortegnelsen II, 9. 1895- 1914. Betr. kirch
liche Bausachen. Ca 1 1609- 1869. Regnskabsbog. — Ca 3 1854—81. Regnskab over
kirkens udgifter. — Ca 4 1882—1900. Regnskab over kirkens indtægter og udgifter.
H 1. Chronik der Gemeinde Brøns. Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i
almindelighed. Præsteindberetninger til O. Worm 1638 (O. Nielsen, i Danske Saml. 2.
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rk. IV, 120) og til Thurah 1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918, med indlagt tilbud
1889 fra C. F. Ulrich, klokkestøber i Apolda (NM). — Museumsindberetninger af S. A.
Claudi-Hansen o. 1910, P. Nørlund 1922 (kiste, søjle til monstransskab, madonna), Eigil
Rothe 1923 (kalkmalerier), Egmont Lind 1929 og 1931 (kalkmalerier, 1931 genrestaure
ring), P. Kr. Andersen 1940 (altertavle), 1947 (altertavlen istandsat, alterbord og mon
stransskab;
prøveafdækninger),
1954
(generel
istandsættelse)
og
Chr.
Axel
Jensen
1947
(monstransskab). — Sognepræst A. Malling, brev af 28. nov. 1940 (gravsten). — Under
søgelse og beskrivelse af Elna Møller, Erik Moltke, Mogens Bencard, Erik Hansen og
Vibeke Michelsen 1953 og 1954.
Tegninger og opmålinger af Heinrich Hansen 1858, V. Koch 1887 (efter Heinrich Hansen)
og H. Storck (NM) og V. Ahlmann (Kunstakademiets samling af Arkitekturtegninger).
J. Helms: Tufstenskirkerne i Omegnen af Ribe, i Ny Kirkehist. Saml. I, 1857-59, p. 616 ff.
Samme: Danske Tufstens-Kirker I, 1894, p. 82 ff. — Haupt I, 399 ff. — Carsten Petersen,
i SJyAarb. 1939, p. 207—14. — A. Malling, i Den nordslesvigske Kirke, red. af H. Hejselbjerg Paulsen I, 1945, p. 205 ff. — Samme, i Kirkeblad for Brøns Sogn 6. jan. 1946—5.
febr. 1950.
1
Danske Allas VII, 189. 2 Udg. af Sv. Aakjær 1926 43. — Under stridighederne
med de sønderjyske hertuger tik kongen 1285 tildømt sognet (Diplomatarium danicum
2. rk. III, nr. 139 og 170). 3 Det kan også nævnes, at ved den store, frivillige landeskat
1524 sattes Brøns kirke til 60 mrk., mens f.eks. Hviding og Skærbæk kun gav 32 mrk.
og de mindste kirker 6 mrk. (Carsten Petersen p. 208). 4 Acta pontificum danica nr. 882.
5
Acta pont. nr. 4094, jfr. Repertoriet 2. rk. nr. 10787. 6 Kr. Erslev og W. Mollerup:
Frederik den Forstes danske Registranter, 1879, p. 335, jfr. Ny Kirkehist. Saml. I I I ,
840 f. 7 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: capsa 63, pk. 83. Fortegnelse over sysler, herreder
etc. 1668. — Det kan i denne sammenhæng anføres, at bispen 1696 tillod kgl. ridefoged
i Hviding og Nr.-Rangstrup herreder Ditlev Outzen at oplægge korn på kirkens loft, da
han havde skænket herredernes fattige kirker 30 rdl. (notits af Carsten Petersen, LA.
Åbenrå, Carsten Petersens privatarkiv). — Endvidere kan omtales, at 10 mænd fra Brøns
1628 på sognets vegne kaldte en præst, hvorefter ærkedegnen anmodedes om at konfirmere
valget. (Joh. Hvidtfeldt, i SJyAarb. 1941, p. 73). 8 En tavle bag alteret giver følgende
oplysninger: 1851 blev 5 nye vinduer indsat på søndre side af kirken. 1852 blev kirke
gården planeret, 1854 blev begge udbygninger nedbrudt, nemlig sakristiet og våbenhuset.
Indgangen i den vestre ende, en ny mur opført mellem højkirken og forhallen, bælgen
flyttet og materialhuset opført og den søndre side af diget opført og stenene kløvet dertil.
1855 blev de andre 3 sider af diget færdige af slagne sten. Muren mellem alteret og kup
pelen borttaget, en ny bue der opført, og kirken fik 4 nye vinduer på den nordre side.
Et nyt knæfald, nye stole og gulv hele kirken igennem. 1856 loftet gipset i lavkirken.
1857 loftet gipset i højkirken, hele kirken med altret malet og kirkegården beplantet med
træer. 9 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Tørninglen 1689—
1863. 10 Den østre nævnt 1643, den søndre 1645 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk.
1591—1654), den vestre og nordre 1737 (jfr. note 9). 11 Indgangene og degneboligen
er vist på en plan, bilag til LA. Viborg. Ribe bispearkiv: bispesager. Indkomne breve fra
Ribe amts søndre provsti 1813—18. 12 1763 erklærede kirken sig villig til at afstå lidt
af kirkegårdens nordøsthjørne til Brøns skole (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: bispesager.
Indkomne breve fra Tørninglen 1829—64). 13 LA. Åbenrå. Brøns præstearkiv: 1609—
14
1869.
Regnskabsbog.
LA.
Åbenrå.
Brøns
præstearkiv:
1522—1817.
Gamle
embeds
skrivelser. 15 Ifølge præsteindb. 1754 er hele den lave kirke (koret) »trindt omkring
bygget af blot Cement Steen« (tuf). 16 I Brøns kirkeblad 5. maj 1946 antages det, at
den øvre del af skibets nordmur og vestgavl er stærkt ombygget i tegl; dette gælder dog
ikke gavlen (hvis øvre del er fjernet ved tårnets opførelse) og muligvis heller ikke nord
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muren, hvis rige anvendelse af munkesten på dette sted meget vel kan være oprindelig.
17
Den nuværende, 140 cm høje bisokkel er en tilføjelse fra forrige århundrede. 18 Sml.
DK. Maribo, p. 18, fig. 7. 19 Dette forhold skyldes muligvis, at man ved lisenernes an
læggelse havde planer om at afslutte skibets mure med rundbuefriser ligesom på koret,
en plan, som må være opgivet, da man endelig nåede så vidt. 20 Den mulighed, at der
ligesom i Spandet (p. 1184) har været en forskellig liséninddeling i syd og nord, kan dog
ikke afvises. 21 Helms har besøgt kirken før og efter restaureringen 1855 f. og giver en
udmærket beskrivelse af, hvad der skete (Tufstenskirkerne p. 616 ff og 646 ff. samt Danske
Tufstens-Kirker p. 82 ff.). 22 Til portalen blev der kun bestilt fire søjler, fem sokkelsten
og et dørtrin (jfr. note 9). 23 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: bispesager. Indkomne breve
fra Tørninglen provsti 1829—64. (Notat 1847). 24 Sml. rgsk. (jfr. note 9 og LA. Viborg.
Ribe bispearkiv: bispesager. Indkomne breve fra Ribe amts sdr. provsti 1813—18).
25 Den romanske sokkel er brudt væk på de dele af murene, som sakristiet har dækket.
26
1644 »Schreudtzen« og 1652 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654), begge
gange i forbindelse med indsætning af vinduer. 27 Materialerne anvendtes til et materialhus på kirkegårdens nordside (jfr. note 9). 28 1712 var de 1708 bevilgede penge endnu
i behold (note 13). 29 Sml. Elna Møller: Romanske tagkonstruktioner, i Aarb. f. nord.
Oldkynd., 1953, p. 136 ff. og Erik Moltke: Tømrerruner, smst. p. 151 ff. 30 Sml. under
31
32
note
7.
Formodentlig
hjørnets
ommuring
(sml.
note
23).
Da
tårnets
vindfløj
repareredes efter en stormskade 1755, fik blytækkeren ved »fløjlens« opsættelse »den sæd
vanlige kande vin« (10 sk.); en af folkene brækkede benet, og en anden faldt ned »og slog
sig elendig« (jfr. note 9 og 13). 33 Vinduet bærer desuden indskriften: Minde om Lydik
Jacobsen, Brøns Mølle, opsat 1931 af hans Hustru Nicoline født Ellung. Sml. SJyMaanedsskrift VIII, 1931—32, p. 17. 34 Ifølge Carsten Petersen p. 210 »Bieldt hoger« for
35
kirkerne
i
Haderslev
provsti.
LA.
Åbenrå.
Brøns
præstearkiv:
1867—1918.
Korre
spondancesager. 36 August Wilckens oplyser i den på latin affattede indskrifttavle (gen
givet i oversættelse nedenfor), der brutalt er indføjet i kanten af »himmelborgen«, at
malerierne blev afdækket 1903, men denne oplysning kan ikke være rigtig, eftersom de
allerede er omtalt i et brev fra Haupt dat. 21/1—1902 (Landesamt für Denkmalpflege
Schleswig-Holstein), og det er muligt, at S. A. Claudi-Hansen har ret i, at det skete 1900
(indberetn.). Den nævnte tavle lyder i oversættelse: Disse billeder er afdækket 1903 og
1907 restitueret af Aug. Wilckens så vidt det lod sig gøre, farverne er ikke ændret.
Figurerne, der er renoveret i den gamle tilstand, er betegnet med et kors (†). I apsiden
er den ældste farvetegning restitueret, til hvilken korbuen er passende malet af nyt;
randen af dette maleri er bestemt af de tidligere vinduers karme. På triumfvæggen er i
tilknytning til korsfæstelsesgruppen malet nye tegn (dvs. englene). 37 Brev fra Haupt
21. jan. 1902 i Landesamt etc. 38 LA. Åbenrå. Brøns præstearkiv: sager til aktforteg
39
nelsen
1895—1914.
I
en
kalkmalet,
latinsk
indskrift
på
triumfmurens
nordre
del
giver Wilckens følgende kommentarer til restaureringen (sml. note 8): Gipsloftet, der var
påsat 1857, er fjernet, og bjælkernes farve fra ca. 1700 er på ny restitueret. Korbuen er
malet af nyt. Christophorus’ malede tavle er i hovedsagen ny; de øvre dele af hovederne
og staven fandtes. IS. Georgs maleri er dragen i hovedsagen fornyet. Af Herrens passionsmalerier var V, VI, V I I , VIII, IX bedst bevarede, III, IV, X, XII i hovedsagen renoveret,
I, II, X, X I I I tilføjet af nyt. Wilckens opregner scenen nr. X i begge de to sidste grupper,
men i den sidste skulde der antagelig have stået XI i stedet, thi denne scene er af Lind
fastslået som nymalet (indberetn. 1931). 40 G. Garde, i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1955,
p. 125. 41 Den store skrifttavle under nonnerne indeholder på latin Wilckens restaureringsberetning, sml. note 39. 42 Brøns kirkeblad 1. aug. 1948. 43 Jfr. Danske Atlas
44
45
VII,
189.
Hans
Radoor
var
præst
1814—36.
LA.
Åbenrå.
Carsten
Petersens
privatarkiv, med henvisning til kopibog 47v—48. 46 Helms så den 1854 på korbuebjælken (note 21). 47 Paulus er mærket med et a, Judas med b, Johannes med d, Andreas
med e, Jakob den ældre med h, Matthias med l, mens »Matthæus« er den sidste i rækken,
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med m. De øvrige kan ikke identificeres, selv om der er en vis sandsynlighed for, at den
med g mærkede apostel er Peder, der tredie skægløse (mærket i) Filip, mens den c-mærkede,
som den mest Kristus-lignende, kan være Jakob den yngre. 48 P. Nørlund, i Danmarks
Billedhuggerkunst, red. af V. Thorlacius-Ussing, 1950, p. 71 f. 49 Gotische Kunst im
Herzogtum
Schleswig.
Jubiläumsausstellung
des
städtischen
Museums
Flensburg
1953,
nr. 33 c. 50 R. Haupt: Jahresbericht 1901—02, nr. 7002. 51 LA. Åbenrå. Ribe bispe
arkiv: rgsk. 1591—1654. 52 1854 havde Helms set skabet i hel stand stående på hovedet
bag alteret (note 21). 53 Nr. D 10300. 54 E. Sauermann: Die mittelalterlichen Tauf
steine der Provinz Schleswig-Holstein, 1904, p. 53, Mackeprang: Døbefonte p. 288. Teg
ning 1858 af Heinrich Hansen (NM) og af V. Ahlmann (Kunstakademiets samling af
arkitekturtegninger). 55 R. Haupt: Jahresbericht 1908—09, p. 3; sml. note 38. 56 Ifølge
restaurator er stolen ret amatørmæssigt samlet; gesimspladen var slået på med søm, ellers
var der kun anvendt lim og dyvler. Nogle af storfelterne havde særlig bagklædning, andre
ikke. 57 Jfr. note 8; sml. rgsk. 1852 (note 9) ifølge hvilke bispen approberer forslag om
stolenes fornyelse i hele »højkirken«, undtagen gavle og døre. 58 F. C. Sommer: Slægten
Astrup, 1905, p. 16, jfr. bilag p. 27. 59 LA. Åbenrå. Brøns præstearkiv: 1522—1817.
Gl. embedsskrivelser (under 1730). 60 1740 omtales ridefoged Muusmanns stol på loftet
(note 13). Carsten Petersen anfører også (p. 211), at »H. Skak paa Havervadgaard« havde
sin stol på loftet. 61 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1582—84. Kercken Register. 62 En
testamentarisk gave 1936 fra Hans Andersen Obling sikrede det nye værk. 63 Niels
Friis: Orgelbygning i Danmark, 1949, p. 112. 64 Oversættelse i Brøns kirkeblad febr.
1949. 65 Brøns kirkeblad 4. sept. og 2. okt. 1949. 66 Udsmykning ved arkitekt Carl
Skovgaard
jun.
og
dekorationsmaler
Margrethe
Dreyer
(De
sønderjydske
Kirkeklokker,
1925, p. 11. 67 Jfr. Abildgaards dagbog p. 106. 68 LA. Åbenrå. Brøns præstearkiv:
1882—1900, rgsk. 69 Antagelig gift med nr. 3. Sml. P. O. Andersen, i SJy. Maanedsskrift, 1948, p. 166 ff. 70 Gift med nr. 5, sml. P. O. Andersen samt C. F. Sommer: Slægten
Astrup, 1905, p. 31 ff. 71 Gravstenene nr. 2—5, sikkert fra samme gravsted, var tid
ligere anbragt i det nordlige glacis ved Brøns sluse (A. Malling, brev af 28. okt. 1940, j. nr.
367/40 (NM); sml. P. O. Andersen). 72 Arends I, 130. 73 Fjernet i forbindelse med
kirkens reparation 1855 (note 23); sml. annonce i Ribe Stifts-Tidende 2.—5. dec. 1854,
nr. 188—190. 74 Suppleret fra rgsk. (note 23). 75 F. C. Sommer: Slægten Astrup, 1905,
p. 46. 76 Kapellan 1663, præst 1666 (Arends II, 354). 77 Indskriften suppleret efter
78
kirkebogen.
P.
Terpager:
Appendix
Inscriptionum
Ripensium,
1714,
p.
65;
sml.
H. Fr. Rørdam, i Kirkehist. Saml. 3. rk. IV, 481 f. 79 Værkstedsbestemmelsen skyldes
Mogens Bencard.

V. M. 1953

Fig. 19. Brøns. Ligvogn og -skamler
(p. 1236).

Fig. 1. Skærbæk. Ydre, set fra nordøst

E. M. 1954

SKÆRBÆK KIRKE
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K

irken nævnes 1292 som viet S. Simon og S. Judas 1 ; hovedalteret har vistnok været viet
S. Paulinus bekenderen (af Nola?) og de 7 7 000 jomfruer (sml. relikviegemme p. 1251).
1 middelalderen synes menigheden at have haft patronatsretten til kirken; et sognevidne
fra 1476 hævder, at kirken i seks bispers tid, dvs. siden 1369, har ligget under Ribebispen,
som besatte embedet (hvilket formentlig skal forstås således, at bispen har indsat den af
menigheden valgte) — og ikke »Konger heller Dronninger i Danmarck heller nogen Hertug
i Synderjudlandt heller andre har bevaret dem med forskrevne Kirke at give, presentere
og skikke Præst dertil«2. Et 100 år yngre sognevidne oplyser endvidere, at Ribebispen før
reformationen ikke havde mere frihed til at ind- og afsætte præster i kirken end i andre
frie kirker i Tørninglen3. Gathedraticumafgiften var på 8 sk. engelsk, og der gaves på
reformationstiden 4 sk. engelsk i procuratio (sml. Højer p. 1025). Ved reformationen kom
kirken
under
landsherren.
1529
havde
hertug
Christian
kaldet
sognepræsten
i
Skærbæk
til herredsprovst3, og 1548 indsatte hertug Hans af fyrstelig magt og øvrighed den ene af
de to af sognefolkene foreslåede præster4. Efter hertugens død 1580 kom kirken under
kongen, som siden besatte kaldet umiddelbart gennem danske kancelli5. Nu selvejende.
Ifølge et vandresagn skal syv kæmper i Skærbæk, mens kirken blev bygget, hver nat
have flyttet byggematerialerne ; en dag kom en af dem til arbejderne, tog en sten i hånden
og sagde, at kirken skulde ligge, hvor han kastede stenen hen. Stenen blev kløvet og ind
sat i kirkemuren, hvor to sten har mærker efter fem fingre6. — Vedr. sagn om en løngang,
se p. 1247 med note 9. Om »henrettelsesstenen«, se gravsten nr. 1.
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Fig. 2. Skærbæk. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1954. Profiler af korvinduets lysning og østsmigen i
skibets sydvindue er vedføjet i mål 1:30 (p. 1248).

Ifølge et sagn, omtalt af Jensen (Statistik II, 1552) skal der have været en kirke eller et
kapel i sognet, på bakken Gassehøj, hvor en lokalitet endnu (1841) hedder kirkehøj.

Kirken, der ligger på en ubetydelig højning, omgives af en meget stor kirke
gård, som sidst er udvidet 18867 og 1952; indhegningen består dels af kløvstensdiger fra 1860, da kirkegården planeredes8, dels af trådvæv. Der er porte
i øst, vest og nord, låger i øst og syd, alle med jernfløje mellem piller af kløv
sten. Rester af en ældre hegnsmur lige nord for kirken blev iagttaget 19139,
og 1952 stødte man syd for kirkens tilmurede mandsdør på en muret kirkegårdsindgang, der må være levningerne af en af de fem indgange (fire stetter
og en port10), som omtales 17407—4111, alle vistnok murede og teglhængte;
1852—537,11 og 18607 blev de udskiftet med de vanlige støbejernslåger mel
lem afbanede stenstolper, der atter er afløst af nye jernlåger 1952.
†Kirkeriste. I den 1952 iagttagne søndre indgang lå der en jernrist12; regn
skaberne nævner 167613 riste i den søndre, vestre og østre stette samt 184711, at
der betaltes for rydning af ristene (dvs. de murede grave under disse).
En †gabestok med jernlås anskaffedes 17407.
Kirken består af romansk kor og skib (med vestforlængelse?), sengotisk tårn
(1509?) og korsarme fra 1863—64; en nordre korsarm fra 1716 samt tre ældre
tilbygninger, et trappehus, et »sakristi« (skole) og et kapel er nedrevne. Orien
teringen er næsten solret.
Den romanske bygning, hvis lange skib muligvis indeholder en tidlig vest
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forlængelse (sml. ndf.), er af granitkvadre, der i soklen når længder på indtil
2,7 m. Hele bygningen står på en veltilhugget hulkantsokkel (under koret og
skibets østhjørner lidt forskellig fra resten; p. 1132, fig. 20-21), over hvilken ski
bets mure har en højde på ca. 5,25 m. De regelmæssige kvadre er i koret og
skibets store, østre del lagt i regelmæssige, 28—40 cm høje skifter, mens de i
skibets vestre del (forlængelsen?) ligger meget uregelmæssigt, og her findes
også adskillige kvadre med ubenyttede hjørnefalse; i hele bygningen findes
kvadre med simple stenhuggerfelter. På korets sydside er der en retkantet, 195
cm høj, sokkelbrydende præstedør med halvcirkulært tympanon, hvori et lige
dannet, fordybet felt omgivet af flere (muligvis ophuggede) profilled. Skibets
døre er begge tilmurede (i nord 170111, i syd 18418) og delvis ødelagt; den søn
dre har været en to-søjle portal, og søjlerne (diameter 24,5 cm) samt vistnok
også de tilhørende baser og kapitæler indgår nu i tårnets vestportal; i alt fald
svarer de tre søjledeles samlede højde (ca. 200 cm) til afstanden mellem syd
dørens forkrøbbede sokkel og det bevarede vestre kragbånd, der har samme
profil som korbuens søndre (sml. ndf.); baser og kapitæler er ens, nærmest af
terningform og med tyk vulst; over kragbåndet sidder der endnu tre krumhugne kilesten fra det rundbuede stik, som må have omsluttet et tympanon
felt. Norddøren har også haft et rundbuet stik, men såvel dette som karmste
nene er borte, og døren har næppe haft søjler, eftersom dens bredde har været
noget mindre end i syd; indvendig er norddøren rundbuet. Korets to vinduer
har bevaret den oprindelige form udvendig, det østre med monolitoverligger og
-sålbænk, det nordre med monolitsålbænk og stik af krumhugne kilesten (højde
ca. 155—160, afstand til sokkel ca. 250 cm), men indvendig er de antagelig
— ligesom skibets — udvidet i senromansk tid med brug af tegl; hvis der ikke
er tale om en ændring, må munkestenen være oprindelig som byggemateriale,
men det kan kun afgøres ved pudsafbankning.
I det indre står den runde triumfbue med profileret sokkel og kragbånd;
soklen, der er ført om vesthjørnerne, er hulkantet i nord, af tillempet attisk
form i syd, og det sidste gælder også begge kragbånd (p. 1132, fig. 1—3). Kor og
skib har haft bjælkeloft, og i skibets østende ses, at bjælkerne har ligget ned
i murkronen; på triumfgavlens vestside er der aftryk af en bjælke.
Ændringer og tilføjelser. I senromansk tid, eventuelt i forbindelse med den
supponerede vestforlængelse, synes kirkens vinduer at være blevet udvidet ind
vendig, idet indersmigene ommuredes i tegl; i skibets to vinduer forsynedes
selve lysningen og sammenstødet mellem smig og indre murflugt med rund
stave (sml. den på fig. 2 udtegnede detalje), og det samme har antagelig været
tilfældet med korets, men her er kun lysningsrundstaven, af lystglaserede sten,
i behold.
Hvælvene i kor og skib må henføres til o. 1350; korets er ottedelt med tre-
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S. A. Claudi-Hansen 1910

Fig. 3. Skærbæk. Ydre, set fra sydøst.

M. M. 1910

Fig. 4. Skærbæk. Præstedør (p. 1248).

kløverprofilerede ribber (rygget midtled), skibets to bevarede er krydshvælv
(de to østre blev nedrevet 1716, sml. p. 1250) med et tilspidset ribbeprofil, hvis
tykke overpudsning kan skjule en ribbe svarende til korets; skibets hvælvpil
ler har omkringløbende skråkantsokkel, og de spidse gjordbuer har kvartstens
false. De svagt indskårne hvælv er næsten ringmurede forneden (synlige ribbe
nakker), og derover falder skifterne mod kappernes isselinier; korets hvælv har
helstens overribber med trinkamme, skibets enkelte, tilfældigt anbragte trin
sten. — Efter hvælvslagningen beholdt koret sine ældre vinduer, hvorimod
skibets blev erstattet af andre, måske fladbuede, således som det ses østligt i
sydmuren over hvælvingen. — En sekundær alter(?)niche under korets nord
vindue iagttoges 193614.
Tårnet, Tørninglen-type, af munkesten i munkeskifte med midtridset fuge,
er ifølge en nu forsvunden bygningsindskrift opført 150915. Tårnrummet, der
har en spidsbuet arkade til skibet og ottedelt hvælv med kvartstensribber, blev
1840 indrettet til våbenhus16 og 1869 forsynet med en søjleportal i vest efter
forbillede fra Brøns (p. 1221); de to søjler stammer fra kirkens syddør17 (p.
1248), de to andre er nye7. Adgangen til mellemstokværket er siden 17207 ad
en stige, gennem en lem i hvælvkappen, og således har forholdet muligvis også
været, før det 1720 nedrevne trappe»skur« (p. 1250) blev rejst. Mellemstokvær
ket er meget højt og omfatter egentlig to etager, begge med en fladbuet åbning
Danmarks Kirker, Tønder amt
80
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til hver af de frie sider; underetagens inderkarme har smiget, knækket forløb
som i Brøns (p. 1221), overetagens nordre åbning er udvendig omsluttet af en
spidsbuet blænding, og indvendig i øst- og vestmuren er der tre fladbuede blæn
dinger. Det lave klokkestokværk har i vest een, til de andre sider to fladbuede
åbninger, der er noget formindskede ved udmuring. De lire smågavle har den
for Tørninglen-tårnene vanlige blændingsudsmykning og brandspir. Vest- og
sydmuren er skalmuret og flere åbninger i mellemstokværket tilmurede.
De to korsarme er fra 186418, opført af genanvendte granitkvadre og små
teglsten på den fra skibet udflyttede hulkantsokkel19; det indre har siden 1937
bjælkeloft (tidligere gipsloft), og gennem skibets mure er der brudt store, runde
arkader, der må være udvidelser af ældre.
†Tilbygninger og ombygningen 1716—18. Ifølge undersøgelseskommissionens
beretning 1711 (rtk.) havde kirken på daværende tidspunkt to tilbygninger
»beyden Sacristein«20, på de nuværende korsarmes plads, i syd et lidet kapel
eller sakristi på 2 fag à 3 alen, i nord et skolehus på 3 fag à 3 alen, begge blytækte, på sakristiets ene halvdel dog fyrredeller; sakristiet var hvælvet, og
skolen havde bræddeloft. Skolen er tidligst omtalt 168221, og dens alder kan
ikke bestemmes; det såkaldte sakristi i syd har uden tvivl været et middel
alderligt kapel, ikke blot havde det hvælv, men det var også sat i forbindelse
med kirkerummet ved en arkade, der 1863 var blændet i ydre murflugt8. Begge
tilbygninger blev nedrevet 1716 som led i en stor istandsættelse 1716—1822,
der omfattede opførelse af en stor †korsarm, den ny kirke, på skolens plads23;
i forbindelse med dette arbejde blev der brudt en arkade mellem korsarmen og
skibet, og i sidstnævnte blev de to østre †hvælv nedbrudt og senere erstattet
af den nuværende grathvælving. Den nye korsarm, der ifølge en specifikation
over byggeudgifterne målte 24 alen i længden, 18 i bredden og 14 i højden24,
var opført af kvadre og teglsten, med afvalmet blytag (senere tegl) og malet
bræddeloft (præsteindb. 1754). Håndværket må have været af meget ringe
kvalitet, thi denne »vanskabning« af en udbygning25 gav anledning til idelige
reparationer, indtil den 1864 afløstes af de nuværende korsarme.
Et †trappehus, kaldet »Skuuret«, på tårnets nordside, vistnok muret og med
en stærkt afslidt trappe, blev nedrevet 17207, og derefter var tårnmuren »at
opfylde og jævne« med sten. En uregelmæssig gennembrydning i mellemstokværkets østre del er antagelig en til trappehuset hørende, brudt overdør.
Tagværker. I triumfgavlens østside, i tagfodshøjde og mod sædvane i hele
gavlens bredde ligger der en egebjælke, der har forbundet det romanske gavlspærfag; enderne er senere erstattet med spærsko. Kor og skib har smukke
krydsbåndstagværker af eg, samtidige med hvælvene, spiret en oprindelig ege
konstruktion af Tørninglen-type, og korsarmene har tagværker af fyr.
Kirken står i blank mur med blytag, korsarmene dog skifertækte; de nuvæ-
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Fig. 5. Skærbæk. Indre, set mod øst

E. M. 1954

rende rundbuede trækarme med blysprosser fra en restaurering 1936—37 har
afløst jernvinduer fra forrige århundredes midte.
En forgyldt vindfløj på spiret, udført 1737 af Henrik kobbersmed, Tønder7,
med udstanset årstal under HAPB (Hr. Albert Pedersen Bøgvad, præst
1729—41) og A H . H. En †fløj blev 1822 opsat over kirkens østende11.
En †solskive maledes 175711.

INVENTAR
Kirken bærer præg af en inventarrestaurering fra 1932 ved P. Kr. Andersen.
Alterbord, muret af tegl og med skråkantsokkel, 90 cm højt, 174 langt og 131
cm bredt; anbragt 120 cm fra østvæggen. Ved altertavlens restaurering 1932
fandtes i bordet en helgengrav, dannet ved at et hjørne af en munkesten var
afslået og det fremkomne hul dækket af en munkestensflise. Heri lå en relikvie
kapsel 26 af bly, ca. 1,9 cm høj, 4 cm lang og 2,5 cm bred, hvori fandtes fire ben
splinter indsvøbt i et stykke vinrødt silketøj samt to pergamentstrimler, med
minuskelpåskrift27: 1) »S. Paulini (con)fessoris« (»den hellige bekender Paulinus’
[relikvier]«); på den anden side: »virg.. s(an)c(t)a(rum) undeci(m) mil..« (»de
11000 jomfruers [relikvier]«); 2) ... »[unde]ci(m) [millium vir]ginu(m)« (»de
11000 jomfruers [relikvier]«) (sml. p. 1246).
80*
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Alterbordspanelet, i renæssance, har fem rektangulære fyldinger på forsiden
og tre på hver af enderne; under kronlisten et tandsnit. Staffering fra 1932.
†Alterklæde, rødt, med laurbærkrans om sølvbroderet HMH og EH 1710 (præsteindb. 1754), skænket af farver Herman Moritzen Hartzen og Else Hermans28.
Altertavle (fig. 6) i senrenæssance, fra 1631, udført af Jens Olufsen, snedker
og borger i Varde, der 20. (el. 10.) febr. 1631 akkorderede med Hans Olufsen,
ærkedegn i Ribe domkirke, »om en ny altertaffle at giøre udi Scherbech Kierche
som schall were Rumelig en halff Sielandtz alne bredere end dend Jeg giorde
udi Gram Kiercke oc med proportion høyelse der effter udaff gott tørt Reent oc
ustraffeligt træ som det sig bør oc schall Jeg leffuere samme altartaffle udi Ribe
uden all Kierchens bekostning for 58 daler slette«29. Tavlen, der ifølge tilbudet
er udført med Gram (Haderslev amt p. 796) som forbillede, svarer ligeledes til
Brøns (p. 1228) og er som disse to en firsøjletavle med rundbuede arkader i side
felterne. Stafferingen, der er fremkaldt og istandsat 193230, stammer fra 1735,
udført af maler Las Jensen7. Bundfarven er rød med megen forgyldning, søjle
skafterne hvidgrå med blåmarmorerede prydbælter ligesom midtfeltets ramme.
I hver af postamentvingerne et ovalt skriftfelt, hvori forgyldt fraktur på sort,
i syd: »S. Benned Sørensen i Barsbøll gaf til denne Alter-taffle 20 Marc lybsk,
1631«, i nord: »Renoveret Ao 1735 paa Kirkens Bekostning«. Af stafferingen fra
1631 er kun bevaret malerierne, olie på træ, afdækket under en overmaling. I
storfeltet nadveren efter samme forlæg som Toftlund (Haderslev amt p. 834)
og Randerup (Tønder-Højer-Lø), hvis tavle er udført i samme værksted som
Skærbæk. De tre kirker har endvidere fælles forlæg for korsfæstelsesmaleriet i
søndre sidefelt (sml. også Tønder p. 992); i nordre Gethsemane; topfeltets opstandelsesfremstilling genfindes i Emmerlev (Tønder-Højer-Lø). I smalfyldin
gerne over og under malerierne nyvalgte skriftsteder; ifølge præsteindb. 1754
læstes i postamentfyldingen: Joh. 3, 16, under Gethsemane: 1. Tim. 15, under
korsfæstelsen: 1. Cor. 2, 2 samt over sidefelterne: Joh. 1. brev 1, 7. Indskriften
under topfeltet: Joh. 11, 25, var bevaret.
Altersølv. Kalk (fig. 7) skænket 1713, svarende til og af samme mester som Span
det (p. 1188). På den sekstungede fod et pånittet, støbt krucifiks; knoppens
fem rudebosser bærer versalerne: Iesus, den sjette har fire akantusblade. 21,5
cm høj. Under bunden indridset: »Skerebek Kierkes Kalck og Disk 1713«. På
foden to ens mestermærker, sammenskrevet HBi cirkel for Ribeguldsmeden
Henrich Bøtticher (Bøje p. 357) samt årstallet 170(6, 8 el. 9). Disk, fra sidste
halvdel af 1700’rne; på kanten graveret og ciseleret to modstående cirkler, det
ene med Jesumonogram, det andet med et græsk kors. Under bunden mester
mærke, ANi trapez, for Andreas Nissen, Tønder (Bøje 2841) samt et udslidt
bymærke (?). Oblatæske 1910, stemplet Reinche, Hannover. Alterkande, skænket
1896 af Hans Timmermann og søn, kirkeværge i 50 år. Kbh.s bystempel.
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P. Kr. Andersen 1932
Fig. 6. Skærbæk. Altertavle 1631, udført af
Jens Olufsen, Varde (p. 1252).

Sygekalk og disk 1756, udført af J. H. Bøtticher, Ribe (Bøje p. 357) for 40
mrk. incl. futteral7. Den 9,5 cm høje kalk har rund fod med platte over kvart
rundstav, indknebne skaftled og knop med spidsovalt tværsnit. Det lave, let
udsvajende bæger har graveret skriveskrift: »Prøver. Eder. Self. Og. Giører.
Dette. Til. Min IHu Kommelse. SKierbek Kierckes 1756«. Disken er glat og
uden stempler.
Alterstager. 1) Gotiske, af næsten samme type som Sottrup (Sønderborg amt).
Let konisk, cylinderformet skaft med to ovale ringe. 36 cm høj. 2) (Fig. 8),
1637, svarende til de omtrent samtidige stager i Roager (p. 1176) og Bedsted
(Åbenrå amt). På det pæreformede midtled graverede versaler: »Salig Maren
Beneds i Barsbøl gaf til Skerebeck kierck dise 2 lyse kierter. Anno 1637. Kost
22 (mark lybsk)«. 35,5 cm høje.
En †messehagel var 1754 af rødt fløjl med brede guldkniplinger (præsteindb.).
†Brudesmykker. 1563 havde kirken en »Siepell« (tysk Schäppel, hat, krans31)
på 8 lod og to forgyldte »Bindeken«32 (ɔ: Bindike, dvs. bånd til pynt, brude
smykke); 1632 ejede kirken en »Siepell« at »rede Brud met, som gaar leye aff
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naar den brugis«. Samme år solgtes en gammel, sønderbrudt og ubrugelig Siepell,
som vejede 46 lod, for 69 mrk. lybsk7.
Alterskranke 1857, med støbejernsbalustre formet som akantustræer, fra Ribe
jernstøberi7. 1716—18 arbejdedes på et †»tralværk« foran alteret20.
Døbefont, middelalderlig, af gotlandsk kalksten, af den almindelige type med
rundbuede bægerblade over vulst samt udadsvajet skaft og rund fodplade;
kummen udmuret med cement; 1754 anbragt ved korets nordside (præsteindb.).
(Mackeprang: Døbefonte p. 413 og 383).
Dåbsfad glat, af messing, anskaffet 1734 for 2 mrk. 8 sk.7; 56 cm i tvm. 1754
var der to messingfade i fonten, et stort og et mindre (præsteindb.).
†Fontehimmel, sekskantet, af baldakintype med lanterne, hvorunder frigruppe
af Johannes, der døber Jesus; på den nedre kant stod seks apostle og oven på
bøjlerne atter seks. Ifølge præsteindb. 1754 malet, zirforgyldt og med indskrift
på gesimsen: Hvo som troer etc. Marc. XVI. Den forfærdigedes 1710 for 6 mrk.7
Korbuekrucifiks (fig. 9), gotisk, fra 1400’rnes sidste fjerdedel. Den 170 cm
høje figur har turbanagtig tornekrone på det hældede hoved, halvtlukkede øjne
og let åben mund; spydsår i højre side. Glorieskiven nyere; 193230 tilsattes
nogle fingre og tæer. En ældre, men ikke oprindelig staffering afdækkedes,
naturlig karnation med blodspor, hvidt lændeklæde, nu med guldkant, og grøn
tornekrone; korstræet nystafferedes. På skibets nordvæg.
Prædikestol, i renæssance, fra 1606, af Tøndertype og med relieffer efter for
læg som Tønder (p. 967) og en række af omegnens kirker33. Stolens seks søjleflankerede fag, hvoraf de to første flugter, har antagelig oprindelig haft karnap
form, men er sikkert ændret 1716—18, da snedker Hans Caltoft som følge af
kirkens udvidelse opsatte prædikestolen på et nyt sted20. Reliefferne forestiller:
1) forkyndelsen for hyrderne og fødselen, 2) dåben, 3) Kristus på korset mellem
Maria og Johannes, 4) opstandelsen (fig. 10), 5) himmelfarten og 6) dommedag.
De latinske reliefindskrifter i frise- og postamentfelterne svarer ganske til
Tønder-stolens34 (p. 968 ff.). I et lille hængestykke under karnappens midtfelt,
men tidligere under 6. felt, reliefskåret: Anno 1606. 193230 fik stolen ny under
baldakin og englehoveder under postamentfremspringene, med Døstrup-stolen
som model, samt ny opgang, hvortil anvendtes ældre dele, bl.a. de drejede
balustre, fra 1716—1820. Den forsvundne himmel havde indskriften: »... sed
spiritus patris mei, qui loquitur in vobis. Matth. 10. Sermo tuus est veritas«
(»... din tale er sandhed«) (præsteindb. 1754). Under en overmaling fra sidste
århundredes slutning afdækkedes 1932 en staffering fra 1630, med stærkt bro
gede farver, brunmarmorering i felterne samt guld- og sølvlazurer; indlægninger
af lyst og mørkt træ har stået uden bemaling. På arkitravlisten står med for
gyldte versaler på sort bund: »Anno 1630 haffuer M. Hans Oleffsøn provest35 ladet
staffere denne predigstol paa kirckens bekostning«.
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Fig. 7. Skærbæk. Alterkalk 1713 (p. 1252).
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Fig. 8. Skærbæk. Alterstage 1637 (p. 1253).

Stolestader 1936—37. De ældre, med glatte fyldingsdøre, var fra 184136 eller
189637.
Pulpitur 1861, i nygotisk stil, opsat af snedker H. P. Schmidt7.
Orgel fra Ph. Furtwängler og sønner, Elze, 18797, med to manualer, pedal og
16 stemmer. Façaden i nygotisk stil; bonet eg. Et †orgel var leveret 1861 af
hoforgelbygger Ramus, Kbhvn.11
Pengeblok, muligvis fra 17347, enkel, firkantet, med jernlåg. På tårnhvælvet.
Klingpung, moderne, med oplukkelig pengetragt; i brug.
Præsterækketavler, fire ens, med udsavede og gennembrudte vinger, top- og
hængestykke, den ældste (med hængestykke fra 1932) lavet 1756 af snedker
Jens Johansen i Døstrup7. Den næstældste tavle har i hængestykket malet års
tal: 1798, de to sidste »Fornyet 1932«, da disse enkle tavler, med profilliste,
blev ændret i lighed med de ældre. Vinger og hængestykker malet som store,
fligede akantusblade, blågrønne med hvidlige lys, på sort baggrund; skriften
gul kursiv. Ophængt i korsarmene, tidligere under orglet.
Maleri af sognepræst Hans Rahr, olie på lærred, 78 × 62 cm, i forgyldt profil
ramme. Brystbillede af præsten i ornat, med paryk og bog i højre hånd. Mørke
farver; forneden med hvid kursiv: »Nu Sal. Her Hans Rahr, Fød Lauritzen I
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Ottersböl, Hörer i den Latinske Skole i Aalborg I 14 Aar, Sogne Prest i Wiborg
I 7 Aar og paa 20de Aar Sogne Prest i Scherbek, hvor hand i Kirkens Altergulv er nedsat 1779 d. 4. April med en Gravskrift paa hans Liigsteen«; foroven
from indskrift. Skænket af pastor Jørgensen og hustru. På nordre korsarms
vestvæg.
Stor mindetavle over sognets faldne, fra verdenskrigen 1914—18, signeret
»6/6 1921 H. Hansen«, bygmester i Skærbæk. †Mindetavle over videnskabsman
den og ridderen Johannes Skærbekkeus, d. i Lybæk 1633; han skænkede 500
mrk. »de kercke darin er gedöfft Inwending zum vermalen und stafferen«37a.
Lysekrone, i ungrenæssance, med seks ~-formede lysearme og fire små pynte
arme, s-volutter med tværstreger. Topfiguren, romersk kriger med skjold, over
balusterskaft, hvorpå indslåede versaler: »Anders Hansen Catrina Anders Konne
1746«. Nederst løvehoved med hank i flaben. — Tre nyere kroner.
Klokke 1748, støbt af I. H. Armowitz, Husum. På klokkelegemet versalind
skrift: »Soli deo gloria. Her Andreas Rasmusen Fog pastor, her Michæl Stilling
capellan. Andreas Hansen, in Hiemstedt. Iens Hansen in Scherbeck. beede k. g.
schworn (dvs. kirkeværger) anno 1748. Me fudit (mig støbte) I. H. Armowitz
in Husum. Gedencke meiner mein Gott im besten«. †Klokker. 1) 1676 omtales
bedeklokken21, muligvis en fællesbetegnelse for de små klokker, der nævnes
første gang i regnskaberne 166738, og som hang »uden på kirken«; da det træ
og jern, hvori de var ophængt, 1745 var ødelagt, anbragtes de i tårnet11. 2) Den
store klokke, nævnt 167613, omstøbtes 1681, antagelig i Husum21. 3) 1747—48
omstøbtes to klokker af Armowitz7, hvoraf den ene (jfr. ovfr.) er bevaret. Ifølge
præsteindb. 1754 lod kirkeværgen på den store, uden præstens vidende, sætte
en indskrift svarende til den bevarede klokkes, men indledt med: »Gloria in
excelsis deo«; den solgtes 1840 til Beseler, Rendsborg8.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) Romansk, af granit, trapezformet, 95,5 × ca. 37—ca. 32 cm, kan
tet af tovstav. Hele stenfladen optages af et processionskors, et korset kors, hvis
små tværarme ender i knopper; på skaftet, hvis øvre del er tvedelt ved en rille,
er der med ens mellemrum tre sløjfeagtige ornamenter. Til stenen, kaldet »henrettelsesstenen«, er knyttet en beretning om en morder, begravet ved kirkegårdsmuren39. I søndre korsarms vestmur.
2)(?) Lidt over nr. 1 sidder en granitkvader, 105 × 30 cm, med rester af et
stærkt forhugget eller forvitret kors i den ene ende; det synes at være et Georgskors i stenens bredde, men tværarmen forekommer at være dannet af to cirkel
slag, der mod sædvane buer udad. Det er uvist, om det drejer sig om en grav
sten eller en billedkvader.
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P. Kr. Andersen 1932

Fig. 9. Skærbæk. Korbuekrucifiks (p. 1254).

3) O. 1656. »Ung kal« Ianik Iabesen i Mosbøl, d. 15. maj 1656 i sit 35. år, og
hans moder Ane Iapes i Mosbøl, d. <12. dec.> 16<60> i sit <70.> år. Kalksten, 178 ×
109 cm, med reliefversaler, dels randskrift, dels tværskrift. Hjørnecirkler med
evangelisttegn, mellem de nedre udsparet rektangel med dødssymboler, mellem
sønnens og moderens indskrift et stort englehoved. I tårnrummet.
4) O. 1704. Iohannes Bernisen af Synder Skerebeck, d. 24. jun. 1704, 1 år
19 dage gl. Rød kalksten, 72,5 × 46,5 cm, med versaler; stort, ovalt skriftfelt,
hvorom snor sig ranker, der i de øvre hjørner ender i blomster, i de nedre i
vindrueklaser. I feltet øverst Gudslammet, flankeret af »agnus dei«. Op ad
tårnets nordvæg.
5) O. 1707 (fig. 11. Samme forlæg og fra samme værksted som Rømø-stenen
over Torben Suensen. Ies Hansen af Melby, d. 7. sept. 1707, 47½ år gl., og
hustru Else Ieses, d. 10. nov. 1700, 25 år gl. Grå kalksten, 180 × 118 cm, med
reliefversaler i stort ovalfelt i laurbærblad-ramme; i hjørnerne siddende evan
gelister, samt øverst englehoved og nederst lille skriftfelt. Tårnrummets sydvæg.
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6) O. 1710(7). Tre børn af Anders And..., de to d. 21. april og ? juli 1710, den
tredie 6. dec. 171?. Grå kalksten, 68 cm (over gulvet) × 118, med reliefversaler i
tredelt ovalfelt indrammet af bånd; i de øvre hjørner englehoveder, i de nedre
vistnok blomster. I ligkapellet.
7) Begyndelsen af 1700’rne, med sekundær indskrift. Hvid, gotlandsk kalk
sten, 190 × 128 cm, med stort, bladkransindrammet ovalfelt, der øverst har
Kristus med sejrsfanen i oval flankeret af engle. I hjørnerne naive fremstillinger
af de tre kardinaldyder samt Mådehold, med kors og bæger. Fordybet skrive
skrift over Kirstine Bierrum, f. i Skerbek Mætelby 4. jul. 1804, gift 1822 med
Janinck Petersen farver (to sønner), d. 2. april 1838 »af de naturlige Kopper
hvilke 8 Dage før havde angrebet hende«.
8) Begyndelsen af 1700'rne, med sekundær indskrift. Grå, gotlandsk kalk
sten, 204 × 151 cm, med ovalt indskriftfelt flankeret af til venstre Troen, hvor
under kors i cirkel, til højre Håbet, hvorunder anker; i hjørnerne siddende
evangelister hvorimellem ovale indskriftfelter, det ovre holdt af engle; alt om
givet af storbladet akantus. Fordybet skriveskrift (navnet fraktur) over sogne
foged og sandemand Peder Degn, f. i Nørskjærbæk 30. marts 1788, d. smsts.
10. dec. 1855. Vest for kirken.
9) O. 1740, fra samme værksted som nr. 10. [Niels] Ianicksen af Moesbull,
d. 5. jan. 1740 83 år gl., og hustru Mette »Nielskun«, d. 15. nov. 1729 69 år gl.;
i 41 års ægteskab 4 sønner og 2 døtre, hvoraf Niels Nielsen »herhos hviler«,
d. 24. dec. 1704 9 år og 10 uger gl. Rød kalksten, 176 × 118 cm, med reliefver
saler i oval med laurbærblad-ramme flankeret af akantusranker; i de øvre
hjørner siddende evangelister, i de nedre stående. Over og under skriftfeltet
bladovaler, hvori indskrift. I tårnrummet.
10) O. 1740, fra samme værksted som nr. 9. Matthias Hansen Beenick af Syn
der Skerrebeck, f. i Varde, d. 26. jul. 1723 58 år gl., og hustru Giørete Jørgensdater, f. i Skyve, d. 6. april 1740 67 år gl. Grå kalksten, 173 cm (over gulvet) ×
122 cm, med skriftfelt som nr. 9, foroven krone holdt af engle, forneden Kristus
med lammet, samt en person med stav, sikkert også Kristus, hvorimellem rekt
angulært skriftfelt med blomster. I ligkapellet.
11) O. 1748. Peder Lassen af Giesing, d. 21. marts 1748 i sit 81. år, og hustru
Kiersten Peders, d. <7. aug. 1765> i sit <92.> år, i 60 års ægteskab tre sønner
og seks døtre. Grå kalksten, 207 × 147 cm, med reliefversaler i oval bladkrans
på stenens nedre halvdel, flankeret af engle i skyer; på den øvre halvdel to
bladovaler hvori Kristus på korset mellem Maria og Johannes samt opstandel
sen. I tårnrummet.
12) O. 1750, med sekundær indskrift. Rod kalksten, 182 × 123 cm, med båndomvunden blomsterramme om det store, ovale skriftfelt, der forneden er for
bundet med et stort, liggende ovalfelt; i hjørnerne siddende evangelister, alt
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E. M. 1954
Fig. 10. Skærbæk. Prædikestolsfelt
1606 (p. 1254).
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E. M. 1954
Fig. 11. Skærbæk. Gravsten
over Jes Hansen, d. 1707 (p. 1257).

omgivet af blomsterranker. Skriveskrift over Jannik (?) Jensen Bei[er?], f. 13.
apr. (?) 1830 (?) i Barsbøl, d. 6. maj 18[6?]0 smsts. I ligkapellet.
13) O. 1750, med sekundær indskrift. Lysbrun kalksten, 172 × 117 cm, med
skriftfelt, der foroven og -neden ender i stor buetunge; i hjørnerne volutformede
akantusblade. Reliefversaler over Jannick ...nsen af Barsbøll, d. 24. marts
1828 (el. 9) i sit 74. år, og hustru Mette Iannickes, d. ? okt. 1846 i sit 72. år (een
søn, to døtre). Op ad nordre korsarm.
14) O. 1750, med sekundær indskrift. Rød kalksten, 181 × 119 cm, med to
tungede felter, foroven en symbolsk relieffremstilling af menneskehøsten (sml.
Højer gravsten nr. 4, p. 1045 og Mjolden (Tønder-Højer-Lø)), forneden skrift
feltet omgivet af siddende evangelister mellem vedbendranker; i stenens øvre
hjørner englehoveder. Fordybet skriveskrift for Johannes Gielstrup, f. i Wiborg
18. jul. 1750, kaldet til sognepræst på Bornholm 1787, for Scherrebeck 1798,
d. 4. sept. 1833 83 år gl. I tårnrummet.
15) O. 1750, med sekundær indskrift. Rød kalksten, 185 × 138 cm, med samme
udsmykning som nr. 9, nedre skriftfelt, med reliefversaler, 1. Cor. 15, dog om
givet af akantusblade. Fordybet kursiv over sognefoged, kirkeværge Jens Adolph
Beyer, f. i Giesing 14. april (?) 179(1 el. 7), d. smst. 11. sept. 1846. Syd for tårnet.
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16) O. 1763. Hans Eversen af Moessbull, sognefoged til Lügom Closter, f. 11.
sept. 1710, d. 24. dec. 1763, og hustru Mette Catharina [Nie]ls Daatter, f. i
Lourop 21. okt. 1717, d. 6. sept. 1756, i 20 års ægteskab tre sønner og syv døtre.
I nedre skriftfelt: »Nota: Herved mærkværdigheder, hun 4 døttre fødte til
verden paa eengang, hvorefter hun og døde, de trende livets lys kun saae et
ø[jeblik], før de af tiden ind [i] evigheden [gi]k, den fjerde daatter var alt før i
Herrens giemme, før den til verden kom........................... «. Rød kalksten, 180 × 118 cm,
med reliefversaler i ovalt skriftfelt i laurbærblad-ramme, flankeret af akantus
blade og foroven støttet af engle; nederst rektangulært skriftfelt holdt af engle.
I tårnrummet.
17) O. 1764. Kiesten Jefsdaatter af Øster Gasse, d. 22. okt. 1764 i sit 63. år.
Rød kalksten, 176 × 104 cm, med reliefversaler i rektangulært skriftfelt, om
givet af felt i bladramme med buetunge foroven og -neden, hvori engel. I hjør
nerne engle, mellem de nedre felt med spejlmonogram KJD; alt indrammet af
vinranker og blomster. I tårnrummet.
18) O. 1768, fra samme værksted som nr. 19. Ief Pedersen af Øster Gasse,
d. 23. aug. 1730 i sit 70. år, og hustru Maren Iefs, d. 27. aug. 1768 i sit 104. år,
i 30 års ægteskab to sønner og fire døtre. Rød kalksten, 176 × 117 cm, med relief
versaler i ovalfelt i laurbærblad-ramme, fra hvis sider udgår akantusblade
endende i frugtbundter. Foroven engle holdende skjold med krone, forneden
Troen og Håbet, hvorimellem vinget timeglas på kranie i ovalt felt. I ligkapellet.
19) O. 1775, med sekundær reliefskriveskrift. Grå kalksten, 180 × 117 cm, fra
samme værksted og med lignende udsmykning som nr. 18, dog bladindrammede
skriftfelter foroven og -neden. Indskrift over Hans Frandsen, f. i Meilbye 29.
sept. 1749, d. i Giesing 21. april 1829. I tårnrummet.
20) O. 1775. Grå kalksten, 194 × 136 cm, med ovalt, helt udslidt skriftfelt
omgivet af store akantusblade og i hjørnerne siddende evangelister; foroven
felt med den opstandne Kristus, forneden skriftoval. Ved tårnet.
21) O. 1777. Unge karl Anders Iensen af Kiæpslund, f. 25. dec. 1711, d. 2.
apr. 1777, i sit 65. år, 3 mdr. 8 dg., og broderen unge karl Simon Iensen af
Kiæpslund, f. 31. dec. 1715, d. 17□ i sit □ år. Grå kalksten, 193 × 139 cm,
med udsmykning og skrift som nr. 5, dog uden nedre skriftfelt og med frugt
bundter og blade som nr. 18. Sydøst for kirken.
22) O. 1784. Tre søstre fra Hiemsted, Catharina Nielsdaatter, f. 10. jun. 1737,
d. 4. febr. 1784, Maren Nielsdaat., f. 2. juli 1749, d. 2. juni 1775, og Anna Nielsd.,
f. 20. maj 1752, d. 29. apr. 1775. Grå kalksten, 180 (over gulv) × 118 cm, grav
skriften med reliefversaler, »epitafiet« derunder med reliefkursiv. Stort ovalfelt
i laurbærblad-ramme, i de øvre hjørner engle med palmegren, i de nedre akantusvolut; tværstreget ramme. I ligkapellet.
23) O. 1790. Anna Elisabeth Koch, f. 24. okt. 1790, d. 17. dec. samme år.
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Nederste del (44 × 41 cm) af grå, gotlandsk kalksten, med fordybet kursiv;
profilramme. På kirkegården.
24) O. 1793. Unge karl Christian Iversen Raun, f. i Wandung Starup sogn
23. okt. 1764, d. i Mehlbye 4. sept. 1793. Hvid kalksten, 153 × 108 cm, grav
skriften med reliefversaler, den religiøse med -kursiv, omgivet af rocailleagtigt
blad- og blomsterværk; tværriflet kant. Op ad tårnets nordmur.
25) O. 1799. Las Pedersen af Misthusum, f. 1. maj 1717, d. 4. nov. 1799, og
hustru Mette Maria Lasses, f. 22. febr. 1738, d. 28. jun. 1772, i 16 års ægteskab
fire sønner og to døtre. Rød kalksten, 180 × 118 cm, med reliefversaler i ovalfelt
i laurbærblad-ramme flankeret af akantusværk; i hjørnerne evangelistfelter,
hvorimellem skriftfelter, foroven holdt af to engle, forneden af een. Profilramme.
Syd for skibet.
26) Slutningen af 1700’rne, med sekundær, fordybet skriveskrift. Kalksten,
185 × 103 cm; stort skriftfelt, med hulede hjørner, der går helt ud til stenens
kant. Foroven den korsfæstede mellem engel og løve omgivet af rocailleagtigt
blad- og blomsterværk; nedre felt forvitret; tværriflet profilramme. Over
Christian Pedersen Degn, f. 1757, d. ?, og hustru, d. 6. april 18 ?8. På kirkegården.
27) O. 1805. Kjesten Hans kone af Hjemsted, f. 15. sept. 1744, gift 22. marts
1782 med Hans Iwersen af Medolden, d. 3. nov. 1805 smsts. efter 23 års og 32
ugers ægteskab. Hvidlig kalksten, 128 × 78 cm, med reliefversaler og -kursiv i
skriftfelt med hulede hjørner, flankeret af rocailleagtige bladbøjler; foroven
svævende engle, der sammen holder bånd med rose. Tværriflet kant. Ved tårnet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Skærbæk præstearkiv: Ca 1—3 1609—1892. Regnskabsbøger. — Ba 1777—
1835. Liber daticus. — Tørninglen provstearkiv: 1865—1909. Sager ang. de enkelte sogne.
Skærbæk. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 931. —
Præsteindberetninger til O. Worm 1638 (O. Nielsen, i Danske Saml. 2. rk. IV, 120), til
Thurah 1754 og af Hans Raer 1766 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—
1769).
—
Chronik
der
Kirchengemeinde
Scherrebek
(ved
embedet).
—
Kirkeklokkecir
kulære af 1918, besvaret 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen
o. 1910, P. Kr. Andersen 1932 (undersøgelse og istandsættelse af inventar) og Chr. Axel
Jensen 1932 (skibets romanske sydvindue og relikviekapsel). — Undersøgelse og beskri
velse ved Elna Møller, Erik Moltke, Mogens Bencard og Marie-Louise Jørgensen 1954.
Haupt I, 418 f.
1

Diplomatarium danicum 2. rk. IV, nr. 61. 2 Repertorium 21. april 1476; det i det
fig.
anførte
sognevidne
synes
at
udelukke,
at
bispen
kan
have
haft
patronatsretten.
3
Aarsberetninger fra Geheimearchivet I, tillæg p. 22. 4 Hansborgske Registranter ved
Emilie Andersen, II, 516 f. 5 Ifølge kgl. resol. 24. april 1741 og 2. marts 1742 skulde
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sognet have to præster. — 1766 siges det, at kongen ejer kirken med jus vocandi (præ
6
7
steindb.
1766).
SJy.
Maanedsskrift
I,
45.
LA.
Åbenrå.
Skærbæk
præstearkiv:
8
1609—1892.
LA.
Åbenrå.
Ribe
bispearkiv:
bispesager.
Indkomne
breve
fra
Tør
ninglen provsti 1829—64. 9 Omtalt i Heimdal 29. jan. 1913; bladet sætter dog fundet
i
forbindelse
med
et sagn om
en
løngang fra †Skærbækgård til kirken. 10
1803
kaldet
dødeport
(LA.
Åbenrå.
Ribe
bispearkiv:
arkidiakonatets
kirkergsk.
f.
Tørning
len 1689 1863). 11 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets rgsk. etc. 1689—1863.
12
Muligvis den, der 1700 blev ødelagt af nogle øksne, som søgte læ ved kirken for en
13
stor
storm
(note
11).
LA.
Viborg.
Ribe
bispearkiv:
arkidiakonatets
kirkergsk.
f.
Tørninglen 1625—1863. 14 Fotografi i NM. 15 Indberetn. 1754 (til Thurah) fra præst
øg kirkeværge; i præstens indb. lyder indskriften: Completum est istud edificium sub
anno MDIX« (»denne bygning blev bygget i året 1509«), i kirkeværgens: »Completa est
huius turris ædificatio sub anno MDIX« (»dette tårns bygning« ... etc.). 16 Sml. note 8
og 11. Allerede 1716 ønskede man at indrette et lille våbenhus eller vindfang nede i
tårnet med et »skærværk« som aflukke og at hugge døren igennem, »som har været igiennem Taarnets Muur« (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: ad reg. nr. 7 capsa 16, 1—11, 1572
1769, Hviding hrd.). Muligvis er der her tale om en oprindelig vestdør (sml. Brøns p.
17
1221).
LA.
Åbenrå.
Haderslev
amtsarkiv:
Tørninglen
kirkevisitatorialsager
1797—
18
1877.
Se note 7 og 8. 19 Bygmester var blytækker P. Møller, Hjerting; 1775 rdl.
20
(LA.
Åbenrå.
Tørninglen
provstearkiv:
kirkergsk.
1858—68).
LA.
Åbenrå.
Ribe
bispearkiv: ad reg. nr. 7 etc. 1572—1769 (under 1715—16). 21 LA. Åbenrå. Ribe bispe
22
arkiv:
rgsk.
1591—1654.
Murerarbejdet
udførtes
af
Peter
Christian
Byrting,
Kø
benhavn
og
Hans
Thomsen Kagbøl,
Gesing,
snedkerarbejdet
af Hans
Andersen Caltoft
(note 20; sml. også note 7). 23 Til afløsning af denne opførtes andetsteds en stråtækt
skolebygning (note 20). 24 Præsteindb. 1754 angiver længden inden muren til 24, bred
den til 14½ holstensk alen. 25 Det var 1863 tanken at afkorte korsarmen og opføre
en tilsvarende i syd, men efter alt at dømme blev hele tilbygningen fra 1716 nedrevet
(note 8). 26 Efter undersøgelsen blev relikviekapslen atter indmuret i alterbordet.
27 Læsningen af indskriften skyldes delvis Ellen Jørgensen samt Chr. Axel Jensen.
28
Danske Atlas VII, 192. 29 Note 29; sml. Carsten Petersen i SJy. Aarb. 1939, p. 226.
30
Bag på altertavlen: Ved en gave fra søstrene frk. Marie Beier og enkefru Catharine
Haastrup
er
altertavlen,
prædikestolen,
krucifikset
og
præstetavler
istandsat
under
Na
tionalmuseet ved Peter Kr. Andersen anno 1932. — På postamentets bagside findes tal
rige indskårne navne og årstal, de ældste 1643 og 1648. 31 Sml. Th. Achelis, i Sjy.
Maanedsskrift 5. årg. 1928—29, p. 173 f. 32 RA. Hansborgs arkiv: X X I I nr. 25, kirkergsk.
f. Hviding hrd. etc. 1563. 33 Bl.a. Roager p. 1178, Ballum og Døstrup (Tønder-HøjerLø hrdr.) og Hostrup (Slogs hrd.). 34 Indskriften under himmelfarts-relieffet har her dog
intet forkortelsestegn for n og m, men er bogstaveret helt ud. 35 Antagelig magister Hans
Olufsen, præst ved Ribe S. Cathrine og ærkedegn ved Ribe domkirke (Arends II, 125).
36
Se note 7, 8 og 11. 37 LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: 1865—1909. — Ifølge
en stolestadefortegnelse fra 1718 (Schackenborgs arkiv; pakken I 39) var der i »den
gamle kirke« 22 kvindestole til 140 personer samt 41 karlestole til 191 personer, heraf:
på sdr. side helt igennem fra opgangen til prædikestolen og indtil døren: 17 stole til 75
personer, på sdr. side, fra døren indtil ned i tårnet: 12 stole til 46 personer, samt på ndr.
side, fra kvindestolene indtil ned i tårnet: 12 stole til 70 personer. — Se også Carsten
Petersen p. 198 ff. 37a Carsten Petersen p. 191. 38 LA. Viborg. Ribe bispearkiv:
1591—1673. Diverse arkidiakonatets kirkergsk. 39 Se: A. Hansen, i Den nordslesvigske
Kirke, red. af H. Hejselbjerg Paulsen, I, 1945, p. 291. Ifølge rgsk. 1874 (LA. Åbenrå.
Haderslev landrådsarkiv: fag 138, nr. 8. 1874. Inventarium etc.) var »henrettelsesstenen«
bortkommet ved kirkegårdens planering 1860, hvilket tyder på, at den har siddet i kirkegårdsmuren, hvorefter den er blevet indsat i søndre korsarms vestmur ved dennes op
førelse 1864.
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Kirken, der blev indviet 28. marts 1909, er opført af arkitekt N. Jacobsen,
Odense. Blandt inventaret findes enkelte ældre dele.
Alterbordsforside, tildannet af en sønderjysk, udskåret kisteforside, med ver
salindskriften: Anders Mekilsen Anno 1593, samt symmetriske blomstervasemotiver i Mads Moversens stil1; stammende fra en gård i Råhede.
Fontekumme, romansk, af granit, 75 cm i tvm., med hul-led over dobbeltrund
stav og forneden indhuggede, krydsende rundbuer over smalle rundstave; ny
fod. Tidligere i Branderup mølles have og måske stammende fra Dover kirkeruin.
Trap IX, 306. — Museumsindberetning af Chr. Axel Jensen
sen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536—1660, 1911, p. 40.
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Fig. 1. Arrild. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1953
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irken var ifølge Danske Atlas1 viet jomfru Maria, men om der er andet hold i denne
tilskrivelse end den endnu bevarede Mariatavle (sidealtertavle p. 1270), turde være
uvist, og man bør derfor hellere regne med, at kirkens værnehelgen er ukendt.
1282 nævnes kirken som hørende til Ribe-kannikernes fællesgods2; den betalte 5 sk.
engelsk i cathedraticum og gav på reformationstiden 3 sk. engelsk i procuratio (sml. p.
1025). Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans og efter
dennes død 1580 under kongen, der siden besatte kaldet umiddelbart gennem danske
kancelli; men endnu 1774 kalder Ribebispen sig kirkens patron3, og ti år senere siger
han, at det er i hans egenskab af arkidiakon4. Kirken er nu selvejende.
Ifølge sagnet er en sten på Arrild bys mark kastet af en heks efter kirken5.

Kirken ligger østligt i byen, på et mod øst svagt skrånende terræn. Kirke
gården6, hvis østende nærmest har halvcirkulær form, hegnes i øst, syd og vest
af kampestensdiger, i nord (siden 1898) af en hæk; diget om østenden, mellem
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Fig. 2. Arrild. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1953.

lågerne i nordøst og syd, synes at være af ret høj alder; de andre er omsat,
vestdiget (men ikke porten) sandsynligvis udflyttet ved landevejsregulering
1903. På samme tid blev hovedporten i nordøst (til den ældre vej) delvis ned
lagt7, idet kun to af den ældre portals piller bevaredes; såvel disse som pil
lerne ved indgangene i syd og vest, tre hvert sted, indeholder rester af kirke
gårdens gamle, murede portaler, der 18228 siges at have stået med høje, opmurede »hvælvinger« (o: buer), belagt med brædder og tagsten, og som nu
ønskes ændret »med ingen Hvelving over«. Portalerne var sikkert i hovedsagen
fra 16429, da også diget blev repareret.
En ny †kirkerist, af jern, til søndre »stette« udførtes 166410.
Kirken består af romansk kor og skib samt sengotisk tårn i vest; et våben
hus i nord er nedrevet. Orienteringen er næsten solret.
Den romanske bygning er opført i tre tempi: koret med triumfmuren, skibets
større østre del og til sidst den lidt mindre vestre del. De tre afsnit har forskel
ligt profileret granitkvadersokkel, sammensat under koret og skibets østende,
under vestenden blot en lille skråkant (sml. p. 1132, fig. 22—26); disse skel i
soklen kan følges gennem murene op i tagværket (p. 1267). Hovedmaterialet
er granitkvadre, men i skibets sydmur (sml. dog ndf.) er der fra ca. 2,5 m over
soklen tillige benyttet tuf og munkesten; sidstnævnte materiale (blandet med
lidt rå kamp) er anvendt i skibets vestre taggavl (26,5 × 12 × 8,5 cm; 10 skifter
= 99—101 cm), samt måske foroven i vestre del af langmurene, mens rå kamp
er benyttet til den østre taggavl. Skibets murhøjde er ca. 4,35 m, og i den (æl
dre) østre del er der foroven i murene anvendt den samme arkitektoniske ud
smykning, som kendes fra de nabokirker, der er helt af tuf og tegl. Forholdet
er tydeligst i syd, hvor der efter den brede, østre endelisén følger to blændingsfelter, som er afsluttet med trappefriser; i nord, hvor granitmurværket tilsyne
ladende er ført højere op, findes der imidlertid i samme højde over soklen tilDanmarks

Kirker,

Tønder

amt

81
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løb til en lignende blændingsudsmykning, der besynderligt nok synes at være
ude af takt med sydsidens (sml. Brøns p. 1220). I skibets (yngre) vestre del,
hvori dørene sidder, har man tilstræbt en vis overensstemmelse med blændin
gerne i øst, men enten er forholdene sløret ved senere skalmuringer, eller også
er det blevet ved tilløbet: et forsænket felt i tilslutning til dørene, og hvori de
svage, vandret afsluttede dørfremspring rager op. Skråkantsoklen er forkrøbbet ind i de nu tilmurede døre, hvis udvendige rundbue skimtes gennem hvidte
kalken; buens højde over soklen er 1,6 m. På korets nordside er der en lige
ledes tilmuret, vandret afdækket præstedør, som bryder soklen. Af vinduer
spores der nu kun tre, eet i korets og to i skibets nordmur, og af de sidstnævnte
må det vestre være samtidigt med skibets vestende. Øvre del af vestre tag
gavl har med ca. 1,5 m.s afstand et dobbelt savsnit med mellemliggende glat
skifte. På triumfmurens vestside er der aftryk af skibets nu omsatte spærfag.
Indre. Den ret snævre triumfbue har lille skråkantsokkel og kragbånd, der
i alt fald nu er afrundet på undersiden; det nordre løber om på murens vest
side. Både over kor og skib er liere romanske bjælkeender bevaret (sml. p. 1267).
Ændringer og tilføjelser. I sengotisk tid fik koret et ottedelt ribbehvælv, som
hviler på falsede hjørnepiller og fladtrykte, runde skjoldbuer; lette helstens
overribber med trinkamme. — Fra omtrent samme tid stammer korgavlens
skalmuring med munkesten og dens blændingsdekoration med savskifter og
fem spidsbuede højblændinger (sml. tårnets blændingstype).
Tårnet, af munkesten i munkeskifte, er stærkt ommuret, bl.a. efter branden
d. 7. sept. 1783, da spiret gik op i luer (kronik)11; dette var ligesom det nye af
Tørninglen-type. Tårnrummet har spidsbuet arkade til skibet og tilsvarende
skjoldbuelignende spareblændinger til de andre sider, den vestre ændret til to
små fladbuer, da tårnrummet 1857 omdannedes til våbenhus og forsynedes
med vestportal12. Rummet dækkes af et kuppelmuret krydshvælv med kvart
stens ribber (måske fra 1785). Det høje mellemstokværk, hvortil der er adgang
fra en lidt yngre trappe (sml. ndf.), har i syd og nord lavtsiddende, falsede lys
åbninger og i hver af de frie mure to fladbuede spareblændinger, som er ført
op i det lave klokkestokværk, hvor de omslutter de fladbuede, indvendig fal
sede glamhuller. Nordre og østre taggavl har med en ubetydelig ændring be
varet den for tårntypen vanlige dekoration, mens de to andre ved istandsæt
telsen 1784—17854 fik en ændret udsmykning; også vandspyere og gavlenes
små brandspir mistede den gotiske form. Blandt de mange jernankre på tår
nets syd- og vestmur ses: 1748 og 1776. I tårnrummet er der en kalkkule.
Trappehuset, fra renæssancen, har fladrundbuet underdør, hvorover en blæn
ding (korset kors) og en lille cirkelglug, 14 cm tyk, rund spindel, rummelig
skakt med loft af fladbuede binderstik og råt brudt overdør. Udvendig er der
spor efter rødkalkning med hvid afstregning over de »brændte« fuger.
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Fig. 3. Arrild. Skibets tagværk, set mod ost (p. 1267).
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Det kort efter 185712 nedrevne †våbenhus i nord, som har efterladt sig spor
på muren, målte ifølge undersøgelseskommissionen 1711 (rtk.) ca. 6,5 m i læng
den og 6 i bredden. 1688, da der blev oplagt nye lægter og tagsten, kaldes byg
ningen »Skriffzen«9, 1711 (rtk.) tillige »Udset« og 1822 »Karnhuuset«8.
Tagværkerne over kor og skib (fig. 3) er oprindelige, af eg; det skel, som spo
res i skibets sokkel (mellem østre og vestre del), kan klart følges gennem tag
værket, idet murremmene er stødt på samme sted og nummereringen delt.
Typemæssigt er der ingen forskel på tagværkerne i kirken, men de er af en
anden type end den, der kendes fra de foregående kirker; her er ganske vist
også, som i Vodder, eet hanebånd og to gange to skrå spærstivere i hvert bind,
men de to inderste stivere danner i Arrild et Andreaskors. De yderste stivere
er nu flyttet længere ud (formentlig 1700, da mange bjælker udskiftedes13),
men den tidligere placering fremgår af aftryk i triumfmuren og udstemninger
i spærene. — Spirkonstruktionen fra 1785 efterligner den gotiske Tørninglentype, men tømmeret er langt kraftigere.
Kirken står hvidkalket og blytækt (på koret blytækkerårstal 1795); trævin
duernes form går antagelig tilbage til 181214 og 185513. Fra en indvendig re
staurering 1940 stammer bræddegulvet under stolene og murstensgulvet i kor
og midtgang; tårnet har gule fliser fra 185812. Om skibets malede loft, se ndf.
81 *
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Spirets vindfløj med haue og »1785« er samtidig med spiret; 1695 blev en
ældre genopsat13.
Loftsmalerier (fig. 13). 1699 indkøbtes der 16 bjælker og en del brædder til
skibets loft13, og de blev indlagt det følgende år, idet flere romanske bjælke
ender bevaredes; på den anden bjælke fra øst står med fordybede, rødmalede versaler: »Anno 1700 hafver kongl. mayt ridefoget ofver Hviding og Rangstrvp hereder Detlef Avtsen i Roest ladet disse bielcker indlege«, og på den
syvende bjælke står: »Anno 1700«. Otte år senere fik en maler og en snedker
betaling for kirkens loft at »stavere« og panelet at reparere13; 1711 bestod lof
tet ifølge undersøgelseskommissionen af et gammelt med malinger stafferet
panel »og skal med [det] første med et nyt loft belægges« (rtk.). Hvis dette er
sket, må det antagelig være før 1747, thi en malet frakturindskrift på den
anden bjælke fra øst oplyser, at »Anno 1747 haver kirckewergeren Hans Ovtzen udi Roest ladet denne kircke staffere«. Bjælkerne har konturtegnede storarkantus, sorte på hvid bund, og brunrøde kanter, mens de med profillister
inddelte felter mellem bjælkerne har røde frugtbundter samt grønt og rødt
bladværk, alt på hvid bund. Den nuværende dekoration skyldes dog i høj grad
Wilh. Jensen, Garding, der i forbindelse med en udstrakt fornyelse af bræd
derne gennemførte »restaureringen« 1910—1315; de tre felter over pulpituret
er ikke opdelt med lister.
INVENTAR
I alt fald fire gange har kirkens inventar gennemgået hovedistandsættelser
eller været udsat for overmaling: 1716 var Nicolay Hansen maler, vistnok fra
Tønder, i kirken, hvor bl.a. altertavlen og prædikestolen hovedrestaureredes,
mens andet inventar, degnestol og font, maledes. 1746 var Jens maler fra Skær
bæk selvanden i kirken i 36 dage13, 1857 fik prædikestolen igen en omgang
sammen med sidealtertavlen, fonten o.a.16, og 1903 faldt altertavlen i hæn
derne på Wilh. Jensen, Garding17. Sidst har inventaret gennemgået en hoved
restaurering 1939—41, ved P. Kr. Andersen, hvor ældre farver er fremdraget
og udbedret. Ved denne fremkaldtes de gotiske malerier på alterbordsforsiden
og på bagsiden af sidealtertavlens fløje.
Alterbordet består af det oprindelige bord, af munkesten, der i gotisk tid,
sikkert ved opsættelsen af den nuværende tavle, er blevet udvidet mod vest
(33 cm) og muligvis også mod nord og syd; samtidig forhøjedes det med et
skifte, bagsiden yderligere med to skifter til fod for altertavlen. Det oprinde
lige bord, ca. 90 cm fra korets østvæg, er 100 cm højt og måler 83 cm i dyb
den og (vistnok) 166 cm fra nord til syd. Et trin foran bordet er nu næsten
dækket af den gotiske udvidelse; i oversiden en meget skødesløst dannet hel
gengrav, hvis indhold er forsvundet. Nu måler bordet 116 × 166 cm.
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P. K. Andersen 1941

Fig. 4. Arrild. Indre, set mod øst.

Alterbordsforside (fig. 5), sengotisk, o. 1475, med maleri af Kristus som verdensdommer, flankeret af Maria og Johannes som menneskenes forbedere; på
skriftbåndene, der udgår fra englenes basuner, læses (med forkert opmalede
minuskelformer): »venite ad iudicium« (»kommer til dommen«). Kristus er iført
rød kåbe med guldkanter, englenes dragter er gul og hvid, Marias blå og hvid,
mens Johannes’ purpurkåbe er gledet ned om hans fødder og viser den brune
kjortel. Himlen er lys, blå, stjernebesat, jordsmonnet med gravene grønt. De
vandrette rammestykker bærer spor af rosetter, mens de lodrette sikkert har
været delt i tværfelter. Kristi og Johannes’ hårbehandling synes at pege på
værkstedsfællesskab med Mariatavlens malerier, og et sådant må sikkert også
antages for den sørgeligt medtagne alterbordsforside i Nørre-Løgum (TønderHøjer-Lø).
Før fremkaldelsen af dommedagsmaleriet dækkedes alterbordsforsiden af en
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Sophus Bengtsson 1939

Fig. 5. Arrild. Alterbordsforside (p. 1269).

staffering med rankeværk og årstallet 1755; samme staffering gik igen på alter
bordets sydpanel.
Altertavlen (fig. 6—7) er en sengotisk, tofløjet skabstavle, samtidig med
alterbordets omdannelse og med alterbordsforsiden, men med tilsætninger fra
1716, på hvilket tidspunkt også panelet med de to døre anbragtes som lukke
i forlængelse af degnestolen i sydøsthjørnet. Midtskabet, 204 × 142,5 cm, inde
holder en figurrig Golgatha-scene efter tidens almindelige skema. Kristi ansigt
på Veronica-dugen er skåret i højt relief (jfr. bl.a. Hejls, Vejle amt); den onde
røver har bind for øjnene. I fløjene står 46—47 cm høje apostelfigurer, vistnok
i temmelig vilkårlig orden, tildels med forkerte (eller ingen) attributter. De to
øverst i nordre skab, med sværd og kølle (Paulus eller Matthæus og Judas) har
nyere, skægløse hoveder (måske fra restaureringen 1902), mens den attributløse figur18 midterst i sydskabets nedre etage er fornyet i blødt træ 171619.
Tavlens figurskæring hæver sig noget over det almindelige niveau. Over alle
felter er der plane kølbuebaldakiner, vandret delt med gennembrudte »korsblomster« i øvre og stavværk i nedre del. De pålagte profillister er forsvundet
undtagen i midtskabets sidebuer. Predellaen står på en nyere planke. Skabene
er sinket sammen, fløjskabene på gering, og midtskabet sammenholdes desuden
af en i rammen indbladet tværrevle. Af den middelalderlige staffering ses kun
spor af glorier bag apostlenes hoveder samt rester af minuskelskrift i smal
feltet under midtskabet.
1716 »forgyldte og udstafferede« Nicolai Hansen alteret og lod billedskæreren
i Tønder skære en ny figur; men om det er denne billedskærer eller Hans Caltoft fra Skærbæk13, der samme år sætter de spinkle akantusvinger og de tre
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Fig. 6—7. Arrild. Altertavle. Detaljer (p. 1270).
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topstykker på tavlen (sml. Højrup p. 1199), er usikkert. På predellaen maledes
nadveren, i vingernes ovalfelter, bønnen i Gethsemane og opstandelsen, samt
indskrifter med fraktur i topstykkerne: »Anno 1716«, »Vær tro indtil Døden«
etc. samt »Hafver K. M. Ridevoget D. Autzen ladet denne Altar Taule Reno
vere paa Kirckens bekostning«.
1903 restaureredes altertavlen af Wilh. Jensen i Garding (kronik; 1300 mk),
og efter 1939 står tavlen med en blanding af Jensens »middelalderlige« og Han
sens barokke staffering. Rødt og guld dominerer baggrunde og rammeværk. På
samme tid underkastedes tavlen en gennemgribende snedkermæssig istand
sættelse.
Sidealtertavle (fig. 8—9), skabstavle med Maria og barnet på måneseglen (den
apokalyptiske
Madonna),
omtrent jævnaldrende med
hovedaltertavlen, men
ikke af samme hånd. Malerierne udvendig på fløjene er muligvis af samme,
som har udført alterbordsforsidens dommedagsbillede. Skabet måler 211
×
120
cm; den rigt udformede kølbue er velbevaret, mens der kun var et par stum
per tilbage af den Maria omgivende solstrålekrans, ligesom de småfigurer, der
har stået på de leddelte søjlers fremspring, er borte; to svævende engle med
musikinstrumenter, tidligere opsat mellem hovedtavlens barokke topstykker,
er nu anbragt under og bag baldakinen. Under en blå og hvid maling fra 185716
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afdækkedes 1941 en barokstaffering af figurer og skab, mens de oprindelige,
gotiske malerier kunde fremdrages på fløjenes ydersider; sydfløjen: S. Mikael
som sjælevejer og S. Laurentius med bog og rist (fig. 8); nordfløjen (temme
lig medtagne): Maria Magdalene og en abbed.
Figurerne står på vissengrønt jordsmon med stjernestrøet baggrund; på
rammeværket rosetter.
Altersølv. Kalk, skænket 1664, men med knop og bæger fra 1700’rne. Foden,
af almindelig baroktype, med seks tunger, svarer til Døstrups (af samme me
ster) og har under fodpladen graverede versaler: »H. Andreas und Margaretha
Tugsen aus Tundern haben zu Gottes ehre der kirchen Arrilt diesen kelch ver
ehret 1664«; mestermærket IR (jfr. disk) og Tønders byvåben på fodpladen
er fragmentariske. Knoppen, med indpunslede, runde tunger og det store bæ
ger skyldes ændringer af Andreas Chr. Bödewadt, hvis stempel (AC, Bøje 2848)
ses to gange på bægeret. 18 cm høj. Disk, med graveret, fligebladet cirkelkors
og samme stempler som kalkens, IR for Jacob Reimer (Bøje 2835). Oblatæske,
skænket 1770, oval, 10,2 × 8 cm; på lågets brede randstav drevne frugtbundter
og på den glatte overside graveret kursiv på tysk, hentydende til brødet, samt
årstallet. Under bunden stemplet AN for Andreas Nissen (Bøje p. 415) samt
Tønders byvåben. Vinkande og skål af københavnsk porcelæn, sorte, med
guldkors.
Berettelsessættet er nyere, af plet. — Inventariet ca. 166420 omtaler foruden
alterkalken en kalk og disk af tin og en liden flaske til vin.
Alterstager. 1) Begyndelsen af 1600’rne, med vaseformet led, omtrent sva
rende til Rødding (Haderslev amt p. 710), indbyrdes lidt forskellige. 44 cm høje.
2) O. 165021, med ret flad, hul-profileret fodskål, slankt skaft med baluster
over fladtrykt kugle og glat, konkav lyseskål. 23 cm høje.
Alterkrncifiks af eg, med malet indskrift på bagsiden af fodstykket: »Aar
1769 er dette given til Arrilt Kierike Andreas Holmen [for Holmer22] af Roost
renoveret Aar 1776«. 47 cm høj. Figuren afrenset for farver; på det sortmalede
fodstykkes forside skriftsprog med gul fraktur.
†Alterkrucifiks, af sølv, med sort marmorfod, skænket af sl. sognepræst
[1745—59] Christ. Hammersteen22. Nævnes ikke i inventariet 188123.
†Messehageler. I inventariet ca. 166420 nævnes en hagel skænket af Sophie
Christensdatter, 177422 omtales en hagel af »Manchester« med sølvkors og -ga
loner, og 185413 forfærdigedes en »messedragt« af fem alen rød silke og 10
alen ægte sølvtresser.
Alterskranke, lige, udført 1721 af Hans Andersen Caltoft13, med smukt ud
savede hjertebalustre. Gangjernene ender med hjerteformet blad over snoet
stilk. Grønmalet med lidt rødt.
Døbefont (fig. 10), købt 1734 for 16 mk13, af sandsten, i tre dele: fod, skaft
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Fig. 8—9. Arrild. Sidealtertavle, fløj og skab (p. 1271 f.).

og kumme. Foden er kvadratisk med to delvis overlagte, flade rundstave, skaf
tet slankt krukkeformet med indsnøret hals, kummen lav, skålformet. Under
en marmorering fra 185716 fremkaldtes den oprindelige, rødlige marmorering
med malerier på skaftet af Tro, Håb og Kærlighed i felter med afrundede, forkrøbbede hjørner. I skibets nordøsthjørne.
Dåbsfad, o. 1550—75, med bebudelsen inden for minuskelring.
Fontelåg (fig. 10), muligvis sengotisk, kegleformet, delt af tovstave; i Flens
borg bymuseum findes et malet *»Holzdecke«24.
* Vievandskar (?), brudstykke af kumme, af granit, med to menneskehove
der (omtrent som på Bedsted-fonten, Åbenrå amt) ligger i en gård i Roost.
†Korbuekrucifiks, nævnt som gammelt, slemt beskadiget og »ikke til at finde«
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1897; det følgende år skar Jes Lind et nvt7, sml. Roager (p. 1173) og Rejsby
(p. 1161). På skibets nordvæg.
Prædikestol (sml. fig. 4) i renæssance, fra begyndelsen af 1600’rne, af Tøn
dertype, vel fra samme værksted som Skærbæk o.a., men mere groft og naivt
skåret (dog ikke så naiv som Nr. Løgum). Planen er den vanlige, et rektangel
med fremspringende, tresidet karnap, men stolen har nu kun — foruden et
glat fag mod korbuen — seks felter: bebudelsen, fødselen (Josef vender til
syneladende ryggen til barnet), dåben, korsfæstelsen, opstandelsen og himmel
farten med de samme indskrifter som på Tønderstolen. Samtidig, karnisformet
underbaldakin afsluttet med englehoved. Den mærkelige, knækkede opgang
langs stolestader og sydvæg, til dels fra 1700’rne25, måske 1716, samt det glatte
fag, synes at vise, at stolen har stået andetsteds for og haft andre opgangsforhold; herpå tyder også, at den mangler typens dommedags-fag; dette er da
formentlig fjernet ved ændringen og senere forsvundet. Selve døren, hvis top
stykker svarer til himmelens, er måske oprindelig og sikkert også trappepanelet
over reposet, med firkantede tremmer ligesom døren. Selve trappen er ny. Him
len er af normal Tøndertype med buenedhæng og gennembrudte topstykker
med putti. 1 frisefelterne reliefversaler: »Det er ikke jer, som taler« etc. Joh.
12., på latin. Ved istandsættelsen 1941 udbedredes den oprindelige staffering,
en ret rig forgyldning, sølvlasurer og enkelte farver. På underbaldakinen og
øvre trappepanel fremkaldtes de samme røde, hvirvelagtige figurer som på den
gotiske degnestol; dør og panel er grønne. I det glatte fag hvidmalet fraktur,
i frisefeltet: »Her Bertel Pedersen« [præst ca. 1606—30], i storfeltet: »An. 1621
haffuer Iorgen Fredrichsen i Rost, oc Peder Nissen Linnet begge kircke Verre,
laade staffere denne predichstol, paa kirckens bekostning«, og i postamentfeltet, med kursiv: »Hr. Christian Mechlenborg Anno 1716«.
Stoleværk. O. 1719 er der sikkert sket en hovedændring i stoleværket, idet
der findes et stoleregister26 fra dette år, og et malet årstal 1721 (stafferingsår)
er fremdraget på flere stole. Imidlertid har kirken som en af de sjældne få i
Sønderjylland bevaret en del af sit første stoleværk, 33 brede gavle med to
fyldinger (jfr. nedenfor); den øvre, fuldt bevarede, indeholder gotisk foldeværk,
enkelt og fladt, og to felter har den i vestjysk gotik så yndede hjerteudskæring
(sml. også Møgeltønder); på kvindesidens øverste gavl afsluttes foldeværket
foroven og forneden med en korsblomst, og over foldeværksfyldingen er der
desuden en karvesnitsroset. Ved restaureringen fjernedes de spidse gavltoppe
med indsnøringer (sml. fig. 11), der var påsat o. 1719, og erstattedes af lave
bøjlestykker med hjerter (i Skærbæk gik man den modsatte vej); prøver på
de gamle topstykker opsattes bag altertavlen. De fem øverste stole mod nord
og de fire mod syd har bevaret deres barokdøre, hver med en stor fylding, og
alle med bagsiderne udad. I Tønder kirkemuseum findes to *døre, svarende
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Fig. 10—11. Arrild. Døbefont 1734 og *stoleværk (p. 1272, 1274).

til to gavle med låge fra Mjolden; også i Flensborg bymuseum lindes en *dør27.
1892 ændredes stoleværket28, og de gamle foldeværksgavle, der tidligere havde
stået mod væggen, kom atter til ære og værdighed (kronik); bænkene for
nyedes 1941. Stoleværket står nu blåt, med gråt foldeværk; i dørfyldingerne er
der udadtil malede felter svarende til Mariatavlens fløjfelter (fig. 4), indad grålig
marmorering.
Skriftestol sammensat af to forskellige stykker smukt renæssancepanel langs
væggene i korets nordøsthjørne; forneden er der fyldinger (den ene med sky de
lem), foroven tremmer, der består af tæt sammenstillede kugleled; gesimsplan
ken krones af små, drejede spir, eet over hver tremme. Polygonalt uden for
panelerne, der er samlet i en stump vinkel, er der en firesidet knæleskranke
med udsavede, vaseagtige balustre. Panelet står nu blåt, balustrene hvide med
blåskyggede profiler og blå blade.
Som degnestol, østligst i sydrækken anbragtes 1939 den tidligere forstanderstol (sml. fig. 4), der har to høje, trekløveragtige topstykker på gavlene, med
fladsnit om cirkelfelt (som stoleværket i Brøns p. 1234); døren har to kva
dratiske fyldinger, den øverste gennembrudt, med rankeværk. Gavlene har rød
bund i topstykkerne og gule ranker; i cirkelfeltet fremdroges: »Anno 1721« og
spejlmonogram for Hans Outzen (sml. loft p. 1268); de glatte planker har
gråhvide, marmorerede felter, dørene røde rammer om fyldingerne.
Den fine, gotiske degnestol, der står i korets sydøsthjørne, er nu til dels
skjult af den fladbuede dør på alterbordets sydside. Af forsidens tre (mod nord
vendende) felter indeholder det midterste en låge; over hver fylding er der et
gennembrudt smalfelt med stavværk. I skråpulten talrige indridsede navne
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m.m. samt indsat ofringshylde. Den side, der vender mod vest, har nu kun een
gotisk kølbuegavl med tilsvarende fylding opdelt i to spidsbuevinduer og kro
net af tre fialer, den midterste med krabbeblade; den anden gavl er en glat
barokgavl svarende til dem på pulpituret, med trekløveragtigt topstykke (ma
let årstal 1716); men dens oprindelige forgænger befinder sig i noget afkortet
tilstand i Sønderborg museum (nr. 276, tidligere i Flensborg). Dør og bagklæd
ning har renæssanceprofiler. Stolen, hvis frontside stod med en barokstaffering,
mens det øvrige var egetræsådret, har nu fået alle sine barokfarver fremkaldt :
grønt rammeværk med hvide profiler og røde hvirvelblomster (sml. prædikestolens underbaldakin og stoleværk i Visby, Tønder-Højer-Lø).
1716 (jfr. altertavle) afskilredes rummet bag altertavlen med to døre (fig.
4), formentlig til præsteværelse (jfr. f.eks. Haderslev domkirkes barokke alter
tavle, Haderslev amt p. 138) ved hjælp af et panel i forbindelse med to døre,
hvis fladbuede åbninger krones af felter med det samme spinkle rankeværk
som altertavlens samtidige tilføjelser. 1941 fremdroges under egemaling den op
rindelige lysblå farve; da denne imidlertid »stod meget daarligt til Altertav
lens Farver«, afætsedes den, og træet fik sin nuværende partielle staffering. I
topfelterne er der skriftsteder med fraktur.
Kirkekiste, middelalderlig, omtr. svarende til Starups (Haderslev amt p. 154,
fig. 76), 162 × 65 cm, 65 cm høj, rigt jernbundet, hver side, bund og det flade
låg af een, svær egeplanke, der kun sammenholdes af jernbåndene, hvis søm
har store, halvkugleformede hoveder. Nøglehuller både i forsiden og i den ene
kortside, men låsetøjet til dels forsvundet ligesom læddiken. Kun forsiden har
en spinkel hank med snoede arme. I koret.
Pulpitur i vest, vistnok fra 1719 eller noget før, da regnskaberne20 for dette
år nævner udgifter til pulpiturets bekostning. Det hviler på fire enkle søjler, og
brystværnet tæller 12 fyldinger mellem gennemløbende frise og postament.
Hængeværket er barokslyng som på panelet nord for alteret, med små oval
felter. I fyldingerne malerier af de 12 apostle (fig. 12) — de otte efter forbillede
som Ubjærg p. 1290, Matthias og Bartholomæus også som Hjerndrup (Haders
lev amt p. 296 f.); særlig festlig er Thomas i vindomsust klædning og røde stunt
hoser; deres navne læses i malede fyldinger i postamentfeltet. I frisefeltet ver
saler: »Ridefogden Detleff Outzen hafver ladet dette bygge paa Kierckens Be
kostning« og på hængeværkets liste: »... hafver ladet dette staffere paa egen
og Menighedens Bekostning«. Adgangen er ad en trappe (balustergelænderet nu
omvendt) nord for vestdøren. På pulpituret står endnu de oprindelige stole
stader (ni gavle), og to har stadig bevaret deres gamle ryglæn; een låge bevaret.
De glatte gavle ligner helt den sekundære ved degnestolen, der bar årstallet
1716; de er stafferet som lågerne i skibet, et marmoreret felt med buetunger
for enderne og blåt rammeværk. Ryglænene har malede firkantfelter, marmo-

353

ARRILD KIRKE

Fig. 12. Arrild. Del af vestpulpitur (p. 1276).

1277

E. M. 1953

rerede, mens det fiktive rammeværk er blåt. På pulpituret står et orgel, leveret
1942 af Joh. P. Andresen og Co., Ringkøbing, med fire stemmer (manual, bælgtræder); det afløste et harmonium fra 1918 (kronik).
Lille pengebøsse af kobber, 16- eller 1700’rne, 18 cm høj, trind, med udbugende sider; på det cylindriske låg jernhank og pengetragt. I præstegården.
Nogle tarvelige salmenummertavler fra nyeste tid har erstattet de gamle fra
181313, der svarede til Roagers (p. 1180) o.a.
En tavle 20 1731, med udsavet løvværk på de skrå gavlled, minder med hvidmalede versaler »deres navne og gave, som til Arrilt kirkes tvende nye klok
kers gydelse vare behjælpelige — haver kierkeværgern Hans Ovtsen udi Roest
ladet til æreminde antegne«.
Lysekrone 1747, med stor hængekugle, slankt, rigt profileret skaft og flakt
ørn som topfigur; otte og seks S-formede lysearme (nogle fornyede), delfiner som
pyntearme. Støbte reliefversaler: »R. Holmer, E. Holmers, Roest 1747«. Øst
ligt i skibet. Den anden krone er en efterligning fra 1949.
Klokker. 1) 1730 støbt af klokkestøber Joh. Armowitz, der leverede to klok
ker, som tilsammen kostede 706 mk.13. Indskriften med versaler lyder: »I Fjerde
Fridrichs Død sang jeg min sidste sang / i sjette Christians Tid fornyede jeg
min Klang / paa Kirckens og sognets bekostning i past, her / Andreas Slange
og Kirckewørg Hans Ovtzen / deres tiid Anno 1731 / Me fecit Johann Hinrich
ArMoWitz in Husum29«. Under og ved siden af indskriften engle. Enkelt akantusbort forneden, dobbelt foroven og herimellem »Soli deo gloria«; på vest
siden et 28 cm højt krucifiks med »Inri« og derover dødningehoved. Tvm. 98 cm.
2)
182530 omstøbtes den lille klokke fra 1730 af I. F. Beseler; den bærer føl
gende indskrift: »Omstøbt 1825 i hr. past. Fauerschau og k.iur. H. B. og H. R.
Eiv. tiid«, på modstående side: »af I. F. Beseler i Rendsborg«. Øverst en krans
af rosetter, forneden af akantus31. Tvm. 93 cm. 1917 beslagdes klokken af tyske
militærmyndigheder, men undgik omsmeltning og kom 1919 tilbage til kirken.
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GRAVMINDER
Grausten. 1) O. 1600. »Hans Owsen32 i Roest herritzfo[git]« og hustru, d. 60
år gl. Brudstykke, rødlig kalksten, 142 cm bredt, med slidt kartoucheskriftfelt
under engel med to skjolde; i hustruens halv hjort med slange i munden (sml.
gravsten nr. 10 i Brøns over Hans Andersen, p. 1240) og herover MH (det sidste
bogstav med renæssanceform). Langs siderne to rækker smukke reliefversaler
med perlestav imellem og i hjørnerne felter med evangelistsymboler (jfr. Hen
rich Willems sten i Tønder p. 1009, fig. 39). Inden for tårnets dørtrin.
2) O. 1787. Olaus Zeuthen, f. på Selboe kobberværk i Trondhjem stift i dec.
1728, »sat ved Gesandtskabet i Stockholm 1757«, beskikket til herredsfoged i
Hvidding og Nr. Rangstrup hrd. samt kirkeskriver 30. april 1763, gift med
Kjesten Pau i Kbh. 21. nov. 1763 (ingen børn), udnævnt til virkelig kancelli
råd 5. dec. 1763, d. i Arrild 6. nov. 178733. Rødlig kalksten, 180 × 118 cm, sva
rende til gravsten nr. 27 i Skærbæk over Kjesten Hanskone (p. 1261). I tårnrummet.
3) O. 1795. Maria Elisabeth Thomsen, gift med Thomas Christian Thomsen
i Roost, forhen skibskaptajn i Apenrade (fem børn, to ligger ved siden af hende);
f. 1755, d. 1795, forældre: provst Andr. Boysen og Cath. Margr. Boysen i Arrilt.
Slutskrift med forbud mod åbning af den »lvgte Begravelse«. Kalksten, ca.
160 × 105 cm; tværskrift med fordybet kursiv inden for tværriflet kant. I ski
bets sydmur.
4) O. 1806. Mag. Jens Seidelin, sognepræst, f. 25. juli 1750 i Ulsted sogn i
Wensyssel, d. 15. apr. 1806, gift med Jensine Magdalene Smidt (ti børn). Oval
sandsten, 79
×
60 cm, med fordybet kursiv. Kantfals. På kirkegården, nord
for skibet.
5) O. 1819. Josias Schack, f. i Brøns 28. marts 1748, d. i Roost 27. nov. 1781,
og hustru, Kiersten Schackes, f. i S....sbøll ? maj 1755, <d. i Roost 4. dec.
1836>, og hendes anden sal. ægtemand, sandemand Marten Hansen ... d.
1819 ... med tre børn. Rødlig kalksten, 180 × 123 cm, med tildels slidte relief
versaler i volutbladslyng. På kirkegården.
6) O. 1839. Johannes Anton Storm Borchsenius, sognepræst, f. 23. okt. 1804,
d. 13. juli 1839, »samlet med sine fire forudgangne Børn, af hvilke Sara B. og
Vitus Bering B. hviler her«; vers og skriftsted. Kalksten, 108 × 65 cm, uden
ornamenter, gravskriften med antikva, skriftsted og vers med fordybet skrive
skrift. I kirkegårdens nordøsthjørne.
Mindesten over faldne i krigen 1914—18. På kirkegården.
Kistekrucifiks, 1600’rne, uden kors, af massiv bronze, 28 cm høj, muskuløs
ligur, smalt lændeklæde med sløjfe. I præstegården.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Arrild præstearkiv: Ca 1664—1811. Regnskabsbog. — Be 1. 1719—1871.
Liber daticus. — Tørninglen provstearkiv: 1880—1906. Sager ang. de enkelte sogne. Ar
rild. — Haderslev amts visitatorialsager: slesvigske registratur nr. 22. 1783. Kirche zu
Arrild. — Se i øvrigt Tørninglen provsti i almindelighed p. 931. — Kronik o. 1905 ff.
(ved embedet). — Synsprotokol 1923 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918
(NM). — J. J. A. Worsaaes korrespondance 1860—61 med ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet
ang.
restaurering
af
altertavlen
(NM).
—
Museumsindberetninger
af
S. A. Claudi-Hansen 1910 og P. Kr. Andersen 21. og 29. marts 1933 (forundersøgelse af
inventar),
1934
(prøveistandsættelse
af
apostelfigur
og
prædikestolsfelt,
1939
(alterbor
det,
istandsættelse
af
altertavle
og
alterbordsforside)
og
1941
(istandsættelse
af
inven
tar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Møltke, Jan Steenberg og
Vibeke Michelsen 1953.
V. Ahlmann: Akvarel af kirken, set fra sydøst (Kunstakademiets samling af arkitek
turtegninger).
Haupt I, 394 ff. — J. Helms: Danske Tufstens-Kirker, 1894, p. 87.
1
Danske Atlas VII, 184. 2 Ribe Oldemoder p. 76. Om hertug Valdemars pant
sættelse af sognet 1351, jfr. Spandet p. 1193, note 3. 3 (9. juli 1774) LA. Åbenrå. Ribe
4
bispearkiv:
af
arkidiakonatets
dokumenter
vedr.
Tørninglen
1633—1778.
(22.
sept.
1784)
LA.
Åbenrå.
Haderslev
amtsarkiv:
kirkevisitatorialsager
(byggeog
kirkegårdssager. 5 Aug. F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten, 1932, p. 332, nr. 3081. 6 Kirke
værgerne beretter 1774, at der på kirkegården årlig vokser to læs hø, hvorfor betales 2
rdl. til kirken; degnen gør nu krav herpå (se note 3). 7 LA. Åbenrå. Tørninglen prov
8
stearkiv:
1880—1906
etc.
LA.
Viborg.
Ribe
bispearkiv:
bispesager.
Indkomne
breve
fra Ribe amts sdr. provsti 1813—65. 9 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654.
— Ifølge samme rgsk. købtes »Brunrødt og en Fjerding Øl«, som blev brugt til at gøre
kirkestetterne røde med. 10 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: diverse arkidiakonatets kirke
rgsk. 1591—1673. 11 Sml. præstens beretning i kirkebogen, cit. af Carsten Petersen, i
SJyAarb. 1939, p. 215 f. 12 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: bispesager. Indkomne breve
13
fra
Tørninglen
provsti
1829—64.
LA.
Åbenrå.
Ribe
bispearkiv:
arkidiakonatets
14
kirkergsk.
f.
Tørninglen
1689—1863.
LA.
Viborg.
Ribe
bispearkiv:
Hviding
hrd.
15
Ureg.
korrespondance
1776—1813.
LA.
Åbenrå.
Kreisbauinspektion,
Haderslevs
arkiv: kirke og skole i Haderslev amt 1909—14; sml. skriv, af 8. dec. 1909 og 17. nov.
1913 (se note 7). — 1901 blev en kopi af loftet taget af snedker M. Hansen og skænket
museet i Flensborg (kronik p. 33). 16 Carsten Petersen, i SJyAarb. 1939, p. 207.
17
Brev fra W. J. 2. okt. 1902 (note 7), jfr. kronik p. 107. 18 I kronikken p. 33 kaldes
han Petrus. 19 Carsten Petersen p. 204. 20 Arrild præstearkiv: Ca 1664—1811 etc.
21
1655 var der ifølge rgsk. fire lysestager at pudse (note 9). 22 Inventarium i Arrild
23
præstearkiv:
1719—1871.
Liber
daticus.
LA.
Åbenrå.
Tørninglen
provstearkiv:
af
»forskelligt« 1829—1919. Neubauten etc. — og fortegnelse over gl. kirkeinventar 1881.
24
Nr. 4300, købt af kirkeforstanderskabet 1913. 25 Jfr. note 13. 26 Arrild præste
arkiv: 1719—1871. Liber daticus. — Ifølge kronikken p. 36 findes med hensyn til kirke
stolene en interessant bemærkning i »Arrilt Kiercke-Bog Anno 1719«, hvortil også hen
vises i kronistens liber daticus p. 22: »Anno 1719 paa Alle Helgens dag er udi Arrilt
Kierche gjort rigtig Ordning og deeling paa Mands og Kvindes (!) Personer deris Stoel
Standeiser
og
derover
bleven
lodtagen,
som
efterfølgende
Nummere
udviser«.
KarleStole, som begynder paa den Synder Side og strecher sig fra Prædikestolen til venstre
— Kvinde-Stoel-Standelser paa den Nør Side, som er vesterst i Taarnet og strecher sig
til Øster, var præstens stol, herefter 19 mandsstole og 24 kvindestole. Inddelingen skete
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efter Otting; for »Inderster« var der pladser i tårnet. Til hver kirkestol regnede man 6—7
Otting, så at de større gårdejere fra Roost ofte havde en stol til sig selv alene, mens tre
eller fire gårdejere fra Arrild, Öberg, Hönning, Linnet delte en stol. 27 R. Haupt:
28
Jahresbericht
1901—02,
p.
8.
I
denne
anledning
skriver
præsten
mildt
forarget:
»Die praktischen Bedürfnisse scheinen auf Kosten des Interesses für kirchliche Schön
heit fast zu sehr berücksichtlich zu sein«. 29 Sml. Kirkehist. Sami. 4. rk. II, 769. 30 Jfr.
rgsk. under årene 1819, 1822 og 1824 (note 8, 13 og LA. Åbenrå. Ribe sondre amtsprovsti: kirke- og skolesager m.m. 1813—28). 31 1845 istandsatte urmager L. Engel, Falster,
den store klokke (note 13), men tre år efter ansøgtes om tilladelse til at fjerne Engels
pålodning, som havde givet klokken en gruelig lyd (note 12). 32 Sml. Trap IX , 310.
33
I rgsk. findes foruden afskrift af gravskriften også Ribebispens tilladelse af 16. febr.
1788 for enken til at lægge den forlangte sten på mandens grav i Arrild kirke (note 20).

E. M. 1953

Fig. 13. Arrild. Loftsdekoration
(p. 1268).

Fig. 1. Ubjærg. Ydre, set fra sydøst.

V. M. 1957

UBJÆRG KIRKE
*TØNDER-HØJER-LØ HERREDER

K

irken var 1514 viet S. Laurentius 1 og betalte 4 sk. engelsk i cathedraticum, hvorimod
den ikke nævnes i procuratio-listen over arkidiakonens kirker kort for reformatio
nen, skønt den var ham underlagt (sml. p. 1025). Efter reformationen var kirken i læn
gere tid omstridt, men 1576—78 tilkendtes den hertug Hans, ved hvilken lejlighed den
udskiltes fra Ribe stift og lagdes under Slesvig, for først 1920 at vende tilbage til sit
gamle stift2. Ved hertug Hans’ død 1580 kom kirken under Gottorp, hvorfra den 1713/21
overgik til kongen. Under alt dette havde menigheden til en vis grad bevaret sin valg
ret;
1786
havde
amtmand
og
provst
præsentationsretten,
menigheden
valgretten,
medens
kongen skulde konfirmere valget. 1841 synes kirken at have været selvejende3; det samme
er tilfældet nu.
Ifølge et sagn var kirken oprindelig et lille kapel, som hørte til Tønder slot, hvormed
det stod i forbindelse gennem en underjordisk gang4. — Under pesten 1602—04 skal der
i sognet have været stiftet et begravelsesgilde5.

Kirken ligger på en lille banke eller holm i det flade marskland ved Vidåen,
i sognets vestre del og kun een kilometer fra grænsen. Den lille kirkegård heg*Emmerske Kapel, Tønder Landsogn, se p. 1019 f.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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nes i nord, nordøst og vest af delvis jorddækkede kløvstensdiger (i vest med
mange gravsten), i sydøst og syd af en beplantning langs bankens skråning.
1595 forpligtede sognefolkene sig til at forbedre kirkegårdsvolden, hvilket
var nødvendigt som værn mod dyrene, og hvis der alligevel blev antruffet heste,
svin eller andre bæster på kirkegården, blev ejeren idømt en bøde6. I øst er
der jerngitterlåge og -port fra 1881 mellem murede piller, muligvis det nye
»Stegels«, som blev ombygget 1800, og som første gang er nævnt 16447; i vest
er der en tremmelåge til præstegården.
Et fritstående †træklokketårn, som 1595 var nær sammenstyrtning4, skal
ifølge stedlig tradition have stået i det sydøstre hjørne af kirkegården. Det
blev repareret 16868, genopbygget 1722, hovedrepareret og malet 1819—20,
tjæret 18309 og nedrevet 18577.
Kirken består af apsis og kor fra romansk tid samt et unggotisk skib; tag
rytter fra 1857 i vest og vindfang fra 1700 i syd; et nordre våbenhus er ned
revet. Orienteringen har lille afvigelse til nord.
Hele kirken er bygget af munkesten, men apsis og kor er cementpudset og
skibet skalmuret i renæssanceforbandt, således at man ikke kan se oprindeligt
murværk noget sted. Sammen med de to første bygningsafsnit var der plan
lagt og påbegyndt et smallere skib, hvis ind- og udvendige østhjørner er beva
ret i de hidtil som hvælv- og støttepiller forklarede pillefremspring i det nuvæ
rende skibs østhjørner og udvendig mellem kor og skib. — Under apsidens og
korets nordre del er der en stærkt overpudset, tilsyneladende skråkantet sok
kel (korets murhøjde herover er ca. 400 cm), og hele kirken hviler på en syld
af ret store, flade kampesten. Apsidens tre vinduer og korets nordre (henholds
vis ca. 115 og 150 cm høje, hævet ca. 135 og 190 cm over soklen) er rundbuede,
med smige karme og lysning af munkesten på kant. — I det indre står der
rester af den falsede apsisbue, der sammen med halvkuppelhvælvingen, som
indiceres af vinduernes fladtrykte, indvendige stik, blev ødelagt 1690 (p. 1283);
under det sydøstre vindue er der en lille gemmeniche med spærstik. Den høje
(385 cm), runde triumfbue med de i undersiden affasede kragbånd er sikkert
samtidig med koret.
Tilføjelser og ændringer. Det unggotiske skib kan være opført i året 1300,
således som det opgives i den i øvrigt troværdige kronik4 (sml. p. 1281); dets to,
1925 genåbnede nordvinduer, svarer helt til dem i kor og apsis. Norddøren,
åben til omkring 15954, kan ikke spores, og den fladbuede syddør er omdannet.
Kirkens istandsættelse 1595—97 og senere. Skibets skalmuring skal muligvis
henføres til den store reparation af kirken, som ifølge kronikken vedtoges
159510; arbejdet skulde omfatte en fuldstændig istandsættelse inde og ude, til
taget skulde anvendes gode tagsten og »Isdach« (rørtag) og uden til skulde kir
ken skalmures (bemantelt ... werden). — En del af skalmuren, bl.a. trappe-

359

UBJÆRG KIRKE

1283

Fig. 2. Ubjærg. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1954.

frisegesimsen i nord, kan dog også stamme fra byggearbejdet 1653—557 eller
måske snarere fra 1685, da man indlagde nye bjælker og loft11. — Ved apsidens
ombygning 16907 blev hvælv og apsisbue fjernet og den runde mur forhøjet
ca. 125 cm; denne påmuring, som forneden ud- og indvendig begrænses af en
halvrund stav, er af plan femsidet indvendig og delvis udvendig, hvor de østligste dele dog følger apsidens runding; her er der anbragt tre små »hængepilastre«, der er ført op gennem den tredelte gesims. Apsiden fik bjælkeloft i
højde med korets, og de brede brædder ligger endnu på bjælkernes overside.
Loftet maledes 17097, blåt på brædder og rødmarmoreret på bjælker. — 1747
arbejdede tømreren på det »sogenannte unter boden«12, formentlig skibets
underloft, som blev malet samme år (p. 1284).
Vindfanget, en lille, portalagtig opbygning foran syddøren, er fra 170012,
med fladrundbuet overdækning og gesimsprydet trekantgavl.
Tagrytteren på skibets vestende afløste 1857 den fritstående klokkestabel7.
Et †nordre våbenhus, der 1595 skulde gøres tæt med brædder for at folk til
nød kunde stå eller sidde tørre, må være blevet nedrevet kort efter. Salig Jens
Petersen havde o. 1590 skænket 100 mark kurant til et nyt »karnhus« ved nord
døren, men da denne blev tilmuret, sattes pengene på rente til kirkens bedste4.
Tagværker. Koret har på hver mur en forvitret, romansk murrem, der er af
eg ligesom en del genanvendt tagtømmer (bl.a. spær af krydsbåndstype); re
sten af tagtømmeret er af fyr, fra slutningen af 1600’rne og 1857, da tagrejs
ningen formindskedes.
Kirken står hvidkalket, skibets syd- og vestside dog i blank mur, med skifer
tage, der 1857 — af hensyn til »Egnens Beskaffenhed«(!) — afløste de røde tegl
tage13. De store, rundbuede jernvinduer er fra 1886, da kirken restaureredes
indvendig4. Skibets loft har malerier (sml. ndf.), de øvrige er gråmalede.
Tagrytterens vindfløj bærer årstallet 1857; stangen fra det †fritstående klokke
tårns vejrhane solgtes 18339.
En solskive af gråhvid kalksten er anbragt på vindfanget.
82*
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Loftsmalerier, 1747 (sml. pulpiturindskrift p. 1290); på blå bund og i tre væl
dige kartoucher, der kantes af store, hvidgrå, fligede blade om en rød ramme,
skildres syndefaldet, korsfæstelsen og dommen. Østligst syndefaldet med Evas
skabelse som biscene (fig. 3), holdt i grønne og blå toner. I midten Golgathascenen, efter samme forlæg som Daler (Tønder-Højer-Lø hrdr.) epitafiemaleri,
Ravsted (Slogs hrd.) altertavlemaleri samt maleri i Tønder museum; midt i
billedet ses den hjelmklædte Longinus, til hest, i færd med at stikke lansen i
Jesu bryst. Om korset Maria, Johannes og talrige tilskuere; en svend er på vej
op ad en stige for at stikke den onde røver i brystet, og bag dette kors rider
ypperstepræsten frem. Helt i forgrunden tilskuere samt de terningspillende
soldater, i baggrunden en by; overvejende røde toner. Mod vest dommen (fig.
4), delvis dækket af orglet; gule og blå farver, der endvidere oplives af de
saliges brogede dragter og de røde helvedesflammer. — 1942 istandsattes loftet,
malerierne rensedes og udbedredes enkelte steder.
INVENTAR
Kirkens indre præges af troskyldige og farveglade malerier fra 1747, på loft,
altertavle og vestpulpituret, alle af samme maler. 1942 gennemgik største delen
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Fig. 4. Ubjærg. Loftsmaleri 1747. Dommedag (p. 1284).

af inventaret en hovedistandsættelse ved P. Kr. Andersen, hvorved træværk
repareredes, og farvelag rensedes og udbedredes; på krucifiks og helgeninde
figurer fremkaldtes ældre farver.
Alterbord, middelalderligt, muligvis romansk, muret, pudset og hvidtet samt
på de tre sider dækket af glatte brædder. Det måler ca. 165 × 60 cm, er godt
1 m højt og står 110 cm fra apsidens østvæg; midt i bagsiden er der en spærstikafdækket niche (synlige stenmål 26,5 × 12 cm), 55 cm dyb, 60 cm på højeste
sted og 46 cm bred.
Altertavlen (sml. fig. 5) er ifølge en frakturindskrift på postamentfeltets bag
side opsat 1743 af »Andreas Lorentzen und dessen Frau Dorthe Andreses in
Bremsbüll«14. Den er af den senbarokke type med to par forskudte, korintiske
søjler, der bærer en rundbuet, forkrøbbet gesims; de konkave sidefelter er skråt
tilbagevigende og foroven smykket med påsat muslingeskal, hvorfra hænger
blomsterklaser. Foran sidefelterne frifigurer af Kristus som den gode hyrde og
Moses; fliget akantusblad-volut støtter sidefelterne. På kronlisten, over de
forreste søjler står vaser med guirlandenedhæng; øverst har en trekant i skyer
og stråleglans15 erstattet den tidligere strålesol16, som var flankeret af over
flødighedshorn4.
1942 blev den medtagne tavle, der er skåret i blødt træ, suppleret med en
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kelte småornamenter og lister, den oprindelige staffering rensedes: sort-hvid
marmorering, i gesimsen lidt rødligt, brunt og blåt; de to figurer er smudsigt
alabastfarvede, vaser og stråler forgyldte ligesom de spinkle malerirammer. Malerierne fra 1747 (jfr. vestpulpitur), olie på træ, forestiller i storfeltet nad
veren, efter samme forlæg som Tønder altertavlemaleri (p. 954), med røde far
ver dominerende, og i postamentfeltet bønnen i Gethsemane.
En †altertavle blev renoveret 1680 (sml. †prædikestol, p. 1288).
En †sidealtertavle, viet S. Maria, stod 1597 i koret, antagelig på nordsiden,
hvor den var anbragt 16764.
To kronede helgenindefigurer (sml. fig. 5) fra en katolsk †altertavle, begyn
delsen af 1500’rne, 98 og 95 cm høje, begge efterskåret, den enes krone omdan
net og nedskåret til hat. Begge, i elegante dragter, har fletninger, der ligger som
en krans om ørerne. Yngre staffering, smudsigthvide kjortler med guldbræm
mer; brunt hår. På murede konsoller i skibets vestende, tidligere som side
figurer til krucifikset.
Altersølv. Kalk, skænket 1710, 21 cm h ø j ; sekstunget fod af almindelig ba
rokform, med aftrappet fodplade og lille krucifiks fastnittet på en af tungerne;
sekskantet skaft og stor, oval knop med seks glatte rudebosser samt store, op
drevne blomster vekslende med muslingeskaller på over- og undersiden. Stort,
halvkugleformet bæger (13,6 cm i tvm.) med graveret versalindskrift: »Zum
steten Andencken der hiesigen Kirche zu Ubarg verehret worden von Hemme
Friedrichsen17 und Margaretha Hemmes anno 1710«. Under bunden mester
mærket FH over Gi symmetrisk skjold18, samt Tønders bymærke. Stor disk,
18,8 cm i tvm., med graveret cirkelkors og stempler som på kalken. Oblatæske,
1707, oval, 9,6 × 7,3 cm, 3,8 cm høj, med bred fodplade og svagt hvælvet låg
hvorpå graveret og ciseleret fremstilling af den korsfæstede med flagrende
lændeklæde, på baggrund af skyet himmel; forneden kirke og cypresser. Under
bunden graveret kursiv: »Die Kirche Uberg gehörig, Anno 1707«, samt mono
grammet AD, desuden to ens mestermærker: Mi oval, tilspidset forneden, for
ukendt mester. Vinkande 186919, fra Bing og Grøndal, sort, med forgyldt kors.
Sygekalk, antagelig fra 1710, da en gammel kalk omlavedes for 30 mrk.7.
Stempler som hovedkalken og med tilsvarende fod og krucifiks, fodpladen dog
bredere og skaftleddene runde; knoppen har spidse blade og mellemfaldende,
men ikke fremspringende rudebosser; 15,5 cm høj. Disk svarende til altersæt
tets og med samme stempler; 12,9 cm i tvm.
Alterstager. 1) (Fig. 7) gotiske, på tre senere tilsatte, grove jernfødder, ialt
38,5 cm høje, den ene med spor efter tre ældre fødder. Under begge stagers
bund er der to støbermærker, det ene to modvendte, hinanden krydsende V’er,
det andet et majuskel-A med øvre tværstreg og vinkeldannet A-streg. 2) (Fig.
8) barokke, skænket 1686. På fodskålen indslåede versaler: »Von Hemme Frid-
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Fig. 5. Ubjærg. Indre, set mod øst, før restaureringen 1942.

1287

Hude fot.

richsen zu Seth Anno 1686«, på den anden: »Mergreth Hemmes verehret 1686«.
41,5 cm høje.
Et †ildfad ved alteret, omtalt 16647, er måske identisk med det kobber »røg
fad« med tre kobbertallerkener, som ifølge kronikken blev brugt til røgning
ved begravelser i kirken.
Nyere alterskranke med similigotiske balustre og snoet jernstang.
Døbefont (sml. fig. 6) romansk, af granit, af arkadetype; kummens sort-hvide
granit harmonerer dårligt med fodens lysrøde, hvilket taler for, at stenen op
rindelig har været stafferet. Kummen (79 cm i tvm.) har 11 flade arkader20 og
kapitælformet fod med ornamenter i alle »skjoldene«, mod syd værkstedets
kendte løve med halen op over ryggen; de andre skjolde vandret delt, med
bølgeranke forneden og i de øvre felter ornamenter: volutplante, bladroset (?)
(affliset) og treblad. (Mackeprang: Døbefonte p. 306 ff.).
Lille, dybt dåbsfad af messing, nederlandsk el. hjemligt arbejde, fra o. 1650,
36 cm i tvm.; på randen opdrevet bølgeranke, i hvis buer drueklase veksler
med blomst. Tovstav-kant bøjet om forstærkende jerntråd.
Korbuekrucifiks (sml. fig. 5), sengotisk, fra begyndelsen af 1500’rne; den
smukt proportionerede figur er 116 cm høj. Samtidigt korstræ med hulstav-
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profilerede firpasfelter. 1942 fremdroges den nuværende, ikke middelalderlige
staffering under en noget tilsvarende. Tornekronen er grøn, skægget brunt,
kroppen solbrændt med blodstriber, lændeklædet patineret guld. Korstræet er
brunt med sorte hulstave og glorie samt røde (før gyldne) korsblade (hvoraf
de fleste er nye); i felterne evangelistsymboler med skriftbånd. Efter 18734 på
skibets nordvæg, nu på en bjælke, der hviler på korbuens kragbånd.
Prædikestol (sml. fig. 5), i rokoko, med malet frakturindskrift i dørens fron
ton: »Diese Canzel hat die viel ehr- und tugendsame Jfr. Maren Seewangs21
zu Seth der Kirche zu Uberg geschenkt, auf ihre Kosten bauen und setzen las
sen den 28. Maÿ im Iahr Christi 1783«. Stolen, der svarer til Aventofts (Kreis
Südtondern) fra 1768, har tre karnisformet udbugende fag med udsavede og
gennembrudte hængestykker og påsatte rokokokartoucher i storfelterne; to
læsepulte. Samtidig opgang og dør med to rokokofyldinger og fronton med
svungen og brudt gesims og tre vasespir. Også himmelen, med hulkantet kronliste, er samtidig. 1942 udbedredes den oprindelige staffering, to brune toner
og forgyldning på ornamenter samt rødfarvede småmalerier i kartoucherne:
1) en lygtebærende mand viser vej for en vandrer, 2) sædemanden og 3) en
mand, der slår på en klippe med en hammer; hertil forgyldte frakturindskrifter
i de nederste frisefelter: Psal. 119,105, Luc. 8,11 og Ier. 23,29. I opgangsfelterne gyldne blomster; himmelens underside blåmalet med skyer og due i gyl
den skyåbning, i frisen Marc. 16,15, jfr. også indskrifterne på de to pulte, alt
på tysk.
†Prædikestol hvorfra 1897 var bevaret et brædt med en latinsk indskrift:
»Alteret og dette katheder er renoveret og smykket i året 1680 til den eneste
Guds ære og templets pryd. Du spørger: Hvornår er templet rejst? Jeg svarer:
Jeg ved det ikke. Thi det gamle har ikke efterladt mig noget bevis på sin alder«4.
Stoleværket (sml. fig. 5—6) med gavle, også mod væggen, er udført 1774 af
snedker Bastian Rehkopf i Tønder og malet af Anders Nansen sammesteds7.
Der er 15 mandsstole og 14 kvindestole på plads. Mandsstolenes gavle og døre
er større end kvindestolenes; spor af oprindelig, blå maling; nu egetræsmalet.
Disse stole har afløst et sæt fra 1595, da samtlige sognemænd p. gr. a. kirkens
ringe årlige indkomster besluttede at lade lave nye stole; hertil skulde hvert
helbol give 2 dl. og hver kådner 8 sk.; de nye stole fordeltes 1597 ved lodtræk
ning. Der var 20 mandsstole på sydsiden og 14 kvindestole på nordsiden fra
den endnu eksisterende norddør, herefter kom en stol for præstekonen, kirke
gangskoner og dåbsbørn; i koret bortloddedes fire stole samt to små, under
buen ved Maria-alteret, der tillagdes Ubjærg-folk. 1676 fik præstekonen en ny
stol ved døbefonten i koret; samtidig omlavedes den sidste, brede kvindestol
ved norddøren til endnu en mandsstol4; 1709 byggedes en stol ved siden af
degnestolen7.
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Fig. 6. Ubjærg. Indre, set mod vest.
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Præstestol (sml. fig. 5—6), lukket, sikkert omtrent samtidig med prædike
stolen; gråmalet. I korets sydvesthjørne, tidligere i nordvest. Rester af en gan
ske tilsvarende stol findes på loftet.
Dørfløj i syd fra 1700 (sml. vindfang), samlet af ikke jævngamle dele, en
rundbuet overdel med rigellås og en nedre retkantet, der har kunnet åbnes for
sig; på forsiden påsatte profillister.
Pulpiturer. 1) (Fig. 9) panel fra 1694, bestående af tre og fire malerifyldin
ger på hver side af fylding med påsat maleri af giveren; mellem malerierne
smalfyldinger. I storfelterne er der malerier af dyderne på landskabelig bag
grund efter stik af Hendrick Goltzius, og i postamentfelterne indskrifter med
gylden fraktur, som hentyder til deres navne, fra vest: Troen (»Gläube fästiglich«), Håbet (»Hoffe Beständig«), Kærligheden (»Liebe Hertzlich«), Klogska
ben (»Wandle Klüglich«), Retfærdigheden (»Lebe Gerecht«), Mådehold (»Halt
dich Mässig«) og Styrken (»Ringe Tapfer«). Under maleriet af giveren, i oval
ramme, ses en ligeledes påsat bladkartouche, hvori en indskrift meddeler, at
Iohannes Vierheller22 s. s. theol. studiosus i året 1694 har »dieses Chor ver
ehret«. Udmærket malet brystbillede af yngre mand, i trekvart profil, med
mørkebrun, stærkt kruset paryk, mørke øjne og af ret rødmosset ansigtsfarve;
svært, knyttet halsbind og sort frakke; sort baggrund. I postamentfeltet under
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kartouchen står hans valgsprog på latin: Guds vilje, min lykke. I frisefelterne
citat fra Rom. 2,7. Rammeværket er brunligt, marmoreret med sort, alle bog
staverne nyere, men sikkert svarende til de oprindelige, der skimtes. 1942 rensedes og udbedredes farverne, gesimsliste og støttebrædt tilsattes. Indtil 18734
langs korets nordvæg, med opgang fra øst og støttet af egetræssøjler, nu på
loftet. Efter nedbrydningen opsat på korets nordvæg, nu på skibets nordvæg.
2)
(Sml. fig. 6). I vest, malet 1747 (indskåret årstal: 1743 på bagsiden), en
kelt, med malerifelter adskilt af glatte rammestykker på enkelt profilerede
stolper. Foruden de 13 oprindelige felter (fem felter udtaget ved orglets an
bringelse, nu opsat i koret) er der mod syd et smallere vægfelt med gul frakturskrift: »Anno 1747 Ist dieses Ambony wie auch der Kirchen Boden vor
Kirchen Gelden gemahlet«. Felterne indeholder på brun baggrund malerier af
Kristus og de 12 apostle, efter forlæg, der er fælles for flere af landsdelens kir
ker, således Arrild (p. 1276), Hjerndrup (Haderslev amt p. 296: Matthias og
og Bartholomæus), begge pulpiturmalerier, og Vonsbæk kalkmaleri (Haderslev
amt p. 508: Thomas). Fra syd: S. Paulus, Iacobus minor, Bartholomæus,
Philipus (dækket af orglet), herefter felterne i koret: Iohannes, Andreas, Sanctiss. lesus Christus, Iacobus major, Petrus, og videre i pulpituret: Thomas,
Matthæus, Simon og Matthias. Hovedfarverne er en kraftig, dyb blå og en stærk
rød; rammeværket brunt med røde profiler. — 17827 foresloges, at pulpituret,
der forhen havde været benyttet som munderingskammer og derefter været
brugt efter forgodtbefindende, igen skulde lejes ud23. I 1786 opføres leje af
»amboni«12.
Orgel 1906, Marcussen og søn, Åbenrå; hovedrepareret 192024.
Salmenummertavler (sml. fig. 5), tre sikkert samtidige med prædikestolen (en
defekt på loftet); den ene er en vendetavle. En fjerde yngre og mindre tavle
savner hængestykke. Alle sortmalede, de ældre med spor af forgyldning på
ornamenterne.
Præsterækketavler. 1) O. 1700, af kalksten, 8 8 × 6 0 cm; på en arkade af laur
bærblade sidder to engle, der i den ene hånd holder palmegrene, med den an
den støtter en oval i laurbærblad-ramme, hvori på latin: Phil. 3,20; begyn
dende med Laurentius Barg 156225 endende med Christian Ambders. Skarp
grøn farve på ornamenter og bogstaver. På korbuens sydvange. — 2) (Sml. fig.
6)
1795, af hvid, sortflammet marmor, 1 1 1 × 6 8 cm, i tværriflet ramme, der
foroven har årstallet i relief; mellem tallene sløjfe hvori ophængt cirkelmedaillon
med T T og herunder (på tysk) med versaler: Prædikanter efter reformationen.
Det eneste navn (og kun malet) er opsætterens Thomas Todsen aus Hoyer,
geb. 1740, erw. 1780, gest. 1824. Slidt forgyldning på ornamenter og bogstaver.
I korbuens nordvange. — 3-4) O. 1870 og senere, enkle trætavler, den ældste
med fladbuet gavl, begyndende 1562, endende med nr. 14. Claus Stegelmann,
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Fig. 7—8. Ubjærg. Alterstager. 7. Gotisk. 8. Skænket 1686
(p. 1286).

ansat 1871, den yngste begyndende med Nis Gottfriedsen, ansat 1879 og en
dende med Carl Friedrich Iasper, ansat 1904; hvidmalet kursiv. I korets syd
vesthjørne.
Malerier. I kirken hænger seks 165 × 112 cm store billeder malet på træ, alle
kopier fra 1700’rne, flere efter forlæg fælles med andre kirker, og til dels af
meget jævnt arbejde. Under malerierne indskrift med gul fraktur; de glatte
rammer med smal inderprofil er sortmalede. 1) Bebudelsen (sml. Emmerlev
altertavlemaleri og Møgeltønder pulpiturmaleri). Jomfru Maria i blåt hætte
slag til højre, svævende engel i rød dragt til venstre, helligåndsdue i stråle
krans, talrige englehoveder i skyer over og under engelen. Indskrift: Luc. 1,31.
På skibets sydvæg. — 2) Kongernes tilbedelse (sml. Tønder epitaf nr. 12 p. 1004
og Kegnæs (Als) maleri). Maria stående til højre i hvid, rødskygget kjole, bag
ved Josef og bag ham oksen (æslet erstattet af hund); den forreste, gråskæggede
konge knælende, den bagved stående konge, i rødt, i profil, den tredie frontal,
som neger med turban; talrige tilskuere. Interiør: træbygget stald. Indskrift:
Math. 2,11. Vest for nr. 1. — 3) Omskærelsen. Ypperstepræsten siddende til
højre, barnet holdt af kappe- og turbanklædt mand over messingfad på rundt
bord med rødt bordtæppe. Maria knælende til venstre i hvid kjole med blåt
hætteslag, ved hendes side den stående Josef; fire andre tilskuere. Interiør:
kirke, Indskrift: Luc. 2,21. Vest for nr. 2. — 4) Simeon og Anna. Den grå
skæggede Simeon stående i fornem kåbe i midten holdende barnet frem mod
den gamle Anna i brunt hætteslag; bag ham Josef og Maria stående, i forgrun
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den to knælende drenge med ryggen mod beskueren; øverst til højre klunke
baldakin. Interiør: kirke. Indskrift: Luc. 2,29. Vestligt på skibets nordvæg. —
5) Dåben (sml. Møgeltønder). Jesus står midt i floden, der snor sig op gennem
billedets midtakse til dels i bjerglandskab, Johannes knæler på venstre bred
og øser vand med venstre h å n d ; bag ham tre skæggede mænd. På højre bred
siddende, halvnøgen yngling, stående, hjelmklædt kriger og to gamlinge;
øverst helligåndsduen i stråleglans. Indskrift: Math. 3,17. På korets nordvæg.
— 6) Hudstrygningen og tornekroningen. Jesus, foroverbøjet bundet til søjle
i midten, pisket af fjerbaretprydet mand i kort, rød kjortel til venstre og halv
nøgen mand til højre; bag søjlen ses den turbanklædte Pilatus m.fl. Til venstre
i billedet tornekroningen. Interiør: søjlehal, holdt i brunt. Indskrift: Ioh. 19,1.
I koret.
Fem jordpåkastelsesspader 26, med skaft, foroven af træ med buet tværhånd
tag, forneden snoet jern med femkantet træblad, 40—42 cm lange. På eet af
bladene indskåret: 1852. Fire på loftet, een i Tønder Kirkemuseum.
Klokker. 1) O. 1400, ifølge bomærket støbt af Olug Jurgunsun (Uldall p. 74
og fig. 86). Ret slank, 65 cm i tvm., med to relieflinier om halsen og een over
slagringen. Midt på legemet bomærket; ny krone. 2) Sidste halvdel af 1400’rne,
spejlvendte reliefminuskler om halsen: »Osana hetik jasper got mik« (»Hosianna
hedder jeg, Jasper støbte mig«), samme indskrift som på Jørl-klokken (Kr.
Flensburg). 49 cm i tvm. Hankene har dobbelte tovsnoninger. (Uldall p. 94 f.).
1919 reparerede M. og O. Ohlson, Lybæk, en klokke for 50 mrk.24.
Klokkestol, 1857, af fyr, i ragrytteren; to gamle bomme på loftet.

GRAVMINDER
Epitaf. O. 1623. »Den lærde yngling« Michael Wulff, søn af sognepræst i
ubarch Georg Wulff, d. på skolen i Flensborch 3. dec. 1623 og begravet i Ubarch
i kirken 7. dec. i sit 14. år. Maleri, 8 6 × 7 9 cm, olie på træ; til højre den knæ
lende yngling i sort kappe og pibekrave, med by som baggrund, til venstre
Kristus med et barn på armen og omgivet af kvinder og børn, illustration til
rammeindskriften, fra Matth. 19,14. Forneden i billedet from, latinsk indskrift
samt den plattyske gravskrift, med fraktur; nederst på den enkle profilram
me: C [fejl for G?] WMP, antagelig henvisende til faderens navn og stilling
(magister, pastor). På skibets østvæg, syd for korbuen.
Mindetavler. 1—2) Enkle marmortavler over faldne i 1870. 3) Trætavle 192027,
over faldne 1914—18. Alle på skibets nordvæg.
Gravsten. 1) O. 1659. Iacob Federsen tho Ubarg, sandemand i Tunder hrd.,
d. 17. april 1650 i sit 76. år, og hustru Tette Iacobs, d. 7. okt. 1659 i sit 86. år;
sekundær indskrift over [Jens] Iacobsen tho Ubarg, sandemand i Tunder hrd.,
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Fig. 9. Ubjærg. Oprindeligt nordpulpitur 1694, med giverens portræt (p. 1289).

d. ? 1673 i sit 78. år, og hustru Anke Ienses, d. 24. sept. 1680 i sit 71. år. Lysgrå-rødlig kalksten, 215 × 137 cm, med reliefversaler i fireliniet randskrift og
evangelistsymboler i hjørnerne; midtpå rektangulært felt hvori oval med op
standelsen. På skibets nordmur.
2) O. 1833. Mary Andersen, f. Carstensen, f. i Seth 25. juli 1761, d. i Uberg
27. febr. 1833; opsat af børnene. Rød sandsten, 151 × 76 cm, med skriveskrift
(på tysk) i spidsovalt, ophøjet felt indrammet af bladgrene og blomster. På
skibets vestgavl.
3) O. 1845. Peter Chr. Holt fra Seth, f. 15. febr. 1788, d. 3. marts 1845. Grå
sandsten, 136 × 64 cm, med skriveskrift, på tysk, i felt med riflet ramme; i
hjørnerne blomsterroset og forneden korslagte, rygende fakler under olielampe.
På skibets vestgavl.
4) O. 1851. Anna Maria Muller, f. Nissen, f. i Abild 7. okt. 1788, d. i Uberg
9. aug. 1851. Grå sandsten, 136 × 72 cm, med skriveskrift, på tysk, i hvid, ind
fældet marmorplade; hjørnerosetter. På skibets nordmur.

KILDER OG HENVISNINGER
LA.
Åbenrå.
Ubjærg
præstearkiv: Ba 2. 1803. Dokumentfortegnelse. — Bc 2—3.
1795—1909. Reskriptbøger. — Bd 1. 1551—1921. Indkomne breve og forordninger, kon
cepter m.m. ang. præstekaldet og kirken. — Udtaget af pakken Bd 4, 1906—25. Kirche,
Orgel und Altar. — Ca 1. 1644—1875. Kirkeregnskab. — Ca 3. 1700—91. Kirkeregnska
ber og regnskaber over reparationer på kirke, præstegård og skolehus. — Cc 1. 1581—
1906. Kirkeinventarier og forsk, efterretninger og indberetninger. — D 1. 1869—1913.
Kirkeforstanderskabets
forhandlingsprotokol.
—
H
3.
1721—1854.
Bestemmelser,
be
slutninger, regnskaber m. v. ang. klokkehuset i Ubjærg. — Tønder kirkevisitatorium: (aflev.
fra Kiel) nr. 680. Betr. Kirche etc. zu Ubjærg de 1738—1834. — Ubjærg sogn. — Se i
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øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 931. — Uberger Gemeinde-Chro
nik 1897 ff. ved I. L. Jessen (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918, besv. 1922
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910 og P. Kr. Andersen
1938 (forundersøgelse af loft og inventar) og 1942 (istandsættelse af do). — Undersøgelse
og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1954.
Haupt II, 631 f.
1

Carsten Petersen, i SJyAarb. 1941, p. 3. 2 Joh. Hvidtfeldt, i SJyAarb. 1941, p. 54.
Jensen: Statistik I, 378. 4 I. L. Jessen: Gemeinde-Chronik 1897 ff., der er meget ud
førlig og formentlig bygger på en †kronik fra 1600’rne. 5 Kronikken oplyser, at kirke
gården brugtes til fattigbegravelser fra Tønder, efterhånden dog kun fra slots- og frigrunden, sluttelig kun til de fanger, der døde i porthuset; forbindelsen ophørte 1855.
6
Note 4; sml. Carsten Petersen, i SJyAarb. 1941, p. 9 f. og LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: af arkidiakonatets breve og div. dokumenter 1562—1695. — 7 Ubjærg præste8
arkiv:
1644—1875.
Kirkergsk.
LA.
Åbenrå.
Ribe
bispearkiv:
arkidiakonatets
kirkergsk. f. Lø og Møgeltønder m.fl. hrdr. 1652—1700. 9 Ubjærg præstearkiv: 1721—1854.
10
Restemmelser
etc.
ang.
klokkehuset.
Regnskaberne
indeholder
kun
oplysninger
om
arbejdets financiering (note 6, sidste del). 11 SJyAarb. 1933, p. 198. 12 Ubjærg præ
13
stearkiv:
1700—91.
Kirkergsk.
Ubjærg
præstearkiv:
1551—1921.
Indkomne
breve
14
etc.
A. L. var besidder i »Vester-Bransbüle«, d. 1778, hans hustru d. 1765 (kronik).
15
Nyskåret 1942 efter model fra Støvring kirkes altertavle (Ålborg amt). 16 Rester
heraf fandtes ved restaureringen i et hulrum i altertavlen. 17 H. F. kirkeværge, d. 14.
maj 1709 (note 4); ifølge rgsk. 1709 (note 7) betaltes 160 mrk. for en ny, forgyldt sølv
kalk, antagelig af de 300 mrk., som kirken havde modtaget i testamentarisk gave af H. F.
18
Ikke omtalt af Bøje, men af H. Stierling: Goldschmiedezeichen von Altona bis Tondern. Neumünster 1955,
p.
333
f. 19
Ubjærg præstearkiv: 1581—1906. Kirkeinventarier
etc. (1882, med senere randbemærkninger). 20 Øverst i en af arkaderne er der et lille,
smalt, ca. 3 cm dybt, 2 højt og knap 1 cm bredt, indadsmalnende indhug, muligvis op
rindeligt og formentlig til en holder af en el. anden art. 21 M. S. f. jan. 1709, d. aug.
1788 (note 4). 22 I. V. f. på Engholm i Ubjærg sogn, ifl. kirkebogen nævnt som »Ge
vatter eines Kindes des Pastors Wolfis«; senere rektor i Tønder, d. 31. jan. 1715, begra
vet i Ubjærg (note 4). 23 Ifl. kronikken var amboniet bygget på kgl. bekostning og af
bolsfolkene udvidet fra 12 til 36—40 stader; det udlejedes for 3 år for en billig pris,
efterhånden til kådnerne, der ikke fandt plads nede i kirken. 24 Ubjærg præstearkiv:
1906—25. Kirche, Orgel u. Altar. 25 Herefter følgende, der afviger fra den af Arends
III,
22
bragte
præsterække:
Jens
Sorensen
1562—1580;
Andreas
Hansen
Gonsagger
1580—1606; Georgius
Wolffius
Schrüstrup
1580
[fødested og
år],
1607—52; Christianus
Petri
Felsted
1607,
1649—75;
Johannes
Wolffius
Bierremarck
1648,
1675—1700;
Christianus
Wegener
Tunderensis
1678,
1701—37;
Christian
Ambders
Buhrkall
1707,
17??—
79. 26 Ifølge kirkeværgen, gårdejer Joh. Tygsen, 75 år gl. (1954) blev jordpåkastelsesspaderne brugt af de seks—otte mand, der bar kisten, til at kaste hele graven til, mens
følget var på kirkegården. Påklædningen var: lang, sort frakke og høj hat. Senere gik
man over til kun at dække kisten, og endnu er det skik, at den nærmeste familie kaster
nogle skovlfulde jord på kisten, efter præsten. 27 Leveret af Kunstgewerbliche Fach
schule, Flensborg (note 24).
3

Fig. 1. Møgeltønder. Ydre, set fra nordøst.

V. M. 1954
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irken, der var viet S. Nicolai 1 (sml. Nicolaus-figur p. 1310), betalte 8 sk. engelsk i
cathedraticum og på reformationstiden 3 sk. engelsk i procuratio (sml. p. 1025). 1214
skænkede Ribebispen Tønder og Ballum kirker til domkirken til beklædning og under
hold for tre kanniker2; såfremt der med Tønder menes Møgeltønder (sml. p. 1021) er det
første gang, kirken omtales. Før 1363 ejedes den af hertug Valdemar, men dette år til
skødede han den Ribebispen med al gods og jurisdiktion for fire anniversarier i Ribe3.
Sognet, der indtil 1864 hovedsagelig hørte til de kongerigske enklaver, kom ved refor
mationen under kongen4, men afhændedes 1661 til rigsfeltherre Hans Schack, og patro
natsretten har siden hørt til det 1676 oprettede grevskab5.
Ifølge præsteindb. 1768 skal spiret før nedstyrtningen 1628 (sml. p. 1299) have tjent
som sømærke6, særlig ved besejlingen af det farlige »Lister Gab«7.

Kirken ligger midt i sognet, syd for Slotsgades vestende. Den store og ret
uregelmæssige kirkegård8 omgives af levende hegn, som for det meste står på
indvendig jorddækkede kampestensdiger9. I nordøst og -vest er der tremmelåger
mellem svære, firkantede murstenspiller i krydsskifte og med aftrappet pyra
mideafdækning; i sydvest og -øst er der tilsvarende porte og piller (tre hvert
sted). Flere af disse piller indeholder antagelig rester af de ældre, murede por-
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Fig. 2. Møgeltønder. Romansk billedkvader(?) (p. 1296).

V. M. 1954

taler10 med sadeltage, af hvilke de to i nordøst og -vest ses på et maleri fra
1657 (fig. 4), den første med een, den anden med to rundbuede åbninger.
Kirkeriste. I den nordøstre låge ligger der en jernrist på plads, udført af fir
kantet, diagonalstillet båndjern, ni stykker parallelt med lågen, stukket gen
nem fire stykker, som ligger vinkelret på lågen, de sidste med øjer til fastgø
relse i †træramme over graven; risten har lågens bredde, 145 cm, og måler på
den anden led 105 cm. 1655 blev »røsterne« forbedret med »skiner og traler«11,
og 1791 omtales fire kirkeriste12.
Kirken består af romansk kor og skib, af hvilke det sidste muligvis er ældst
og opført i tilslutning til et †kor; i senromansk eller unggotisk tid blev det nu
værende kor forlænget mod øst, skibet mod vest, i sengotisk tid rejstes et tårn,
1692 et trappehus (til pulpitur), 1763 et gravkapel og 1898 et våbenhus; et
ældre våbenhus og en tagrytter er borte. Orienteringen er omtrent solret.
Fra et †kor stammer muligvis nogle i vest indsatte granitdetaljer, dels skråkantede sokkelkvadre, dels den fig. 2 afbildede sten, hvis tidligere anvendelse
næppe kan fastslås uden udhugning; den er svagt krummet i to planer, 175 cm
lang, 35 cm høj på midten og lidt mindre ved enderne; ornamentet, som af
slutter den krydsende rundbuefrise i den ubrudte ende, synes at forestille et
processionskors med knop på stangen, der står i et fodstykke med symmetriske
bladspiraler. Til samme bygning skal antagelig henføres to rundbuede, mono
litte vinduesoverliggere af granit, som er genanvendt ved et hus i Slotsgade.
Bortset fra de omtalte granitkvadre er kor, skib og forlængelser opført af
munkesten i munkeskifte; hvor disse kan måles (i koret, dets forlængelse og
hvælv) er formatet ret lille: 24—25 (26) × 11,5—12 (13) × 7—7,5 cm.
Af den nu stående kirke er skibets østre halvdel antagelig det ældste bygningsafsnit, fra o. 1200, og visse forhold ved østhjørnerne (sml. ndf.) kunde tyde på,
at det som nævnt har været opført i tilslutning til et †kor. Langmurene har
under murkronen en rundbuefrise og på hver mur, uden kontakt med frisen,
to lisener, af hvilke de østre er anbragt på et så mærkeligt sted i forhold til
skibets østhjørner, at man ledes til den antagelse, at skibets allerøstligste dele
kan være ændret i forbindelse med et ældre kors nedrivning. I denne del af
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Fig. 3. Møgeltønder. Plan. 1:300. Øst opad. Målt af El. M. 1953.

bygningen er der spor efter to sydvinduer og et nordvindue. 1910 skal det
endvidere have været muligt at spore dørstederne ganske svagt (indberetn.).
Det store, ret langstrakte kor virker relativt sent med sine tre rundbuede
Danmarks

Kirker,

Tønder

amt
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vinduer i syd og et lignende antal i nord, hvor de to dog er udvidet og sporene
af det tredie udslettet ved gravkapellets opførelse; omtrent over sidstnævntes
formodede plads ses lidt af korets oprindelige (?) gesims; over et afrundet
skifte (som ikke er gentaget ved gesimsens fuldstændige fornyelse 1898), er der
rester af små, på tre sider hulede konsoller, der har båret frisens øvre led; om
dette har været prydet af et savskifte svarende til den nuværende udformning,
lader sig ikke afgøre. Triumfmuren, der er i forbandt med koret, har mistet
sin taggavl, og den runde triumfbue er udvidet og forhøjet med 1 alen 178113.
Tilføjelser og ændringer. Korforlængelsen og korets hvælv. Bygningens to tid
lige forlængelser må være omtrent jævngamle, fra o. 1275, men hvis man tør
dømme efter de få stiltræk, er korforlængelsen den først opførte; den har bredde
som koret, hjørnelisener, et vindue i nord (og syd) samt i øst en tregruppe,
hvis ydervinduer er tilmuret, mens det midterste er udvidet i ny tid; den glatte
taggavls spids er ommuret. Det forlængede kors to ottedelte hvælv, som er
nærbeslægtet med Højers (p. 1028) og Løgum klosterkirkes (p. 1082f.), er sam
tidige med forlængelsen, i hvis østhjørner disse er forberedt med halvstensstave
som vederlag for ribberne; den svære gjordbue hviler på kraftige vægpiller,
der har halvstensfalse, som korresponderer dårligt med de opgående led: halv
sten brede, afrundede ribber og udkragede løberskifter, der markerer de i mu
rene indhuggede fødselslinier; de nord—sydgående ribber støttes af trapezformede (?) konsoller.
Vestforlængelsen (sml. foran), skibets vestre halvdel, der snarere virker som
en fuldendelse af det brede, korte skib end en forlængelse, blev beskåret noget
ved tårnets opførelse (sml. ndf.). Det har i nord to rundbuede vinduer, begge
noget omdannet og det vestre delvis dækket af tårnets østmur, i syd eet med
udvendig fals og svagt smigede inderkarme. Norddøren, som sidder i et lille
murfremspring, er rundbuet, den søndre spidsbuet, begge med udvendige false
(i syd et afrundet og et affaset led) og vandret afdækning indvendig. Murene
har øverst savskifte over trappefrise, der dog på den vestligste del i nord synes
erstattet af en spærstikfrise på afrundede konsoller.
Tårnet. På et sent tidspunkt i middelalderen blev den unggotiske vestgavl
nedrevet og skibet forlænget ca. fire meter vestover, ganske tydeligt i den hen
sigt at opføre et tårn, thi de nye mure byggedes meget svære og med forstærk
ninger i vesthjørnerne; lidt øst for den nedrevne vestgavl rejstes en ny mur,
tårnets østre, som dækker et af skibets nordvinduer; denne mur er helt uden
forbandt med langmurene. I højde med skibets murkrone er der sket en til
bagedragning af tårnets nord- og sydmur, som herover hviler på talrige halv
stens buestik, der er spændt fra øst til vest, en dristig konstruktion, når man
betænker, at østmuren kun ved disse bueslag er i forbandt med tårnets øvrige.
Forneden er murværket lagt i munkeskifte, jævnligt med mange løbere og i
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Fig. 4. Møgeltønder. Maleri 1657 af Møgeltønder by, i Skokloster i Uppland (p. 1296, 1300).

hjørnepillerne med tilløb til polsk skifte, men ved et rulskifte, som ligger lidt
over de nævnte bueslag, ændres murværket, og hele resten af tårnet er i kryds
skifte. Trods forekomsten af dette murskifte må tidspunktet for tårnets opfø
relse snarere sættes til 1500’rnes begyndelse end til deres midte, og dette stem
mer meget vel med regnskabsoplysninger, hvoraf det fremgår, at tårnet 1613
og 1616 var genstand for en omfattende istandsættelse på henholdsvis spån og
mur14. — Tårnrummet har aldrig været hvælvet og har aldrig åbnet sig til
skibet undtagen gennem en rundbuet dør. Een etage over skibets loft ligger det
underste loft i tårnet tilgængeligt ad stiger, og herpå er sejrværket opstillet.
Den lave etage har til hver side to brede, fladbuede blændinger, hvis bund
brydes af en lille, smiget lysglug, der minder om et skydeskår, men næppe har
været det; udvendig er gluggerne (kun de østre er urørte) tre skifter høje og
en halv eller trekvartsten brede. Mellem østblændingerne er der en råt brudt
åbning til skibets øvre hanebjælkelag og længere nede en fladbuet. Klokke
etagen har til hvert verdenshjørne to fladbuede, falsede glamhuller, »dumgab«15,
som ved udmuring forneden er stærkt formindskede. Hovedopbygningen i de
fire delvis fornyede taggavle er helt efter Tørninglensk mønster med tre spids
buede blændinger mellem savskifter, men sideblændingerne er tvedelte over
hængekonsol og den midterste i nord underdelt af nedhængende stavværk;
over hver gavl et lille, gotiserende brandspir. 1700 blev syd- og vestsiden på
ny skalmuret og forsynet med ankre, og fire år forinden var der i tårnrummets
sydside blevet afskilret et materialrum13, som endnu findes.
Det nuværende tårnspir, en ottesidet pyramide, skal være 15 alen lavere
end forgængeren, som nedblæste kort før jul 1628 (sml. tavle på vestpulpitur),
men gengiver sikkert i det store og hele dets form; typen er velkendt fra andre
83
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gotiske spir (bl.a. på det nærliggende Emmerlev, og Broagers tvillingspir
(Sønderborg amt)). Hele kirken blev meget beskadiget i stormen, mange ruder
blæste ind, og hele skibets vestende blev sønderslået af det nedstyrtede spir.
Så snart de værste følger var midlertidigt afhjulpne, herunder tækning af vest
enden med 40 traver tag (strå eller rør), gik man igang med genopbygnings
arbejdet, der blev fuldendt 1630. Laust tømmermand var med en skipper i
Norge efter tømmer, andet kom fra Gotland, der købtes mursten, kalk, spån,
bly, søm og tagsten; talrige håndværkere og sognemænd var i arbejde, mange
tønder øl blev drukket, f.eks. den dag, de rejste spærene på kirken, den dag,
de lagde de første bjælker i tårnet og den dag, »der dhy Rest dhy Auerst Spare
Pa Thorendt«16.
Et kvadratisk, muret trappehus på skibets nordside, »trappen til grevindens
stol« (sml. pulpitur nr. 3) med svære egetrin om en midtpille blev opført 169213.
Den teglhængte bygning har tidligere haft tage af spån og bly17.
Det grevelige gravkapel på korets nordside er opført 1763 (præsteindb. 1766)
som afløsning for krypten i koret; den anselige bygning med rustikkvadre
på hjørnerne og »vælsk« gavl stod tidligere i forbindelse med koret gennem en
rundbuet, smiget døråbning, som tilmuredes 1853, da der i kapellets nordgavl
indføjedes en stor barokportal18 med brudt gavl og våbenskjolde, udført i
sandsten. Et vestvindue er tilmuret. Det indre, som ifølge præsteindb. 1766
var siret med gipsværk, har en stor hulkel langs loftet, og alle vægge bærer en
overdådig kalkmalet dekoration af blålilla vinranker og -klaser, udført o. 1906
af en af A. Wilckens elever19.
Våbenhuset på korets sydside er opført 189820; det afløste et ældre †våbenhus
på samme plads og af tilsvarende længde. Denne tilbygning, der 1766 kaldtes
våbenhus (præsteindb.), synes trods den usædvanlige beliggenhed at have tjent
som indgang fra gammel tid, idet andre betegnelser, der i Sønderjylland sæd
vanligvis er knyttet til et våbenhus, også optræder her: 1615 »Schröffnitzen«14,
1626 skrifthuset11, 1679 karnhuset13. Bygningen har også tjent som kirkelade,
thi 1667 fik Hans snedker i Møgeltønder betaling for »et Lofft hand schøed
offuer Schrifftshuset, som Kirchens Korn ligger paa«13. 1862 fandtes der i byg
ningen en skorsten, der var opført til blystøbning21.
†Tagrytter. Et »Liden Kloch Hws«, som 1656 stod over koret11, var 1669
brøstfældigt og blev istandsat med bly13. Spor i tagværket tyder på, at spiret
på eet tidspunkt har haft sin plads over den vestre hvælvings top, hvor der
også findes flere klokkerebshuller; lignende huller findes imidlertid tillige i øst
hvælvingen, og 1657 synes messeklokkespiret ifølge det førnævnte maleri
(p. 1296) at have haft sin plads over selve østgavlen.
Tagværker. Korets hanebåndstagværk, af eg, på dobbelt murrem, er antage
lig samtidigt med forlængelse og hvælv, men omsat og 1898 forsynet med nye
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spærfødder. Spirkonstruktionen er fra 1629 og af fyr ligesom tagværkerne over
de resterende tilbygninger.
Kirken står hvidkalket, tårnets øvre del dog i blank mur; spiret har skifer
tag (indtil 188222 spåntag), trappen til grevens stol tegl og resten bly. Skibets
gulv har Ølandsfliser, der 1837 overflyttedes fra riddersalen på Schackenborg18.
Koret, der præges af restaureringen 1896—98 (arkitekt A. W. Prale, Flens
borg23), fra hvilken de to støttepiller stammer, har blyruder, skibet rundbuede
trævinduer antagelig fra istandsættelsen 183824. Skibet har på bjælkernes un
derside et gråmalet bræddeloft, der ca. 1750 (præsteindb. ved Schultz) angives
at være ganske nyt og malet i tre felter, og på oversiden et ældre, ligeledes malet
loft, som må stamme fra tiden kort efter 1628 (sml. †loftsmalerier).
Vindfløj. Spiret har en vejrhane over stor kugle, der kan stamme fra den
1766 omtalte, med en stor, forgyldt knop, fløj og øverst et kors (præsteindb.).
†Loftsmalerier. Den ældste loftsbemaling er antagelig fra 1630, da loftet
istandsattes efter spirets nedstyrtning (se indskrifttavle på pulpitur nr. 1); loftsbrædderne er sorte med hvide stjerner, bjælkerne (enkelte gamle af eg, de fleste
nyere af fyr) har på øst- og vestsiden en skabloneret liljedekoration, rød på
hvid bund, og på undersiden tre og tre perler på bånd, ganske svarende til
de ældste pulpiturbjælker i vest. Den yngre bemaling, som ligger på under
loftet, må stamme fra den indre istandsættelse 173718. Malerierne, hvis ovale
rammer skimtes gennem overmalingen fra 1837, siges at fremstille Skabelsen,
Lidelsen og Dommedag (præsteindb. 1766)25, regnet fra øst mod vest, og bil
lederne har sikkert svaret ret nøje til Ubjærg (p. 1284).

KALKMALERIER
På korets hvælv og vægge samt på skibets vestvæg findes kalkmalerier fra
forskellige, svært adskillelige perioder26. Malerierne på skibets vestvæg (bag
orglet) blev delvis afdækket 192127, men ikke restaureret; korets, der opdage
des 188428, blev afdækket af maler Olbers og hårdt restaureret 1894—98 af
A. Wilckens, der bibeholdt, istandsatte og stærkt supplerede motiver fra tre
stilepoker, således at disse malerier har mistet deres oprindelige præg, omend
elementer fra de forskellige perioder kan udskilles. 1) Fra o. 1275 (sml. korets
overhvælvning p. 1298) stammer dekorationen på gjordbuen, i vest en bølge
ranke med trebladede palmetter, i øst majslignende planter, samt på under
siden 13 cirkelmedailloner29, hvori Kristus og apostlene (ansigtstræk og dragt
detaljer af Wilckens); ifølge Haupt fandtes der samtidige bemalinger i de to
hvælvfag, men østhvælvets var ufuldført, og på skjoldbuerne en siksakbort
med treblade om cirkel; farverne var gule, violette og sorte. 2) Rimeligvis fra
1300’rnes begyndelse er de spinkle bladranker, der løber ud fra korribberne,
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Hans Schack o. 1894

Fig. 5. Møgeltønder. Kalkmaleri på korets hvælv. Før restaureringen (p. 1302).

skematiseret og forenklet af Wilckens, der endvidere i vesthvælvet har for
størret dem betydeligt for at udfylde tomme pletter; til samme periode skal
antagelig henføres en bemaling i vestfagets kapper med dyr (løve, enhjørning?)
og figurscener (bebudelsen). 3) Ungrenæssancemalerier i Wilckens’ »udbedring«
dækker største delen af korets hvælv og vægge samt — i urestaureret stand
skibets vestvæg. De er rimeligvis udfort under Detlef Ahlefeldts lensmandstid
1536—6230, idet slægtens våben ses på skibets vestvæg; en urestaureret deko
ration i nordmurens østligste vindue vidner om, at Wilckens for planteudsmykningens vedkommende nogenlunde har holdt sig til det oprindelige. I korets
østre, ottedelte hvælving ses i den ene østkappe jomfru Maria; barnet og frug
ten skyldes Wilckens, der har udeladt et kors foran Marias venstre skulder. I
den anden østkappe har Wilckens efter Haupts vejledning nymalet de hellige
tre konger. Den følgende kappe i nord har en gruppe kvinder, med hænderne
i bedestilling, den ene i pragtfuld mønstret kjole; nr. 2 fra venstre bærer grev
inde Schacks ansigtstræk, en tilføjelse af Wilckens, der desuden i den tilsvarende
mandsgruppe i syd, hvor kun een fornem person var bevaret, har placeret to
jakkeklædte mænd, forestillende grev Hans Schack og dennes søn, grev Didrik
Schack. I hver af de fire sidste kapper er der tre musicerende eller syngende,
glorificerede personer i ens, folderige dragter (fig. 5). Hver af vesthvælvets
otte kapper har een stor, musicerende engel, nymalet af Wilckens; bevaret
var kun et par fødder under langt gevandt. Over og under figurerne samt på
væggene er store kolbeblomster og blade. På korets nordvæg, vestligste fag,
ses, siddende i en blomsterkolbe, en bedende mand med pagehår og nederlandsk
baret, muligvis mesteren for kalkmalerierne; foranlediget heraf har Wilckens
anbragt sig selv på tilsvarende måde i syd, med en tavle, hvorpå: A. Wilckens
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Fig. 6. Møgeltønder. Kalkmaleri på skibets vestvæg. Urestaureret (p. 1303).

renov. et inv. anno 1898. På triumfvæggens østside er desuden tilføjet to våben
for Schack og Lerche (grevindens). — Resterne af de samtidige malerier på
skibets vestvæg (fig. 6), kun delvis afdækket og nu meget udviskede, viser to
scener adskilt af en stor søjle; mod syd, i forgrunden, to fornemme kvinder, i
baggrunden mange telte; foran et af dem sidder to personer ved et bord (Ju
dith og Holofernes ?), ved siden står en krigsknægt. Scenen mod nord viser
en gruppe mænd, malet i stor målestok. — †4) Fra 1600—40 stammede ifølge
Haupt en bemaling med rødbrunt og okker på korhvælvet; i hver hvælvkappe
en i baldakin ophængt kartouche (sml. Haupt II, 594, fig. 1551), hvori legemsstore brystbilleder af evangelisterne (Marcus med løven skelnedes), antagelig
de evangelister og apostle, som omtales i præsteindb. 1768. På korets nordvæg
i østfaget fandtes en stor, fladbuet portal, kronet af kartoucheflige og flankeret
af søjler med fantasikapitæler samt til siderne Moses og David; på den udla
dende gesims stod en engel med fane. I portalfeltet var der hvid skrift på sort
bund. — †5) Antagelig fra 1740—41 hidrørte korvæggens nedre udsmykning:
en skabloneret frise i sort på gult, hvorunder et gult og rødt tæppemønster;
det udførtes af maler Sønnich Sønnichsen, der måske også har foretaget en
udsmykning af hvælvingerne, idet der i regnskaberne omtales olie og farver
hertil13. — Wilckens har erstattet tæppemønstret med et ungrenæssancepanel
(sml. Brøns). 1697 »udhvidtedes« koret delvis31, 1837 overhvidtedes alt18.
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INVENTAR
Alterbord (jfr. fig. 3), sikkert samtidigt med korudvidelsen (p. 1298), med
tøndehvælvet hulrum, rundbuet åbning i retkantet fals, af munkesten, 25—26
× 12—12,5 × 8 cm, pudset og hvidtet, under altertavlen forhøjet 12—14 cm.
Rummet har gulv af munkestensbrokker i fed mørtel og tværdeles af en op
rindelig, 5 cm svær, 47 cm bred egehylde.
Alterbordspanelet, der kun lader bordets bagside og ca. 60 cm på smalsiderne
fri, er fra o. 1650, af fyr og har fyldinger med »hammer«-udvidelser som kor
gitteret. Under et hvidt farvelag er bevaret rester af oprindelig barokstaffering,
skabloneret bladmønster i sort på lys, grågrønlig bund.
†Alterklæder. 1) 1646 indkøbtes et nyt »af grønt, blommet Atlask, med
Sølvknipling stafferet«13. 2) 1766 var alterklædet af »Drap d’Argent« med vio
lette silkeblomster og sølvtresser samt broderet våben for Schack (præsteindb.).
Altertavlen 32 er en sengotisk pentaptych (med fire bevægelige fløje), fra årene
o. 1500, med en figurrig, velbevaret Golgathascene i midtskabet, de 12 apostle
i de nærmeste fløje, til dels ombyttede og med forkerte attributter, alt i relief,
samt otte passionsmalerier på de inderste fløjes bagsider og på de yderstes
forsider; af disse er kun to velbevarede. Tilsætninger o. 1700 fra det Peter
Petersenske værksted i Tønder.
Under Tønder (p. 954) er det nævnt, at Kristkirkens middelalderlige alter
tavle er skåret efter samme forlæg som Møgeltønders — og det gælder både
midtskabsrelieffet og apostelfigurerne i fløjene, der korresponderer ret nøje —,
men at den forholdt sig til Møgeltønders som et svende- til et mesterstykke;
hvad Golgatha-relieffet (fig. 9) angår, har det også en nær parallel i den sjæl
landske Magleby-altertavle33 (DK. Sorø p. 942), hvor samme forlæg er benyt
tet. I Møgeltønders tavle har flere hænder været virksomme. Den myldrende
Golgatha-scene med de lidt feminine figurer er (vistnok bortset fra de stridende
krigere) skåret af een billedskærer, en mand der er overordentlig rutineret,
men som dog ikke har løsrevet sig fra den gængse nordtyske komposition og i
det hele taget udtrykker sig i et noget stereotypt formsprog. Den fornemme,
stående mand på den »onde« side er bemærkelsesværdig på grund af sin dragt:
den fantasifulde hue synes halvt at skjule en vældig nakkefletning og dragtens
kanter er alle udtungede, næsten som folkevisernes »brændende brand«, der var
mode o. 140034. Fjerner man den foranstående gruppe (som nævnt vistnok af
en anden hånd), kommer den flagrende kappe til syne, de lange, rødhosede
ben og de omhyggeligt udførte snøresko, der ikke er spidse som de andre figu
rers (se især de to rytteres lange sko), men med runde snuder uden derfor at
være deciderede oksemulesko. Kvinderne og skriveren har spidse sandaler el
ler tøfler på.
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Fig. 7. Møgeltønder. Indre, set mod øst.

E. M. 1954

De ligeledes veludførte apostle er meget fladt skårne og af en anden end
midtskabets relieffer; de stornæsede, afmagrede ansigter virker dobbelt ud
tærede ved det kraftige skyggespil, og klædedragternes foldekast er livligere
og arbejder med større underskæringer end midtskabets. Efter navnene, der
er fornyet o. 1700, er ordenen, øverste række tværs over: 1) »S. Petrus« (bog
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og nøgle), 2) S. Andreas (skægløs, med spinkelt latinsk kors, sikkert ombyttet
med den langskæg, der nu står på Filips plads), 3) »S. Jacobus maior« (bog,
vandringsstav, ibskal på opkrammet hat), 4—6) (fig. 12) »S. Iohannes«, »S.
Philippus« (se under nr. 2), »S. Bartholomæus«. Nederste række tværs over:
7—9) (fig. 13) »S. Tomas«, »S. Matthæus« (apostlen er Matthias jfr. Tønder
p. 956), »S. Iacobus minor, 10) »S. Iudas Thaddæus« bogpose og kølle), 11) »S.
Simon« (bog og sav), 12) »S. Paulus« (bog og sværd, hvis håndtag er oprindeligt).
Francis Beckett henfører Møgeltønder-tavlen til samme værksted som Hor
sens hospitalskirkes, mens V. Thorlacius-Ussing bestemmer den som et arbejde
fra Henning von der Heides værksted (jfr. Kunsthistorisk oversigt).
Midtskabet har helt glatte sider, men foroven tre kølbuebaldakiner, hvis
stavværksvinduer næsten skjules af foransatte korsblomster; under midtbuen
er der to bølgeranker med tidselagtige blade, under sidebuerne de mere gam
meldags, tredelte buer, der mødes i en korsblomst. Fløjskabenes baldakiner
hviler på skarptsnoede søjler. Rammeværket er profileret med rundstav inden
for dyb hulstav, forneden dog med skråkant35.
Mens malerierne på yderfløjenes bagsider er forsvundne, er største delen af
de seks passionsmalerier på inderfløjenes bagsider og yderfløjenes forsider be
varet, og på det syvende er så meget levnet, at motivet kan bestemmes; det
ottende er borte. Disse otte billeder, der har kunnet ses, når inderfløjene var
lukkede, forestiller, nordre yderfløjs forside øverst: hudstrygningen, nederst:
Golgalha (fig. 10); nordre inderfløjs bagside øverst: bønnen i Gethsemane,
nederst: Pilatus’ tvætning; søndre sidefløjs bagside øverst: Judaskysset, ne
derst: korsbæringen (fig. 11); søndre yderfløjs forside øverst: forsvundet, ne
derst: tornekroningen. Billederne er sat op med forholdsvis få, men klare far
ver; det lyse, olivengrønne er dominerende i baggrundene, og til dragterne er
hovedsagelig anvendt forskellige toner grønt, fra mørkt blågrønt, næsten sort,
til sart lysegrønt, men altid brækket med lidt brunt, samt ofte rødt og gult,
sjældnere blåt. Mens Kristus i hudstrygningsbilledet har brunlig karnation, er
hans hud i Golgatha-scenen bleg, ansigtet grønligt, med ligskær. Pilatus er (i
tvætningsbilledet) iført en pragtfuld, sort kappe, gulmønstret med rig anven
delse af glanslys; hoserne er røde. I korsbæringsscenen mærker man sig Marias
rødrandede øjne og den fine sammensætning af grønne farver i den lille Simon
af Kyrenes dragt: sortgrøn hætte, lys oliven kofte og gulgrønne hoser, hertil
sorte »gamascher« og brune trætøfler. På nogle af dragterne er der bræmmer
med majuskelbogstaver, af hvilke dog kun en enkelt række giver mening. I
korsbæringsbilledet læses på kraven af bødlen foran Kristus: S A V O R og
forneden på koften: OVNM • E (ell. C) VO. På Malkus’ dragt (i Gethsemanescenen): 8 (herefter to krydsende ovaler) WF — NT (O) NE (herefter atter
krysende ovaler) W; på hans skuldre to store W’er. I tornekroningsbilledet er

383

MØGELTØNDER KIRKE

Fig. 8. Møgeltønder. Indre, set mod vest.
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bevaret en bogstavrække på resterne af en grøn dragt: HINRIKP (ell. B
eil. R) O ? ? N.
Hen imod 1700, måske i forbindelse med arbejderne på grevens pulpitur
1692 eller opsættelsen af prædikestolen 1694, kom altertavlen ud for en gen-
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Fig. 9. Møgeltønder. Altertavlens midtskab (p. 1304).

V. M. 1954

nemgribende istandsættelse og ændring. Peter Petersens værksted i Tønder
tilføjede vinger af store, fligede akantusblade svarende til dem på Tønder
kirkes altertavle, et rektangulært topstykke med en bevæget opstandelsesscene i relief opsattes, flankeret af storakantusvinger, og på konsoller over dem
og på storgesimsen placeredes de fire evangelister i frifigurer. Det ekstra top
stykke, Jahves navn på hebraisk i skykrans, flankeret af naive engle, er senere.
Samtidig med de Petersenske tilføjelser blev de to yderste fløje taget af deres
hængsler og gjort fast på midtskabet bag inderfløjene, og tavlen stafferedes
med meget guld samt blå, røde og hvide farver til dragterne; apostelnavnene
maledes med versaler under figurerne (jfr. ovfr.). Baggrunden i hovedskabet
blev blå, i sideskabene gylden, rammeværket fik en sort, rødlig marmorering,
og et naivt nadverbillede (samme maler som på den ovennævnte Tønder-tavle)
maledes på predellaen sammen med nadverordene i gylden fraktur. Muligvis
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Fig. 10—11. Møgeltønder. Malerier fra altertavlens yderfløje. 12. På nordfløjens yderside (p. 1306).
11. På sydfløjens inderside (p. 1306).

E. Skov 1954
Fig. 12—13. Møgeltønder. Apostle fra altertavlens fløjskabe (p. 1306).

ved samme lejlighed er tavlen blevet forstøttet med et par svære egestolper på
bagsiden og alterbordet under predellaen forhøjet36.
Fra †sidealtertavler stammer to store enkeltfigurer og en figurgruppe, nu op
stillet i våbenhuset, alle stammende fra slutningen af 1400’rne; kun enkelt
figurerne, der dog ikke har tilhørt samme tavle, er af samme hånd (jfr. ndf.).
1)
Den apokalyptiske Madonna (fig. 15) 165 cm h ø j ; rester af guld i Marias
og barnets hår. Figuren har haft sit eget alter med skab (sikkert som det i
Daler) ved triumfmurens vestside mod nord, Mariaaltrets vanlige plads; her
fra fjernedes det, da det nye pulpitur 1691 blev sat op37, og skabets to, 2 m
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Fig. 14—15. Møgeltønder. †Sidealtertavler. Detaljer. 14. S. Nicolaus(?) (p. 1310).
15. Maria med barnet (p. 1309).

høje døre blev benyttet som ryglæn i stoleværket, henholdsvis fjerde- og femteøstligste stol på mandssiden; hver dør har to fyldinger, almindelig sengotisk
profilering og hængselspor.
2) Bispefigur (fig. 14), formentlig S. Nicolaus, kirkens værnehelgen, 173 cm
høj (med sokkel og bispehue), noget defekt. Formentlig har figuren stået i sit
eget skab på triumfvæggen mod syd. Fr. Beckett38 henfører de to fint skårne
figurer til Imperialissima-mesteren (af ham kaldt Bergenfarer-mesteren), mens
V. Thorlacius-Ussing39 bestemmer figurerne som udgået fra den af ham be
nævnte Skærup-mester (antaget elev af Imperialissima-mesteren); i denne
forbindelse skal blot fremhæves Mariaskikkelsens nære slægtskab med DarumMadonna (Ribe amt).
3) Jesu fødsel (sml. fig. 8), naivt, yndefuldt, skåret i en 80,5 × 55,5 cm stor
planke; den knælende Maria, nu uden hænder, har langt, midtskilt hår, det
nøgne barn ligger på en fold af hendes stofrige dragt; Josef, med glat, rund
puldet hætte holder en stor lygte i hånden; bag gruppen tre stående engle,
den ene med sammenlagte hænder, de to andre holdende et klæde foran sig.
Altersølv. Kalk, sammensat af dele fra forskellige tider. Ældst, fra o. 1550,
er den runde, fladtrykte knop med seks graverede stavværksvinduer på over-
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Fig. 16—17. Møgeltønder. Døbefont (p. 1314) og prædikestolsstøtte (p. 1314).
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sidens brede tunger (undersidens er glatte), det glatte sekskantede skaft og
muligvis også det på foden fastnittede krucifiks; ungrenæssancepræg bærer den
støbte »kurv«, hvori bægeret hviler og en, ligeledes støbt, krans øverst om skaf
tet, med en putto i hvert af de seks felter. Selve foden er af almindelig barok
form, formodentlig fra midten af 1600’rne, sekstunget, med store opdrevne
frugtbundter på rundstaven over fodpladen. Det høje bæger er sikkert fra an
den fjerdedel af 1700’rne, og det er til dette de to ens mestermærker under fod
pladen hentyder, C L for Tønderguldsmeden Carl Lorentzen (Bøje 2837). Højde
(uden tudbeholder) 23 cm. Disk med cirkelkors. Kirkens tidligere †kalk blev
ifølge et tingsvidne 1595 stjålet (før 1539) på grund af præstens forsømmelig
hed40. Udi »den bedrøvelige krigstilstand« 1657 købte præsten et forgyldt bæ
ger og »en tinbrikke« for 1 mk. 5 sk., samt en †sygekalk af tin11.
Oblatæske (fig. 19) o. 1750, trind, 5 cm høj, 10,5 i tvm., med rigt filigranarbejde og stående på tre kugler. Under bunden graverede initialer: A[nna]
Ernestine] g[revinde] v[on] S[chack] og stempler, dels Tønder bymærke, dels
F M i rektangel for Fr. Chr. Munch (Bøje 2844). Vinkande 1674, ganske sva
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rende til den noget yngre fra Tønder (p. 958); på låget graveret Schacks våben
under krone og herover initialerne: H[ans] g[reve] v[on] S[chack], og forne
den: 1674. Tre ens par stempler, på lågranden, øverst på korpus og på skaftet:
Tønders mærke og I R for Jacob Reimer (Bøje 2835).
Sygekalk (fig. 18) o. 1750, smuk, velbevaret, efterlignende hovedkalken ved
de opdrevne blomster på den flade, sekstungede fods rundstav og ved den
støbte »kurv«, hvori bægeret hviler. På fodpladen to stempler: Tønders mærke
og AN i rektangel for Andreas Nissen (Bøje 2840, sml. Tislund, Haderslev amt
p. 915). Højde 13,7 cm. I bægeret er indsat en afpasset, nu defekt vinflaske
med skrueprop. Disk med graveret cirkelkors og de samme stempler som sygekalken. Oprindeligt futteral med indstemplede ornamenter og hængselbeslag
af sølv med graverede palmetter. 1588 var sygedisken af kobber41. 1631 gjorde
Hans guldsmed i Tønder (sikkert Hans Reimer) en ny bund i †sygekalken11.
Om †tinkalk, se ovenfor.
Alterstager. 1) Snarest unggotiske, omtrent som Bjolderup (Åbenrå amt), på
tre ben, med fladt hvælvet, ens fod- og lyseskål, cylinderskaft med knop af
spidsovalt tværsnit. 29,2 cm høje. 2) Sengotiske, på tre løver, med flad, klokke
agtig, næsten ens fod- og lyseskål; skaftet svajer ind mod den ovale midtknop
med rundstav. Den ene stage har bevaret jernholdere til to lysepiber. 34,5 cm
høje. 3) Barokke, skænket 1659, på tre liggende løver; skaft med to buttede,
pæreformede led på hver side af en midtskive. På foden versaler: »Anno 1659
haffver ærlig oc vel act mand Iens Andersen, kong. maiestats ridefoget oc
schriver paa Møgeltønder der zidshaftig i Møgeltønder sampt hans kiere hu
stru Mergrete Iens Andersens Møgeltønder kirke til en zirat foræret dise
thvnde(!) liuse stager«. Den anden stage har et par afvigelser i indskriften, bl.a.
»schriver paa Møgeltønder hus samt hans kiere« og »Margrete«. 48—49 cm høje.
Sikkert gravgave fra manden, da hustruen i regnskabet for 1660, hvor gaven
anføres, nævnes som død13. 4) Barokke, o. 1750, af messingblik, med opdrevne
storblomster og frugter på fodvulst og den ottekantede plade herunder; slankt,
snoet skaft og lille, ottekantet plade i stedet for lyseskål. 24 cm høje. På alte
ret i Schackenborgs begravelse.
Alterbibel, Christian IV.s, i oprindeligt, sort bind med drevne messingbeslag.
Messehagel. Fra en ældre †messehagel stammer det med guld- og sølvtråd
broderede krucifiks på den nuværende, røde fløjlshagel; senere stråleglorie af
messingblik. 1588 havde kirken en skøn †hagel af gylden sammet og en god,
rød, blomstret af samme stof (fløjl)41.
Messeklokke 1650, 16,5 cm i tvm. og 16 cm høj uden krone, med versaler
om halsen: Anders Andersen Ribe 1650. Ifølge regnskabet 1662 skænket af sal.
Jens Andersens broder, Anders Andersen i Roskilde13. Tidligere i †tagrytter
over koret (sml. p. 1300), nu på skibets vestvæg tilkoblet urværket.
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Alterskranke 1700’rne, med »renæssancebalustre«; mens fod- og gesimsbrædt er egemalede,
har
balustrene
samme
sortrøde
marmorering
som altertavlens
rammeværk
(og som korgitterets balustre); under begge
farvelag skimtes lys, blågrå staffering.
Korgitter 1653 (sml. fig. 7), da der ifølge
regnskabet11 forbrugtes en egebjælke til
sprinkelværket for koret og sammesteds en
tylvt egedeller, seks alen lange; Hans sned
ker fik 72 mark for »koret«, han forfærdigede.
Gitteret, der er anbragt umiddelbart øst for
gjordbuen i koret, er nu, siden fjernelsen af
pulpiturerne i korets vestfag, sat på hængsler
ude ved væggene, og indtil 1946 herskede
den skik, at det egentlige gitter stod lukket
fra 1. søndag efter pinse til 1. søndag i ad
vent, mens selve fløjdørene derimod var
åbne. Såvel gitter som døre, der er ret hårdt
restaurerede, består af fyldinger forneden
(gitteret 2 × 3, dørene 2 × 2) og tralleværk
foroven; dørene har »hammerfyldinger« som
alterbordspanelet. Tralleværket er ved en
tværliste delt i to etager, i den nederste er
der lange, drejede balustre, i den øverste
korte balustre forbundne med buer, under
hvilke der står små, drejede spir41a. Dør
stolperne er ud mod skibet beklædt med
V. M. og E. Skov 1954
pilastre (kapitæl med øreflipvolutter, barokt
Fig. 18—19. Møgeltønder.
fladsnit i prydbælterne), gesimsen ændret,
Sygekalk og oblatæske (p. 1312, 1311).
en tidligere rundbue over dørene forsvundet.
Ifølge præsteindb. 1766 stod over kordøren grev Otto Didrik Schacks og grevinde
Anna Ernestine Gabels navne samt citat fra ps. 100,4. Panel- og rammeværk
står nu afrenset, mens balustrene er marmorerede (sml. alterskranke); i dørenes
fyldinger ses spor efter samme slags skablonmønster som på alterpanelet, og i
frisen er der sparsomme rester af en oprindelig versalindskrift under en delvis
fjernet egetræsådring, hvorunder der har ligget en gammel, blå bundfarve. 1653
fik malerne i Ribe 36 mark »for de malede og stafferede sprinkelværket for koret«11.
Døbefont, (fig. 16), senromansk, hugget i een granitsten. Næsten cylindrisk
kumme, 70 cm i tvm., og lav fod, der på de modstående sider deles af en stor
Danmarks Kirker, Tønder amt
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klods med rektangulær forside og trapezformet overside. Kun den halvdel af
skaftet samt kummen, der er beregnet til at vende ud mod kirken, bærer en
bølgeranke. Højde 81 em42. Over fonten ligger en ældre egetræskrans, hvori det
84 cm store, glatte dåbsfad, fra o. 1700, hviler. Fonten har rester af en sorthvid
marmorering, som sikkert stammer fra 1739, da maler Johannes Sønnichsen
bl.a. malede dåben13.
Over fonten hænger en sekssidet himmel (sml. fig. 8) fra o. 1625, med bøjle
baldakin. Foran de små, udsavede topstykker står småfigurer af Paulus, Petrus
og de fire evangelister i tidsprægede dragter. Bøjlerne er morsomt svajede hav
fruefigurer, der på småbøjler bærer topstykket med pelikanen (ungerne for
svundne); på småbøjlernes konsoller står nøgne putti (tre mangler), som
har båret lidelsesredskaber (præsteindb. 1766). På baldakinen, mellem hav
fruerne, ses Johannes døbende Jesus (duen borte). Himlens loft (bund) er seksdelt ved lister fra centrum. Den brogede staffering er sikkert samtidig med
fontens, indskrifterne: evangelistnavnene m.m. og frisens: Huo som troer oc
bliffuer døbt etc. med fraktur er oprindelige. Font og himmel, der tidligere
havde plads i korets østfag, i nordvesthjørnet, er nu anbragt i vestfaget i syd
vesthjørnet ved prædikestolsopgangen.
Prædikestol 169443, barok, fra Peter Petersens værksted44 i Tønder. En ind
skrift — den eneste tyske i kirken — oplyser: »An(n)o 1694 hat der Oberinspector dieser Graffschafft H. Nicolaus Tych dise Kansel Gott zu Ehren der
Kirchen zum Zier vorehret«. Peter Petersen har med denne stol pustet nyt liv
i den traditionelle prædikestolstype, hvis seks fag, der adskilles af glatte, korintiske pilastre, indeholder buttede englebørn med lidelsesredskaber i storfelterne
under store englehoveder. Postamentfeitet er udeladt og frisen smal. Den
morsomt formede baldakin består i stedet for bøjler af svungne englekroppe
og bæres af tre putti, af hvilke den nederste holder tavlen med giverindskriften
(fig. 17). Opgangen er gennem triumfmuren ad en muret trappe, for hvilken
Wolle murmand fik betaling 1694, ligesom samme også huggede døren gennem
muren13; som hjørnestolpe for det nyere opgangspanel tjener en af egestolperne
fra pulpituret 1691, med volutkapitæl og fladsnitslyng på postamentet; som
frise er anvendt en 25 cm bred liste med gennembrudt senbarok-rankeværk.
Den enkle himmel har gennemløbende frise, ingen hængestykker, men svære
akantusblad-topstykker omkring hjelmede våben for Tych (sml. Nic. Tychs
epitaf i Tønder Kristkirke p. 1006) og hans to hustruer, med reliefskårne navne:
F. Anna Tychin, H. Nicolaus Tych og F. Beata Tychin. Fra en ottekantet niche
i himmelens loft hænger Helligåndsduen ned. Stolen står med brune bundfarver,
en del forgyldning samt lidt blåt; i frisen nyere fraktur: Christus er saargiort
etc., i himmelens frise: Iesu dig lefuer ieg, dig dør ieg etc. Reliefversalerne i
skjoldet er forgyldte.
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Fig. 20—21. Møgeltønder. Panelværk fra stolestader (p. 1316).

*
Prædikestol 1580, nu i Keitum kirke på Sild, hvortil den 1699 solgtes for 10
rdl.13 Ifølge Kunstdenkm. Kr. Südtondern (p. 363f.) er stolen af samme mester
som Hjerpsted og Løgum klosterkirkes (p. 1119); den har form som tre sider
af en ottekant; i storfelterne tre »dyder« og to våbener: 1) »Fides« (vinget, med
kors og kalk), 2) Rantzaus våben og »Benedictus Rantzow«, 3) Ahlefeldts våben
og »Anna Rantzow«, 4) »Iusticia« (vinget med pil og flammende, blødende hjerte),
5) »Temperantia« (gyder vand fra skål i kande). Ifølge samme kilde går de tre
dyder tilbage på plaketter af Peter Flötner (d. 1546 i Nürnberg). De oprindelige
hermer (jfr. Hjerpsted) er erstattet af nyere søjler. I frisen: »Verbum domini
manet in eternum«. Staffering fra 1857 med fornyet giver-indskrift fra 1699.
Navnene i felt 2 og 3 overmalet.
Stoleværket er antagelig i hovedsagen det gamle fra sidste halvdel af 1500’rne,
noget sikkert fra 155445, andet lidt yngre, men i høj grad ændret, omflyttet og
til dels fornyet. Der er bevaret seks paneler, passende til indgangspaneler ved
de gamle døre (som da var i brug) og endepaneler. Nu danner stolene to sam
menhængende rækker fra vestpulpituret og til ca. halvanden meter fra korbuen.
84*
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Af de seks paneler har de fire (østligst i staderne) ens fyldingsprofiler, men
mens de tre er glatte, har det ene, der nu er anbragt som det næstøstligste i
mandsstolene, seks fyldinger med bredt, fladt foldeværk og de for Ribe-Slesvigegnene karakteristiske hjertegennembrydninger (jfr. fig. 20). Dette panel angiver
sikkert stadernes oprindelige længde i nord-syd, men nu er det, og alle de andre,
forlænget ca. ½ m, i dette tilfælde med en gammel stolestadedør. De to øst
paneler, der muligvis sidder på deres gamle plads, har oprindelig haft arkader
med kannelerede pilastre og »perspektivhuller« i hjørnerne; over en enkelt
arkade er der bevaret en ungrenæssance-maske, fra hvis mund udgår to blad
slyng, der ender i profd-dyrehoveder, alt i fladsnit (fig. 21).
Sydsiden har 20, nordsiden 21 gamle gavle, sydsidens noget bredere og
højere end nordsidens, alle med døre imellem, og i tårnets andet stokværk
ligger talrige gavle og døre fra korets stoleværk, der blev nedtaget i slutningen
af 1800’rne. Gavlene, der oprindelig har været spidsvinklet afsluttet, er nu
afsavet og dækket med en vandret liste; ved afsavningen har man hård
hændet gennemskåret fladsnitsornamenter øverst på gavlene. En ubeskadiget
gavl vestligst i nordstaderne (beskyttet af en pulpitursøjle) viser den oprinde
lige form. Ornamenterne har været enkle, men mangeartede: hvirvelrosetter,
karvesnits- og blomsterrosetter, skjolde, stjerner, beslagværk, i et enkelt til
fælde et monogram (MER); i den næstvestligste gavl på nordsiden et senere
indskåret årstal: 1630. De to par østgavle har foroven i højt relief (sekundære)
våben og navne: »Otto Diedrich Gr. af Schack«, »Anna Ernestina Gabel Gr. af
Schack«; men de rester af ældre skæringer, der skimtes til siden for våbnene,
viser, at disse våben er senere skåret, og at gavlene, der ved denne lejlighed
blev gjort smallere, hører til det gamle stolesæt. Sandsynligvis er hele nedskæ
ringen af stolegavlene foretaget af dette grevepar o. 1740. Dørene er ret varie
rede, idet flere stadeejere gennem årene har kasseret de gamle døre og ladet
nye lave46, hvoraf nogle med navne og årstal. Den oprindelige type, til hvilken
de fleste døre på mandssiden hører, har to fyldinger, en kvadratisk over en
rektangulær; over, under og imellem dem er der en smalfylding; også de er
vandret afskåret, men en oprindelig dør på nordpulpituret (nærmest greve
stolen) viser, at overlisten har været kartoucheagtigt tunget. To døre har een
stor ædelstensbosse i to af smalfyldingerne, andre mangler smalfyldinger, og
nogle har kun een fylding, atter andre har i stedet for fyldinger en arkade, een
med rosetter i de øvre vinkler, tre med store ædelstensbosser i bueslaget; fire
døre har arkade med svejfede pilastre foroven og kvadratisk fylding forneden,
den næstøstligste på sydsiden har en arkade med barokt fladsnit over buen og
på pilastrene og herunder en fylding. To døre på sydsiden har indskrifter, den
ene: »Kel Hansen snedker anno 1686«, den anden (delvis dækket af klinkefaldet): »HPS HLS F K S K P T S HCS Anno 1687«. Den vestligste dør i nord,
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der tilhører den oprindelige type med tre smalfyldinger, er kun halvt så bred
som de andre døre, og den har aldrig været bredere. Den stol, hvortil den fører
ind, kaldtes i ældre tid »brændevin-stolen«47. — Gangjernene er ligeså varierede
som dørene; muligvis er typen med en pal oprindelig. Lukketøjet er normalt
et (oprindeligt) spinkelt klinkefald, ofte udført med smukke snoninger. Stolene
er nu lyst egemalede, men under afskalninger ses dels en ret mørk olivengrøn
farve, dels en lys, blå marmorering, og mindst to sæt numre. 1692 fik Sønnike
maler af Tønder betaling for samtlige stole at anstryge og nummerere13.
Præstestol i senbarok, fra tiden kort før 1693, sikkert fra Peter Petersens
værksted; sydsiden har fem fyldinger, men det oprindelige sprinkelværk, som
Sønnike maler 1693 fik betaling for at stryge13, er nu erstattet af en jernstang
med et rødt gardin. Vangerne er formet som stolegavle, spidsvinklet afsluttet
og med indsnøret hals; de forbindes ved en bue; både denne og gavlene er
dekoreret med bladslyng og englehoved. Mørkt egemalet. I korets nordøsthjørne.
Degnestolen er den gamle gotiske, o. 1550, omdannet og med barokke til
føjelser fra 1600’rnes sidste 10-år; englehovedernes typer henviser dem til det
Peter Petersenske værksted. Hele den egentlige pult er oprindelig, men gavl
stykkernes toppe er afsavet og erstattet med spidsvinklede svarende til præstestolens. Forsiden (mod nord) har tre fyldinger under smalle frisefelter; i de to
sidder døre med gammelt beslag. Foruden den glatte fodplanke under dørene
er de to bærende bjælker under gavlene bevaret; de har på forsiden en lille,
gotisk »næse«. Døren, med een fylding, og den tredie gavl er fra det Petersenske
værksted. Maling som præstestolen. Også degnestolen stafferedes 1693 af Søn
nike maler13. I korets sydøsthjørne.
Herskabsstole, se ovenfor p. 1316 og herskabspulpitur p. 1320.
Lukkede stole. 1768 hedder det i præsteindb.: Sidst afvigte år byggedes tre
smukke, indelukkede stole sirede med vinduer og forgyldning, nemlig to under
pulpituret ved orgelværket, den ene på søndre side bekostet af inspektør Ander
sen og sal. inspektør Fabricius, den anden lige overfor, nederst for kvindestolene,
til præstens familie, bekostet af kirken. Mellem begge er et skillerum og en dør,
der lukker selv for kuld og trækvind ... den †tredie er bygget af birkeskriver
Thomsen lige for prædikestolen under herskabsstolen. De to stole er eller har
været ganske ens, med fire fyldinger under fire vinduer og afsluttet med profil
gesims. Ifølge kirkeværgens regnskab13 ophørte udlejningen af disse (og de
øvrige) stole først o. 1911. Stolen i nord anvendes nu som opgang til pulpituret
og har derfor undergået ændringer; den anden er derimod i behold med alle
sine skydevinduer og den gennembrudte ornamentik. Lyst egemalet. Skyde
vinduerne har aldrig været overmalet, og her ses den smukke blå og hvidgrå
marmorering, der har været afstemt efter pulpiturets sort-hvidgrå marmorfarve.
Dørfløje. 1) I syddøren, gotisk, bestående af tre meget brede egeplanker, der
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holdes sammen af tværrevler og gangjern; ændret i 1600’rne og på ydersiden
beklædt med vinkelstillede skrårevler.
2) Mellem skib og tårnrum, muligvis fra 1578, samtidig med vestpulpituret,
bestående af fire brede fyrreplanker sammenholdt af tværrevler, »klaver«, som
det sønderjyske ord er, og gangjern. Bevaret renæssancelås.
Pulpiturer. I kirken er der nu tre pulpiturer: 1) mod vest, bærende orglet,
2) på skibets nordvæg, bredt mod vest, smalnende ind mod øst, hvor det støder
op til 3) Schackenborgs stol. Tidligere har der været endnu to pulpiturer,
†4—5) i korets østfag, på nord- og sydvæggen; de blev nedtaget 1897 og brystværnspanelerne anbragt på skibets nordvæg under pulpiturerne her. I de ialt 58
bevarede fyldingsmalerier, scener fra det gamle og det nye testamente, ejer
kirken en ret enestående billedbibel.
1)
Vestpulpituret. Tilsyneladende er alle pulpiturerne, bortset fra herskabspulpituret, ens: fyldinger med profileret rammeværk, smalt frise- og bredere
postamentfeit afsluttet af baroktunger, udkraget gesimsliste og hængeværk af
tværrillede, knækkede C-bøjler med bladskud, det sidste hidrørende fra †kor
pulpiturer. Denne udsmykning er ikke oprindelig på vestpulpituret, som er fra
1578, hvilket fremgår af en reliefskåret indskrift, der sidder på en ca. 180 cm
lang planke, der er blevet genanvendt helt oppe i spirets tagværk: »[Anno
do]mini MDLXXVIII«. Da planken bærer en staffering fra tiden efter spirets
nedstyrtning 1628 (jfr. ndf.), er den snarest udtaget i forbindelse med en sænkning
af pulpituret 1678 ved orglets opsætning; det hedder nemlig i regnskaberne for
dette år13: betalt Søren drejer for sin skruer den tid loftet (dvs. pulpituret) blev
sjunket. Allerede 1630 blev pulpituret dog noget ændret, som det fremgår af
en malet frakturindskrift bag på postamentplanken: »Anno 1628 den 16. Dec.
om Natten udi en stor Storm nedfalt denne Torn paa Kierken og sønderslog al
offuer deelen med Skamlene (dvs. stolene), som Gud vere lofet er paa ny
igien Repareret 1630«. Hele brystværnet er imidlertid det gamle. Over opgan
gen til nordpulpituret, helt mod nord, kan man endnu se en stump af den op
rindelige, smukke gesims med perlestav forneden, tandsnit med mellemfaldende
tunger under en rundstav og herover et udkraget, rundet led. Fire bærestolper
er oprindelige, firkantede balusterpiller med postamentled, hvis rige udsmyk
ning svarer til stolegavlenes.
De fem felter mod nordpulpituret har bevaret gamle malerier, sikkert fra
1630; den vestligste fylding er delt i otte felter med fire (lidt utydelige) hjelmede
våben, under hvilke der har været nu helt forsvundne indskrifter foroven:
1) M. Hans Oluffson, Erchedegn udi Riber domkirche oc Regnskabsprovst,
2) M. Jørgen Pedersen Hegelund, Sognepræst; forneden: 3) Michel Christensøn
udi Rade, Kirche Værge, 4) Mam Pedersøn, Ved Aaen, Kircke Værge (sml.
klokke nr. 2). I de fire nærmeste felter er der afblegede malerier af apostle,
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Fig. 22—23. Møgeltønder. Detaljer fra Schackenborgs stol (p. 1320).

værdige skikkelser i tidligere farvestrålende dragter, i udførelse ikke så lidt for
nemmere end Sønnike malers bibelske scener på de yngre pulpiturer: Matthias,
»S. Iudas«, Jakob den yngre og Simon. Rammeværket har været anstrøget med
en let grønlig farve, og de lodrette rammestykker har haft en hvid, skabloneret
mønstermaling; om bjælkernes bemaling se p. 1301. 1691—93 dækkedes de
nævnte felter ved nordpulpiturets opførelse, og de ni frie felter overmaledes
med scener fra det nye testamente, mens frise- og postamentfelter fik påsat
rammeværk, således at der fremkom barokke fyldinger med bosser imellem.
Malerierne, jævne kopier efter gængse stik, er sikkert udført af Sønnike maler, der
ifølge regnskaberne var virksom i kirken i disse år (se under nordpulpituret);
over hver scene er malet det pågældende skriftsted, mens giverens navn er
malet i postamentfeitet.
2)
Nordpulpituret bærer reliefskåret årstal: Anno 1691, og en malet indskrift
oplyser: »Anno 1691 oc 92 Er dette Lofft opbygt oc forfærdiget paa Kirckens
bekostning oc udi nest paafølgende Aar 1693 ... Mahlet paa underschreffne
Welacht Dan(n)emænd deris Egen Bekostning«. Ifølge præstens tilføjelser til
Haupts beskrivelse (i godsarkivet) skal der på indersiden af langbjælken under
pulpituret have været følgende, nu afhøvlede indskrift: »Anno 1691 oc 1692
er dette Lofft opbygt oc forfærdiget. Samme tid var Kirkeværgere Christian
Thomsen, Birck- oc Dele Foget udi Møgeltønder Birk, oc Andreas Lauridsen
af Toghale Sandemand udi formeldte Birck. Malet og stafferet 1693«. Endelig
oplyser regnskaberne for 1691—9213, at der købtes materialer til det nye loft i
forbindelse med køb af egebrædder »til grevindens stol«. — Pulpituret strækker
sig i lige linie fra vestpulpituret og omtrent midtvejs op til korbuen med ialt
13 fag; herefter svinger det med tre fag ind mod nordvæggen og fortsætter
derefter, i halv bredde, mod øst med fem fag og støder så til den grevelige
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stol; over de sidste fem fag er der et gitterværk til at åbne og lukke; pladsen
bag dette var forbeholdt grevens folk. Nedhænget under de førstnævnte tretten
felter er (jfr. pulpitur nr. 1) fra †korpulpiturerne. Fyldingerne indeholder Søn
nike Dethlefsens malerier, hovedsagelig scener fra det nye testamente, begyn
dende med bebudelsen i øst, sluttende med dommedag i vest. Rammeværket
nu mørkebrunt med lidt guld. Stoleværket er simple bænke, hvis glatte gavle
har rundet afslutning over indsnøret hals og en planke som ryglæn. Længst i
vest står nu to stolegavle, der må stamme fra 1578-pulpituret. Ryglæn og
gavle er gråmalede med røde numre fra 1—12; under den grå farve skimtes
på to gavle et stort, rødt S. En enkel, gråmalet bænk er det eneste inventar
i gitterafdelingen.
3)
Schackenborgs stol, udført 1692 (jfr. ovfr.); foruden udgifter til trappehuset
(jfr. p. 1300) ses det af regnskabet13, at Peter Petersen, bildhauer af Tønder,
fik betaling for kapitæler på fru grevindens stol og item for underhænget under
samme modtog 10 rdl.; for 1693 er der en post til Sønnike Dethlefsen maler, for
hvis han har arbejdet og malet udi kirken, også på fru grevindens stol, trappe
og loft. Den fremtræder som en stor, femsidet karnap, hvor hver side har skyde
vindue over panel med ottesidet fylding, det midterste fag dobbelt så bredt
som de flankerende og med to vinduer. Fagene adskilles af glatte, korintiske
pilastre, af hvilke de tre i midten, over kapitælets blade, viser et af de for det
Peter
Petersenske
værksted
karakteristiske
velnærede
englehoveder.
Postamentet er skrumpet ind til en profilliste, gesimsen er stærkt udladende. Under
hver pilaster er der et englehoved (fig. 23) og under felterne hængestykker med
siddende dydefigurer, fra øst (midtfaget overspringes): Klogskab, Styrke, Tro
og Håb (fig. 22). Under midtfaget to fede, kyssende kvinder, den ene med
sværd, den anden med palmegren, sikkert at opfatte som symboler på kærlig
hed og retfærdighed. I vinduesåbningerne foroven spinkel båndornamentik.
Brunmalet som de øvrige pulpiturer, med lidt guld. I midtfagets fylding alli
ancevåben for Schack og Marschalck. Indvendig mødes det teltagtige lofts
profillister i en polygonal midtskive; murvæggene er beklædt med hvide,
glaserede fliser. Alt er nu brunmalet, også fliserne; i loftspolygonen maleri på
lærred af Jesu dåb. Inventaret består af fire stole i nygotisk, fire i nybarok
stil, en nyere messinglysekrone samt to 1800tals lampetter med ottekantet
refleksskjold. Skydevinduerne er af sandblæst glas med mønstre; lys kommer
i øvrigt til pulpituret fra et smårudet dobbeltvindue i nordmuren; i østre vange
et samtidigt vægskab. Indgangsdørens oprindelige låsetøj er bevaret.
4—5) †Korpulpiturerne blev opsat på korets nord- og sydvæg i vestfaget 1737
og nedtaget 1897; panelet med malerifelter og smalfelter, ganske svarende til
nr. 2, ophængtes på væggen under skibets nordpulpiturer, hængeværket be
nyttedes under nr. 1 og 2, og en stolpe fandt anvendelse ved prædikestolsop-
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Fig. 24. Møgeltønder. Orgel 1679, før ændringen 1956 (p. 1322).
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gangen. Om bygningen af pulpiturerne oplyser en indskrift, der nu sidder østligst på nordvæggen: »Anno 1737 Er dette Lofft paa Høy Greffel. Excel. be
faling opbygt og forfærdiget ... paa underskrevne Velagte Dan(n)emænds be
kostning Malet 1738«. Fra nordpulpituret har præsten i den i godsarkivet lig
gende beskrivelse af Haupt noteret en †indskrift, der stod på langbjælken:
»Anno 1737 er dette Loft opbygt oc forfærdiget paa Kirkens Bekostning, samme
Tid var Kirkeværgere Jes Nielsen udi ...«. Adgangen til sydpulpituret var ad
en dør i det 1898 nedrevne våbenhus. Malerierne, hvis kvalitet ikke hæver sig
over Sønnike malers, tæller 36, med scener fra det gamle og det nye testa
mente, her ligeledes med skriftsted i frisefeltet og givernavn i postamentet.
Staffering i øvrigt som de ældre pulpiturers.
Orgel* 1679 (fig. 24). Det nævnes første gang 1674, da en ved Møgeltønder
Birk afsagt dødsdom over en gårdfæster fra Kannikhus for en slags oprør mod
den første lensgreve til Schackenborg, feltherren Hans Schack, ændredes til
landflygtighed og betaling af 200 rdl. til et nyt orgel i Møgeltønder kirke48.
Et orgel anskaffedes dog først fem år senere, for 420 rdl., delvis tilvejebragt
ved indsamling, efter en grevelig resolution om, at »et orgel skulde sættes i
Møgeltønder Kirke«, og efter at man »havde ladet en orgelbygger komme fra
Hamborg«. Orglet, der fik 10 stemmer på 1 manual og tilhængt pedal, »bragtes
til fuldkommen perfection 1679«13. Dets mester nævnes intet sted, og da ad
skillige orgelbyggere virkede i Hamborg på den tid, har han ikke kunnet iden
tificeres49. Nødvendige arbejder i kirken, bl.a. ved loftet, i forbindelse med
orglets opstilling, besørgedes af lokale håndværkere, deriblandt Kel Hansen
Snedker, hvis initialer, i sort kulstreg, står på et fyrrebræt bagest i orglet —
og i øvrigt også findes udskåret på en af stolestaderne nede i kirken50. Mod de
orgelbygningsmæssige traditioner i Hamborg i de sidste tiår af 1600-tallet pe
ger tydeligt både orgelhus og orgelværk, der stedse er forblevet relativt intakt,
og som allerede længe har været det ældste i sin helhed bevarede kirkeorgel i
Danmark, der stadig er i brug. Den nordtyske orgelbygningsstil præger meget
klart den barokke façade. Dennes piber (principal 8’), for de stores vedkom
mende dekoreret omkring labierne med mandshoveder i sort og guld, er ind
ordnet i tre »tårne« med mellemliggende, plane felter. Det midterste, noget
højere tårn har en halvcirkel som grundplan, mens de to yderste er bygget op
på spidse vinkler. De plane felter rummer mindre, til dels stumme piber i to
stokværk, mellem hvilke årstallet 1679 er anbragt; i hvert af de to øverste
ligger foran piberne, på aksler ind til mekanikken, de to stjerner til orglets to
cymbelstjerner. Øverst over piberne i tårnene prydbælter, i stil som tilsva
rende over mellemfelternes piber. Under façadens øvre gesims og over dens
konsol en latinsk inskription, formet over den 160. salme. Under ydertårnenes
konsoller englehoveder. Sidevinger med frugtklase og -rankedekorationer, alt
* Afsnittet om orglet er forfattet af Niels Friis.
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Fig. 25. Møgeltønder. *Maleri af det førstfundne guldhorn fra Gallehus.
Nu på Schackenborg (p. 1324).
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i mørk eller brunmalet eg med gyldne stafferinger. Reparationer af orgelvær
ket udførtes af Hans Vent (1715) og Gatz. Thomin (1737). I forbindelse med
den sidste af disse reparationer opsattes det af to vildmænd flankerede, med
grevekrone afsluttede våbenskjold på midttårnet, fremstillende det Schack’ske og det Gabel’ske våben, sammenholdt af Dannebrogordenens bånd, samt, på
ydertårnene, engle, der bærer skjolde med lensgreve Otto Didrik Schacks og
hustrus, Anna Ernestine Gabels navnecifre, ligeledes omgivet af Dannebrog
ordenens bånd. Videre reparationer — alle af begrænset omfang — bl.a. af
Joh. D. Busch, Itzehoe (1757, fornyelse af manual-klaviaturet), Boy Lorent
zen, Bredsted (1778) og Marcussen & Reuter, Åbenrå (1817)65. Disse sidste
mestre foretog omhyggelige gennemmålinger af det klingende materiale66, der
senere fik betydning ved dettes restitution. Desuden repareredes orglet af
Ohrt, Gram (1828), samt — jævnligt efter 1864 — af Marcussen & Søn, Åbenrå,
der i 1900-tallets begyndelse udskiftede to af de oprindelige barokstemmer med
andre i romantisk stil. 1954—56 restaureredes instrumentet gennemgribende
af orgelbygmester R. v. Beckerath, Hamborg. Samtidig med at det i musikalsk
henseende førtes tilbage til sin oprindelige skikkelse, tilføjedes, indfældet i pul
piturbrystningen ud mod kirken, et rygpositiv på 8 stemmer med femtårnet
façade i ubehandlet eg, tegnet af arkitekt Rolf Graae, samt et pedal på 7 stem
mer, i et neutralt, hvidmalet skab bag det gamle orgel, der rykkedes noget
tilbage for at give plads for udvidelsen67.
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Pengeblok, 1700’rne, firkantet, med jernlåg og skålformet tragt; jernbundet.
Over blokken en glat tavle, sortmalet, med gul kursiv: Glemmer ikke at giøre
vel etc. Hebr. 13, 16. Ved korbuens sydvange.
Klingpunge, den ene med læderbetrukket pose, den anden med fløjl, hvorpå
broderet I S 1860 for Johanne Schack51; skafterne med fine sølvtappe er be
tydelig ældre, det ene stammende fra den klingpung af rødt fløjl, sølvbroderet og med sølvbeslag og -klokke, som 1695 blev skænket af Sophia Doro
thea Tychin51.
Salmenummertavler, enkle, til kridtnumre.
Præslerækketavle (fig. 30), oprindelig epitaf i bruskbarok, o. 1640, af træ.
Storfeltet flankeres af karyatider, Troen (med kors, den vandrette korsarm
borte) og Håbet (med anker). I topfeltet fraktur, Joh. 11,25, i storfeltet,
fraktur og kursiv, »Renoveret Anno 1740. Sogne Præsterne udi Møgel
tønder siiden Reformationen«, begyndende med Lauritz Bosseb, Aventofft,
til 1586, og (i hængestykket) endende med Peter Cramer, d. 1822. Øverst
i hængestykket står Daniel 12,13, der ligesom topfeltets indskrift kan være
opmalede levn fra den oprindelige indskrift. Rammeværkets farver: sort,
blå, rød og guld er i hovedsagen fra 1740, antagelig udført af Sønnike Sønniksen, der på den tid arbejdede i kirken. På korets nordvæg. — Præsterækkens
fortsættelse står på en enkel tavle fra 186652, der nu er sat til side i tårnets
andet stokværk.
Præstemalerier. To næsten legemsstore malerier (på skibets sydvæg), olie på
træ, i ens glatte rammer med ædelstensbosser og på øvre rammestykke præster
nes udskårne, hjelmede våben. Begge præster, i præstekjole, står med en
bog under højre arm ved siden af et bord, hvorpå ligger en del bøger; i bag
grunden søjle og draperi. Næppe udført af samme mester. Nederst indskriften,
hvid fraktur på sort: 1) (fig. 27) Lago Johannis, f. 18. okt. 1633 i Jylland i Stafning præstegård, indsat i embedet i Møgeltønder 11. dec. 1659, provst i 15 år,
d. 17. febr. 1707 i sit 74. år. — Våbenmærket en due med oliegren i næbbet.
2) Berømmende vers over [Godske] Møller, f. 18. dec. 1699, d. 10. (galt op
malet for 19.53) jan. 1741. — Våbenmærket et tandhjul.
Malerier. 1) Lensgreve Hans Schack, d. 1905; af Leis Schelderup; i koret.
*2—*3) To malerier af guldhornene, nu på Schackenborg, første gang vist
omtalt i »Beskrivelse og historisk Efterretning om det Tønderske Guldhorn ...«
1761, hvor det meddeles, at der, foruden de to malerier i kirken, også »skal
være mange af Indbyggerne i Møgeltønder, som har disse Hornes Skilderier
opsatte i deres Huse«. — 2) (Fig. 25), det 1639 fundne horn, malet på bestilling af
den lærde ærkedegn i Ribe Andreas Romdorp (1640—49) og af denne skænket
kirken54. Olie på træ, 54,4 × 83,5 cm, i sekundær fyrretræsramme. Hornet, der
er kopieret efter træsnittet i Ole Worms 1643 udkomne runeværk, er gyldent
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Fig. 26—27. Møgeltønder. 26. Epitaf 1653 (p. 1327). 27. Maleri af Lago Johannis †1707 (p. 1324).

på blå baggrund; det måler i indre korde 50, i ydre 61 cm. Ang. skriften derpå,
se afbildningen p. 1323. — 3) Af det 1734 fundne horn med runeindskriften,
olie på træ, 54,4 × 83,5 cm, i sekundær ramme af fyr. Hornet, hvis diagonal
mål er 45 × 45 cm, er en kopi efter den af Gutacker 1734 publicerede tegning;
men runerne er ordnet på anden måde. Udstyr som foregående; indskriften
(fraktur og kursiv) over hornet lyder: »Original-afmalning, som repræsenterer
begge Siders Figurer paa det Guld-Horn/(veyende 7 ¶ 14 lod), som An(n)o
1734 den 21 April udi Grævskabet Schackenborg ved Gal/lehuus af en Mand
fra bemeldte Bÿe ved nafn Erick Lassen blef funden, Hvilcken sam/me Horn
til Græfve og Cammer-Herre høÿ og velbaarne Herr Otto Diderich / af Schack
leverede, som den 3. Maÿ (nest paafølgende) Deres Kongelige Majt / vores
allernaadigste Arfve-Herre og Konge Kong — Christian / den 6te dette i
Flensborg allerunderdanigst offererede«.
†Mindetavle 164255, med oplysning om navne på giverne og de beløb, der
er skænket til den store klokke (nr. 2), ialt 294 rdl. 16. sk.56. Ifølge præsteindb. 1768 havde giverne og deres børn fri brug af klokken.
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Lysekroner 1880 og 188551, af messing, i skib og på pulpituret. I koret, af
træ, skåret efter tegninger af godsinspektør H. C. Davidsen, Schackenborg.
Kirkeskib 1934 el. 35, fuldskib »Margrethe«57.
Tårnur 1663, leveret af mester Johan Phillip, Flensborg, med urskiver til
alle verdenshjørner. Urhuset bygget af Hans snedker; 1710 forbedredes vær
ket af en urmager i Kiergård13.
Klokker. 1) 1333. »Anno Christi M° CCC° xxx° III«. Tvm. 85 cm, ca. 95 cm
med krone, der har bøjler med dobbelt tovstav. Indskriften mellem to og to
reliefbånd, ved mundingen tre. Støberens sigil, anvendt seks gange, er et skråt
liggende, symmetrisk skjold, hvori klokke omgivet af tre stjerner og utydelig
randskrift (Uldall p. 60 og 63, sigillet fig. 77). — 2) 1642, støbt af Baltzer Mel
chior. »Michel Chrestensen och Mamb Pedersen kirckewerger. M. Iorgen Peder
sen Hegelvnd sogneprest i Møgeltvnder. Anno 1642. Ne. Lavrtz (!) Lavritzen
birckefovget. Baltzer Melchior mefecit (eet ord) Flensbvrgi. Soli deo gloria«.
93,5 cm i tvm. Reliefversaler mellem reliefbånd; øverst en frise af opadvendende buer endende i stiliserede akantusblade, nederst omvendt. Forneden
flere relieflinier. 1917 overladt til Emmerlev, returneret 192158.
Gammel klokkestol, af eg, med dobbelte skråbånd og kopbånd.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) 1592 (fig. 28). »A(nn)o 1592 decemb. 29. døde Pether Henricson
vdi Mögletynder der hand var 127 aar gammel. G. N.H.S.O.A. HL T.«
Brystbillede, olie på træ, 78 × 50 cm, sort dragt med hvid krave. På skibets
sydvæg.
2)
O. 1630 (fig. 29). Jens Pedersøn, fordum skriver her på slottet i 28 år, kirke
værge i 20, digefoged i 8 og sandemand i 18 år, d. 1629 i sit 61. år, og hans for
mand, Poffuel Hansøn, d. 1603 i sit 40. år, samt deres hustru Anne s. »Jens-Schriffuers«, d. 1653 i sit ? år (tre sønner og 10 døtre, hvoraf een søn og tre døtre le
ver). Herefter årstallet 165?. Epitafiets midtfelt, vinger og hængestykke, fra
o.
1630, er muligvis et værkstedsarbejde fra Jens Olufsen, Varde; topstykket
er derimod yngre, antagelig en tilføjelse samtidig med hængestykkets indskrift
fra 1653. Blandt de træk, som epitafiet har fælles med Vardeværkstedet, kan
nævnes søjlerne med beslagværksprydbælter og vaseformede baser med løve
masker, midtfeltets fladbue hvilende på kvindehermer med frugtbundtnedhæng på skafterne, samt de smalle vinger med ovalt midtfelt, hvori evangelister
under baldakin, til højre »S. Matheus e.«, til venstre »S. Iohannes e.« — Hæn
gestykkets ovale kartouche flankeres af englehoveder. Yderst på gesimsens ene
side står Marcus med løven, en reminiscens fra det oprindelige topstykke; dette
har nu en barokkartouche, hvorover den opstandne stående på et skelet, flan
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keret af evangelisterne Marcus og Lucas, samt
yderst Moses som pendant til den oprindelige
figur. Epitafiet står med en almindelig barok
staffering, bl.a. lys marmorering på søjler og
postament. Storfeltets maleri, olie på træ,
forestiller forklarelsen på bjerget. I topstyk
kets kartouche religiøs frakturskrift, i hænge
stykket gravskriften, med hvid fraktur på sort
bund. På skibets sydvæg.
Epitaf o. 1640, anvendt som præsterækketavle, se p. 1324.
3) 1653 (fig. 26), af træ. Blå marmorering
med hvid bund på vinger, gesims og posta
ment; indskriften, med gylden fraktur på sort
bund, er i frisen: »Vi have faaet Lægedom
ved hans Saar« og i hængestykket: »O! Søde
K. M. 1954
Jesu Christ din Død og Lidelse, Mit Liv er
Fig. 28. Møgeltønder.
Epitaf 1592 over Pether Henricson
visselig og min Opstandelse. 1653«. Ældre skrift
(p. 1326).
skimtes nedenunder. I storfeltet et maleri, olie
på træ, af Kristus på korset mellem røverne; i baggrunden by og bjerge;
sml. Daler mindetavle (p. 1348). Hang 1768 over korbuen (præsteindb.), nu i
våbenhuset.
4) O. 1700 (fig. 31). »Dødelige vandringsmand. Tanken på døden har ført dig til
Bjørnens hule, om ikke den vilde og ægte bjørns, men til bjørnenes familie hører
dog Georgius Ursinus [o: Georg Bjørn] fra Colberg i Pommern, fra ungdom
men hengiven til de ædle videnskaber og til sproglige studier, efter 30 års rej
ser i udlandet af den berømmelige Schackske familie kaldet til at forestå det
Schackenborgske grevskab, men kort efter af Gud bortkaldet ... Døren til
dette liv åbnede for ham omtrent midten af det 17. årh., men slutningen af
det samme årh. lukkede den igen. Advarsel. Han levede som pebersvend, og
som pebersvend har han villet hvile her alene ..«. Forbandelse mod den, der
vil flytte nogen død herind eller flytte den dødes kiste59. Latinsk, hvidmalet
versalindskrift, i relief på rektangulær kalkstenstavle, omgivet af viltert
akantusbladværk, der forneden løber ud i vindrueklase og foroven danner
hjelmløv om den afdødes våbenskjold, hvis hjelmtegn og mærke er en bjørn;
hjelmløvet holdes af to svævende engle. Fra det Peter Petersenske værksted.
Sml. gravsten nr. 3. På korets nordvæg.
Grausten. 1) 1520’rne. »Anno 152? den 22 avgvsti ort Laverens Ketelse(n?)
d ? ivn.« Grå kalksten, 87 × 56,5 cm; randskrift med reliefversaler. Midt på
stenen symmetrisk bomærkeskjold, hvori bogstavet K. Op ad korets østmur.
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2) O. 1565. »Anno 1565 24 avgvs is in Got vorschede(n) Fedder Ketelsen(n).«
Grå kalksten, 85 × 42,5 cm, med reliefversaler i tværskrift inden for smal
ramme; øverst modvendte, volutagtige blade, nederst asymmetrisk skjold, flan
keret af D G og G D, med bomærke som nr. 1 og bogstaverne KB; Som nr. 1.
Baroksten med Kristus på korset mellem fire skikkelser, se nr. 11.
3) O. 1700. Georgius Ursinus59, sml. epitaf nr. 4. Rødlig kalksten, 210 × 147
cm, med reliefversaler i stor, oval laurbærblad-ramme; i de øvre hjørner engle,
der i den ene hånd holder en krone over lille skriftfelt, i den anden palme
grene, forneden kraftigt blomsterværk samt lille bladkrans. Foran alterskranken.
4) Begyndelsen af 1700’rne, med sekundær indskrift. Lysgrå kalksten, 182 ×
95,5 cm. Stort ovalfelt i laurbærblad-ramme, i hvis øvre halvdel en Golgatha
scene; i hjørnerne evangelister hvorimellem skriftfelt med reliefversaler. For
dybet fraktur- og skriveskrift over Sitsilia Bogsihan (?), f. Petersen 6. juli 1807,
d. 24. jan. 1841. Som nr. 1.
5) O. 1742. Bendix Meier, [sogne]præst for Dahler menighed i [1]0 år og 7
mdr. og [for Møgeltø]nder et år, f. [i Kiøbenhavn] 5. okt. 1705, d. i Møgeltønder 30. maj 1742 36 år og 8 mdr. gl.60; herunder de vanlige ord til læseren,
ifølge præsteindb. 1768 først indhugget i begyndelsen af dette år61. Hvidlig
kalksten, 136 cm bred, afbrudt forneden, med reliefversaler (navnene med store
skønskriftsbogstaver og skriveskrift), der dækker hele fladen. 1766 på kirke
gulvet langt neden for koret (præsteindb.), nu foran dør i slottets sydfløj.
6) O. 1753. Nann Nissen, f. 1703 ved Aaen, d. 1753 i sit 49. år, og hustru
Anna Mari Nanns, f. i Sonderbul 1719, i 7 (?) års ægteskab ? søn(ner?) og 1
datter, d. [1752]51. Norsk marmor, 152 × 98 cm, med reliefversaler i forsæn
kede tværbånd inden for profilramme. Ved korets søndre støttepille.
7) O. 1790. Wilhadus Christian Zogä (!), sognepræst i Dahler i tre år, i Mø
geltønder i 34 år og provst i Møgeltønder herred, f. i Wilstrup 15. aug. 1721,
d. 23. juni 1790 68 år og 10 mdr. gl., og hans første hustru [Henr]iette Emilie
Z[oëga, d. 7. dec. 1763]62. Rød kalksten i tre brudstykker, ca. 116 cm bred,
med reliefkursiv, navnene med store skønskriftsbogstaver i stort skriftfelt, tun
get afskåret i hjørnerne, hvor der er rocaille-ornamenter; riflet kant uden for
hulet. I Schackenborg park. — W. C. Z. var den berømte Georg Z.s fader.
8) O. 1791. C.P.B. (dvs. Boysen, Ragstrup)51, f. 12. dec. 1709, d. 4. juli 1791.
Brudstykke af bygningssten af sandsten, 78 × 28 cm med kursiv; profiler på
bagsiden. Ved korets østmur.
9) O. 1794. Margarethe von Bertouch, f. von Lütken, f. 28. okt. 1766, d. 30.
aug. 1794, begrædt af ægtemand og to stedbørn. Lysgrå kalksten, 104 × 51,5
cm, med reliefversaler i tværskrift på pikket bund inden for smal ramme. Ved
korets østmur.
10) O. 1802. Friederich Andersen, inspecteur ved grevskabet Schackenborg,
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Fig. 29. Møgeltønder. Epitaf over Poffuel Hansøn, d. 1603,
og Jens Pedersøn, d. 1629, samt deres hustru, d. 1653 (p. 1326),

Heinrich Hinz

f. i In .. instedt Aalum sogn 3. juli 1726, d. i Møgeltønder 7. marts 1802, og
Anna Catrina Andersen, f. Nissen, f. på Friedleben 20. jan. 1733, d. i MøgelDanmarks

Kirker,

Tønder

amt
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tønder 19. febr. 17?2. »En betydelig Gave
forevige deres S[avn?] hos Fattige i Møgel
tønder og ? sogne«. Norsk marmor, 182 × 122
cm, med reliefkursiv i oval bladramme op
hængt i båndsløjfe; bredt tværriflet kant.
Ved korets østmur.
11) O. 1803. Matthias Asmussen, f. i Tøn
der 3[0]. juni 1751, d. 9. okt. 1803. På bag
siden af en baroksten, se p. 1328, 193 × 118
cm, med nedre, afrundede hjørner; på tysk,
kursiv i skriftfelt, hvis hvælvede ramme
forneden følger stenens kontur. Øverst bue
slag over urne samt blomster. Ved korets
østmur.
12) O. 1816. »Grav-Sted Kniplingshandlers
Boye Thamsens«, f. 14. sept. 1748, d. 3. nov.
1816, gift 17. nov. 1780 med Karen Tham
sens, f. Klint, f. 14. juli 1760, d. 8. juli 1781.
Her hviler også Chrestina Thamsen, f. Detlefsen, f. 16. sept. 1751, d. 29. aug. 1813. Rød
kalksten, 179 × 116,5 cm, med versaler og
skriveskrift i relief på stor skriftrulle, hvis
E. M. 1954
øvre,
oprullede ender løber ud i store, fligede
Fig. 30. Møgeltønder.
Præsterækketavle 1740, oprindeligt epitaf
akantusblade flankerende bladoval; heri
(p. 1324).
versalerne Apoc. 14,16 og herunder, i relief, fire neg på en mark hvorover en
arm, i skyer, holdende en segl; i hjørnerne rocailleornament og langs skrift
rullens lodrette kanter bladrække. Tværriflet kant inden for hulet. Op ad
korets nordre stræbepille.
13) O. 1836. Christine Botille Winding, f. Petersen, f. 26. okt. 1816, gift 4.
okt. 1833, d. 23. aug. 1836. Sandsten, 148 × 77 cm, med fordybet skriveskrift
i ophøjet felt; de affasede hjørner giver plads for stiliserede blade. Samme
værksted som nr. 15. Ved korets sydøsthjørne.
14) O. 1838. Tre børn, Hans Otte Fønss, f. 14. maj 1829, d. 13. dec. 1833,
Frederik Fønss, f. 21. juni 1832, d. 14. maj 1838, og Othelia (!) Hansine Fønss,
f. 15. maj 1834, d. 5. okt. 1834. Sandsten, 87,5 × 61 cm, med fordybet skrive
skrift; svarende til og fra samme værksted som nr. 13. Ved korets østmur.
15) O. 1845. Charlotte Winding, f. 12. juni 1815, d. 28. juni 1845. Som nr. 13.
Flere stærkt udslidte gravsten findes ved kirken eller på kirkegården.
Smedejernskors 63, 122 cm højt, med sekskantet skriftfelt og volutbøjler flan
kerende stammen. Syd for skibet.
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Graukrypten under korets søndre
del er formentlig indrettet i 1500tallet for Rantzauerne. 1696 blev de
deri hensatte adelige lig overflyttet til
Roy-begravelsen13a,
hvorpå
krypten
året efter istandsattes med hvidte
kalk, gulvfliser samt to vinduer »med
Staalwier« og indrettedes til begravel
sesplads for den grevelige Schack’-ske
familie13. Krypten dækkes af fire
grathvælv, som hviler på en midt
pille og vægpiller, alle med halvstensfalse; trappen, der forneden er lukket
med en egetræsdør, fører op midt i
korgulvet og er nu dækket af grav
sten nr. 3, hvis grav ligger lige vest
for stenen. Krypten er siden 176313
(sml. gravkapel p. 1300) kun tilgæn
gelig gennem en lysåbning i syd.
I krypten står tre ens profilerede,
barokke
sandstenssarkofager
med
barnehoveder
mellem
volutter
på
E. M. 1954
Fig. 31. Møgeltønder.
hjørnerne, på hovedenden relief af
Epitaf over Georgius Ursinus
(p. 1327).
sørgende kvinde ved siden af urne,
monogram på fodenden, samt på siderne afdødes våben holdt af grædende engle
børn, der sidder på ryggen af løver (fig. 32). På låget et stort krucifiks i relief
samt indskriften på latin med fordybede versaler og store skønskriftsogsbtaver:
1) Fru Anna Margareta af Reventlov, f. i Kbh. 6. okt. 1682, datter af grev
Conrad af Reventlov, to rigers kansler; gift med Hans Schack til Schacken
borg, stiftsbefalingsmand over Ribe stift, d. i barselseng på Gram 21. marts
1710, 28 år gl. efter at have født en søn, grev Otto Didrik Schack.
2) Hans Schack til Schackenborg, arveherre til Gram og Brinck, f. i Ribe
15. april 1676, stiftsbefalingsmand over Ribe stift 1697, tjente fra 1702 som
»chiliarcha« (colonel réformé d’infanterie)64, 1705 »chiliarcha maior«, mistede
sin venstre arm i slaget ved Höchstedt, forlod Ludvig XIV.s tjeneste 1707, blev
befalingsmand (»tribunatus præfecturæ«) i fædrelandet 1717 under kong Fre
derik IV. og geheimeråd i konseillet, æredes 1718 med elefantordenen, præsi
dent for kammerkollegiet 1719 samt andre æreshverv; gift 1) med Anna Margreta, grevinde af Reventlov (se nr. 1) og 2) Anna Sophia af Rantzav (se nr. 3).
Seks børns fader. D. i Kbh. 22. sept. 1719.
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3)
Anna Sophia Rantzav, grevinde af Schack, f. 4. sept. 1689, datter af Chri
stian Rantzav, greve af Rastorph, Saltzav, Ascheberg, Lindav og Burrav; æg
tede 1711 Danmarks og Norges geheimeråd Hans Schack, greve af Schack til
Schackenborg etc., d. 28. sept. 1760. — På en metalplade på kisten51 fandtes
indskriften: Fru Anna Sophia von Rantzau, enkegrevinde af fordum geheime
råd og ridder af elefanten Hans greve af Schack til Schackenborg; f. 4. sept.
1689, gift 1711, enke 1719, d. 28. sept. 1760 efter 41 års enkestand og 71 års
levetid.
I krypten henstår desuden tre barnekister, de to af eg, trapezformede, med
tresidet låg, den størstes med karnisformede sider, samt inderkister af henholds
vis fyr og eg, den tredie og mindste af fyr og rektangulær.
Endvidere er en række ligkister nedsat i Schackenborgs gravsted nord for
kapellet, i 185752 ni og i 194919 fem: 1) Anna Margarethe komtesse af Schack,
f. 4. marts og d. 5. marts 1733. 2) Greve Otto Didrik Schack til Schackenborg,
f. 19. marts 1710, d. 7. okt. 1741. 3) Grevinde Anna Ernestine Frederikke Wilhelmine Schack, f. Gabel, f. 18. nov. 1714, d. 20. marts 1748. 4) Grevinde Ulrica
Augusta Schack til Schackenborg, f. komtesse af Moltke, f. 30. april 1740, d.
7. april 1763. 5) Sophie Albertine Ernestine komtesse af Schack, f. 20. okt.
1772, d. 15. juni 1774. 6) Greve af Schack, f. og d. 23. aug. 1775. 7) Caroline
Mathilde Juliane komtesse af Schack, f. 5. marts 1768, d. 10. okt. 1775. 8)
Caroline Louise Sophie Schack til Schackenborg, f. komtesse af Moltke, f. 23.
juni 1742, d. 12. sept. 1794. 9) Greve Hans Schack til Schackenborg, f. 14. jan.
1735, d. 21. aug. 1796. 10) Lensgrevinde Frederikke Rosine Juliane Schack, f.
von Krogh, f. 1. aug. 1823, d. 17. dec. 1852. 11) Henriette Ottilie Emilie von
Krogh, f. 7. dec. 1842, d. 15. jan. 1853. 12) Lensgreve Otto Didrik Schack, f.
3. okt. 1810, d. 26. juli 1856. 13) Enkelensgrevinde Johanne Christiane Cornelia
Schack, f. von Krogh, f. 12. juli 1825, d. 18. maj 1910. 14) Stiftsdame Wilhel
mine Emilie Henriette von Krogh, f. 26. maj 1829, d. 13. maj 1917.
Kirkegårdsmonnment fra 1922 over sognets faldne, tegnet af godsinspektør
H. C. Davidsen, Schackenborg.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Møgeltønder præstearkiv: B a 1—2. 1765—1933. Libri datici. — Bd 9.
1812—1919. Sager ordnet efter bekendtgørelse af 31. okt. 1892, 11 9—10. Sager vedr.
de kirkelige bygninger og kirkegården. — Ca 7. 1879—98. Regnskaber og lister over fri
villige bidrag til opvarmning af kirken og belysning. —Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium:
1865—79. Kirkevisitatorialsager fra Møgeltønder sogn. Tønder provstearkiv: af pak
ken: sager vedr. Møgeltønder sogn, lægget byggesager. — Kirkeregnskabsbog 1862—75.
— LA. Viborg. Ribe bispearkiv: kirkesyn 1696—1725 (div. år), 1764—1775. — Kirke
syn 1788—92. — Kronik (ved embedet). — Schackenborg godsarkiv: orgel i Møgeltønder.
— Udskrift af Møgeltønder kirkeregnskaber ved godsinspektør H. C. Davidsen. — Mø-
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Fig. 32. Møgeltønder. Detalje af greve Hans Schacks sarkofag (p. 1331).

geltønder kirkes regnskabsbog 1870 ff. — Brev af 9. jan. 1895 til den kgl. regering fra
maler Olbers samt akvareller af hvælvingsdetaljer. — Haupts beretning 25. juli 1896
om undersøgelsen af kalkmalerierne i koret. — A. Wilckens’ beretning om restaurerin
gen af kalkmalerierne 1898. — Fotografier af kalkmalerierne i koret, optaget under re
staureringen af greve Hans Schack. Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i alminde
lighed p. 932. — Præsteindberetninger ved V. C. Zoëga 17. maj 1766 og 16. marts 1768
samt Christopher Schultz, udat. [præst 1742—56] (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: præ
steindb. 1693—1769). — Kirkeklokkecirkulære af 1918, besvaret 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, P. Kr. Andersen 1950 (epitaf og
loft), Rudolf von Beckerath 1952 (orgel), N. J. Termansen 1954 (forundersøgelse af in
ventar og epitaf) og Aage Sørensen 1957 (restaurering af det gl. orgelhus og staffering
af det nye 1954—56). Undersøgelse og beskrivelse 1954 ved Elna Møller, Erik Moltke
og Vibeke Michelsen.
V. Ahlmann: perspektiv af kirken,
arkitekturtegninger). — Haupt II, 592
SJyAarb. 1941, p. 26—34.

fra vest. Akvarel (Kunstakademiets samling af
ff. — Carsten Petersen: Møgeltønder kirke, i

1 Acta pontificum danica nr. 3128, 12. okt. 1488; jfr. Carsten Petersen i SJyAarb.
1941, p. 3. En senere tradition nævner S. Clemens (Thomas B. Bang, i Danske Studier
1909, p. 197). 2 Danmarks Riges Breve 1. rk. V, nr. 45 (29. april 1214), nr. 60 (senest
okt. 1215) og nr. 88 (3. juni 1216). 3 Repertorium nr. 2712 s (III, 834). — Ribe dom
kapitel havde i slutningen af 1200’rne 40 mrk. i indtægt af Møgeltønder, hvor der i hvert
tald siden 1258 forekommer biskoppelig ejendom (J. Kinch: Ribe Bys Historie og Be
skrivelse. Ribe 1869, I, 593). 1486 skete et mageskifte mellem bispen og domkapitlet,
så at Møgeltønder kirke, der hidtil havde ligget under kapitlet, kom til bispen, der til
gengæld afstod Janderup kirke, Vester-Horne hrd., Ribe amt (Repertorium nr. 5975, 20.
dec. 1486, jfr. Acta pontificum danica nr. 3128). 4 1553 var der strid mellem bisp og
amtmand ang. embedets besættelse (Sejdelin: Diplomatarium Flensborgense II, 1873,
p. 564). 5 Kronens Skøder II, 110. 6 Præsten meddeler (»Jeg foregives«), at hollæn
derne skal have givet tilbud om at bidrage med en trediedel til spirets genopbyggelse,
for at det kunde få den tidligere højde; præsten mente imidlertid ikke, at det var tro
ligt, at man skulde have refuseret dette tilbud, medmindre tårnet ikke ansås stærkt nok
til at bære et sådant spir. 7 Ifølge præsteindb. 1768 lå retterstedet nær ved kirken,
hvor skolehuset og kroen stod nævnte år. 8 »Paa Kirkegaarden, som allænisten er
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widnnet til Kristen Menigheds Begravelser, forøfves af Svin og Faar stor Forargelse med
Godtfolkes Begravelser at omvælte og Jorden at opraade, ... grunden er, at de forsæt
ligt indlades ...« (1694). — 1704 udstedes forbud mod »forargelig og uskikkelig Væsen
som med Skyden paa Kirkegaarden og udad Kirkedøre ved Bryllupper og Brudevielser
forøves«. (Notits i Carsten Petersens privatarkiv). — Endnu i begyndelsen af det 20.
årh. er der blevet skudt på kirkegården, men nu (1911) synes skikken ophørt (kronik).
9 I rgsk. for 1700 (udskrift ved godsinspektør Davidsen) opføres: Vore menige sognemænd
såvel bolsmænd som kådnere og inderster, forsamlet på kirkegården, samme at indhegne
og med store kampesten at aflukke, og som dette værk var såvel tungt som hel farligt,
bekom de samtlige samme dag såvel som om aftenen, efter at arbejdet lykkeligt var
overstået, med hr. overinspektørens bevilling til vederkvægelse to tdr. øl (4 rdl.). 10 I
rgsk. 1824 nævnes portene for sidste gang, fra 1832 tales der kun om piller (spåntækte);
Lø og Møgeltønder hrdrs. provstearkiv: 1823—74 etc. 11 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv:
arkidiakonatets kirkergsk. for Lø og Møgeltønder hrdr. etc. 1554—1700. 12 LA. Vi
borg. Ribe bispearkiv: kirkesyn 1788—92. 13a Nærmere oplysning om den nævnte
begravelse mangler. 13 Regnskabsudskrift ved godsinspektør Davidsen. 14 LA. Vi
borg. Ribe bispearkiv: ærkedegn Ægidius Lauritsøns regnskabsbog for kirkerne i Lø
hrd. m.v. 1613—20. 15 1669 (note 13). 16 Se note 11, Carsten Petersen p. 28 og LA.
Viborg. Ribe bispearkiv: ærkedegn Johs. Olufsen Odenses regnskabsbog 1634—36.
17
Se under 1805, note 13. 18 Schackenborg godsarkiv: orgel i Møgeltønder (under
året 1865 (?)) — Tegningen til portalen opbevares i Schackenborg godsarkiv. 19 Med
delt af godsinspektør Davidsen. 20 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1880—1911.
Sager vedr. provstesyn. 21 Lø og Møgeltønder hrdrs. provstearkiv: 1823—74 etc.
22
Møgeltønder kirkes regnskabsbog 1870 ff. 23 Schackenborg godsarkiv: pakke vedr.
24
restaureringen
1896—98.
Møgeltønder
præstearkiv:
liber
daticus
1765—1872.
25 Se også Helga Stemann, i Fra Ribe Amt 1921, p. 433 ff. 26 Redegørelsen for kalk
malerierne hviler dels på Wilckens restaureringsberetning 1898, dels på Haupts undersøgelsesberetning 25. juli 1896, samt på brev af 9. jan. 1895 til den kgl. regering fra
maler Olbers, fra hvem der også foreligger nogle akvareller med hvælvmotiver. End
videre findes en del fotografier af stor værdi, optaget af greve Hans Schack under re
staureringen; alt i Schackenborg godsarkiv. 27 Afdækket af godsinspektør Davidsen,
ifølge egne optegnelser i Schackenborg godsarkiv. 28 Haupt II, 594. 29 Sml. akvarel
af maler Olbers; Schackenborg godsarkiv. 30 Sml. P. Kr. Iversen, i SJyAarb. 1943,
p. 52. 31 Carsten Petersen p. 32. 32 Matthaei: Schnitzaltäre p. 107. Fr. Beckett:
Danmarks Kunst II, 1926, p. 181 f. sammenstiller tavlen med Horsens klosterkirkes og
henfører begge til »Frørup-mesteren«. 33 Af V. Thorlacius-Ussing i Danmarks Billed
huggerkunst, 1950, p. 106 tilskrevet samme værksted som Møgeltønder og den neden
nævnte Brændekilde-tavle. 34 Sml. Brændekilde-tavlen (Odense amt) knægten der
holder fadet for Pilatus. 35 Skabenes lodrette rammestykker er sinket på gering, yder
fløjenes vandrette stykker er derimod samlet med slidstap til de lodrette. Bagsidens
rammestykker er skråkantprofilerede undtagen midtskabets, der er retkantede; midt
skabet er på grund af sin størrelse samlet med to brede tværrevler og fire skrårevler i
hjørnerne, alle påbladet med svalehaler. 36 1898 var alterfløjene hos maler Hampke,
Slesvig (note 23). 37 1691 fik Ole Sørensen murmand betaling fra at nedbryde det
gamle alter og reparere gulvet mellem pillerne (note 13). 38 Danmarks Kunst II, 165.
39
Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 112, jfr. Horst Appuhn: Gotische Plastik in
Schleswig-Holstein, 1955, p. 13. 40 Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein:
tegninger og indberetn. fra R. Haupt. 41 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: Lø hrd. ad
reg. 7 capsa 18. 1575—1775. 41a Ifølge notat i godsarkivets eksemplar af Haupt var
»tremmerne« først senere indsat (1738). 42 Præsten skriver 1766 i sin indberetn.: Kan
det ellers regnes som noget mærkværdigt, at døbestenene kan bevare vandet for forråd
nelse, da har vores den kraft, thi i mange år er ikke kommet frisk vand deri, og dog er
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det så klart den dag i dag, som om det nylig blev gydt deri. 43 »Om søndagen, da
prædikestolen her ankom med 2de hummel-karrer og ved nogle stærke karle skulde af
læsses, måtte jeg anmode adskillige godtfolk om at afhjælpe den samme, så at den ikke
blev beskadiget« (notat 1694, se note 13). 44 Sml. under Tønder Kristkirke p. 1017
note 33. 45 Et stolestaderegister fra 1554 opregner 17 kvindestole med ialt 110 navne;
med undtagelse af nr. 17, der kun har eet navn, har de andre hver fem—syv (Schacken
borg godsarkiv: B 100. Kirkerne før grevskabets erection). — Et stolestaderegister fra
1692 findes i Schackenborg godsarkiv: D. 1, d. 2. Møgeltønder kirkes tiender m.m.
46 1691 købtes materiale til nye stoledøre, og 1693 fik maleren betaling for stoledøre,
som nylig er gjort, at anstryge. 1696 blev der købt »7 alen træer«, som blev lagt under
stolene (note 13). 47 Kaldt således ifølge en sikkert rigtig tradition, at bønderne her
fik en tår brændevin, når de havde afleveret deres tiendekorn, der netop fra dette sted
i gangen hejsedes op på loftet gennem en endnu (fra loftet) synlig luge, hvis kanter bæ
rer slidspor fra rebene, der trak sækkene op. — Et brændevinsskab på skibets vestvæg,
er antagelig identisk med det »munderingsskab«, der omtales i rgsk. 1707 (note 13).
48 Peter Kr. Iversen, i SJyAarb. 1942, p. 99 f. 49 Den i N. Friis: Orgelbygning i Dan
mark, 1949, p. 110 gengivne tradition m.h.t. orglets herkomst har således ikke kunnet
fæstnes, så lidt som andetsteds fremsatte formodninger om, at det skulde være et værk
af den store Hamborg-mester Arp Schnitger. 50 Dokument i pakke 35, Schackenborg
godsarkiv, samt i kirkeregnskaberne. 51 Notat i godsarkivets eksemplar af Haupt.
52
Møgeltønder præstearkiv: 1812—1919 etc. 53 Arends II, 95. 54 J. Kinch: Ribe
Bys Historie og Beskrivelse, Odder 1884, II, 460 f. — Begge malerierne er omtalt i
præsteindb. 1768. 55 Præsteindb. 1768 nævner årstallet 1642 (samtidig med klok
kens anskaffelse) mens godsarkivets eksemplar af Haupt har den tilføjelse, at tavlen
skal være fra 1766. 56 Ifølge et »Reglement om Klockernes brug ved Jordefærder
udi Møgeltønder sogn«, der omtaler »Tabellen i Kircken« (Schackenborg godsarkiv).
57 Henning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester, 1950, p. 161. 58 LA. Åbenrå.
Tønder provstearkiv: sager vedr. Ballum sogn 1881—1917. 59 Hele den latinske ind
skrift med oversættelse gengivet hos H. Weitemeyer, i SJyAarb. 1910, p. 213 f. 60 Ind
skriften suppleret efter præsteindb. 1766. 61 Ifølge præsteindb. 1768 var hans enke,
Anna Sophie Claudius, f. 15. maj 1716, begravet her 11. nov. 1767. 62 Arends II, 391.
63 Næsten svarende til det som nr. 100 afbildede fra Visby (Tønder-Højer-Lø) i Aage
Jørgensen: Danske Gravminder af Smedejern, 1951. 64 Louis Bobé: Stamtavle over
danske Adelsslægter, XIII, 1934, 1. del p. 63. 65 Samtlige reparationer fremgår af
kirkeregnskaber og godsarkiv. De fleste af de i tidens løb reparerende orgelbyggere har
indridset deres navne eller initialer i en af de store piber i façaden. 66 Niels Friis:
Marcussen & Søn 1806—1956, p. 26. 67 Begge de nye værker udførtes klangligt —
disponeret af lensgreve Hans Schack — og teknisk (mekanisk aktion og sløjfevindladesystem) i stil med det oprindelige orgel fra 1679. Dette kom herved — hvad det var
betydeligt nok til i sit anlæg — til at stå som hovedværk i et orgel på ialt 25 stemmer.
— Om orglets historie og om udvidelsen, se Niels Friis: Møgeltønder-Orglet, i Dansk
Musik Tidsskrift no. 4, 1957, p. 101 ff.
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Sognet nævnes 12331, og kirken var ansat til en cathedraticumafgift på 5 sk. engl.
Senere i middelalderen var kirke og sogn udsat for i det mindste to store stormfloder,
idet tilføjelsen »submersa« i Ribe Oldemoders kirkeliste formentlig skal sættes i forbin
delse med den bekendte stormflod 16. jan. 1362; kirken må dog have overlevet denne,
da Iver Petersen Rosenkrantz af den holstenske greve fik overladt kirken, som stod
alene tilbage efter oversvømmelsen 1. nov. 1436, ved hvilken lejlighed sognet endeligt
forsvandt2.
Anflod er det eneste med sikkerhed kendte sogn som i løbet af middelalderen er for
svundet fra det nuværende danske Vestslesvig. De mange kirker og kapeller i marsk
egnene, som Johannes Meyer omtaler som forsvundne, må for størstedelens vedkom
mende betragtes som frit opfundne af denne, således som påvist af P. Lauridsen3.
Sagnet4 fortæller, at menigheden i Anflod efter »de grote Mandrenke« 1436 havde tænkt
at slutte sig til Emmerlev. Den læssede derfor sin altertavle og øvrige kostbarheder på
en vogn og kørte af sted; men da hestene kom til Højer, vilde de ikke længere. Dette tog
man for en Gudsdom og sluttede sig til Højer.

Kirken, hvorom stednavnet Vester Anflod er den eneste mindelse, har ligget
i et sogn, der omfattede et område sydøst for Højer sogn med lokaliteterne
Rudbøl, Poppenbøl og Gade. Ifølge en præsteindberetning fra 1754 (ved Petrus
Petræus) skal kirken have ligget »diesseits« Rudbøl, d.v.s. på den nordre side
af byen, og hermed stemmer den stedlige tradition, der angiver det sydligste
»varf« i Gade som kirketomt5.

KILDER OG HENVISNINGER
Præsteindb. ved Petrus Petræus 1754 i »Der Anschluss der Gemeinde Andaeflyt an
Hoyer«, i Geschichte des Kirchspiels und Fleckens Hoyer, Preetz 1926, ved Pastor em.
D. Claus Rolfs, p. 7—11.
1 Ribe Oldemoder p. 21, Andæflyth, d. e. an dæ Flyt; jfr. Rolfs p. 8. 2 Konrad Barner:
Familien Rosenkrantz’ Historie I, 1874, p. 276. 3 Hist. Tidsskr. 6. rk. I, 239—402.
4 Rolfs p. 11. 5 Smst. p. 7.

Fig. 1. Daler. Ydre, set fra sydøst.
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irken nævnes 1514 som viet krigerhelgenen S. Mauritius 1 , der, fremstillet som neger, tid
ligere havde plads i den sengotiske altertavle (p. 1343). Cathedraticumafgiften var 5
skilling engelsk, og på reformationstiden betalte man 2 ½ sk. engelsk i procuratio (sml.
p. 1025). 1227 overdrog Ribebispen Thure kirken til Løgumkloster (jfr. p. 1051) »på
kanonisk vis«2, og 1252 fulgte bispen denne overdragelse op med en ny gave, idet han
overdrog klostret den tiende på otte ørtug rug, som kirken hidtil havde ydet bispen3.
Sognemændene har formentlig tidligere i nogen grad været medbestemmende med hensyn
til valget af deres præst, og at der har hersket utilfredshed med klostrets varetagelse af
kaldsretten, fremgår af, at bispen 1264, under trusel om banlysning, forbød sognefolkene
i Daler at befatte sig med indsættelse af »vikar i eders kirke eller med at råde over de
til vikariatet hørende ting« uden samtykke fra abbeden i Løgum4.
Ved reformationen mistede klostret kirken, der kom under kongen (største delen af
sognet hørte indtil 1864 til de kongerigske enklaver). 1661 erhvervede Hans Schack patro
natsretten5, der hørte til det 1674 oprettede grevskab Schackenborg, indtil kirken overgik
til selveje 1. oktober 1931.

K

Kirken ligger i landsbyen af samme navn og vestligt i sognet. Kirkegården
hegnes fortrinsvis af lave, beplantede kampestensdiger; 1791 omtales hegnet
som et dobbelt højt kampestensdige6. I øst, vest og nord er der køreport og
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Fig. 2. Daler. Plan 1:300. Målt af Tove Bojesen 1954.

låger med trægitterfløje; tidligere fandtes der en »stette«7 til hvert verdens
hjørne, alle vistnok murede portaler afdækket med tegl eller spån, og i alt fald
den nordre med en køreport8. O. 1826 var mindst en af portalerne erstattet af
murede piller, og 1863—64 blev alle indgange fornyet med gitterlåger mellem
stolper9.
†Kirkeriste i tre porte nævnes mellem 169710 og 18369, drejekors omtales
mellem 1657—6011 og 173410.
Kirken består af romansk kor og skib samt tre gotiske tilbygninger: korfor
længelse, våbenhus i nord og tårn i vest. Orienteringen er omtrent solret.
Den romanske bygning, der må være rejst i to omgange, med koret først
(sml. sokkel og tagværk), er overmåde stærkt omsat og suppleret med teglstensmurværk, men udvendig har granitkvadre antagelig været det eneste oprindelige
byggemateriale, således som det endnu ses på den store østre del af skibets
nordmur, mens marksten er benyttet indvendig og i triumfgavlen. Bygningen
har rester af en hulkantet sokkel, hvis profil (p. 1132, fig. 27—29) er forskelligt
udformet på kor og skib. Skibets to nordvinduer, der blev genåbnet 1942—4312,
har bevaret den gamle form med smige karme indvendig, mens både lysning
og yderkarme er omdannet på et ret tidligt tidspunkt og forsynet med halvstens
stik af tegl, det østre tillige med et løberskifte. Begge skibets døre er tilmurede,
den søndre, der har stor dørhelle udvendig og nyere fladrundbuet indre afdæk
ning, 175010, den nordre o. 1862, men sidstnævnte var allerede ved våbenhusets
opførelse (sml. p. 1339) blevet omdannet og forsynet med en fladbue udvendig.
Fra en af dørene stammer formentlig det som fig. 13 afbildede terningkapitæl
(eller -base) af granit (højde 20 cm, grundflade 28), bestemt for anbringelse i en
fals og i tilknytning til et 20 cm søjleskaft. — Den runde korbue med over
pudsede, forneden skråkantede kragbånd er ret smal og sikkert samtidig med
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Fig. 3. Daler. Indre, set mod øst.
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korets romanske del (sml. tagværk). Over skibet, der muligvis kan være for
længet lidt ved tårnets opførelse, er der bevaret flere romanske bjælker, der
tidligere har haft loftsbrædderne liggende på oversiden.
Tilføjelser og ændringer. Korforlængelsen har kun bevaret selve gavlen
urørt, men der kan næppe være tvivl om, at forlængelsen er den ældste tilbyg
ning og muligvis rejst ret tidligt i gotisk tid. Materialet er dels genanvendte
granitkvadre fra koret (også nogle sokkelsten er udflyttet), dels munkesten i
munkeskifte; langmurene er fornyet sammen med korets 1776 (sml. ndf.). Gav
len har et tilmuret vindue, som er rundbuet udvendig, smiget og fladbuet ind
vendig, hvor det står som blænding; taggavlen har to savskifter i fodlinien og
derover tre ens høje, spærdækkede blændinger kronet af en korsformet. —
†Hvælv. De to hvælv, som indtil 1776 dækkede koret og dets forlængelse, var
sikkert samtidige med sidstnævnte; i øst og vest er der spor efter runde skjold
buer.
Våbenhuset, 1673 kaldet indgangshuset, 1686 skrefsen13, 1732 karnhuset10,
1778 karnhus eller »quist«13 (sml. tilbygningerne på Rømø kirke, Tønder-HøjerLø hrdr.), har siden o. 1862 tjent som materialhus (sml. tårn). Det er sengotisk,
opført af munkesten i munkeskifte over en kampestenssyld; gavlen er glat med
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falset dør, som nu er fladrundbuet og uden ydre stik; hver flankemur har en
fladbuet, falset glug og i det indre to fladbuede spareblændinger; lignende flan
kerer døren, men den østre er tilmuret. Ved våbenhusets opførelse blev der
mod skibet rejst en skalmur, der omslutter kvindedøren med en spidsbuet
åbning. Den øvre afslutning på denne skalmur samt et tilsvarende forløb af en
aftrapning i murværket på taggavlens inderside kunde tyde på, at man har
haft planer om at overdække rummet med en tøndehvælving. — I nordøsthjørnet er der en blystøberkamin, måske den der er omtalt 174810.
Det sengotiske tårn, af munkesten i munkeskifte, slutter sig, hvad hoved
formen angår, til Tørninglen-typen, men de fire gavles udformning er lidt af
vigende, og spiret er ottekantet ligesom Møgeltønders (p. 1299). — Ved tårnets
opførelse blev skibets vestende ommuret (og måske forlænget). Tårnrummet,
der har ubenyttede hvælvforlæg, er dækket af et bræddeloft (det nuværende
fra 18749); da rummet o. 18629 indrettedes til våbenhus, blev det skilt fra
skibet ved en indskudsmur i arkaden og forsynet med en vestindgang, som
afløste et vindue. Adgangen til mellemstokværket var tidligere gennem det med
tårnet samtidige trappehus i nord; dette er nu utilgængeligt, idet såvel under
som overdør er tilmuret i tiden o. 1800, hvis ikke så sent som 1856, da trappen
op i tårnet ønskedes fornyet14. Mellemstokværket har til hver af de frie sider
to delvis tilmurede, fladbuede spareblændinger, og klokkestokværket, hvis vestog sydmur er helt omsat (den sidste 181615), har i øst og nord et falset, fladbuet
glamhulpar, »Dum Gab«16, under en række bomhuller; i hver af de fire gavle
har et tilsvarende par indtaget de vanlige højblændingers plads mellem sav
skifterne.
Større istandsættelser samt korets ombygning 1776. En omfattende reparation på
bly, tagværk og mur fandt sted 1616—1717; samtidig blev kirken gjort lysere,
idet fem snævre vindueshuller (i syd) blev udvidet og forsynet med nye, store
jerntralværk, skibets gulv blev lagt med mursten, korets med to tusind glase
rede, hollandske gulvsten, og skibets bjælker blev malet med brunrødt. —
Kirkens nedfaldne sydmur blev repareret 1694—95 og atter forsynet med nye
vinduer, og murreparationerne fortsatte, i syd 172010 og 1791, i nord 177313, og
1755 blev der indlagt nogle nye bjælker over skibet10. — 1776 blev korets to
hvælv nedtaget10, fordi de pressede langmurene ud; disse blev vistnok helt
omsatte og den søndre forsynet med to kurvehanksbuede vinduer; der blev
indlagt bindbjælker, og på undersiden af disse anbragtes det nuværende, listeinddelte bræddeloft med profileret gesims; det tilsvarende underloft i skibet er
fra samme tid.
Tagværker. Skibets er af eg, romansk og af type som Arrild (p. 1267), men
adskillige dele er udskiftet i fyr; det østligste spærfag skiller sig lidt ud fra de
øvrige og er antagelig lidt ældre, fra samme tid som koret (sml. p. 1338). Det
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Fig. 4. Daler. Indre, set mod vest.
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forlængede kors egetagværk er gotisk, samtidig med †hvælv; bjælkerne er
indlagt 1776. Spiret og våbenhuset har gotiske egetagværker.
Kirken står i blank mur med hvidtet østgavl, kor og skib har blytag, våben
huset tegl, og spiret, der tidligere var tækket med spån, fik skifertag mellem
18719 og 189818. Det indre er hvidkalket med gråmalede lofter; trævindues
rammer og munkestensgulv fra en restaurering 1942—43 (arkitekt Arne Finsen),
da der i korforlængelsens østende udskiltes et sakristi.
† Vindfløj. Spiret krones af en stang med kugle, pil og kors, muligvis rester
af den forgyldte fløj, der 1781 afløste en fra 170510.
En †solskive blev 167513 opsat på tårnet, »så menigheden kan vide, på hvad
tid de kommer til kirken, når Gud under solen at skinne derpå«; 175410 blev den
farvet og genopsat.
Kalkmalerierne på korbuen (sml. fig. 4), sengotisk og renæssance ornamentik
samt to våben, blev afdækket 1917—19 og næsten nymalet 1922 af Wilh.
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Fig. 5. Daler. Altertavlens midtskab (p. 1342).

Jensen, Garding19; ved sidste restaurering er de påny ændret en del20, således
at det nu vanskeligt lader sig afgøre, hvad der er oprindeligt. På korets nord
væg iagttoges 1904 †malerier 21, dels et lykkehjul, antagelig fra 1500’rne, dels

lidt østligere »øjensynlig« Døden med leen.
INVENTAR
Inventaret er ifølge regnskaberne hovedrestaureret 1776; 1942—44 gennem
gik det påny en istandsættelse under ledelse af P. Kr. Andersen.
Alterbordet er nyt, dækket af gammelt panel, der er taget fra stoleværket og
nystafferet. Det gamle, med korforlængelsen samtidige alterbord står øst for det
nye, i det til sakristi afskilrede r u m ; det er af munkesten, bageste halvdel to
skifter højere end forreste. I oversiden en delvis ødelagt helgengrav.
† Alterklæder. 164910 omtalt som nyt, af rødt skarlagen med silkefrynser. 1768
var det af rødt fløjl med »guldtakker«, bordyret med det grevelige våben i guld
og sølv (præsteindb.).
Altertavlen 22 (fig. 5—7) er en sengotisk fløjtavle fra sidste fjerdedel af 1400’rne,
gennemgribende omdannet 1776—77 i forbindelse med anbringelsen af det lavt
liggende loft (p. 1340) og suppleret 1944. Den lave, udstrakte form skyldes om
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Fig. 6—7. Daler. Figurer fra altertavlen, Peder og Maria (p. 1342).
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dannelsen i 1700’rne; oprindelig har tavlen været betydelig højere (jfr. ndf.),
selv om der næppe er grund til at regne med, at fløjene har været i to etager
ligesom i Højst (Slogs hrd.) fra samme værksted; apostlenes usædvanlige højde
(72—73 cm over for normalt 50—60) taler for, at de også i den oprindelige
opstilling har været fordelt med fire i hver fløj og to og to i midtskabet, under
de yderste, små spidsbuepar. Krucifiksgruppen hører ikke hjemme i altertavlen,
men kan have haft plads over midtskabet; i dette var oprindelig †Marias him
melkroning (jfr. Aller og Spandet fra samme værksted, Haderslev amt. p. 266
og her p. 1188) samt en figur af kirkens værnehelgen, †S. Mauritius; desuden må
der have været en tredie †figur, der dog ikke er omtalt i kilderne. — I et brev
af 29. juli 1776 i Schackenborgs arkiv nævner provst Riis »Christi Billede sid
dende paa en Stol og hans Moders Maria Billede siddende ved hans højre Side
i en bedende Positur ... Ved samme Maria Billede staaer en sort Morian med
en Standart i Haanden...«. Provsten fik ikke sit ønske om en ny tavle opfyldt,
skønt de »gamle catholske Billeder ... nu af Ælde have et fælt Syn«23. Reg
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ninger 1777/78 fra Jes Jensen Toft i Møgeltønder for at nedtage alteret og gøre
det mindre samt på forfærdigelse af løvværk til vinger og topstykke (jfr. bl.a.
Arrild p. 1270f.) forklarer tavlens udseende før sidste restaurering 1944. Maleren
Andreas Jørgensen fra Hostrup gav »afridsning« (fortegning) til løvværket og
fik selv 37 rdl. for at istandsætte, male og forgylde tavlen24.
I midtskabet (fig. 5), 215 cm bredt, ses nu fire store kølbuebaldakiner flan
keret af to og to mindre; under de store, hvor himmelkroningen flankeret af to
figurer har haft plads, er nu indsat en krucifiksgruppe, hvis krucifiks er meget
beslægtet bl.a. med krucifikset i Bylderup (Slogs hrd.). Apostlene står i vilkårlig
orden25 til dels med unøjagtige (fornyede)35 attributter. Stavværket har mistet
de foransatte fialer og krabbeblade, og af de slanke søjler, der formentlig har
båret baldakinerne, er intet levnet. Ifølge en malet indskrift bag på altertavlen
repareredes og maledes altertavle og prædikestol 1855. Ved restaureringen 1944
fjernedes snedker Tofts løvværk, men Andreas malers nadverbillede på predellaen bevaredes, flankeret af nadverordene med fraktur, ligesom hans øvrige
staffering fremkaldtes; det konstateredes, at der under de bevarede nadverord
lå ældre skrift med samme indhold, til dels afskåret, da predellaen forkortedes;
nu forlængedes predellaens over- og underbrædt en 4—5 cm, og i stedet for det
kasserede topstykke skar P. Brodersen, Hjerpsted en ny bladfrise (efter et
enkelt bevaret blad), der placeredes på tavlens overside. Af Fr. Beckett til
skrevet »Frørup-mesteren«s værksted26.
Sidealtertavle 27 (fig. 8), Mariatavle, med den apokalyptiske Madonna, sen
gotisk, fra slutningen af 1400’rne, efter samme forlæg som Møgeltønders Ma
donna (p. 1309f., hvor barnet dog er påklædt). Midtskabet måler 236 × 134 cm;
de flade fløje er af karnisagtige lister delt i to felter. Oprindelige farver forsvun
det. 1944 fremdroges en 1700-tals staffering med blå rocailler på blå bund i
fløjene28. Under frakturbogstaverne i midtskabets smalfelt (1. Pet. 1) skimtes
ældre skrift. Af V. Thorlacius-Ussing tilskrevet »Imperialissima-mesteren«. På
triumfvæggen mod nord, Maria-altrets vanlige plads.
Altersølv. Kalk, 1575—1600, med stor, smuk, lav firpasfod på tilsvarende
fodplade, standkant med streg-rude-streg etc. Støbt krucifiks. Ved overgangen
til det glatte, sekskantede skaft akantusbladkrans og herover en liste med
rektangulære gennembrydninger under en bred, glat krave; fladtrykt knop med
seks spidse, krydsskraverede tunger, flade rudebosser med minuskelagtig frak
tur: » i h e s u s « og herimellem påloddede blomster vekslende med løvemasker.
Det i 1700’rne fornyede bæger hviler i en kurv af seks akantusblade. Under
fodpladen graveret XXXXI. 18 cm høj. 1751 loddede Jonas Nissen i Højer
kalken10. Disk 1751, med graveret cirkelkors (gennemstukne arme) og Schackvåben med årstallet; ottepas-bund. Stemplet C L for Carl Lorentzen (Bøje2837),
sml. †sygekalk. Oblatæske, 170? [dvs. 1700—09], cylindrisk, 4 × 7 — 9 cm, låget
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med pærestav inden for kuglestav. Utydeligt
mestermærke E B over 170? for Evert Bur
horst, København (Bøje 215).
Sygekalk, o. 1825, med rund fod i eet med
glat knop; ægformet bæger med punslet blad
krans. Tre ens stempler, H W i rektangel
for Københavnerguldsmeden Hans Christian
Winther (Bøje 692). En †sygekalk og -disk
udførtes 1751 for 13 rdl. af Carl [Lorentzen]
guldsmed i Møgeltønder10. 1849 blev et syge
sæt stjålet, men et nyt skænkedes af grev
skabet14. — 1514 havde kirken en forgyldt
†monstrans, tre †alterkalke med †diske og to
†skeer 29.
Alterstager. 1) Sengotisk type på tre ben,
dyrepoterne afbrækket, nu 31,5 cm høje,
svarende til Emmerlev (p. 1377) og Not
mark (Sønderborg amt), der hviler på løver.
2) (Fig. 9), slutningen af 1600’rne, 42 cm høje.
†Alterstager (gravstager). 18749 krævede en
L. L. 1955
Fig. 8. Daler.
synsforretning, at stagerne på alteret skulde
Mariatavle (p. 1344).
males; der er sikkert tale om de fire stager,
som kronikken omtaler 1905, de to inderste med ens gravplader, begge med
indskriften Ane Marie Sørensen 18??.
†Messehagel. En tilføjelse mellem 1671 og 1676 til inventariet 164930 nævner,
at patronen grev Hans Schack har skænket en hagel med bordyret krucifiks;
strålekransen om hovedet var af forgyldt, massivt sølv (præsteindb. 1768).
Alterskranke, nyere, halvrund, med udsavede balustre, som efterligner
1700’rnes. 1904 blev den gamle, lige »Barrière« erstattet af et femsidet knæ
fald (kronik). 1694 blev der »gjort et Værk for Alteret«10.
Døbefont, romansk, af granit, arkadetype, med svagt konisk fod, firdelt af
fire fremspringende menneskehoveder, hvorimellem forvitrede relieffer af korsblomst, firpas og kors. 1770 nævnes tre stole på den nordre side i tårnet, »som
tilforn blev brugt til Daaben«10. Siden 1904 har fonten haft plads i skibets
nordøsthjørne, hvortil den flyttedes »fra sydsiden« (kronik). Før sidste restau
rering var den stafferet med stærke farver. (Mackeprang: Døbefonte p. 307).
Dåbsfad 1760, af hamret kobber med indslåede, tætstillede kryds langs kan
ten; på denne graveret spejlmonogram L P 1760. Tvm. 73 cm. Fadet kostede
10 rdl.10 Dåbskande af tin, uden stempler, men svarende til Hans Høys type.
Korbuekrucifiks, gotisk, o. 1350, af type som Gram korbuekrucifiks (HadersDanmarks Kirker, Tønder amt
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lev amt p. 802), men typologisk lidt yngre. Oprindeligt kors med kvadratiske
endestykker, hvori runde, konkave felter, samt glorieskive. 68 cm højt; sidefigurerne er fra 1600’rne. Istandsat 1918—22 af Wilh. Jensen, Garding19 (ind
skrift på bagsiden af korset) og opsat 1923 i korbuen på ny bjælke32; nu på
korets nordvæg.
Prædikestol i renæssance, fra 1606, sikkert et Lybækkerarbejde, af højere
kvalitet end vanligt i amtet. Stolen består af seks fag, er rektangulær af grund
plan med tresidet, fremspringende karnap. Storfelterne, der vekselvis er rund
buede og rektangulære, indeholder for de fem felters vedkommende bibelske
scener, skåret (med stor troskab) efter gængse stik: bebudelsen, fødselen (fig. 10,
efter Marten de Vos gennem Joh. Sadeler-stik), opstandelsen (fig. 11, delvis
samme forlæg som Brochmands epitaf i Køge, se DK. Kbh. amt p. 228), him
melfarten og dommedag. På karnappens forside står to borgere i tidsdragter
(kappe og pibekrave) med hænderne i bedestilling og med våbenskjold, flan
kerende et (nyt) krucifiks; de står på skamler med fordybede initialer: IM og
H M, hvoraf de første får deres forklaring i en indskrift med reliefversaler i
hængestykkket under dette fag: »Ano 1606 heft Iacob Moriz borger in Lupeck
disse predichstol diser karcken vorehret«; initialerne HM henviser antagelig
til broderen Hans Moriz (se klokke nr. 2 og †gravsten). Portalfelternes omgivelser
har rig intarsia, de øvrige kun profilrammer, og under de fem bibelrelieffer er
der smalfelter. De toskanske søjler har beslagværks prydbælter, frise- og postamentfelter pålagt fladsnit. Samtidigt, glat opgangspanel med delvis oprindeligt
dør-rammeværk (trekantgavl) og nyere dørfløj. Inde i stolen, langs væggene
fyldingspanel. Samtidig, rig himmel med kartouche-topstykker i hvis trekvartcirkelmedailloner der er fremspringende buster af evangelisterne; mellem top
stykkerne er der statuetter af dyderne. Listedelt loft med helligåndsdue. —
Oprindelig har stolen — ligesom Tønder-typen — stået i blankt træ med nogen
forgyldning, således at den fine indlægning har kunnet komme til sin ret. Men
i begyndelsen og slutningen af 1700’rne er træet blevet overmalet, og disse
stafferinger er igen i 1800’rne (jfr. under altertavlen) dækket af egetræsmaling.
1944 fjernedes de yderste lag, og stafferingen fra begyndelsen af 1700’rne frem
kaldtes. De oprindelige, brune mauresker på opgangs- og vægpanelet var så
udviskede, at den nuværende opmaling må betragtes som en fornyelse. De
danske frakturindskrifter er sekundære og fra forskellig tid. Provst Riis har
noteret, at den brøstfældige stol havde omskriften: Got zu Ehren und ewiger
Gedächtniss«14. I opstandelsesfeltet på Kristi kistes endeflade: CST (måske
en malersignatur).
Stolestader. Kirken har bevaret en meget stor del af de oprindelige stadegavle,
fra slutningen af 1500’rne, dog i en til dels slemt mishandlet og noget omdannet
tilstand. De nederste gavle og låger er højere end de øvrige (præstens stole und-
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taget) og finere udstyret; oprindelig (dvs. før
1640) har de sikkert sluttet sig til præstens.
Den første omdannelse fandt sted 1640, da der
arbejdedes ved de gamle »skamel«, hentedes
egefjæle fra skibet, og fire snedkre fik kost og
løn i 32 dage11; der skete tilføjelser »i tidens
stil« på gavle og døre, men mere katastrofal
var den ændring, der 1781 fjernede trekant
gavlens profillister og afsavede topstykkerne
»efter den nyere Facong«13. Oprindelig har
gavlene været spidsvinklet afsluttede over en
indsnøret hals med dobbeltvolutter (sml. de
tidligere stader i Skast); i gavltrekanten var
der et englehoved, mens halsene har forskel
ligt
udformet
renæssance-ornamentik.
Også
lågerne har været forskelligt udformet, med
arkader, rosetter, beslagværk m.m.; enkelte
har intarsia. 1640 fik præsten sin og sin hustrus
stol (de østligste i hver side af skibet), der var
større og fornemmere end de andre, forsynet
med indskrift — skjolde i forsænket relief, hans
med: »Her Jens Clausen, Luc. X, Eet er for
L. L. 1955
nøden«, hendesmed: »Lucia Her Iensis 1. Pet.
Fig. 9. Daler.
Alterstage (p. 1345).
1. Herens Ord blifver evindelige 1640« i næstøstligste gavl og i den østligste »Luc. XI: Salige ere de« etc. I øvrigt findes på
de forskellige låger og gavle indskårne navne og årstal, henvisende til forskellige
ejere til forskellige tider. I koret, hvor stolene stod på plads til 1904 (kronik),
er som panel langs væggene sat 14 gamle stader på sydsiden og fem på nord
siden. Alle stader står i renset eg. Fra regnskaber m.m. kan hentes følgende
oplysninger: Fra 1713 foreligger et stoleregister31; 1846 var der kun låger på
syv døre fra koret til kirkedøren, men 1850 havde kirkeejeren ladet sætte låger
for de stole, som ingen havde14. 1862 blev der sat rygstød på »Fruentimmerstolene i Høj kirken« (skibet), men året efter forlangte synet, at der skulde
sættes to-tommer lister til sæderne, da de på grund af ryglænet var blevet
umagelige9; 1904 fjernedes stolene i koret, hvor de fyldte hele rummet, og
anbragtes som langbænke ved sidevæggene. 1905 stod mishandlede rester af
tre gotiske stolegavle i koret (kronik); 1912—14 »renoveredes« stoleværket32.
Ved sidste restaurering forsvandt »et par stolerader«33.
†Præstestol. Indtil sidste restaurering stod en præstestol fra o. 1750 i korets
nordøsthjørne. Denne, egentlig en »lukket stol«, hvis oprindelige plads havde
86
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været ved skibets nordside, fortrængte 1904 en tidligere †præste- og skriftestol
(kronik); under et blyindfattet vindue i bredsiden havde den fire fyldinger med
forkrøbbede spidsbuer, omtrent som stolestaderne i Rejsby og Vodder (p. 1162,
1214) m.fl.; i smalsiden var døren. Egetræsmalet, hvorunder marmorering.
(†)Degnestol. Af en til Mjolden kirkes svarende degnestol fra sengotisk tid
er bevaret en gavlplanke med et defekt topstykke, en smuk kolbeblomst (spid
sen fornyet), nu anbragt i det ovenfor nævnte af stolegavle og -døre sammen
satte panel ved korets nordvæg. Sikkert Ribe-arbejde36.
†Dørfløj. 1750 solgtes den gamle syddør »med jern og alt« på auktion for 2
rdl. 12½ sk., og døråbningen tilmuredes10.
Pulpitur i vest, omtalt som nyt 171313, nu til dels ødelagt af orgelfaçaden.
Storfelterne har været forkrøbbet på alle sider, med spinkelt rammeværk,
frisefelterne har haft buetunger, mens der er pålagte, skablonerede fladsnitsblomster for enderne i postamentfelterne, som adskilles af tre parallelle smårundstave.
Orgel 1893, fra Marcussen og søn, Åbenrå, med 6 stemmer, manual og pedal;
façade med tre rundbuer; 1924 nye piber efter de til krigsbrug borttagne32.
Pengeblok, 1700—1800’rne, ottekantet, med brede jernbånd om øvre del,
pengetragt, to hesteskoformede hængelåse. Grå, tidligere blå. Ved vestdøren.
Klingpung, som Tønder 1687 (p. 980) og Højer (p. 1042), uden indskrift.
Mindetavle. Maleri, 145,5 × 64 cm, olie på træ, af korsfæstelsesgruppe (sva
rende til Møgeltønder epitaf 1653, p. 1327) og herover Kristus med sejrsfanen
på jordkuglen, baggrund bjerglandskab, by og skyer; herunder vers med hvid
malet fraktur: »At Gud i denne Kircke lod / Ved Daabens Vand i Jesu Blod /
Mig med sig nær forbindes / Sampt alt det gode uden Tall / Hand hid indtill
har giort mig skal / Ved denne Tavle mindes«, og herunder 1680—1735 på
hver side af spejlmonogram I K. Udsavede vinger og topstykke, det sidste
med spejlmonogram CK under stor, femtakket krone. På skibets nordvæg.
Salmenummertavler og lysekroner, skåret o. 1927 af møbelsnedker Søren Lüt
zen, Højer, efter tegning af H. C. Davidsen.
Seks enkle tavler med buet overkant; sortmalede, med hvid skriveskrift:
»Skriftemaal og Altergang«, i korets nordvesthjørne.
Præsterækketavle, nyere, på korets sydvæg.
Kirkeskib, skænket 1943 af arkitekt A. Finsen, Ribe.
Hatteknager. Fire af smedejern, den ene på hængsel, de andre med bogsta
ver: R, IN, og H over ISB. Nu under pulpituret.
Ligbårer. 1) Vistnok fra 170710, stigeformet. Under bunden er med fraktur,
af Thomas maler i Tønder10 malet vers på hver side af Døden (skelet) med
leen: »Anfang paa Voris lefnet, bestaar udi uforstand / Frem gangen er for
giefves, og gaar unøtt fraa Hand / middel alder gifver moye, Enden Svaghed
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og nød / Regenschabet kand ey feyle, Fatzit er den wisse død. — Naar nogen
Meener ieg er langt borte, og heel undtwigen / saa er ieg snart hos hannem,
kommer uformodendis snigen / Ieg er vel noget uwisse, mig kiender og ingen
Mand / og er dog altid wis, bekiend paa Land og Wand«. Sortmalet. I tårn
rummet. 2) Stigeformet, enkel; på loftet.
Klokker. 1) Gotisk, 1400’rne, skriftløs, med fire relieffer, alle af pilgrimstegn
(med øskener): 1) S. Meinrad dræbes af røvere (fig. 12), 2) korsbæringen (Uldall fig. 187)34a, 3) Maria med barnet i kirkebygning, biskop Konrad og to
engle, pilgrimstegn fra Maria-Einsiedeln, Schweiz (jfr. Uldall fig. 48), 4) S.
Peder tronende, velsignende, med bispestav og hane (Uldall fig. 188). 95 × 84
cm (Uldall 138 f.).
2)
1607, støbt af Reinholdt Benninck, Lübeck. Indskrift med fraktur:
»im iare MDCVII hebben de erbaren alse iacob moritz borgere in lubeck, andreas, hans und mattias gebrodere, dise klocke tho gottes ehre gegeuen in de
karke tho Daler tho einer gedechtenisse ehres varders moritz attersen aldar;
reinholt benninck got mi in lubeck, iacob moritz, andreas, hans, mattias«. Bor
gerligt våben. Tvm. 73 cm. (Sml. prædikestol).
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Fig. 12—13. Daler. 12. Pilgrimstegn med S. Meinrads drab, på klokke (p. 1349).
13. Kapitæl eller base (p. 1338).

Gammel klokkestol af eg til to klokker: tre stolper med dobbelte skråbånd
forneden og enkelt foroven; indgår i tårnets spirkonstruktion.
GRAVMINDER
Mindetavler for sognets faldne i krige. 1) 1848 ff., 2) 1914 ff.
†Gravsten. 1) ... Moritz. Måske har, skriver provst Riis (jfr. nr. 2), familien
Moritz35 ved disse gaver [prædikestol, klokke] fået tilladelse til at have en
åben begravelse i kirkegangen, hvor der endnu ligger en ligsten med navnet
Moritz (kronik).
2)
Jørgen Frederik Riis, sognepræst, provst [1756—1812]; 1905 omtales hans
gravsten på kirkegården.
†Begravelse. Jfr. under gravsten nr. 1. 1761, 1767 og 1799 omtales begravel
sen på kirkegulvet; 1767 siges den »sammenskudte«, men reparerede begravelse
at tilhøre Hans Fridrich Møller10.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Daler præstearkiv: B 1—2. 1760—1846. Libri datici. — Ba 3. 1845—1913.
Liber daticus. — Af pakken Bd 3. 1722—1939. Akter II 7—11, lægget II 9, 1804—1935.
Sager vedr. kirke- og præstegårdsbygninger. — C 1—3. 1648—1804. Kirkeregnskabs
bøger. — H 1. Kirkekrønike 1904 ff. — Tønder provstearkiv: 1863—75. Kirkeregnskabs
bog. — Udtaget af pakken sager vedr. Daler sogn, lægget 1879—1917. Bausachen, Kirch
hof. — Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium: 1866—78. Kirkevisitatorialsager fra Daler sogn.
— Tønder kirkevisitatorium: (aflev. fra Kiel). Nr. 618. Betr. die Daler Kirche de 1775—78.
— LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1696—1725 (div. år), 1764—75. Kirkesyn. — 1788—92.
Kirkesyn. — Schackenborg godsarkiv: pakken D 36—36 a. — Udskrift af kirkeregnskaber
i Schackenborg godsarkiv, ved godsinspektør H. C, Davidsen (NM). — Se i øvrigt arki
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valier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Præsteindberetninger af J. Fr. Riis
30. april 1766 og 9. febr. 1768 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—1769). —
Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen
o. 1910 og P. Kr. Andersen 1932, 1933, 1941 (forundersøgelse af inventar) og 1944 (istand
sættelse af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og
Marie-Louise Jørgensen 1955.
Haupt II, 568 ff. — Sigvald Grøn, i Den nordslesvigske Kirke, under red. af H. Hejselbjerg Paulsen, II, 1948, p. 85 ff.
1

SJyAarb. 1941, p. 3. 2 S. R. D. VIII, 132, jfr. P. Hasse: Schlesw.-Holst.-Lauenb.
Regesten u. Urkunden, 1886, nr. 455. 3 Diplomatarium Danicum 2. rk. I nr. 58, jfr.
SJyAarb. 1945, p. 77. 4 Smst. nr. 420, II nr. 302, 321, V nr. 10. 5 Kronens Skøder II,
110. 6 Ribe bispearkiv: 1788—92. Kirkesyn. 7 Den nordre er omtalt 1640 (LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Lø og Møgeltønder hrdr. 1554—
1700), den østre 1664 (Schackenborg godsarkiv, pakken D 36), den søndre som opsat af
ny 1697 (1648—1804. Kirkeregnskabsbøger), den vestre og østre som faldefærdige
(Schackenborg godsarkiv, pk. D 36). 8 Se note 7 (1640). 9 LA. Åbenrå. Lø og Møgel
tønder hrdr.s provstearkiv: 1823—74. Synsprotokoller. 10 1648—1804. Kirkeregnskabs
bøger. 11 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø og Møgeltønder
hrdr. 1554—1700. 12 Det ene af vinduerne synes først at være blevet tilmuret 1862
(note 9). 13 Schackenborg godsarkiv, pk. D 36. 14 Daler præstearkiv: 1845—1913.
Liber daticus. 15 Daler præstearkiv: 1760—1846. Libri datici. 16 Nævnt 1752 f. (note
10). 17 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1613—20. Ærkedegn Ægidius Lauritsøns regn
skabsbog for kirkerne i Lø hrd. m. v. 18 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1880—1911.
Sager vedr. provstesyn. 19 Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. 20 Denne
ændring kendes kun fra interiørfotografier i NM. 21 R. Haupt: Jahresbericht 1904—05,
p. 4 og Daler præstearkiv: kirkekrønike, 1904. 22 Matthaei: Schnitzaltäre p. 121 (ca.
1450—80), Fr. Beckett: Danmarks Kunst II, 180. 23 Under året 1754 (note 13). 24 Ud
skrift af kirkergsk. i Schackenborg godsarkiv, ved godsinspektør H. C. Davidsen. 25 I
den nuværende opstilling står Judas over Matthias’ navn, Matthias over Matthæus’ navn,
mens den nuværende Judas er forsynet med Jacob den yngres symbol. 26 De Daler
apostle er i hovedsagen skåret efter samme forlæg som apostlene i Skellerup (Svendborg
amt), afbildet i Beckett: Danmarks Kunst II, 178, men af forskellige billedskærere.
27 Matthaei: Schnitzaltäre p. 122 (ca. 1480—1500), V. Thorlacius-Ussing, i Danmarks
Billedhuggerkunst, 1950, p. 111. 28 Ifølge indberetn. o. 1910 skimtedes på fløjenes for
sider konturer af helgenbilleder (?). 29 SJyAarb. 1941, p. 3. 30 Note 10, jfr. note 14.
31 I koret, på sydsiden nr. 1—11, ialt 28 navne, nr. 12—36 fra prædikestolen mandsstole
(nr. 12 har sognepræsten) med 52 navne, dog er nr. 34 vacant. På den nør side i koret
kvindestole, nr. 1—19, af hvilke nr. 1 er brudestol, ellers er der 47 navne (sognepræsten
er alene om nr. 11); desuden er opført nr. 20—31 med overskrift: Kaadner, men intet
navn findes. Det ny loft [pulpitur], sydside: nr. 1—5, men kun eet navn, og nordsiden:
nr. 1—4, intet navn. (Note 13). 32 Daler præstearkiv: af pk. Bd 3 etc., lægget 1804—
1935. 33 Den nordslesvigske Kirke II, 86. 34 Uldall tyder fremstillingen som Judas’
forræderi. 34a Traditionen fortalte (jfr. provst Biis’ beretning, sml. præsteindb. 1766),
at Jacob Moritz og hans brødre havde erhvervet sig store rigdomme formedelst søfarten,
fornemmelig da de på deres sejllads kom til et land, hvor folkene døde bort af pest, og
så påtog sig at være pestdragere. Jac. Moritz skal have endt i så stor fattigdom, at han
i Lübeck fik understøttelse af de fattiges kasse; jfr. Sønderjydsk Maanedsskrift V, 1928,
p. 61. 35 Fornyet blev Peders nøgle, Simons sav, Filips kors, Bartholomæus’ kniv,
Thomas’ spyd og Matthæus’ (skal være Matthias) hånd og økse. 36 Chr. Axel Jensen:
Danmarks Snedkere og Billedsnidere, 1911, p. 42 og Sigurd Schoubye: Folkekunsten paa
Tønderegnen, 1955, p. 18 f.
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irken nævnes 1514 som viet S. Laurentius 1 . Den betalte 5 skilling engelsk i cathedraticum og gav på reformationstiden 2½ sk. engelsk i procuratio (sml. p. 1025);
i øvrigt kendes intet til de middelalderlige forhold, men det kan af det følgende sluttes,
at Ribe domkapitel og senere ærkedegnen har været patron, mens kongen (vel som ejer af
Trøjborg) har haft kaldsretten. Sognet udgjorde indtil 1864 en del af de kongerigske
enklaver. Ved et mageskifte 1579 erhvervede Peder Rantzau Trøjborg 2 , hvormed fulgte
kaldsretten til Visby samt Døstrup, Mjolden og Randerup kirker 3 . Peder Rantzau op
trådte imidlertid, som om han var kirkeejer; o. 1590 byggede han hele kirken om og
forsynede den med nyt inventar for penge, han tog af de tre andre kirkers midler 4 . Over
dette indgreb i ærkediakonatets rettigheder klagede ærkedegnen i Ribe 1596 til kongen,
og denne befalede Rantzau straks at afstå fra de kirkegårde, jorder, enge og andet,
»som han havde tiltaget sig«, og »som med rette bør følge Ærkedegnen og fra gammel
Tid har fulgt Kapitlet« 5 . Der skulde imidlertid en rettertingsdom til, for Peder Rantzau
vilde bøje sig. Ved en sådan 1598 blev det fastslået, at Trøjborgs ejere ikke havde ejen
domsret til kirkernes herligheder, og Rantzau dømtes til at tilbagebetale Lø herreds
kirker 3.300 daler for det, han ulovligt havde oppebåret; deraf fik ærkedegnen 1.100
for den skade, han havde lidt, mens de fire kirker delte resten 6 . Endnu 1767 (præste
indb.) havde ejerne af Trøjborg kaldsretten til Lø herreds kirker 7 ; de blev selvejende
1838—41 8 . — Om ødelæggelse under svenskekrigene, se †dørfløj. Kirkespiret, der ses
viden om, tjente tidligere som sømærke 9 . — På Trøjborg har der været et †kapel.
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irken nævnes 1514 som viet S. Laurentius 1 . Den betalte 5 skilling engelsk i cathedraticum og gav på reformationstiden 2½ sk. engelsk i procuratio (sml. p. 1025);
i øvrigt kendes intet til de middelalderlige forhold, men det kan af det følgende sluttes,
at Ribe domkapitel og senere ærkedegnen har været patron, mens kongen (vel som ejer af
Trøjborg) har haft kaldsretten. Sognet udgjorde indtil 1864 en del af de kongerigske
enklaver. Ved et mageskifte 1579 erhvervede Peder Rantzau Trøjborg 2 , hvormed fulgte
kaldsretten til Visby samt Døstrup, Mjolden og Randerup kirker 3 . Peder Rantzau op
trådte imidlertid, som om han var kirkeejer; o. 1590 byggede han hele kirken om og
forsynede den med nyt inventar for penge, han tog af de tre andre kirkers midler 4 . Over
dette indgreb i ærkediakonatets rettigheder klagede ærkedegnen i Ribe 1596 til kongen,
og denne befalede Rantzau straks at afstå fra de kirkegårde, jorder, enge og andet,
»som han havde tiltaget sig«, og »som med rette bør følge Ærkedegnen og fra gammel
Tid har fulgt Kapitlet« 5 . Der skulde imidlertid en rettertingsdom til, for Peder Rantzau
vilde bøje sig. Ved en sådan 1598 blev det fastslået, at Trøjborgs ejere ikke havde ejen
domsret til kirkernes herligheder, og Rantzau dømtes til at tilbagebetale Lø herreds
kirker 3.300 daler for det, han ulovligt havde oppebåret; deraf fik ærkedegnen 1.100
for den skade, han havde lidt, mens de fire kirker delte resten 6 . Endnu 1767 (præste
indb.) havde ejerne af Trøjborg kaldsretten til Lø herreds kirker 7 ; de blev selvejende
1838—41 8 . — Om ødelæggelse under svenskekrigene, se †dørfløj. Kirkespiret, der ses
viden om, tjente tidligere som sømærke 9 . — På Trøjborg har der været et †kapel.
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Fig. 2. Visby. Plan 1:300. Målt af Tove Bojesen 1954.

Kirken ligger vestligt i byen og omtrent midt i sognet. Kirkegården har di
ger af rå eller kløvet kamp, der bortset fra sydøsthjørnet er jorddækkede ind
vendig og bevoksede. I vest er der tremmelåger mellem to høje, firkantede
piller med gesims og pyramideformet cementafdækning, som har afløst ældre
afdækninger af spån og brædder. I nord er der en port mellem to piller, i øst
port og låge mellem tre piller; pillerne, der overvejende er af store mursten i
krydsskifte med spor af hvidt optrukne fuger, kan være rester af indgange,
som er samtidige med kirkens ombygning i 1590’erne. I forbindelse med disse
tre indgange (i rgsk. kaldet stætter) samt med en fjerde i syd, der blev nedlagt
186610, nævnes reparationer på mursten, spån, fjæle, bly, porte og låger.
†Kirkeriste. 1701 nævnes den vestre rist, 1724 den østre11.
En †gabestok, der sattes på kirkegården 173011, er måske identisk med det
*halsjern (med kæde), som findes i Tønder kirkemuseum.
†Kirkelade. 1617 blev »Ladden« nedbrudt12.
Kirken fremtræder som et langhus fra renæssance-tiden (o. 1590) med sam
tidigt tårn og våbenhus, men langhusets syd- og nordmur indeholder lang
murene, dels af et romansk skib, dels af en gotisk vestforlængelse samt af en
østforlængelse, der muligvis ligeledes er gotisk. Orienteringen afviger til syd.
Den romanske bygning, der bestod af †apsis, †kor og skib, har vistnok været
helt af granitkvadre udvendig og rå kamp indvendig, og bygningen har stået
på en hulkantet sokkel, som for skibets vedkommende synes ret urørt. De
krumhugne sokkelkvadre fra apsiden, der må have stået øst for den nuværende
østgavl, er benyttet under denne (sml. ndf.). Skibets mål kan bestemmes om
trentligt ved hjælp af sokkel, murkrone og resterne af romansk tagtømmer;
hjørnekvadrene er udflyttet til langhusets hjørner. Murhøjden har svaret ret
nøje til den nuværende, og det samme gælder taghældningen; det synes mu
ligt at spore begge skibets døre i soklen.
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Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen
på ca. syv meter er gotisk, og af de udflyt
tede romanske hjørnekvadre har de nederste skifter overlevet den efterreformatoriske ombygning, således at man heraf
kan fastslå, at vesthjørnerne i den gotiske
forlængelse og det nuværende langhus er
identiske.
Den østforlængelse, som har afløst det
romanske kor med apsis, er muligvis også
gotisk, men det kan ikke afgøres med sik
kerhed uden afbankninger af puds; hjørne
kvadrene må stamme fra det romanske
skib eller kor.
Peder Rantzaus byggearbejder o. 1590.
Hidtil har man tilskrevet Peder Rantzau
hele den nuværende bygning: langhus, tårn
og våbenhus, men ifølge ovenstående be
grænses hans værk stort set til at omfatte
de to sidste bygningsafsnit samt en »renæs
sanceklædning« til den middelalderlige del,
herunder en ny østgavl (om selve østfor
længelsen, se ovfr.). — Ved ombygningen
fik de ældre, tykke mure indvendig en skal
af mørtel og teglstensflækker, udvendig i
Fig. 3. Visby.
†Tårn o. 1590 (p. 1355).
alt fald et tykt pudslag, mens store, røde
Efter Visby sognekrønike p. 57.
teglsten (ca. 28—29 × 13,5 × 8—9 cm), der
fuldstændig minder om de middelalderlige munkesten, er benyttet til de nye
afsnit og formuret i krydsskifte. Langhusets tynde østgavl hviler på to skifter
granitkvadre og en hulkantet sokkel, som for største delen består af apsiskvadre, hvis krumning delvis er borthugget; den svungne renæssancetaggavl er vandret delt af fire karnisprofilerede bånd, og mellem de nederste er
der en blænding flankeret af to falsede åbninger, mellem de midterste bånd to
blændinger, alle med kurvehanksstik; taggavlens konturer markeres af et svagt
fremspringende rulskifte, der er pudset og hvidtet ligesom de vandrette bånd,
blændinger og stik. I langmurene indsattes 2 × 4 udvendigt falsede vinduer,
hvis særprægede stik (en kombination af kurvehanksbue og spidsbue) delvis må
hidrøre fra en senere ændring, og helt mod vest to døre, af hvilke den søndre
1857 erstattedes med et vindue, mens den nordre, med fals og kurvehanksbue,
senere er delvis ødelagt af en skorsten. — Langhusets fyrretræsloft, der er
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anbragt på bjælkernes underside og ved
smalle profillister opdelt i (2 × 8) felter,
skal indtil 1933, da brædderne fornyedes,
have båret indskriften 175413 I P S D .
Det høje, smalle våbenhus (fig. 4) foran
norddøren (1714 »skriften«11, siden 1857
materialhus) har sokkel af romanske gra
nitkvadre, hvoraf nogle med hulkant.
Over den høje dør med svagt affasede
kanter er der en blænding og i hver lang
mur en falset lysåbning (den vestre blæn
det) ; taggavlen svarer til langhusets østre,
men har kun tre vandrette bånd. I det
indre har østmuren to fladrundbuede
blændinger, vestmuren een, og i det syd
vestre hjørne har der med helstens mure
været afskilret et lille rum omkring den
endnu bevarede egetrappe, der er sam
tidig med opførelsen, og ad hvilken der
er adgang til skibets loft; rummet var
tilgængeligt fra nord gennem en åbning,
hvis dørfløj var ophængt på to stabler i
våbenhusets vestmur. — I våbenhusets
nordvesthjørne er der en yngre blystøber
kamin med et træhammerbånd over åb
N. E. 1955
ningen og muret i ler, af store mursten;
Fig. 4. Visby.
Våbenhus o. 1590 (p. 1355).
skorstensrøret er fjernet.
Det nuværende tårn stammer i hovedsagen fra 185714, men er bortset fra
spiret en ret nøje kopi af Rantzaus; spiret på sidstnævnte blev nedtaget 185315;
det meste af murværket (indtil skibets murkrone) blev omsat 185716, og på
samme tid opførtes der en mur mellem skibet og tårnrummet, der indrettedes
til våbenhus. En sådan mur fandtes ikke i Rantzaus †tårn (sml. kalkmalerier),
hvilket i forbindelse med den ringe murtykkelse i de tre ydermure må have
været den direkte årsag til dette tårns relativt hurtige undergang. Ved ned
rivningen fandtes der tre brede, gennemgående revner foruden mange mindre
fra de nedre vinduer til murkronen. Det Rantzau’ske spir, der som en umåde
lig højtagrytter knejsede over tagryggene mellem tårnets fire gavle, skal have
haft det på fig. 317 viste udseende; »trailerne«, de søjler, som dannede lanter
nen eller »tralværket«, omtales til stadighed i regnskaberne, og heraf fremgår
det, at de bestod af runde træstammer, forstærket med jern og omklædt med
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bly11. Samme materiale var benyttet til render, men ellers var tårn og spir
siden o. 1610 tækket med egespån, der afløste Rantzaus fortinnede jernblik,
hvorom Ribe ærkedegn med megen skadefryd oplyser, at det »i det første skin
nede oc pralede megit i marcken, men varede icke lenge førind samme blick
forrustet og effterhaanden blæste aff tornet, saa at der bleff funden deraff paa
andre bymarcker ...«18.
Tagværker. Våbenhuset har samtidigt egetagværk, langhusets af eg og fyr
er omsat og suppleret flere gange, men det indeholder meget middelalderligt
tømmer. Fra det romanske skib stammer mindst 13 spær, fra den gotiske vest
forlængelse mindst 7 (øksehugne romertalsnumre indtil 6); det romanske spær
fag har været af type som Roager p. 1170, fig. 4 c, men med to lag hanebånd,
og det gotiske har haft korte spærstivere, to lag hanebånd og Andreaskors.
Kirkens middelalderlige del er hvidkalket, resten står i blank m u r ; skib og
våbenhus har blytag, tårnet skifer. Hvidmalede trævindueskarme og gråmalet
loft; langhusets gulv er siden restaureringen 1933—34 (arkitekt Axel Hansen)
af røde mursten, mens tårnet har gulv af gravsten og gule fliser, våbenhuset
af fliser og mursten.
Vindfløjen fra 1857 på tårnet har haft tre forgængere: 1) den meget store og
unyttelige fløjmed knap af fortinnet blik, som 1615 var aldeles forrustet, og som
kirkeværgerne derfor lod udskifte med 2) en ny forgyldt18, der afløstes af 3) 177311.
Solur fra 1762, af rødbrun kalksten, på skibets sydmur, har afløst en †sol
skive fra 170711.
†Kalkmalerier fra flere perioder afdækkedes 1924 (af Ole Søndergård). 1) På
et fint, glat pudslag svage rester af en †renæssanceudsmykning, formentlig fra
Rantzaus ombygning o. 1590; til denne bemaling henføres rester af et malet epi
t a f ( ? ) mellem sydvæggens 1. og 2. vindue fra øst. 2) På et groft, yngre puds
lag spor efter legemsstore apostle i rektangulære felter mellem vinduer og døre,
formentlig fra midten af 1600’rne (sml. Magstrup kirke, Haderslev amt p. 586);
billederne, der bærer stærke spor efter en opmaling 177111 (ved Lars maler fra
Skærbæk), er holdt i sort, gråt, brunt og gult; de afdækkede spor forestiller i
syd, fra øst mod vest: Peder (den eneste, der er forblevet fremme), Andreas,
Jacob, ?, Phillip, ?; i nord: ?, prædikestolens plads, hvor der aldrig har været
nogen figur, Matthias, Judas Taddæus, Simon og ?; den sidste, ubestemmelige
apostel i nord blev 1857 dækket af det nuværende tårns østmur, således at
billedets kanter er synlige øst og vest for denne; dette viser, at apostelbillederne
har strakt sig ud i Rantzaus tårnrum. Samtidig med apostlene var en draperi
dekoration ved altertavlen og ornamentborter over vinduer, formentlig de
»smagløse, malede gardiner« ved vinduer og døre, som 1849 foresloges overhvidtet10. 3) Rester af en yngre, skabloneret dekoration, som kun afdækkedes på
nordmuren over pulpituret.
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INVENTAR
Inventaret præges endnu af Peter Rantzaus fornyelse 1590 ff. Stafferingen
går dels tilbage til 1700’rne, dels til 1818, delvis fremkaldt og udbedret ved
sidste restaurering 1932—33.
Alterbord (fig. 7) i renæssance, af eg, samtidigt med altertavlen. Endestyk
kerne har hver een bred arkade som forsidens, og den i nord er en oprindelig
låge; ret højt, glat sokkelparti under profilliste, tilsvarende smalt frisefelt.
Bagsiden nu af fyrrebrædder med to låger. Bordet, der aldrig har været malet,
omtales o. 1910 som stærkt medtaget19; 1934 blev det istandsat med mange
suppleringer og bonet.
†Alterklæde var ifølge Haupt medtaget, men af smukt, orangefarvet fløjl
fra 1500’rne eller 1600’rne20.
Altertavle (fig. 7) i renæssance, med reliefskåret årstal 1593 på postamentets
gesimsbjælke. Firsøjle-tavle, med stærkt fremspringende postament- og ge
simsbjælker, ganske smalle storvinger og attika, hvis hermeflankerede fladbuefelt indeholder et relief af den langskæggede Moses holdende lovens tavler; i
gavlkartouchen Rantzaus våben. Al ornamentik er enkelt beslag- og bosseværk
som på alterbordet; kun på postamentvingerne ses et beskedent treblad. —
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Af den oprindelige staffering er kun bevaret smukke, forgyldte ranker i frise
felterne og i attika’ens postamentfeit; 1933 konstateredes, at der under midt
feltet lå et ældre nadverbillede, mens sidefelterne indeholdt gylden skrift på
sort, formodentlig nadverordene, på tysk, og i samme sprog havde de 10 bud
været malet på lovens tavler i topfeltet. Den nuværende brogede staffering
med mørke farver, sort marmorering på postamentpartiet, i øvrigt en mørk
blå og grøn bundfarve, desuden rødt, hvidgrå og oksyderet sølv, stammer for
modentlig fra o. 1800, måske fra 1818, da prædikestolen blev opmalet, og fra
denne staffering kan de tre billeder i storstykket stamme, nadveren flankeret
af Kristi bøn i Gethsemane og Kristus på korset mellem Maria og Johannes
(næsten fornyet 1933, ved hvilken lejlighed dele af de andre malerier også for
nyedes); skemaet for nadverbilledet er dog klart fra o. 1600, formodentlig fordi
maleren i grundtrækkene har fulgt det oprindelige nadverbillede. Maleriet i
topfeltet, kobberslangen, har derimod et tydeligt 1700tals præg og hidrører
sikkert fra 176911, da alle sådanne farver, som brugtes til alteret og stolene,
samt sølv- og guldbøger, købtes. Da fik Lars maler af Skærbæk selvanden kost
og løn i 60 dage (120 mark). Farverne er rokokoens lyse toner, der fra de fro
dige grønne og blå lovtræer bag de farvestrålende jøder og deres teltby nuan
ceres over i et sart, blånende landskab, der kunstnerisk står højt over forgrunds
figurerne (opmaling?). Den tynde kursivskrift i postamentfeitet gentager måske
et ældre skriftsted: »Dette gjører til min Ihukom(m)else«.
†Altertavle. I mands minde skal der i kirken have været en Maria med barnet,
der blev solgt sammen med andre udskårne billeder21.
Altersølv. 1) Kalk, gotisk, o. 1500, sekskantet, med ny, bred fodplade, stand
kant med gennembrudte Georgskors, sekskantede skaftled med fede minuskler,
på det øverste: »ihesus«, på det nederste: »o maria«, de første i lavt relief, de
sidste konturtegnede. Knop med spidse stavværkstunger på oversiden, glatte
på undersiden; rudebosser med minuskler: »ihesus«; bæger med ret skrå sider.
17 cm høj. Nu sygekalk. Disk (fig. 8), ganske svarende til Tønders (p. 956) og
†Hostrups (Slogs hrd.).
2)
Kalk (fig. 9) 1764, 22 cm h ø j ; graveret skriveskrift: »Ida Hedewig Gräfin
von Moltken Gebohrne von Buchwaldten« samt »Tröyburg Anno 1764« under
grevekronet alliancevåben. Under foden Københavns bymærke 1764, guardeinmærke (F), samt mestermærke: F 1762 for Christoffer Fabricius (Bøje 389).
22 cm høj. Samtidig disk med graveret cirkelkors og i bunden samme alliance
våben som på kalken; på randen graverede initialer: »IHGvM«. På under
siden fire stempler: to som kalkens mestermærke og to med ICF (skriveskrift).
Oblatæske af tin, anskaffet 172711 for 1 mk. 8 sk., trind, 4,5 cm høj, 9,5 i tvm.,
med profilkanter og på låget et cirkelbånd. Under bunden rosestempel, års
tallet 1721 samt mestermærke H P, muligvis for Hamborg-mesteren Hans
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Papsen22. Vinkande af sølv, tidligst omtalt 1747/4811; balusterformet korpus
over flad, cirkulær fod, slankt skaft; lang, tynd, svagt S-bøjet tud med låg,
hank af stor og lille C-bøjle; fladt låg med fliget akantusbladgæk. På fodpladen
fragmentarisk, tretårnet bymærke (Hamborg?) samt utydeligt mestermærke,
vistnok I C over et tredie bogstav (?). 25 cm høj. En †tin-messekande købtes
169723 for 3 mk. hos tinstøber Peter Tüchsen; den forbedredes 1702 og 172011.
Alterstager. 1) O. 1590, af gotisk form med cylinderskaft og tre brede skaftringe, næsten ens fod- og lyseskål, der bærer præg af kraftige reparationer, til
hvilke der også hentydes i regnskaberne; mere messing- end malmagtige i
godset. 34,5 cm høje, svarende til Nr.-Løgum og Løgumkloster (p. 1111).
2) O. 1625, kraftige renæssancestager med svær fod, to rundstave over krave,
skaft med slankt ægled over flad knop og lyseskål med stor krave, svarende til
Mjolden. 41—41,5 cm høje. Fra 183524 nævnes et par forsølvede †kobberlysesta
ger, sikkert de to »kærter«, urmager Løck i Tønder 1893 belagde med aluminium25.
†Røgelsekar fandtes 1775 i koret (Abildgaards dagbog p. 115).
*Messehagel, skænket »liberaliter« af hr. Rantzau til Trøjborg26, af rødt fløjl,
med krucifiks flankeret af Maria og Johannes samt våben og navne: »Godske
Rantzow« (d. 1616) og »Anna Rantzow« (f. Blome, d. 1651), 182924 omtalt som
ubrugelig. 1923 til Tønder museum, herfra 1957 til det samme år oprettede
kirkemuseum i Tønder.
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Messeklokke, gotisk, skriftløs, med »frisefelt« af to smalle tovstave. 26 cm høj,
27,5 cm i tvm. Bag alteret; nyere ophængning.
*Skriftetavle til at tælle kommunikanter eller skriftemålssøgende, også kaldet
»bodsbrædt« (Haupt: Beichtbrett), med 60 huller og fortløbende numre. Siden
1957 i Tønder kirkemuseum.
Alterskranke 1934. Før 1837 har der måske kun været to skamler, hvor man
modtog henholdsvis vin og brød (sml. Tønder p. 960), men 183727 hedder det i
liber daticus: knæfaldet i kirken er nu indrettet, som i andre kirker er alminde
ligt og sømmeligt. 1907 blev fem knælebænke ved alteret betrukket28.
Døbefont med himmel, af eg29, 1591 (sml. fig. 5), med samme enkle, stilrene
beslagværks- og kartoucheornamentik som altertavlen, sikkert samtidig med
den og fra samme værksted. Fonten er pokalformet, kummen delt af fire
pengestav- og slyngbåndprydede bøjler. Himmelen, der har cirkulær bund, er
lanterneformet med løvemasker på bøjlerne og topstykker, hvis prydelser er
vekslende Rantzau-våben med PR (jfr. stolestader) og diademhoveder. Over
lanternen hæver sig et højt spir bestående af fire slanke balustre, den øverste
ved en øsken forbundet med en jernstang, der tidligere har stået i forbindelse
med en endnu på loftet bevaret vippe med kontravægt. Staffering omtrent som
altertavlen, sikkert hovedsagelig fra 1818; under denne ligger formentlig Lars
malers fra 177111, idet han dette år selvanden var i 34 dage ved dåben og
apostelbillederne på væggene. Fra en ældre staffering stammer den gyldne
frakturindskrift i himmelens frise: »Lader de smaa Børn etc. Marei X Cap.
XXIII. Ao. 1647«. 1927 noterede synsforretningen, at fonten var faldet helt
sammen; den repareredes samme år af en lokal snedker. — I fonten ligger en
samtidig tingryde, 65 cm i tvm., ca. 30 cm dyb, med udslidt stempel (tilbageseende løve?) mellem to ens mestermærker, bomærke mellem VH — 91. På
den smalle kant to smukke, tværriflede borter, i grydens ene side en stor øsken.
Noget medtaget og hullet. I gryden ligger et enkelt tinfad, 38 cm i tvm., an
skaffet 176511 for 3 mk. 8 sk. Under bunden graveret M S med skriveskrift.
Noget medtaget. Over gryden ligger et nyt messingfad. †Dåbskande af tin, an
skaffet 184524.
Korbuekrucifiks (fig. 10) fra sidste fjerdedel af 1400’rne, sikkert skåret efter
samme forlæg som Brede og Skast. Kroppen er harmonisk, armene danner et
cirkelslag med kraftigt fremhævede skuldre; fødderne svagt krydsede. Enkelt,
glat korstræ med hulkel langs kanterne, måske det oprindelige med afkortede
ender. Sekundær staffering, hvidlig, blodplettet karnation.
Prædikestol, sikkert samtidig med og fra samme værksted som altertavle og
font, ligeså enkel, men med en noget rigere himmel. Den er på fem fag med
arkader, hvis svære profilbaser hviler på en fornyet karnisliste; hjørnerne er
udformet som en vinkeldannet liste flankeret af to smalle fyldinger; under
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Fig. 7. Visby. Alterbord og altertavle (p. 1357).
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hjørnerne er der små englehoveder, der minder meget om fontens. Svajet
underbaldakin endende i drejet knop. Samtidig opgang på tre fyldingsfag, og
dør med to lige store fyldinger. Selve himmelen er ligeså enkel som stolen, med
buenedhæng og englehoveder under hjørnerne og strålelister på undersiden
Danmarks Kirker, Tønder amt
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udgående fra et polygonalt midtfelt; men den pranger med meget rige kartouchetopstykker, fornemmere end på Tønder-stolene. I deres gennembrudte bue
felter ses seks symbolske kvindefigurer: Troen (med kors), Retfærd (med sværd
og vægtskål), kvinde med fakkel, Tålmod (med lam), en flot skikkelse, der
synes afbildet i en pirouette, med elegant håndbevægelse støttende sig til arka
dens sider, Styrken (med forklæde og opbrættede ærmer, holdende et korintisk
kapitæl i højre arm, mens søjleskaftet står ved hendes side). Mellem disse top
stykker, hvis slægtskab med Tønder-typens er iøjnefaldende, står figurer på
små konsoller, fra vest: langskægget, fremadskridende mand i kort kjortel (nu
uden attribut), ung kvinde holdende halvmåneagtig genstand hævet i højre
hånd, venstre i kjolen, en romersk kriger i færd med at stikke sit sværd i struben
på sig selv, en romersk, hornblæsende kriger med fakkel, en kvinde med sværd
og flammende hjerte, konge med rigsæble og scepter. De ganske flade figurer,
der er iført stærkt bevægede fantasidragter, er rutineret skårne.
Stafferingens årstal er angivet på det vestligste frisefelt: 1818; rødt og rød
marmorering er dominerende, men altertavlens sortmarmorering, dens og døbe
fontens mørkeblå farver findes også her i forbindelse med hvidgult, rødt, grønt
og lidt guld og sølv. I storfelterne brystbilleder af de fire evangelister og Salva
tor, der, som en prøveafdækning af Johannesfeitet viser, går tilbage på oprinde
lige malerier. I frisen med kursiv: »Guds ord bliver evindelig«, i dørlukkets frise
indvendig: »Domine doce me iustificatio nec tuas (!) Psalm 119«, og udvendig:
»Ad legem et testimonium Esai 8 cap.«, med versaler, indskrifter, der må gå
tilbage til den oprindelige staffering. I himmelens frise, med kursiv: »Salige ere
de som høre« etc. Ældre skrift skimtes. Under stafferingen fra 1818 ligger den
Skærbæk Lars malers, idet han 177011 selvanden var ved prædikestolen i 43
dage formedelst 86 mark, efter at en snedker i forvejen havde repareret for 12
mark. Undersøgelser har vist, at der, bortset fra malerierne i storfelterne, ikke
er meget levnet af den oprindelige staffering. En *skive til himmelens loftsroset
er i Nationalmuseet.
Stolestaderne har gamle døre og gavlplanker; resten er fornyet og ensrettet
1933—34 (før den tid var midtgangen »irregulær«30), på hvilket tidspunkt der
opsattes nye gavlstykker med tomme trekantgavle ved de nye sæders og rygges
vægsider; gamle er også gitrene i østpanelerne samt en dør med tilsvarende
gitter nederst i nordrækken, formentlig fra degnestolen(?). — Gavlene er sikkert
i hovedsagen fra 1592, mens dørene er fra 176911, de tre øverste i nord dog med
en indsat fylding fra 1592-stoleværket. De øverste stole i nord og syd, hver med
to gavle, har oprindelig tjent som herskabsstole for Trøjborgs ejere. På det øst
ligste stade mod syd ses Rantzaus våben og på den næste gavl reliefversaler:
»Peter Rantzow Anno 1592« og mod nord tilsvarende Dammes våben (en flyve
fisk) og indskrift: »For [fejl for »fro«] Catrinna Rantzow«. Plankerne har posta-
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Fig. 8—9. Visby. 8. Sygedisk (p. 1358).
9. Alterkalk 1764 (p. 1358).
N. E. 1955

mentfelt med løvehoved og trekanttopstykke med reliefhoved (mand, kvinde).
De andre gavle, 18 i nord, 19 i syd, er alle glatte, af fyr, med trekanttopstykker,
hvori halv roset; de er afkortede både foroven og forneden. Dørene, fra 176911,
da to snedkre gjorde nye døre for alle stolene, har i almindelighed to fyldinger
og lavt topstykke. — Alle døre og gavle har velbevaret, gammel staffering, ud
ført af Skærbækmesteren Lars maler, der selvanden 1770 havde 16 dages arbejde
i kirken11. Bundfarven er en smuk, lys blå, mens der i døre og på gavle er mar
morerede fyldinger med konkave hjørner på dørene og med buetunger på gav
lene. Den nederste gavl mod nord, der er højere end de andre og vandret af
sluttet, har et hvidmalet rokoko-ornament. Gavlenes oprindelige staffering var
med mørkegrønne, brune, røde og hvide farver; fremdraget på en låge ved orglet31.
I korets nordøst- og sydøsthjørner står en præstestol og en degnepult; de blev
begge omdannede og regulerede 1934, og præstestolen var i forvejen udvidet
(1754)32. I deres oprindelige bestanddele hidrører de sikkert fra 1590-inventaret, og de er begge af eg. Præstestolen er af skabstype med skrågitter for
oven. 1757 nævnes den søndre bigtstol, og 1760 anskaffedes en skammel til
bigtstolen11, sikkert det enkle drejesæde med rygstød, der nu ligger på våben
husloftet. I søndre vestfylding indridset navne og årstal, bl.a. »Niel:Bendetsen
1612« og »Hans Andersen 1642« (to gange). Mørkeblå, med rødmarmorerede
fyldinger. I stolen fem solide tremmestole fra 1800’rne. I korets nordøsthjørne.
Degnestolen har mod nord en pult med fire rundbuede arkadefelter, delt og
flankeret af riflede pilastre; mod syd en 1700-tals dør (som stolestadernes);
bagklædning af højt fyldingspanel (formodentlig oprindelig tilhørende præste
stolen), mens forpanelet kan have hørt til de oprindelige stolestader). I en
87*
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planke indskåret: »Johannes Petersen 1672« samt et hagekors33. Staffering som
præstestolen; gråt i vægpanelets fyldinger.
†Lukket stol. En lukket stol var 1716 indrettet i tårnrummet af forvalter på
Trøjborg Nikolaj Clausen, vistnok sammen med en begravelse nedenunder31.
Der førte »4 à 5 Trapper« op til stolen27, som 1805 købtes af Trøjborgs ejer,
kancelliråd Holst34. 1752 nævnes et »Vindeve i hr. forvalters stol«11. Stolen fjer
nedes 1857 sammen med begravelsen.
* Kirkekiste, middelalderlig, omtrent som Arrild (p. 1276), jernbundet, med
fladt låg, 150 cm lang, 56 bred og 54 høj, hver side samt låg (bunden mangler)
bestående af een 4 cm (d.e. 1½”) tyk planke, der er stødt sammen med en
fals og samlet med korte, tætsiddende vinkeljern. For enderne er der snoede
jernstænger endende i bæreringe (til bærestang); lågets tværbånd danner
hængsler med bagsidens. Indvendig låsestang med otte hager; nøglen borte.
Siden 1957 i Tønder kirkemuseum.
Dørfløj, enkel, af fyr, til våbenhuset, fra 171035. O. 1657 købtes der en lås
til den inderste †dør, som rytterne brød i sønder23.
Pulpitur i vest 1909; et ældre pulpitur har næppe eksisteret36.
Orgel 1909, Marcussen og søn, fem stemmer, to manualer og pedal.
Pengeblok, 1700’rne, lidt jernbundet, med skålformet kobbertragt, firkantet
forneden, affaset foroven. Til blokken hører en *tavle med gul fraktur: »Min
Christen tag til Eftertancke / Her lader Jesus Penger sancke. / Leg efter Evne
ditt dertill / I Dommen Hand betale vill«. I Tønder kirkemuseum. I inventari
erne 1816 og 182924 nævnes en †klingpung med sølvklokke, et †bækken, som
bruges til at samle penge ved kirkedøren samt en †fattigtavle.
Salmenummertavler 1934. En smal, sort tavle, med indsnøret hals, til kridt
numre, står i våbenhuset. 184927 skriver liber daticus, at de tvende stokke i
kirken op mod alteret med tavler på til salmerne er anstødelige, at tavlerne
anbringes bedre på væggen og bør opmales.
Lysekrone, skænket 1738, med seks lysearme og ligeså mange S-formede
pyntearme, vekslende flade (endende i menneskeansigter) og trinde; skaft med
fortrykte balusterled, flakt ørn som topfigur og ret stor hængekugle med gra
veret monogram, vistnok P I K , over årstallet. 1754 forbedredes kronen, som
var sønderslagen11. Foran alteret.
Klokker. 1) 1590, støbt af Michel Dibler. Indskrift om halsen med versaler:
»Peter Rantzow. Verbum Domini manet in æternum. Im 1590 iar goet mi
Michel Dibler«. Om halsen frise med putti i bladværk. Under skriftbåndet tre
blad og diminutiv krucifiksgruppe; 90 cm i tvm. Stod en tid revnet i tårn
rummet37; ophængning 1935 ved Aug. Nielsen, Roslev. 2) 1736, støbt af
Armowitz, tidligere i Haderslev Vor Frue (sml. Haderslev amt p. 157). — Begge
klokker ophængt i spirkonstruktionens bjælkeværk.
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GRAVMINDER
Gravsten. 1 ) (Fig. 11), romansk,
af granit, skriftløs, valmtagformet,
med tre rundstave på tagryggen og
en arkaderække (som på arkade
fontene) på de to langsider; ingen
udsmykning på endefladerne; sva
rende til Emmerlev p. 1381. Længde
forneden 183 cm, foroven 137, bred
de forneden ca. 40, højde godt 40.
O. 1900 fremdraget som tærskel
(med undersiden op) i norddøren.
Nu i tårnrummet.
2) 0. 1655. Hans Rasmussen
(Iohannes Erasmi), sognepræst, d.
11. maj 1655 i sit embedes 26. og
sit ægteskabs 25. år, fra sin hustru
Anna, d. □, og sin søn Hans
Rasmussen junior. Grå kalksten,
E. M. 1955
Fig. 10. Visby.
168 × 94 cm, med reliefversaler; i
Detalje af korbuekrucifiks (p. 1360).
hjørnerne evangelistfelter, mellem
de øvre englehoved, mellem de nedre kranium; i midten våbenskjold. Ifølge
kirkens kronik (I, 86) nærmest alteret, formodentlig i tilknytning til den
i koret værende begravelse (jfr. ndf.), ved restaureringen 1934 flyttet til
tårnrummet. Sikkert fra samme værksted som Janik Jabesens sten i Skærbæk
(p. 1257).
3) »Catrina V?merdings Ao 1681«. Versaler. I tårnets vestdør.
4) 1701. Bagge Friis, sognepræst (1696—1701). Lys, blågrå kalksten, 214 × 140
cm, med reliefversaler (hele midten af stenens flade udslidt). Langs alle kanter
ramme af bladrække over slyngbånd. Forneden udslidt våben. Ifølge kronikken
(I, 87) noget fjernere fra alteret end nr. 2. Siden 1934 i tårnrummet.
5) 1716. »Anno 1716 haben der damahliger Kønichlicher Amptverwalter und
Hausvoigt [zu Lü]gumcloster so auch g[evoll]mæchtigter des ade[ligen] Guthes
Troyburg [Nicolas] Clasen und dessen [Ehefr]au, Merg. Hed. Clasen ge[genwæ]rtigen Begräbnis[Keller s]am[pt] darauf ges[etzten St]ühle vor sich und
seinen Erben nach Einhal[t] der darauf erworbenen und im Kirchen Buch ein
geführten Schøte bauen und verfertigen lassen. Solte Iemand da wieder han
deln, wird er die Rache Gottes gewærtigen müssen«38. Sort, skånsk eller born-
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holmsk kalksten, 121 × 79 cm, itubrudt, med forsænkede reliefversaler mellem
ophøjede bånd. I tårnrummet.
6) O. 1780. Joh. Johannsen, degn, f. 11. dec. 1701, degn i 53 år, kaldet herfra
6. dec. 1780 »og lorden anbetroed den 11. dito, som jost for 79 Aar var hans
Fødselsdag«, og hustru Oye Johanneses; manende slutvers. Rød kalksten, 177 ×
97 cm, med reliefversaler, navne med reliefkursiv. Hjørnecirkler med engle
hoveder; sideranker. I tårnrummet.
7) 1700’rne(?). M IHS R / Christus ML SMG. Granitsten, 193 × 106 cm, med
fordybede versaler, de første anbragt i et kors. I tårnrummet.
8) O. 1807. Andr. Frid. Schamvogel, f. 1734, »kaldet til Wisbye som person.
Capel. 1763, til Sogne Præst 1773, gift med Maria Schamvogel fød Schmidt,
med hende 1 Søn 2 Døttre, døde den 19. Feb. 1807«; skriftsted. Lys, grå kalksten,
180 × 118 cm, med reliefkursiv i rektangelfelt under svævende engle, der holder
skriftfelt med laurbærblad-ramme. Ifølge kronikken (I, 90) var pastor Schamvogel, hans 89 år gl. hustru, d. 30. dec. 1845, og deres tre børn begravet på kirke
gården, nord for kirken; på gravstedet stod endnu en †sten: »Hernede hviler
Støvet af Past. Schamvogels næste Paarørende, 1) Konen Maria, født Schmidt,
2) Sønnen Johan Hendrich, 3) Datteren Chatrina, d. 1855, 4) Datteren Ingeborg,
d. 1857, og 5) hendes Datter, Maria Hoyer, d. 1846«. Den bevarede sten er i
tårnrummet. Fra samme værksted som sten i Agerskov, Toftlund, Løgum
kloster m.fl.
9) O. 1839. Niels Hansen, »Forpagter af Aastrup i Sjelland«, f. 7. okt. 1776,
d. 12. sept. 1839. Sandsten, 145 × 72 cm, med fordybet skriveskrift i ophøjet
oval. Hjørnerosetter, stiliserede planter. I tårnrummet.
10) O. 1840. Bodil Matthiesen, født Christensen, f. 10. juli 1775, d. 25. april
1840. Sandsten, 142 × 72 cm, med fordybet skriveskrift; solsikker i hjørnerne;
tæt tværriflet kant. I tårnrummet.
11) O. 1845. Fedder Matthiesen, f. i Gjerup 4. dec. 1769, d. 21. juli 1845. Som
nr. 10, 136 × 80 cm. I tårnrummet.
Kirkegårdsmonumenler. 1) O. 1866. Knud Lausten Knudsen til Trøjborg, d.
1866. Granitsten på granit- og marmorsokkel og kronet af kors; 206 cm høj. På
kirkegården.
2) 1922 for 25 sogneboere, faldet i verdenskrigen 1914—18.
Tre smedejernsgravminder, nu uden indskrifter39.
†Begravelser. 1) I koret, sikkert præstebegravelse (jfr. gravsten nr. 2). 1764
var der »Toe Snedikere i 3 Dage til det Begravelse under Alteret«11.
2) I tårnrummet, indrettet 1716 (jfr. gravsten nr. 5) af Nicolas Clasen (Clau
sen). Sidst begravet heri blev provst Joh. Clausen, præst i Visby 1754—7831.
Kisterne blev fjernet og kælderen tilkastet, da tårnrummet 1857 indrettedes til
våbenhus27.
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sager dertil, lægget II 9, 1852—1922. Akten betr. die kirchl. Bausachen. — Ca 1. 1801—
90. Kirkeregnskabsbog. — Ca 2. 1853—1904. Visby kirkeregnskabssager. — Ca 2. 1891—
1920. Kirkeregnskabsbog. — Ca 3. 1909—31. Regnskabsbog for kirkekassen. — Tønder
provstearkiv: 1864—66. Kirkeregnskabsbog. — Af pakken: sager vedr. Visby sogn, læg
get 1897—1907. Bausachen, Kirchhof. — Ribe bispearkiv: 1649—1773. Regnskabsbog
for Visby. — Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium: 1873—77. Kirkevisitatorialsager fra
Hjerpsted, Randerup og Visby sogne. —LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1591—1673. Diverse
arkidiakonatets kirkeregnskaber. — Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i alminde
lighed p. 932. — Kronik 1897 If. (ved embedet). — Kirkeprotocol med synsforretning
1862 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — S. Abildgaard 1775
(afskrift af indskrift på den gotiske disk) på tegning af Trøjborg-tavle. — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, Ole Søndergaard 1924 (kalkmalerier), Niels
Termansen 1926 (forslag til istandsættelse af inventar) og 1932 (istandsættelse af alter
tavlemalerier) og P. Kr. Andersen 1933 (prøveistandsættelse af stolegavle med låger),
1934 (undersøgelse af inventar og farveafsætning til loft), 22. juni og 18. juli 1944 (for
undersøgelse af inventar samt af et prædikestolsfelt). — Undersøgelse og beskrivelse ved
Elna Møller og Erik Moltke 1955.
Haupt II, 632. — Hans Knudsen: Visby Kirkes Spir, i Saml. til Jydsk Hist. og To
pografi 4. rk. IV, 100 ff. — P. Feddersen Jensen: Af Visby Sognekrønike, i Sønderjydsk
Maanedsskrift 13. årg. 1936, p. 62 ff. — Samme: Visby Sognekrønike. Visby 1946, p.
55 ff. — Ejnar Høgel: Visby Kirke og dens Restaurering, i Ribe Stifts Aarbog 1938,
p. 33 ff. — Niels S. Søe: Visby Kirke, i Den nordslesvigske Kirke, udg. af H. Hejselbjerg Paulsen II, 1948, p. 150 ff.
1 SJyAarb. 1941, p. 3. 2 Kronens Skøder I, 216 f. 3 Det er derfor en misforstå
else, når sognepræsten i Døstrup, Joh. Nikolaj Brorson i sin sognebeskrivelse 1766 (sml.
SJyAarb. 1923, p. 224) kalder Peder Rantzau for kirkeejer. 4 Jfr. Visby Sognekrø
nike p. 56. 5 Smst. p. 56. 6 V. A. Secher: Samling af Kongens Rettertings Domme
1595—1604, 1881—83, p. 176 ff. 7 SJyAarb. 1910, p. 160 og 162 f., jfr. Danske Sam
linger IV, 129, og SJyAarb. 1930, p. 69, 72 og 77 (hvor det for Mjoldens [1649], Døstrups
og Randerups [1693] vedkommende gentages, at kongen er ejer, men Trøjborg har kalds
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ret). 8 Liber daticus 1818—19 (LA. Åbenrå. Døstrup præstearkiv) og J. Møller: For
søg til en oeconomisk-statistisk Beskrivelse over Danmarks geistlige Embeder III, 1841,
p. 116, 133 og 199. 9 Trap: Speciel Deel, II, 1859, p. 1023. 10 LA. Åbenrå. Lø og
Møgeltønder hrdr.s provstearkiv: 1823—74. Synsprotokoller etc. — 1846 omtales kirke
gårdens dødeport (note 24). 11 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd. 1700—1809. 12 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1613—20. Ærkedegn
Ægidius Lauritsøns regnskabsbog f. kirkerne i Lø hrd. m.v. 13 Både 1751 og 1754
blev dele af loftet fornyet (note 11). 14 Breve fra 1855—56 nævner tegninger til det
nye tårn og spir af bygningsinspektør Thielemann og et forslag til ombygning af tårn
rummet med vestindgang af tømrermester Hjort (LA. Åbenrå. Visby præstearkiv:
1852—1922. Akten betr. die kirchl. Bausachen). 15 1853 og 1856 solgtes materialer
fra spiret og en af tårnets gavle (LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: 1801—90. Kirkergsk.sbog). 16 23. marts 1857 holdtes licitation over tårnbyggeriet (se note 15). 17 Teg
ningen er gengivet efter P. Feddersen Jensen: Visby Sognekrønike p. 57, hvor det siges
at være en arbejdsskitse fra 1857. Årstallet stemmer ikke, og tegningen er sikkert iden
tisk med den ene af de to, som Chr. L. Lund og L. Sørensen, Ribe, vedlagde et brev 1852
om tårnets tilstand. Tegningen var ved vor regnskabsgennemgang fjernet fra lægget (note
14). 18 Note 12; jfr. Hans Knudsen: Visby Kirkes Spir, p. 100 ff. 19 »Ja, Alterbor
dets Hjørner blev endog med Økse tilhugne, for at et rødt Klæde foldefrit kunde om
hænges« (Ejnar Høgel: Visby Kirke etc. p. 36). 20 Alterklæder omtales i rgsk. 1843
og 1844 og 1887 (LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: 1801—90. Kirkergsk.sbog samt Ribe
bispearkiv: 1810—49. Arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd.). 21 E. Høgel: Visby Kirke
etc. p. 36 og P. Feddersen Jensen: Visby Sognekrønike p. 58; jfr. Visby præstearkiv:
1801—90: 1837 og 1843 solgt gammelt træ og gamle »Effekter«. 22 Erwin Hintze: Die
Deutschen Zinngiesser und ihre Marken, III, 1923, p. 431. 23 LA. Åbenrå. Ribe bispe
arkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø, Møgeltønder m.fl. hrdr. 1554—1700. 24 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd. 1810—49. 25 LA.
Åbenrå. Visby præstearkiv: 1853—1904. Visby kirkergsk.ssager; jfr. Haupt p. 635.
26
LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: 1649—1773 etc. 27 LA. Åbenrå. Visby præstearkiv:
1827—68. Liber daticus. 28 LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: 1891—1920 etc. 29 Dan
ske Atlas V, 272 siger fejlagtigt, at fonten er af kobber i blågrå sten. 30 Allerede 1865
påtaler synet, at de nederste fruentimmerstole rager ud i gangen (note 10). 31 Jfr.
Visby Sognekrønike p. 59. 32 »Begtestoelen giort større« (note 11). 33 J. P. var degn,
jfr. Visby Sognekrønike p. 65. 34 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: korrespondancesager
fra Lø hrd. 1794—1812. 35 Der købes deller til »Skriftedøren« (note 26). 36 I »Visby
Kirke etc« p. 36 nævner pastor Høgel, at der skal have været et pulpitur med billed
skærerarbejde; men da regnskaberne aldrig omtaler et pulpitur, foreligger her formentlig
en misforståelse. 37 Jfr. Trap p. 332. 38 Suppleret efter Visby Sognekrønike p. 60.
39 Afbildet i Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smedejern, 1951, nr. 98—100.
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Fig. 1. Emmerlev. Ydre, set fra sydøst.

EMMERLEV KIRKE
TØNDER-HØJER-LØ HERREDER
irken, der 1343 omtales som viet S. Andreas1, betalte en afgift på 8 sk. engelsk i
cathedraticum (sml. p. 1025). I middelalderens senere tid knyttedes den ligesom
Brøns (p. 1217) til domkapitlet i Ribe2, og selv om den ved reformationen blev kongelig,
bevaredes forbindelsen med ærkediakonatet, da dette 1532 bortforlenedes3, og endnu
1668 siges det, at ærkedegnen (siden 1652 bispen) havde patronatsretten, der dog kort
efter overgik til kongen4. 1673 erhvervede Hans greve af Schack patronatsretten5, og
kirken hørte herefter under grevskabet Schackenborg indtil 1. okt. 1931, da den over
gik til selveje. — Kirketårnet har tidligere tjent som sømærke6.

K

Et alter viet den hellige jomfru er omtalt 13437.

Kirke og Højkro ligger ensomt mellem byerne Emmerlev og S. Sejerslev, i
sognets sydlige del; den ret store kirkegård hegnes af indvendigt jorddækkede
og bevoksede diger, i nord af kløvsten i cement, i vest og syd af kløvsten og rå
kamp og i øst, hvor kroen delvis danner skel, af rå kamp8. 1617 blev det gamle
kampestensdige, der var »aldelis nedfalden, saa at der vaar ingen Fred paa
Kierckegaarden for Suin og anden Cretur«, oplagt af nyt fra ende til anden9.
Kirkegården har bevaret fire murede indgange, to i nord, een i øst samt een i
vest. Mens de tre kun er beregnet for fodgængere, har nordmurens vestre tillige
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Fig. 2. Emmerlev. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1955.

en køreport; sidstnævnte portal (fig. 3) har synlige middelalderlige dele af
munkesten i munkeskifte, og det er muligt, at de tre andre har middelalderlig
kerne, men den nuværende form med enkeltfalset, kurvehanksafdækket åbning
har de fået i 16—1700’rne; udvendig i nordmurens østre indgang, 1690 kaldet
den nordøstre stette10, er der tre mursten med indhuggede arabertal: 1318 (!),
1639 og 1777; indgangene i øst og vest, der sidder tæt op mod sydmuren, kaldes
henholdsvis den sydøstre (1633)11 og den sydvestre stette (1696)12, og sidst
nævnte må være identisk med den 1737 omtalte Emmerlev stette13; teglsten
har afløst bly på indgangenes sadel- og valmtage14.
Kirkeriste af jern, men med jordfyldte grave, er bevaret ved alle indgange;
jern til riste og træ til rammer i fire stetter indkøbtes 166111. Drejekors, »hvirvel«,
beskytter de tre indgange, mens den fjerde og porten har tremmelåger.
Kirkens †kilde forfærdigedes 167610.
Kirken består af romansk skib, hvis kor og apsis er afløst af en senromansk
østforlængelse af skibet, samt et smallere kor på to fag; fire gotiske tilbygninger:
sakristi, våbenhus og tårn med yngre trappehus; en tagrytter på skibet er for
svundet. Orienteringen har afvigelse til syd.
I den romanske bygning, hvis sokkel er hulkantet (p. 1132, fig. 30—32),
har granitkvadre været hovedmaterialet, og det nedrevne østparti, †kor og
†apsis, har leveret materialet til skibets senromanske østforlængelse og til
soklen under det dermed samtidige kor. I det romanske skib er kvadrene,
hvoraf mange har hjørnefalse, suppleret med lidt rhinsk tuf (sml. ndf.); ski
bets østhjørner kan dels bestemmes i murværket (i nord, sydsiden er helt
omsat 1949), dels i tagtømmeret; murhøjden mellem sokkel og romansk mur
rem er 5,05 m. Nordmurens to vinduer er bevaret som udvendige, 125—135
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cm høje nicher (blændet 186315), og i disse er tufstenen anvendt på en
utraditionel måde, idet hvert vindue under den monolitte granitoverliggers
rundbue har fået et kilestensstik af tuf16. Begge skibets døre har mistet
tympanet, og det er formentlig norddørens, der ligger som tærskelsten til
våbenhuset17 (bredde 130, højde 64,5 cm; i underkanten false for karmene);
også karmanslaget i norddøren er borte, men kilestensstikket, som har omsluttet
tympanet, er bevaret. Syddøren, der står som udvendig niche, har kragbånd og
rester af et kilestensstik; de to ca. 30 cm høje kragbånd virker næsten som
prøver for et stenhuggerværksted med deres særprægede overdekorering, der
består af attiske profiler, bladranker og rundbuede arkader med og uden kors.
Over skibets gotiske hvælv ligger der endnu fire af de romanske loftsbjælker på
plads (sml. tagværker).
Ændringer og tilføjelser. Den senromanske ombygning o. 1225—1250. Da det
romanske kor og apsis var nedrevet, fik skibet en jævnbred østforlængelse, og i
tilslutning hertil opførtes et smallere kor på to fag. Forlængelsen, der udgør cirka
en fjerdedel af det nuværende skib, er som nævnt opført af granitkvadre fra
det †østparti, mens koret fortrinsvis synes opført af munkesten. Østforlængelsen
har i nord et vindue svarende til skibets, men uden tufstensstik, og den mono
litte granitoverligger stammer formentlig fra et af det forsvundne kors lidt
smallere vinduer. Det nye kor, hvis nordre flankemur prydes af et savskifte
under murkronen, har i østmuren en tregruppe af slanke, rundbuede vinduer,
af hvilke det midterste er en kende højere end sidevinduerne; gruppen er helt
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blændet i ydre murflugt af en skalmuring, der formentlig er samtidig med taggavlen (p. 1374). I nordmurens østfager deren ved sakristiets opførelse blændet
togruppe af lignende vinduer, og der har formentlig været en tilsvarende
gruppe såvel i samme fags sydmur (hvor det nye vindues indersmige kan inde
holde senromanske dele) som i vestfagets mure; i sidstnævnte fags nordside må
ethvert spor dog være udslettet af et stort, kurvehanksafdækket, nu tilmuret
vindue. — Hvælvene over korets to fag er samtidige med murene, og det samme
gælder vistnok også den ottedelte hvælving over skibets østforlængelse, selv
om denne hviler på hjørnepiller og kraftige skjoldbuer i nord og syd; alle tre
hvælv er kuppelagtige og ringmurede, men deres ribbenet er forskellige. Korets
østhvælv, hvis ribber er hugget væk, har været seks- eller ottedelt; dette frem
går af de svagt markerede fødselslinier, der i nord (som vel også tidligere i syd)
har tvedelt forløb over en konsol mellem de to vinduer (sml. Løgum kloster
kirke, p. 1077, fig. 18 og Højer kirkes senromanske kor p. 1028), mens det østre
forlæg er rundbuet. Den tre sten brede gjordbue mellem de to fag er spids, og
det samme gælder fødselslinier og bærende buer i korets vestfag og skibets øst
forlængelse; i sidstnævnte fag har diagonalribberne samme profil og bredde
(trekløver af 16 cm.s bredde) som i korets vestfag, mens de øvrige fire ribber
er retkantede; de to svære gjordbuer kan muligvis rumme svage rester, dels af
det romanske kors østhjørner, dels af den romanske triumfmur. — Den sekun
dære triumfgavl er af munkesten.
Det romanske skibs tre hvælv, der muligvis skal henføres til tiden o. 1400,
hviler på falsede vægpiller, spidse skjoldbuer og runde, falsede gjordbuer og
profilerede ribber (rundstav med platteryg), som mødes om en rund slutsten.
Rækkefølgen af de gotiske tilbygninger, som formentlig alle tilhører tiden
efter 1400, lader sig ikke fastslå. Materialet er munkesten i munkeskifte, i
tårnets nordmur dog blandet med rå kamp indtil skibets murkrone. — Det
lave sakristi på korets nordside har savskifte under murkronen i øst og vest;
gavlen er glat med retkantet dør, der som det fladbuede østvindue er af nyere
dato. Det indre, som står i forbindelse med koret gennem en samtidig, fladbuet
og falset dør, har i øst og vest fladbuede vægblændinger, og det dækkes af et
lavtspændt krydshvælv med 14 cm brede ribber, hvis nedre skifter har af
rundet profil, mens resten har rundstav med platteryg; oversiden utilgængelig.
Våbenhuset (1687 kaldet skriftet10) foran skibets norddør er forhøjet18 cirka
een meter at dømme efter flankemurenes lavtsiddende savskifter; gavlen er
glat med fladrundbuet dør (fra sidste restaurering) og cirkelvindue19. Indvendig
har flankemurene tvedelte, fladbuede vægblændinger over murede bænke, som
antagelig stammer fra 179620; i øst er der en tilmuret lysspalte og i vest to
moderne vinduer; bræddeloft.
Det med skibet jævnbrede, men undersætsige tårn er af Tørninglen-type, med
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meget svære mure, der mærkværdigvis hviler på en hulet granitsokkel svarende
til skibets. Tårnrummet har ottedelt hvælv med kvartstensribber (lette helstens
overribber med trinkamme) og en uregelmæssig rundbuet arkade til skibet,
hvori der er indføjet en nyere lukkemur; denne stammer måske fra 1863, da
der blev anbragt en dobbeltdør mellem tårn og skib, fordi man ønskede ind
gangen flyttet til tårnet15; tårnets kurvehankafdækkede vestdør har dog sikkert
fået sin form 1699, i hvilket år den gamle eftermurede tårndør21 genåbnedes;
vinduet over døren er af form som denne og formentlig fra 169812, da en treårig
istandsættelse af tårnet indledtes22. Et fladbuet sydvindue blev tilmuret ved
sidste restaurering. — Adgangen til det lave mellemstokværk, hvor de højt
opragende hvælvkapper danner gulv, har tidligere været ad en fritrappe i nord
gennem en fladbuet dør i spidsbuet spejl (sml. trappehus); stokværket har en
fladbuet, falset lysåbning i vest og syd, samt til skibets loft en tilsvarende udfor
met døråbning, der viser, at skibets gavl er skalmuret i forbindelse med tårnets
opførelse. Klokkestokværket har til hvert verdenshjørne to fladbuede og falsede
glamhuller, der som alle tårnets øvrige åbninger har et prydskifte af bindere,
og en række bomhuller; gavlene i nord og øst er af Tørninglen-type med spids
buede højblændinger mellem savskifter; nordgavlens midtblænding er dog tve
delt over konsol, og de to små, flankerende blændinger har form som liggende
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våbenskjolde, i øst som cirkler. Østgavlens dekoration blev ved sidste restaure
ring efterlignet i syd, hvor der (ligesom i vest) siden 1771 (†jernankre) havde
været glatte gavle delt vandret af tre bånd.
Trappehuset, der slutter sig til den ældre fritrappes dør (sml. ovfr.), har til
svarende udformet underdør, løbermuret skakt, afrundet spindel, loft af flad
buede, udkragede binderstik og sadeltag.
Korets østgavl med tvedelte blændinger mellem vandrette, profilerede bånd
stammer fra 1648 (jernankre).
1713 købtes sten til et †kalkhus 12 , og 1734 blev der lavet en ny †kirkestue 13 .
†Tagrytter. »Spiren mit paa Kiercken« nævnes 1616 som brøstfældig23 og 1669
som anbragt på den lange kirke (dvs. skibet)24; måske blev spiret først ned
taget o. 1703, da en tømmermand flyttede den lille klokke op i tårnet12.
Tagværkerne er samtidige med de respektive bygningsafsnit (sakristiets util
gængeligt), af eg, men overalt stærkt omsatte og supplerede. Over det romanske
skib har typen været som Arrild (p. 1267, fig. 3), men uden hanebånd og med
forskelligt udformede murremme; over de senromanske afsnit har de stærkt
fornyede spærfag korte spærstivere og eet hanebånd. Spirkonstruktionen er af
Tørninglen-type (sml. Ballum p. 1403 fig. 3), men noget ændret ved den nævnte
istandsættelse 1698—1700 samt 160425, da store partier skalmuredes, og især
161623, da blyet omstøbtes og forsynedes med nyt underlag; spiret har endnu
vandspyere og brandspir af gotisk tilsnit.
Korets mure indtil rejsehøjde, sakristi og våbenhus samt blændinger er
hvidtet, resten står i blank mur; tårn og trappehus har blytag, våbenhuset
tegl, de øvrige afsnit skifer, der o. 188626 afløste gamle blytage. Ved restaure
ringen 1949—50 (arkitekt Holger Mundt) blev skibets sydmur omsat, hele syd
siden forsynet med fladrundbuede vinduer (bly i trærammer) og gulvene lagt
med røde mursten.
En †solskive repareredes 175327.
Vindfløjen, en vejrhane, på spiret er muligvis opsat 186315; en ældre, forgyldt
†fløj, lavet i Flensborg, blev opsat 168710.
†Kalkmalerier, der var synlige 1897, synes ikke at være blevet undersøgt28.

INVENTAR
Alterbord, middelalderligt, snarest gotisk, muret af munkesten for største
delen lagt i ler og siden gammel tid pudset og hvidtet; 120 cm højt.
†Alterklæder. Både 169110, 172112 og 180729 var alterklædet rødt. Det først
nævnte år skænkedes »alterdækket« af to skippere »navnlig Anders Pedersen i
Emmerlev og Hans Pedersen i Nyland«.
Altertavlen 30 (fig. 5) består af et 186 × 186 cm stort midtskab fra en gotisk
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Fig. 5. Emmerlev. Altertavle (p. 1374).

fløjaltertavle fra 1400’rnes 2. fjerdedel, indkapslet i barokke omgivelser fra
1685. — Den gotiske tavle er beslægtet med den samtidige Felsted-tavle i
Åbenrå amt (sml. Højer p. 1032). Det vandret delte skab har i hver etage haft
en midtscene flankeret af tre + tre figurer; foroven er bevaret scenen med
Marias himmelkroning (flg. 6 b), der oprindelig har været flankeret af engle og
apostle som i Felsted, mens nederste rækkes midtrelief er erstattet af et kruci
fiks fra 1685. De flankerende figurer står nu i følgende, ikke oprindelige række
følge: øverst fra nord: 1) Matthias, 2) Jakob den ældre (flg. 6a) opkrammet hat
skubbet ned i nakken (fornyet stav), 3) Peder (sekundær nøgle)31, 4) Filip, 5)
engel, nu uden attribut, der på grund af håndstillingen synes at have været
et røgelsekar i kæde som i Felsted32, 6) engel (fig. 6 c), nu med Simons attribut
saven, men i holdning og udseende svarende til nr. 533; nederst fra nord: 7)
Judas Thaddæus, 8) Matthæus, skægløs34, 9) Thomas, (nyt spyd)35, muligvis
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har det oprindelige attribut været Andreaskorset(?), 10) Johannes, skægløs,
i kalken en lille slange, 11) ?, med halvlangt fuldskæg, nu uden attribut i ven
stre, hvori der er et lille hul, og bog i højre36, 12) Bartholomæus. Selve skabets
rammeværk består af svære totommers planker sinket sammen.
Fr. Beckett37 henfører altertavlen til Boeslundetavlens mester, mens V. Thorlacius-Ussing38 nøjes med at konstatere en forbindelse med Højer-Felsted og
Boeslunde-værkstedet, med forudsætning i lybsk stenskulptur.
1685 ændredes tavlens udseende grundigt ved barokke tilsætninger; dette
år fik to unavngivne håndværkere fra Tønder, en snedker og en kontrafejer,
henholdsvis sidste og første termin for altertavlen10. De gamle fløje erstattedes
af nye, glatte, faste fløje, hvis inderkanter overlapper det gotiske skabs side
rammer, tavlen fik ny, retkantet predellakasse, gennemløbende gesims samt
topstykke med snosøjler og akantusgavl med midtmaske. Vinger med storbladakantus føjedes til, og predellaens forside udformedes som en barok fylding
med bladværk. Et lille, nyskåret krucifiks anbragtes i nederste figurrække.
Ved tavlens hovedistandsættelse 1950 konstateredes, at maleren ved staffe
ringen 1685 havde bevaret de gotiske farver med gyldne klædninger på figurerne
og den sorte baggrund, mens de mønstrede glorier var overmalet. Bundfarven
for det nytilsatte blev teglstensrød, sort i vingerne, hvis ornamenter blev lyst
vissengrønt med guld, rødt og hvidt og lasur på frugtbundter, mens smalfyl
dingerne blev sort-rød-marmorerede. I fløjenes storfyldinger, i postament- og
topfelt kom malerier, direkte på træet, udført efter gængse stik, der er for
billeder for mange andre af landsdelens malerier; i nordfløjen fra oven nedefter:
bebudelsen (sml. Ubjærg maleri nr. 1 p. 1291; også på Møgeltønder pulpitur
maleri) og hyrdernes tilbedelse, i sydfløjen: opstandelsen (sml. Skærbæk alter
tavlemaleri p. 1252) og en figurrig Golgathascene (sml. Aller epitaf 1654,
Haderslev amt p. 272, sikkert efter Marten de Vos), i postamentfeitet nadveren
(spejlvendt kopi efter Rubens), i topfeltet himmelfarten. Alle malerierne var
holdt i bløde farver med gulliggrøn tone. — 1950 fremkaldtes de barokke farver
under en flere gange opmalet staffering fra 182739 med hvidt på figurer og
ornamenter, samt gråt og brunt. I gesimsfrisen erstattedes en tysk frakturindskrift med danske bibelcitater. — I midtskabets nederste rammestykke er på
bagsiden indskåret flere navne og årstal, bl.a. 1578 — 15 IPE 8 ...
Altersølv. Kalke. 1) 1639, ikke mindre end 34 cm høj, foden af vanlig, sekstunget barokform, med støbt krucifiks på en af tungerne; langs tungekanterne,
der ledsages af tremolerstik, graverede versaler: »D. Chresten Bording, H. Clavs
Pavli, Chresten Hansen Emmerlef Anno 1639« [ærkedegn i Ribe, sognepræst og
muligvis kirkeværge]. Skaftleddene er sekskantede, med renæssanceornamen
ter, ruder og dobbeltstreger, og hidrører antagelig fra en ældre kalk; den ovale
knop har drevne og ciselerede blade samt på kanten glatte rudebosser med blå
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emaille, hvori versalerne: »Ihesus«, graveret i de underliggende sølvplader.
Nyere, højt, forgyldt bæger. Under bunden graveret: »W 83 l«. Ude af brug, men
fremstilles på alteret ved højtiderne. 2) Oprindelig sygekalk. 174513 omgjordes
og forgyldtes sygekalken og disken og skænkedes kirken af grevinde Anna
Ernestine af Schack (præsteindb. 1766). Den svarer ganske til Ballums syge
kalk (p. 1411), er 17,7 cm høj og har graverede versaler: »Ecce meus sangvis pro
vobis funditur ultro ut purget maculis pectora vestra suis / hunc qvoties animo
sitientes rite bibetis vos memores Christi nominis esse decet« (» dette er mit blod,
som frivilligt udgydes for eder, for at det kan rense eders hjerter for pletter;
så ofte som I med tørstig sjæl drikker dette efter riten, bør I mindes Kristi
navn«). Under bunden Tønders bymærke og FM i rektangel for Fridrich
Christian Munch (Bøje 2844).
Disk 1639, 17,5 cm i tvm. Bunden udformet som et firpas, hvori cirkel tegnet
med dobbelte tremolerstik; randen er profileret, og på den brede kant er fast
loddet et lille krucifiks. Under bunden graveret: »Anno 1639«. Oblatæske 1717,
fladoval, 12,5 × 10 cm, ca. 4,5 cm høj, svarende til Højers (p. 1036), med drevet
pærestav langs lågets rand. På lågets overside inden for sammenbundne grene,
graverede versaler: »Junffer Hanna Hansen Anno 1717«40. Under bunden Tøn
ders bymærke samt mestermærke for Thomas Wüst (Bøje 414). Vinkande og
sygesæt, nyere, af plet.
Alterstager, to par næsten ens, sengotiske. 1) (Fig. 7), svarende til Daler (p. 1345)
Danmarks Kirker, Tønder amt
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og Notmark (Sønderborg amt), 32,5 cm høje, på tre ben, der ender i dyrepoter,
og med to jernholdere i lyseskålen til ekstra piber. To skaftringe med skarpt
midtled mellem to hulstave. 2) (Fig. 8), svarende til Højer (p. 1037), nu 46,5
cm høje, men med spor under fodskålen fra tre forsvundne ben. Skaftet har
tre glatte rundstave, den midterste tykkest. — 1853 stod på alteret endvidere
to lys på små stykker fjælle41.
†Messehageler. 1641 købtes grønt lærred til reparation af den grønne hagel,
den røde forfærdigedes med silke11; den første forbedredes 1679 med underfoer, snore, kniplinger og bånd10; den anden var forsvundet 169112.
†Messeklokke nævnt 165611 og senest 181329.
Allerskranke af træ, 1950. 1712 maledes †gitterværk for alteret grønt og rødt
af Nicolai Hansen maler10 og igen 1739; det kaldtes da »stakittet«13.
Døbefont, middelalderlig, formentlig romansk, Stor, næsten cylinderformet
kumme (105 cm i tvm., ca. 17 cm tykke vægge), med svær, flad rundstav for
neden og keglestubformet fod, delvis skjult i gulvet. Nu nordligt i næstøstligste
gjordbue. 1861 flyttedes den »længere ind til muren i syd«15.
Dåbsfade. 1) O. 1550—75, sydtysk, med drevet fremstilling af bebudelsen
inden for minuskelring; herudenom hjort-og-hund-frise, gentaget på randen.
Her graverede versaler: »Helena Madsdatter Hemgaard«, der skænkede fadet
1748 (præsteindb. 1766); tvm. 72 cm. 2) Glat, af messingblik, 29 cm i tvm., ud
hamret af tre plader; det har måske afløst det fad, der i kaldsbogen 185641 om
tales som et lidet kar i lighed med en brødkurv, »hvilket er en upassende form«.
Det lille nævnes første gang sammen med det store i inventariet 186029.
Dåbskander. 1) Nyere, af messing. *2) O. 1830, af tin, uden låg, nu 32 cm høj.
Vaseformet, med stor, buet tud. I Tønder kirkemuseum (nr. 18).
†Fontehimmel. Kun enkelte, løse sider bevaret på loftet. 1685 fik den snedker,
der ændrede altertavlen, sin første termin for en ny »dåbsdekel«, og maleren sin
for at staffere den10.
Krucifiks 1940, af metal, med 85 cm høj figur; på skibets nordvæg.
Prædikestol i renæssance fra begyndelsen af 1600’rne, af Tønder-type, sikkert
fra Laurids snedkers værksted ligesom Brede, der er regnskabsbelagt, men iko
nografisk mere beslægtet med Døstrup fra 1601. Den seksfagede stol, der nu er
ændret og uden det vanlige årstals-hængestykke, har oprindelig været af rekt
angulær form med tresidet fremspringende karnap. Indskrifter som værkstedets
øvrige. Reliefferne forestiller: 1) hyrdernes tilbedelse (fig. 9), 2) dåben, 3) Gol
gatha, 4) opstandelsen, 5) himmelfarten og 6) dommedag. 190742 ændredes alle
stolens vandrette led, og rudebosser og -stave anbragtes på frise- og postamenthjørner samt i smalfyldingerne. 1951 fjernedes alt sekundært, og stolen restau
reredes i overensstemmelse med værkstedets øvrige arbejder. Ny opgang. 186729
fandtes †lydhimlen i ramponeret tilstand i materialrummet; dele af den er nu
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Fig. 7—8. Emmerlev. Alterstager (p. 1377, 1378).

1379

L. L. 1955

på loftet. Et *englehoved, nu i Tønder museum, har antagelig siddet som
hængestykke under prædikestolen eller dens himmel; hertil hører måske også
et udskåret *løvehoved (kapitæl) sammesteds43. Ved sidste restaurering frem
kaldtes sparsomme rester af en gammel staffering: grønt og orangegult på skriftkartoucher, naturalistiske farver på frugter og sort bundfarve i postamentfelter,
mens stolen i øvrigt nystafferedes i lighed med altertavlen. Nu i skibets østligste fag; 1863 flyttedes den en hvælving højere op15.
Stolestader 1950, med gavle hvori indfældede ornamenter og indskrifter, skåret
af C. L. Brodersen i Hjerpsted. — De to øverste stole, tidligere Søndergaards
herskabsstol (præsteindb. 1766), har i tilsvarende forsænkninger gamle rektangelkartoucher hvori indskrifter og årstal; mod syd, med reliefversaler: »Anne/
Grib/ Karen Breide«, mod nord, med fordybede versaler: »O Here Tack Til
Ewiched/ Cristus Alene Redder Sine/ Til Ewige Nide/ Ricet Oc Sal(i)ghed Ewig/
Kristi Ro Af Nade Schen«; den ejendommelige indskrift er et kryptogram,
hvor de store versaler angiver navnet på de to damers henholdsvis søn og
ægtefælle: Ohtte Carsten Bose/n/krans. Under begge felter det fordybede års
tal: 1603. — Kirkens tidligere †stoleværk var fra 186315; dette år forkortedes
88
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kvindestolene, så midtgangen udvidedes41; det afløste et †stolesæt44, der var
delvis fornyet 168410, og som to år12 efter nummereredes og udlejedes til gavn
for kirken45.
†Pulpiturer. 1) 169346, anbragt langs hele skibets nordside og opdelt således,
at de tre østligste fag var forbeholdt kvinderne, det vestligste mændene47; det
fjernedes 186315. 2) 1704 kostede »det nye lofts« bygning 210 rdl.12, måske det
»mandsloft« i tårnet, der forbedredes 172912. 186315 opførtes mod vest et nyt
pulpitur, »afsondret for mænd og fruentimmer med særskilt opgang«; hertil
sluttede sig mod nord en plads bestemt for orglet.
Orgel 1860 med syv stemmer, manual og pedal, pneumatisk, leveret af A. C.
Zachariasen, Århus; det repareredes 1922 (kronik). Lavt brystværn med fyl
dinger, 1950. Kirkens første orgel var ifølge præsteindb. 1766 skænket af sogne
præst Joh. Claudius [fra 1712], og nævnes tidligst i regnskaberne 171412; 1808
var det ubrugeligt29.
Pengebøsser, to sølvbronzerede bliksparebøsser. En enkel, sortmalet tavle
med hvid fraktur- og kursivskrift (opfordring til at give) gemmes i fonten.
Klingpung med skaft og klokke fra 173813; grøn fløjlspose med guldkvast.
Salmenummertavler. En til skydenumre, fra o. 1850, og en fra 1950. Desuden
tre med udsavet, buet overkant, sikkert tre af de »6 træbrædder at skrive på«,
som omtales i inventariet 180729; den ene med hvidmalet: Daab 279. Opbevares
i fonten.
Ligbåre fra 1800’rnes midte, af stigeform, med håndstang på hver side; sort
malet. I tårnrummet.
Klokker. To genforeningsklokker, leveret af De Smidtske jernstøberier, Ål
borg; udsmykningen tegnet af frk. E. Nyrop, den store klokkes vers forfattet
af Th. Laub48. Kirkens forrige †klokker fra 1745 og 1776 var omstøbt flere gange.
1—2) 1634, støbt af mester Baldzer, rimeligvis fra Husum11. På den mindste
klokke stod »1634. M. Johannes Olai. H. Claus Pauli«46 [ærkedegn og sogne
præst]. 3) Omstøbt 1757 i Hamborg for 77 rdl.27. 4) 1745 omstøbte J. H. Armowitz, Husum den store klokke på 1115 pd. samt den lille på 124½ pd. til
en ny klokke, der vejede 1275 pd.49; på en af de gamle skulde ifølge præste
indb. 1766 have stået: venite, audite vigilate, orate (kommer, hører, våger,
beder). Den nye bar et skriftbånd, mellem stiliserede blade, med versalindskrif
ten: »Soli deo gloria. Me fudit Johann Hinrich Armowitz Husum 1745«; på
slagkanten palmetblade. Afleveret 1917 til krigsbrug. 5) 1776, støbt af B. J.
Beseler, Rendsburg. Klokken, der vejede 621 ½ pd., var omstøbt af en lille,
sønderbrudt klokke på 508 pd.50. Den nye fik versalindskriften: »Me fudit Bar
told Jonas Beseler Rensburg anno 1776. Soli deo gloria. Hr. Hans greve af
Schack«; kraftige rocailleornamenter over og under skriftbåndet samt på slag
kanten. Afleveret til krigsbrug 1917.
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Klokkestol, af eg, på tre fag og
med skråstivere; i vest indskårne
versaler: ANS 18 HC A 1 (?).

GRAVMINDER
Mindetavle 1848, over kong Chri
stian V I I I . og dronning Caroline
Amalies ophold ved Emmerlev kir
ke 8. sept. 1847. Oval, sortmalet
zink, med gylden fraktur.
Gravsten. *1) (Fig. 10) romansk,
af granit, skriftløs, valmtagformet,
svarende til Visby (p. 1365), men
blot med een rundstav på tagryg
gen og langsidernes arkaderække
uden baser; 200 cm lang × 68—60
cm bred og 25 cm høj midtpå. Tid
ligere i Thaulow-museet i Kiel, nu
på
Schles.-Holst.
Landesmuseum
für Vor- und Frühgeschichte på
Gottorp slot51.
*2) (Fig. 11) romansk, af granit,
l. l. 1955
svagt trapezformet, 170 × 60—50
Fig. 9. Emmerlev.
Prædikestolsfelt (p. 1378).
cm, prydet med livstrækorset. Stod
før 1924 ved landevejen i Sdr.-Sejerslev, Emmerlev sogn, nu i Tønder museumsgård (nr. 6).
*3) Romansk, af granit, trapezformet, nu 140 cm høj, men afbrudt både
foroven og forneden. Golgathahøj, livstræ med indcirklede korsarme, men øvre
korsarm løber ud i volutter ligesom den dobbelte, nedre tværstav ender i to
volutter på hver side af korsstammen. Tidligere på diget i Højkros have, siden
1930 i Tønder museumsgård (nr. 36).
4) (Fig. 12) 1560’erne (?). Figursten. [Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl,
d. efter 1566, og to hustruer, den første ukendt, den anden Anne Grib, endnu i
live 1604J. Den meget afslidte sten, 207 × 131 cm, hvis fordybede indskrift er
helt ulæselig (allerede i 1766, præsteindb.), smykkes af spinkle arkader, hvor
under en rustningsklædt ridder mellem to kvinder; seks anevåben i frisen og
i stenens nedre hjørner. (C. A. Jensen: Gravsten II, nr. 578: svag efterklang
af Jacob van der Borchs figurstil). Lå ifølge Danske Atlas52 (1769) i koret, men
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ifølge Abildgaards dagbog p. 110 f. »nede
i Gangen«; nu i tårnrummet.
*5) 1608 (?). »Bondegravsten«, af
granit, trapezformet, 175 × 60—51 cm,
med fordybede rammelinier og øverst
I H S over symmetrisk skjold og her
under latinsk kors. Langs øvre kant
versalerne: H. L. S. H. I. V. B. D. og i
skjoldet: SHIS/ Ano / C / 16[0]8;
ifølge Tønder museumsprotokol hentydende til Hans Lausten, Søren Hansen,
Inge Vibeke Bertelsdatter, Søren Han
sen, Inge Sørens. Fra samme værksted
som nr. 6. 1921 på Emmerlev kirkegård,
nu i Tønder museumsgård (nr. 35).
*6) 1617. »Bondegravsten«, af granit,
Museet på Gottorp
E. M. 1953
Fig. 10—11. Emmerlev.
trapezformet, 178 × 69—49 cm, ganske
Romanske gravsten (p. 1381).
svarende til nr. 5. Langs øvre kant:
»H. L. S. M. I. V. B. D; i skjoldet: SMIS / Ano / C / 1617«, hentydende til
Hans Lausten, Søren Madsen, Inge Vibeke Bertelsdatter, Søren Madsen, Inge
Sørens. 1921 på Emmerlev kirkegård, nu i Tønder museumsgård (nr. 34).
7) O. 1626. Andres Lorensen, d. 25. jan. 1626 i »sines olders 67. iar«, og hu
stru Boel Laverenses, d. □. Blåhvid kalksten med afrundede hjørner, 197 × 98
cm; toliniet, plattysk randskrift med reliefversaler afbrudt af hjørnecirkler
med evangelisttegn. Øverst opstandelsen og herunder tre symmetriske skjolde,
det midterste med Jesumonogram flankeret af hustruens initialer, det her.
højre med mandens og atter flankeret af hans initialer, og det her. venstre med
sammenskrevet LH, flankeret af L H. I nedre halvdel kvadratfelt med se
kundær skriveskrift for gård- og sandemand Jegge Nissen af Sønder-Seierslev,
f. 25. juli 1776, d. 13. aug. 1843, og hustru Anna, f. Sørensen, f. 1776, d. 1861.
Syd for kirken.
8) O. 1693?. Folckert Holl.n, f. i Embden, d. 1693, og hustru Mari. [Fol]ckerts,
salig Peter Hansen Heurings, d. ?. Brudstykker af hvid kalksten med relief
versaler i toliniet, tysk randskrift fortsat som tværskrift. Ovalfelt med opstan
delsen, hjørnecirkler med evangelisterne. I kirkegårdens sydøsthjørne.
9) Begyndelsen af 1700’rne. Gravflise, 46 × 87 cm, med symmetrisk storakantus over og under den oprindelige indskrift (reliefversaler i tværskrift), stedvis
udslebet for at give plads for den sekundære indskrift med fordybede versaler
for <Feder Feder>sen af Nør Seirslef, d. 17<74>, <24> år. Ved syddiget.
10) O. 1728. Laust Ander................. slef, d. 17. maj 1713, 79½ år gl., og hu
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stru ..neta Laustkun, d. 14. dec. 1728, 84 år.
Desuden (Agneta Thimisdatter, d. 1701, ½ år,
Mette Thimes, d. 1706, 41 år, Mette Thimisdatter,
d. 1776, 5 dage, Thim Laustsen, d. 1753, 84 år gl.,
Mette Thimes, d. 1765, 80 år gl., Hans Thimsen
smed af Synder Seierslef, d. 1784, 72 år gl. og
Mette Hanskonne, d. 1800, 75 år gl.>. Endvidere
yngre fraktur- og kursivindskrift over Laust Han
sen, d. 1852, og hustru Anna, d. 183?, Maren
Lausten, d. 1875 og Anders Lausten, d. 1886.
Hvidgrå kalksten, 199 × 126 cm, med reliefver
saler i toliniet randskrift, fortsat som tværskrift;
hjørnecirkler med skrivende evangelister. Nedre
halvdel af feltet udslebet og forsynet med frakturog kursivindskriften. Nord for skibet.
11) 1740’rne. Hinrich Hansen Høyer, d. 89 år
E. M. 1958
Fig. 12. Emmerlev. Gravsten
gl. 2. febr. 1747 (el. 42), og hustru Bold Hinrichs,
over Bendix Iversen Rosenkrantz til
d. 76 år gl. 27. juni 17?3, og unge karl H . . . HinKogsbøl og hustruer (p. 1381).
ri[chsen], d.3. juli 174?. Lysgrå kalksten, 215 × 148
cm, med stort ovalfelt, hvis øvre halvdel optages af opstandelsesrelief, herunder
indskriften med reliefversaler og nederst cirkelfelt med mølle. I hjørnerne evan
gelisterne. I kirkegårdens nordvesthjørne.
12) O. 1754. Sø(n)nich Hinrichsen af Emmerlef M[øll]e, f. 1720, d. □, og
hustru Bold Sønnichs, f. i Höyer 1726, d. 1754 (gift i seks år). Lysrød kalk
sten, 193 × 101 cm, med profileret kant; reliefversaler i stor fladoval i laurbær
bladramme, herover tilsvarende mindre med krone holdt af engle; nederst
rektangel, hvori kiste, flankeret af cirkler med henholdsvis livet og døden. I
kirkegårdens nordvesthjørne.
13) O. 1750—75. Rødlig kalksten, 198 × 137 cm, med profilramme og oval
felt omsluttende tre mindre med udslidt skrift og enmastet, sejlførende skib.
I stenens hjørner dødssymboler. Sekundær fraktur og antikva over gårdmand
Mikkel Johansen Hovring af Sønder Seierslev, f. 1. jan. 1782, d. 28. jan. 1848.
Nord for skibet.
14) O. 1750—75. Hvid kalksten, 215 × 140 cm, med stort ovalfelt i laurbær
bladramme, hvori øverst opstandelsesrelief, nederste del afslebet; i hjørnerne
evangelister, mellem de øvre englehoved, mellem de nedre to skjolde med hen
holdsvis hammer og tang samt hjerte. Sekundær kursiv- og frakturindskrift
over Chr. Nielsen Due af Sdr. Sejerslev, f. 21. juni 1785, d. 9. febr. 1858. Nord
før kirken.
15) O. 1786. Clara Jenses, f. i Apenrade 1731, d. i S. Seiersl. 1786, og Enge-

1384

TØNDER-HØJER-LØ HERREDER

460

borre Jenses al S. Seierslef, f. 8. juli 1736, d. 11. maj 1783, 47 år gl. Lysgrå,
ølandsk kalksten, 184 × 138 cm, med profileret, tværriflet kant; det rektangu
lære skriftfelt, med reliefversaler og skriveskrift, har foroven konkavt afskårne
hjørner samt krone holdt af to engle; det flankeres af obelisker. I kirkegårdens
nordvestre hjørne.
16) O. 1789 (?). »HP Klei. N S 1789; MHK 1777«. Brudstykke af hvidlig
kalksten, nu 46 × 67 cm. Ved syddiget.
17) O. 1792. »1792. AHDNS«. Afrundet granitsten, med råt banet over
flade, ca. 60 × 47 cm; fordybede versaler. Ved syddiget.
18—19) O. 1833. Ingeborg Lucie Christiane Feddersen, f. Posselt, f. 29. dec.
1807, d. 22. april 1833. Grå kalksten, 162 × 97 cm, med fordybet, sortmalet
skriveskrift. Hjørnerosetter, anker, kors og bog. — Tilsvarende sten er over
Ingeborg Lucie Christiane Hansen, f. Feddersen 1833, d. 1861. Gravstedet heg
nes af jernbalustre, hvorimellem kæder. I kirkegårdens nordvestre hjørne.
20) O. 1851. Jubellærer og provst Hans Carl Ludvig Holm, sognepræst for
Emmerlef i 27 år, f. 16. sept. 1773, d. 10. juni 1851, og hustru i 47 år, Doro
thea Magdalene Holm, f. Seitz, f. 12. okt. 1776, d. 23. juli 1850. Marmorplade,
125 × 60 cm, med fordybet, sortmalet skriveskrift, indfældet i glat sandsten,
172 × 91 cm; sammenlagte hænder, rillet kant. I kirkegårdens sydøstre hjørne.
†Grausten, 1300’rne. »× ... ccc... obiit: Nicolaus: Blech: kanonic(us):
Sleswicen: feria: IIII: ante: festu(m): Johannis Baptiste ×« (»... onsdag
før S. Hans døde N. B. kannik i Slesvig«). Af »hvidagtig Marmor«, trapezformet, 6 fod, 6 tommer lang × 3 fod, 1 ½ tommer—2 fod 8¾ tommer bred. For
dybet randskrift med gotiske majuskler. 1 koret frem for alteret (Abildgaards
dagbog p. 110 samt rentegning53 i NM).
†Kisteplade (?). O. 1600. Fru Anne Galskiøt, salig Magnus Juls til Hunsbec,
d. 6. maj 1600, 51 år gl. Den lille, forgyldte kobberplade skal ifølge præsteindb. 1766 være fundet i Rosenkrantzernes begravelse; opbevaredes endnu
180729 »i alteret«.
Tre smedejernskors, fra o. 1900. De to ens, med sekskantet skriftplade på
stage med lyreagtige volutter; det tredies skriftplade er retkantet, med buet
overside, kronet af kors og omgivet af volutter endende i blomster. Hvid
malet antikva og skriveskrift 1899. Det ene vest for kirken, de andre i tårn
rummet.
Mindesten over sognets faldne 1914—18, på kirkegården nord for skibet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Emmerlev præstearkiv: Ba 2. 1766—1837. Liber daticus. — Ba 3. 1837—
69. Liber daticus. — Bb. 1550—1804. Tingsvidner, skøn m.m. ang. Emmerlev sognekald.
— Udtaget af pakken Bb 2. Sager ordnet efter arkivordningen af 1892, lægget: B 9.
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1888—1924. Sager ang. det kirkelige bygningsvæsen. — D. 1869—97. Kirkeforstanderskabets protokol. — Tønder provstearkiv: kirkeregnskabsbog 1863—75. — Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium: 1865—79. Kirkevisitatorialsager fra Emmerlev. — Tønder kirke
visitatorium: (aflev. fra Kiel) nr. 621. Betr. die Kirche etc. zu Emmerlev de 1744—1827.
— LA. Viborg. Ribe bispearkiv: diverse arkidiakonatets kirkeregnskaber 1591—1673. —
Kirkesyn 1696—1725 (div. år), 1764—75 — do 1788—92. — Indberetninger. Kirkesyn
og præstegårdssyn 1793—97 og 1805—06. — Schackenborg godsarkiv: regnskabsbøger
1649—1731, 1750—1804 og 1804—1930. — Pakken: d 37. Sager vedr. Emmerlev kirke.
— Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Præsteindberetning af H. O. Foss 12. jan. 1766, samme: oversigt over kapellaniets historie 14. jan. s.å.
samt indb. af kapellanen Folkmar Danchel 2. aug. 1766 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv:
præsteindb. 1693—4769). — Gemeinde Chronik (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære
af 1918, besvaret 1922, med afskrift fra Schackenborgs arkiv af to klokkestøberregninger (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, P. Kr. Andersen
1935 (forundersøgelse af inventar) og 1950 og 1951 (istandsættelse af altertavle og præ
dikestol). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Marie-Louise
Jørgensen 1955.
Haupt II, 572.
1
Repertorium 23. aug. 1343, jfr. SJyAarb. 1941, p. 3. 2 1408 testamenterede en
kannik kirkens byggefond 2 mark (Kr. Erslev: Testamenter, 1901, nr. 76). 3 Kr. Erslev
og W. Mollerup: Frederik d. Førstes danske Registranter, 1879, p. 335, jfr. Danske Kan
celliregistranter 1535—50 (1881—82), p. 328 under 6. jan. 1547 og Kancelliets Brev
bøger p. 130 under 22. febr. 1604. — Kirken betalte ingen procuratio. 4 LA. Viborg.
Ribe bispearkiv: capsa 63 pk. 83. Fortegnelse over sysler, herreder etc. 1668; jfr. præ
steindb. 1766 (SJyAarb. 1910, p. 200), hvoraf ses, at ærkedegnen 1637 har udøvet kalds
ret. 5 Kronens Skøder II, 404 f. 6 Trap: Slesvig I, 149; jfr. forslag 1807 om nedtagelse af spiret, som skulde godkendes af lodsvæsenet (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv:
Møgeltønder hrd., ureg. korrespondance 1780—1812). 7 Repertorium 23. aug. 1343 og
22. febr. 1378 samt Acta pontificum danica nr. 534 og 549; jfr. Kronens Skøder I, 30
og 121. 8 1812—27 var der strid om østdigets vedligeholdelse, der sorterede under en
gårdejer (kroens ejer) (LA. Åbenrå. Tønder kirkevisitatorium: betr. die Kirche etc.
1744—1827). 9 Allerede på dette tidspunkt synes man også at være begyndt at kløve
stenene (LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1613—20. Ærkedegn Ægidius Lauritsøns regn
skabsbog etc.). 10 Schackenborg godsarkiv, d 37. Kirkesager, Emmerlev. 11 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. for Lø og Møgeltønder m.fl. hrdr.
1554—1700. 12 Schackenborg godsarkiv: kirkergsk. 1649—4731. 13 LA. Åbenrå.
Daler præstearkiv: regnskabsbog 1731—47. 14 1791 havde alle indgange blytag (LA.
Viborg. Ribe bispearkiv: kirkesyn 1788—92). 15 LA. Åbenrå. Lø og Møgeltønder
hrdr.s provstearkiv: 1823—74. Synsprotokoller etc. 16 Formodentlig er forklaringen
den, at de to overliggere på grund af forkerte eller misforståede mål har fået for stor
bredde til de påbegyndte vindueshuller, et forhold, man har klaret med de i konstruktiv
henseende overflødige kilestensstik. 17 Sml. note 18. 18 Forhøjelsen stammer mulig
vis fra 1852, da der indsattes en ny dør mellem våbenhus og kirke, hvilket sikkert har
givet anledning til tympanets fjernelse (LA. Åbenrå. Emmerlev præstearkiv: 1837—69.
Liber daticus). 19 Dette vindues indramning såvel som det falsede kurvehanksstik,
der indtil sidste restaurering fandtes over døren, tyder på, at våbenhuset er blevet stærkt
ombygget omkring midten af 1800’rne; sml. note 18. 20 LA. Viborg. Ribe bispearkiv:
indberetn. Kirke- og præstegårdssyn 1793—97. 21 Døren må være blevet tilmuret
efter 1633, da tårn og kirke fik nye dørfløje (note 11). 22 Under 1698 er der en udgift
til barberen »for Medicamenter og sin umage, for dend Muurmand som kom til ulücke
ved Tornet«, samt »efterat same Muurmand døde, til en ligkiste« (note 12). 23 LA.
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Viborg. Ribe bispearkiv: 1613—20. Ærkedegn Ægidius Lauritsøns regnskabsbog etc.
24
LA. Viborg. Ribe bispearkiv: div. arkidiakonatets kirkergsk. 1591—1673. 25 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654. 26 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv:
1880—1911. Sager vedr. provstesyn. 27 Schackenborg godsarkiv: regnskabsbog 1750—
1804. 28 Man mente, at grevens (Hans Schack) interesse for sådanne sager borgede
for, at intet værdifuldt blev ødelagt (note 26). 29 Schackenborg godsarkiv: regnskabs
bog 1804—1930. 30 Matthaei: Schnitzaltäre p. 100 og 123. 31 Ifølge et ældre fotografi
i NM stod den pågældende apostel tidligere i felt 4 og havde en lille sav (Simons attri
but) i hånden, mens apostlen i felt 9 havde nøglen. 32 På det foromtalte fotografi
holder figuren et lille, kort spyd i højre hånd. 33 På fotografiet er han udstyret med et
stykke ståltråd, der ender i en øsken foroven. 34 På fotografiet er figuren udstyret
med et lille, tydeligt sekundært Andreaskors. 35 På fotografiet bar figuren en nøgle.
36 Figuren står på fotografiet i felt 12 og holder en lille genstand, der ligner en lang
skaftet hammer. 37 Danmarks Kunst II, 145. 38 Danmarks Billedhuggerkunst, 1950,
p. 94. 39 Bag på tavlens midtskab findes en indskrift med hvid fraktur overmalet
med en gennemsigtig brun farve: »1827 blev Emmerlef Kirke malet forste Gang / Kir
kens Ejer var den Hr. Otto Didrich Greve af Schak / i hvis Minderaarighed Grevskabet
blev bestyret af / Hr. Greve Christian Cornelius af Lerche til Lerchenborg / Inspekteur
over Grevskabet var til denne Tid Hr. Canceliraad Feddersen / og Kirkeværge var Jo
hannes Claussen Friis«. Bag på topstykket læses: »Kirken er malet af H. C. Jungnikels«.
På bagsiden af nyere låger til predellaskabet står med samtidig skriveskrift: »1863 er
denne Kirkes indre Restaureret og Malet«. 40 En datter af Godert Hansen til Sønder
gård (præsteindb. 1766). 41 LA. Åbenrå. Emmerlev præstearkiv: 1837—69. Liber da
ticus. 42 Ved restaureringen (P. Kr. Andersen) konstateredes en indskrift bag på et af
stolens felter: »Hans Sørensen Hoyer, Povl Lützen Hoyer 1907 den 11. august«; jfr.
note 26. 43 Mus. nr. 2718 og 273. 44 Et stolestaderegister fra 1769—70 (note 27)
opregner: 46 mandsstole, 45 kvindestole, hvoraf de 12 sidste på sydsiden — dertil kvinde
loft, øster hvælvingen med 5 bænke med 50 stader; i den anden hvælving er 4 bænke
med 34 numre og i tredie hvælving 4 bænke med 35 numre; på mandsloftet 5 bænke
med 37 numre, vestre hvælving har 3 bænke med 27 numre + en skammel med 4 sta
der. — Kirkens overfyldning fremgår af en brevveksling 1745 ff. mellem biskop H. A.
Brorson og grevinde A. S. R. v. Schack om en udvidelse af kirken, hvilket imidlertid
ikke blev til noget (Sønderjydsk Maanedsskrift IV, 1927—28, p. 49 ff.). — Jfr. præste
indb. 1766. 45 Til gengæld afskaffedes »die Kirchen Zehenkorn« efter folks eget ønske
(note 12). 46 Danske Atlas VII, 289. 47 Jfr. note 44. 48 De sønderjydske Kirke
klokker, 1925, p. 11. 49 Klokkestøberens regning dat. Husum 22. sept. 1745; udskrift
fra Schackenborg godsarkiv. 50 Klokkestøberens regning dat. Rendsburg 5. sept.
1776; udskrift fra Schackenborg godsarkiv. 51 Oplysningerne venligst meddelt af dr.
Struve, Schles.-Holst. Landesmuseum f. Vor- u. Frühgeschichte, Gottorp slot. 52 V,
675. 53 Rentegningen er ikke i overensstemmelse med kladden i dagbogen.

Fig. 1. Hjerpsted. Ydre, set fra sydøst.

L. L. 1955

HJERPSTED KIRKE
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irken — fra 1921 »indtil videre« anneks til Emmerlev1 —, der ifølge Haupt gjaldt for
den ældste i egnen, omtales 1514 som viet S. Hans2 (jfr. sengotisk altertavle og
klokke). Den betalte 4 skilling engelsk i cathedraticum og på reformationstiden 2 sk.
eng. i procuratio (sml. p. 1025). Ved år 1500 nævnes Ribebispen som patron3, men kal
det besattes i alt fald senere ved valg.
Ved reformationstiden kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans, hvis
patronatsret anerkendtes 1576— 78, samtidig med at sognet henlagdes fra Ribe til Sles
vig stift, hvor det blev, indtil det ved genforeningen atter kom under Ribe stift4. Efter
hertug Hans’s død 1580 blev kirken gottorpsk, indtil den 1713—21 kom under kongen.
Endnu i 17- og 1800’rne havde menigheden til dels bevaret sin valgret til kaldet,
1786 således, at amtmand og provst præsenterede, menigheden valgte og kongen kon
firmerede.
Sagnet fortæller, at kirken er blevet bygget af frisere, »eller i det mindste besøgt« af
disse5; en anden, nyere overlevering6 beretter, at kirken byggedes af to skibbrudne,
men her kan foreligge sammenblanding med den til epitafiet p. 1398 knyttede tradition.
Det sædvanlige vandresagn — samtidig navneforklarende —, at grundvolden flyttedes
til det sted (»Her på stedet«), hvor man om morgenen fandt to køer liggende7, går også
om denne kirke.
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Kirken ligger vest for landsbyen, ensomt på det flade marskland lige ud til
havet og ved vejen til sognets anden by, Koldby. Halvdelen af sognet er
opslugt af havet. Den lille ø Jordsand, ca. 8 km ude i Vadehavet, skal være
sognets gamle vestrand8. Kirkegården hegnes af kampestensdiger (omsat 1873)9
med en tæt læbevoksning; i syd er der fodgængerlåge, i øst port og låge med
jerngitterfløje, begge steder mellem murede, pyramideafdækkede piller fra 1890,
der kan indeholde rester af de samme år nedbrudte »maleriske (hvælvede)«
porte (kronik); i sydvest er der en trætremmelåge. På kirkegården i syd et
bøgetræ plantet i 1920’rne af Christian X.10
Kirken består af romansk kor (med †apsis) og skib, sengotisk tårn, et våben
hus, muligvis fra 1709, og en korforlængelse fra 1715. Et sakristi er nedrevet.
Orienteringen har afvigelse til syd.
Den romanske bygning, der må være rejst i to tempi, med skibet sidst (sml.
tagværker), er opført af groft hugne granitkvadre udvendig (i korets nordside
tillige et par tufsten) og rå kamp indvendig; i skibets taggavle optræder end
videre tegl, som synes at være oprindeligt materiale, i alt fald i vest. Kvader
beklædningen er helt omsat. Bygningen står på en til dels attisk profileret sok
kel (p. 1132, fig. 33—37), som er bedst udført under †apsis og kor; der må have
været et byggestop lidt vest for triumfmuren (sml. p. 1390). Fra den sikkert
først 1715 nedbrudte apsis stammer mange krumhugne kvadre i korforlængel
sen; små, retkantede forlæg på de krumme sokkelkvadre viser, at apsiden har
været smukt udformet med seks eller måske syv11 blændingsfelter eller arkader,
adskilt af lisener (eller halvsøjler) som mange af tufstenskirkerne eller granit
kirken Hygum (Haderslev amt p. 744). En enkelt synlig kilesten i korforlæn
gelsen må stamme fra apsisbuen. — Nogle af korets hjørnekvadre er på plads,
andre er udflyttet til forlængelsens hjørner. I korets nordmur er der en retkantet, kun 60 cm bred præstedør, der har mistet sin overligger (sml. sakristi),
og et rundbuet, smiget vindue med monolitsål og overligger (udvendig højde
112 cm, sålens afstand fra sokkel 230 cm). Skibet, hvis romanske murhøjde er
425 cm, har i nord bevaret to vinduer svarende til korets (højde 104 cm, over
sokkel 280 cm); en monolitoverligger fra et fjerde vindue ligger ved våben
husets vestside. Af skibets døre, som i modsætning til præstedøren bryder
soklen, er den søndre tilmuret, den nordre i brug, men udvidet i lysningen.
Indre. Triumfbuen er rund med overpudsede kragbånd. Både kor og skib
har bevaret flere romanske loftsbjælker.
Tilføjelser og ændringer. Det lille, sengotiske tårn med gavle i øst—vest er
opført af munkesten i munkeskifte samt kvadre fra vestgavlen, men skalmuret
i udstrakt grad. Tårnrummet har uregelmæssigt rundbuet arkade til skibet,
fladbuede vægblændinger i syd og nord samt i vest en blænding, der begynder
ved gulvet, og hvis øvre afslutning er ødelagt af et rundbuet vindue; denne
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Fig. 2. Hjerpsted. Plan 1:300. Målt af El. M. 1955.

blænding er antagelig en mindelse om en oprindelig vestindgang (sml. Emmerlev
p. 1373). Rummet har en samtidig krydshvælving med kvartstensribber og
trækhuller af munketagsten. Adgangen til mellemstokværket, der siden 1857 12
foregår via våbenhusets og skibets lofter, var tidligere ad en fritrappe i nord
gennem en nu tilmuret dør i nordøst. Mellemstokværket har flere samtidige
ankerbjælker, en slank, fladbuet og falset lysåbning til de frie sider og til skibets
loft en brudt gennemgang. På overgangen til klokkestokværket er der radiært
stillede bomhuller; dette stokværks østmur hviler på en spids aflastningsbue,
der er spændt over skibets tynde vestgavl, og til hvert verdenshjørne er der to
fladbuede, falsede glamhuller, af hvilke de vestre er blændet ved skalmuring;
den nyere gavl i vest er glat, mens den østre har bevaret sin blændingsdekoration af Tørninglen-type.
Våbenhuset foran skibets norddør er i sin nuværende form, trods taggavlens
blændinger og kamtakker, næppe ældre end fra o. 1700, men i alt fald dens
øst- og nordmur indeholder sikkert en ældre kerne. Materialet er granitkvadre
og tegl i krydsskifte; den falsede dør har kurvehanksstik med prydskifte af
bindere (sml. dørfløj p. 1396). I det fladloftede indre er der en muret bænk.
Den lille korforlængelse, der antagelig 1715 (jernankre) afløste apsiden, er
opført af genanvendte kvadre og tegl i krydsskifte. Taggavlens dekoration
minder meget om Emmerlev korgavl fra 1648 (p. 1374), men i Hjerpsted indgår
der et udkraget savskifte i de vandrette bånd; forlængelsens eneste vindue, i
syd, har kurvehanksstik, og de tre tilsvarende udformede vinduer i de romanske
afsnits sydmur er muligvis fra samme tid. Forlængelsens indre har fladt loft
som resten af koret.
†Sakristi. 1768 blev murværket forbedret i sakristiet 13 . Bygningen har for
mentlig ligget på korets nordside og haft adgang til koret gennem den gamle præstedør, hvilket kan være årsagen til, at dennes overligger er fjernet (sml. p. 1388).
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Tagværkerne er samtidige med de respektive bygningsafsnit, over de middel
alderlige af eg, over de efterreformatoriske af fyr. Både korets og skibets, der
hviler på svære murremme af kløvede stammer, er stærkt omsatte og supplerede
med fyr, men på grundlag af de talrige oprindelige stykker tømmer, kan det
fastslås, at de to tagværker er af forskellig type; korets svarer til Arrild (p. 1267
fig. 3), uden hanebånd, og skibets til Roager (p. 1171, fig. 4c); skibets østre
spærfag er forskelligt fra de øvrige og hører uden tvivl aldersmæssigt sammen
med koret (sml. p. 1388).
Kirken står i blank mur med hvidtede vinduesindfatninger og blændinger;
tagene er blytækte. Nordsidens vinduer blev genåbnet ved restaureringen 1931
(arkitekt Axel Hansen, Ribe), de øvrige har rundbuede jernrammer fra 1880 9 .
Kor og skib har gråmalet bræddeloft på undersiden af bjælkerne, i skibet delt
i seks felter ved udsavede lister og med reliefskåret indskrift i ovalfelt: Kirckewerrer samme tid . Søren Meckelsen . Hierpsted . Tøge Lydtsen . Kaaldby
anno 1686 14 .
Solur (fig. 12) 1776, på skibets sydmur, af rødbrun kalksten med indskrift i
reliefversaler: Peder Hansen Jerps[ted] Hans Hansen Kolb[y] samt årstallet
og Pol-Höy 55 Gr.
†Kalkmalerier. 1931 blev der afdækket rester af en senmiddelalderlig(?) be
maling i rødbrunt og sortegråt: 1) på korets nordvæg, vestre del, en blomster-
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kurv, 2) på skibets nordvæg, østligste del, overkroppen af en Andreas(?)figur
i naturlig størrelse, 3) på triumfmurens vestside, en slags perspektivisk terning
mønster, der synes at have dækket hele muren, og som mod bræddeloftet af
sluttedes med en frise af kortstilkede blomster (små bægerblade og store,
udsvajende kronblade), 4) i selve triumfbuen, på vangerne det nævnte terning
mønster, på kragbånd og stikkets underside en rankedekoration. Endelig blev
der ved østkanten af skibets østre nordvindue afdækket en navneliste (forteg
nelse over givere?), malet med sorte versaler og af yngre dato: R .. avse..,
[R. Lavsen?], ..Tamsen, B. L. Sørensen, J. Nissen, N. T. Gis.. D. Hansen,
..Bosen, ..Tysen, ..Lassen, ..as Tysen [Las T.], ..Persen. Overhvidtet.

INVENTAB
Inventaret maledes og istandsattes 1685, 1856 og 1931 i forbindelse med
en almindelig restaurering.
Alterbord, muret af munkesten, med (nyere?) skråkantgesims. Flere hvidtelag.
Alterbordsforside (fig. 5) med reliefskåret årstal 1622, fra samme værksted
som antemensalet i Skast kirke fra 1619, begge naive og gammeldags ungrenæssanceagtige arbejder i »Ribestil«. I de lire muslingeskalarkader står dyde-
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figurer: Håbet (uden anker), Troen, Retfærd og Styrke; pilastrene har tunge,
gotiserende blomster; i postamentfeitet akantus, i frisefeltet beslagværk. Pro
filer, gesimser og buepartier er pålagte, alle bunde og tandsnit stemplet med
nioddet snedkerstjerne. Arkader og gesimser er hvide, i øvrigt er anvendt rødt,
gult, matgrønt og sort.
†Alterklæde af rødt fløjl, broderet med guld og sølv, skænket 1751 »af et Par
Folk i Høyer til en Amindelse af deres afdøde Søn«15.
Altertavle, af umalet eg, skåret 1938—40 af bager og billedskærer Peter L.
Brodersen i Hjerpsted og af ham skænket til kirken. I storfeltet relief: Kristus hos Martha og Maria (efter Dorph), i sidefelterne: Moses og Johannes
Døber, i topstykket Golgathagruppe, i postamentet Emmaus.
Altertavle, sengotisk, skab, 143 × 139 cm, og to glatte fløjdøre til malerier
bevaret. Muligvis er det den tavle, der omtales i Ribe ærkedegnens dagbog
1515. Ifølge den havde kirken otte gylden i sine gemmer, som Lukas maler i
Flensborg skulde have for en tavle med S. Johannes. 1521 bemærkes samme
steds, at »the effterskrefne penge haffuer lucas maler fanget wdi vlensborgh
paa en taffuel, xx gyld. plus xii rinske gylden«, og samme år skyldte kirken
Lukas maler 20 gode mark16a. Skabet har omløbende rundstav; der ses spor af
vandret midtdeling og af baldakin. Rammestykkerne er sinket sammen på
gering og holdes på bagsiden sammen af en vandret fjæl med svalehale og
nakke. Fløjenes rammer har stejl karnis forneden og overalt på bagsiden skrå
kant. Samlet med aftrappet fals. 1902 fjernedes et gult kors fra midtskabet,
og i stedet opstilledes et relief af korsfæstelsen, skåret af P. Brodersen (kronik).
I skabet ses rester af kridtgrund med oprindelig rød farve i hjørnerne. 1685
stafferede Rasmus Pedersen Springenberg altertavlen16. Fløjenes meget tarvelige
malerier (fra 1855) forestiller engle. På loftet henligger senere tilføjelser (top
stykke, udsavede vinger m.m.) af ringe kvalitet, alt sikkert fra 1855. 1881 om
tales to gotiske †træfigurer fra en altertavle17 (sml. Haupt II, 580); 1921 kal
des altertavlen for et simpelt brædt, og de deri opstillede figurer enten op- eller
nyskårne. Bag orglet.
Altersølv. Kalk sammensat af dele fra forskellige tider; ældst, fra midten af
1500’rne, er den lave, sekskantede fod med aftrappet fodplade, standkant med
indslåede kryds og små, spidse akantusblade ved overgangen til skaftet. Fra
1700’rne er tre S-volutter på hvert skaftled, ligesom den fladtrykte knop med
smalle, tætsiddende tunger på over- og undersiden. Stort bæger fra o. 1800
med empire-slyngbånd. Godt 17 cm høj. Under bunden indridset: XXVII ½
lot og 26 lott 3 qt. Disk med graveret cirkelkors, hvis arme ender i bladflige
og står på bund af tætsiddende, graverede, koncentriske cirkler. Oblatæske,
skænket 1745, oval, glat, 9 , 2 × 7 cm og godt 4 cm høj, med rundstavkantet
låg; på rundstaven graveret symmetriske akantusblade omtrent som på alter-
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Fig. 5. Hjerpsted. Alterbordsforside 1622 (p. 1391).
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stager nr. 1; på låget graveret, kronet monogram »CP 1745« over krydsede
palmegrene, måske for Christian Petræus, der blev sognepræst 1740. Under
bunden Tønders byvåben og mestermærke BC i hjerte, sikkert for Berendt
Christiansen (Bøje p. 415). Vinkande, hvid, af porcelæn; under bunden flakt
ørn over: CT Altwasser18. Tinflaske (fig. 7), ottekantet, med skruelåg; gra
verede versaler: »Jerpstedt Kirckken-Flasck 1716«; godt 23 cm høj; ude af brug.
*Oblatæske (fig. 6) (pyxis), o. 1250, af kobber med afslidt forgyldning udog indvendig, cylindrisk, 2,3 × 5,5 cm, med kegleformet, 2,5 cm højt låg, der
har været kronet af et kors. Omkring æsken løber en graveret majuskelindskrift:
» * Ecce salvs mvndi verbvm patris ostia vera viva caro deitas«, fortsat på låget:
»integra vervs omo ihesvs nasar(env)s« (»se verdens frelse, faderens ord, den sande
indgang, det levende kød, den ubesmittede guddom, det sande menneske, Jesus
Nazaræeren«). Af bogstaverne er N og D gotiserende. I Flensborg bymuseum.
Alterstager. 1) Sidste halvdel af 1600’rne, glatte, af form som renæssancebordstager (svarende til Højer p. 1037), 59 cm høje. 2) Skænket 1736, af meget
lyst malm, 34,5 cm høje, med fladt hvælvet fod- og lyseskål, midtdelt, flad
knop mellem balusterled; tre retkantede fødder.
Alterskranke 185612, med slanke jernbalustre.
Døbefont, romansk, af granit, af een sten, 69 cm i tvm., af (dobbelt) arkade
type med fire hoveder (fig. 11) på både kumme og fod. Stafferet 1685 af maler
Springenberg16; spor af rød farve. Midt i koret (Mackeprang: Døbefonte p. 307).
Danmarks Kirker, Tønder amt
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Dåbsfad, nederlandsk, o. 1650, af messing, 37 cm i tvm., med drevet frem
stilling af »spejderne« og herudenom cirkelbånd med versalindskrift: GEWART
DER IN FRIDEEA7W..DER IN FRIDE etc. Dåbskande 1931.
Fontehimmel (sml. fig. 4), stafferet 1747, lanterneformet, sekskantet med
udsavede balustre; akantustopstykkerne på de to gesimser og hængestykkerne
under den øvre er fornyet i oprindelig form 1931 af C. L. Brodersen (tre oprinde
lige topstykker er nu anvendt under prædikestolen); gruppen i lanternen, Jo
hannes døber Jesus, er ligeledes skåret af Brodersen. Staffering som stoleværk;
i de to frisefelter sekundær fraktur, hvorunder ældre, tilsvarende skrift: »Gaaer
hen og lærer« etc. »1747 — — Renoviert 1810«. I oprindelig kæde i korets nord
vesthjørne.
Krucifikser. 1) Sengotisk, o. 1450—75, af type som Toftlund (Haderslev amt
p. 837), 45 cm højt; sekundære arme, nyere kors. Over triumfbuen. 2) 1954,
skåret af C. L. Brodersen, umalet eg. Ved prædikestolen.
†Korbuekrucifiks. Beskrives af Haupt (II, 580): Totrediedel størrelse, med
krone, stort lændeklæde, lodret hoved, død; tidliggotisk, med tilslutning til
det i Tønder (p. 960). 1898 faldt det ned og gik i stykker, hvorfor det erstatte
des af et nyt, bronzeret, af zink (kronik). Ifølge beretningen o. 1910 lå det gamle
krucifiks forfaldent på loftet; kronen betegnes som en simpel ringkrone, håret
som blødt faldende, armene stive, med skilte fingre og fødderne korslagte. På
loftet ligger endnu en del af en korsarm med ringskiver langs randen og kva
dratisk afslutning.
Prædikestol (sml. fig. 3) i renæssance, o. 1580, fra samme værksted som
prædikestolen i Løgumkloster (p. 1119) og den tidligere stol i Møgeltønder (p.
1315), nu i Keitum, m.fl., oprindelig af form som en femsidet polygon, nu på
seks fag; de to nærmest triumfvæggen i forlængelse af hinanden og vægfaget
bøjet vinkelret ud fra sydmuren. Denne ændring kan tidligst være foregået,
da stolen fik sin himmel, hvis form passer til stolens nuværende. Prædikestolens fem oprindelige fag viser de fra de to ovennævnte stole kendte dydeskikkelser efter Peter Flötners plaketter (jfr. under Møgeltønder): »Iusticia« med
sværd og vægt, »Fides« med kors og kalk (fig. 8), »Spes« uden attribut, dan
sende, i pirouette, »Fortitudo« med søjle og »Temperantia« hældende vand i
vin; i partiet over bueslaget skimtes »perspektivhuller« under overmalingen. I
de konkave hjørnelister står langstrakte, flade hermer. Herme nr. 2 fra syd
væggen er gennemsavet og støder lige op til nabofeltets herme. I frisefelterne
reliefskårne versaler: »Herrens ord bliver evindeligt« på latin og i postamentfelterne
englehoveder;
under
malingen
på
postamentfremspringene
skimtes
indlagte firkantfelter.
Det senere felt, nærmest triumfmuren er tilsat i årene efter alterbordsforsidens udførelse, idet vi her møder et relief (fig. 8) af »Styrken« med »Forti« i
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Fig. 6—7. Hjerpsted. 6. *Oblatæske
(p. 1393). 7. Vinflaske 1716 (p. 1393).
L. L. 1955

navnekartouchen, stivere end de andre prædikestolsfigurer og efter samme
skabelon som alterbordsforsidens »Styrke«, men dog mere rutineret skåret end
denne. Fra samme hånd stammer de fire englehoveder under stolens hjørner.
1931 anbragtes dels topstykker (tre) fra fontehimmelen, dels nyskårne som
hængestykker, og de to englehoveder mellem dem nærmest triumfvæggen til
sattes. Kanneleret, jonisk bæresøjle. Opgang gennem triumfmuren.
Himmelen, vel fra begyndelsen af 1620’rne, har gesims med fyldinger under
æggestav og ædelstensbosser på hjørnerne. I fyldingerne reliefversaler (latin):
»Math. X. Thi det er ikke eder, som taler« etc. De fem topstykker er af Tønder
type med småfigurer af (fra venstre): Peder, Bartholomæus, Filip, Simon og
Johannes. Under hjørnerne englehoveder (eet fornyet) og mellem dem smalle
hængestykker. I hængestykket mod vest spores i et lille midtfelt rester af tre
reliefversaler, hvoraf kun de to kan læses: ? CL (snedkersignatur?). Selve lof
tet er, formentlig i baroktiden, fornyet i fyr. 1685 stafferede maler Springen
berg prædikestolen16; den maledes atter 1855—5612 og 1931. Storfelternes
relieffer er hvide; blå baggrund for hermer, englehoveder og apostelfigurer.
Stolestader (fig. 3) med barokke, trekløveragtigt afsluttede gavle og eenfyldingsdøre, formodentlig fra o. 1750—75, begge dele gjort bredere i nyere tid,
sikkert 1855, da bænke og rygstød fornyedes (kronik). De fire døre under vest89*
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pulpituret har beholdt deres oprindelige bredde (37 cm), ligesom 19, der ligger
på loftet; disse har desuden bevaret deres oprindelige S-formede klinkefald. I
salmebogshylderne er indsat gamle brædder med sortmalede reliefversaler,
f.eks.: »Hielp mig fra alle mine forfølgere og redde mig Ps. 7. 1623«. Indgangspanelet består til dels af renæssancefyldinger fra o. 1580 (jfr. degnestol), bl.a.
fem fyldinger med foldeværk; her er også indsat et brædt med englehoved om
givet af rosetter. På loftet ligger et 395 cm langt fyrrebrædt med fladsnit sva
rende til en del af indgangspanelet. Ifølge Haupt var næsten hele nord- og
sydvæggen dækket af panel med enkle renæssancefyldinger. Stoleværket er nu
cremefarvet med blå kanter foroven; under denne overstrygning ligger ældre
blåt med grønt skær.
Flere smukke smedejernsstandere på loftet, een med P. M.
Skrifte- eller præstestole (sml. fig. 4). 1) Af skabstype, med fyldinger forneden
og gitter (skydevinduer) foroven, sammenstykket af renæssance- og barok
panel (ifølge beretningen o. 1910 bar den årstallet 1715); gamle bukkehornsbeslag og klinklås med udstanset: HHI — IV ? S. Farve som stolestaderne.
I korets sydvesthjørne, foran opgangen til prædikestolen. 2) Af samme type,
tre fag med skydegitter foroven; blåmalet. På loftet.
Ifølge indberetn. o. 1910 var der under pulpiturets nordre del et †»Jordemoderbur«.
†Kirkekiste, af eg, stærkt jernbeslået, omtalt 1881 under sager ude af brug17.
Dørfløj, af eg, med pladelås og nøgle, muligvis fra 1709, hvilket årstal fin
des på nøglen. I våbenhuset.
Pulpitur i vest på seks stolper, deraf to balusterformede med kapitæler
hvorpå: 1709—1931. 10 malerifelter adskilt af slanke barokfyldinger med bue
tunger, lignende i frise og postament, de sidste med skrift; gennembrudt hængeværk af S-bøjler adskilt af hjerter; smal trappeopgang i tårnrummet. Maleri
erne (jfr. Døstrup pulpitur) efter gængse kobberstik19: 1) Bebudelsen; herunder:
»Du skalt undfange ... Luc. 1, 31«, 2) fødselen, Gal. 4,4, 3) omskærelsen, Luc.
2,21, 4) dåben, Matth. 3,17, 5) nadveren, 1. Cor. 11,26, 6) Golgatha, på kor
set, Joh. 19,18, 7) gravlæggelsen, Matth. 27,59, 8) opstandelsen, Apoc. 1,18,
9) himmelfarten, Marc. 16, 19 [galt opmalet: 16,27], 10) dommedag, Matth.
16,27. Façaden er mørk cremefarvet med hvide bosser og profiler om male
rierne, ultramarin og grå æggestav, gråt hængeværk. Maleriernes hovedfarver
brunt og rødt. På pulpiturets bagside, sydligste fag, ses under malingen:
N . I L . M . N . 17 (resten borthugget).
Orgel leveret af Johs. Andersen og co., Ringkøbing, til Folding kirke (Ribe
amt), hvorfra 1945 købt til Hjerpsted1. Manual, tre stemmer, trædepedal.
Pengeblok, 17—1800’rne, af eg, 78 cm høj, sparsomt jernbundet, jernlåg med
pengetragt, to halvmåneformede hængelåse. På loftet.
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Fig. 8. Hjerpsted. Prædikestolsdetalje (p. 1394).

L. L. 1955

Fire salmenummertavler med S-bøjle-rammeværk, til at skrive på med kridt.
Sortmalede. På loftet.
Præsterækketavle 1938, skåret af P. Brodersen (sign.). På skibets sydvæg.
Relief, malet, Kristus banker på døren; skåret af P. Brodersen og skænket
af samme 1906 (kronik). På korets sydvæg.
To enkle ligbårer, stigeform, sortmalede; på loftet.
Klokker. 1475, ifølge Uldall (p. 223) støbt af Peter Hanssen, Flensborg.
Slanke minuskler i dobbelt skriftbånd: »maria bin h geehten dat kerspel to
herpetsde let my gehten in de ere sente iohan(n)es ihesvs nasarenvs rex ivdeorvm
mcccclxxv god gef siner sele cat(!) de myge gothen hat« (»Maria er jeg kaldet,
Hjerpsted sogn lod mig støbe til ære for S. Johannes; Jesus af Nazareth, jø
dernes konge. 1475. Gud give hans sjæl råd (cat for rat), som har støbt mig«).
Tvm. 78 cm; revnet og svejset 1909—10 af Ohlsson, Lübeck (kronik), atter
svejset 1955 og nyophængt af Aug. Nielsen, Roslev.
Gammel klokkestol af eg.
GBAVMINDEB
Epitaf 1683, over Tyge Thomsen (fig. 9), snedkret. Storfeltet flankeres af »Troen«
og »Håbet« (med fugl), topstykket af snosøjler, gavlen af Moses og Abraham (skrift
bånd). Topfiguren, Kristus stående på drage og kranium, nu over skibets nord
dør. Billedskærerarbejdet, især de karakteristiske hoveder (fig. 10) med store
øjne og diminutiv hage, svarer ganske til Højers fontehimmel fra 1685 (p. 1038)
og er fra samme værksted. I storfeltet maleri, olie på træ, af »fodvasken«; ar-
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rangementet med pulten, bogen og
de brændende lys i baggrunden til
venstre har maleren taget fra et
stik af Rubens’ nadver. Farverne
er mørknede, lidt urene, med hvide
glanslys, mørk interiørbaggrund og
vissengrønt draperi. I topfeltet gyl
den fraktur på sort: »Zur Gottes
Ehren und dem Ehrbahren Wohlgeachten Sehl. Tycho Thomsen
seinen Lieben Vatter und seinem(!)
lieben Mutter, der Ehr und Tugend
sahme Sehl. Anna Tychse(n) ist
diese Epitaphium aus kindlicher
Liebe zur Christlicher Gedächtnis
dieser Kirche(n) verehret von ihren
liebe(n) Sohn Thomas Tychse(n).
1710 de(n) 7. May von dene(n)
nachlebende(n) Erben Renoviret
worden«. Opbyggelige indskrifter i
hængestykket og gavlfeltet. Den
brogede staffering fra 1710 gen
tager sikkert i hovedsagen den
oprindelige. Til epitafiet er ifølge
Danske Atlas 15 knyttet den tra
dition, at det var skænket af skip
per T. T. efter løfte givet i havs
L. L. 1955
nød. På korets nordvæg; sml. grav
Fig. 9. Hjerpsted.
Epitaf 1683, over Tyge Thomsen (p. 1397).
sten nr. 2.
Mindetavle over faldne i verdenskrigen 1914—18, af P. Brodersen. På ski
bets nordvæg.
Gravsten. 1) O. 1664. »...dannemand Hans Tycksen, kirckewerger ... sogne
fog.. udi ...rvpsted sogn ... 1664«. Grå kalksten, 236 × 130 cm, med forvit
rede reliefversaler i randskrift; hjørnecirkler med evangelisttegn, retkantfelt
med opstandelsesrelief i oval laurbærkrans, lille felt herunder med dødssym
boler. Ved korets østmur.
2) O. 1665. Tyge Tomsen, »kirkewerger och sandmand udi Hierpsted udi 36
aar«, d. 5. feb. 1665, 78 år gl., og hustru Anna s[al]. Tyge Tomsens, d. □
Som foregående, 203 × 102 cm, og med omtrent samme udstyr. I fire stykker,
der sammenholdes af jernbånd. Syd for kirken. Sml. epitaf.
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Fig. 10—11. Hjerpsted. 10. Detalje af epitaf 1683 (p. 1397). 11. Detalje af døbefont (p. 1393).

3) O. 1718. Tyge T... »kirckewerger til Hierepsted kirck oc sandermand«,
d. 18. juni 1712 ... og hustru Bold..., d. 18. dec. 1718, 84 år gl. Som fore
gående, 198 × 123 cm, og med omtrent samme udstyr; indskriften stærkt for
vitret. Ved korets østmur.
4) O. 1740. Nicolaus Claudius, sognepræst her 15½ år, d. 4. jan. 1740, 62
år og 2 mdr. gl. Lysrød kalksten, 165 × 120 cm, med fordybede versaler i felt
med affasede hjørner. Akantusværk. Ved korets østmur.
5) O. 1743. Merred Chrestens kone af Ierrsted, d. 13. juli 1743, 61 år gl. »Die
lefvede til samen i 37 aar«. Lysgrå kalksten, 93 × 67 cm, med reliefversaler i
oval; i to stykker. Ved korets østmur.
6) O. 1801. Johann Rethelef Jensen, f. i P...ebul 4. okt. 1728, d. i Ierpsted
23. juli 1801, og hustru Maria Jensen f. i Høier 1. feb. 1736, d. i Ierpsted 30.
nov. 1791, »begge Stedets Præstefolk«, samt Maria Jensen, f. i Høier ... d.
juni 1798, ... Carstensen... d. 4. feb. 179?. Lysgrå kalksten, 173 × 122 cm,
med reliefversaler. Retkantet skriftfelt i blad- og blomsterramme; tværriflet
kant. Øst for kirken.
7) O. 1828. Mette Maria Outzen, pastorinde, f. 30. juni 1791, d.... 1828.
Grå kalksten, 83 × 63 cm, med fordybet skriveskrift. Øst for kirken.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Hjerpsted præstearkiv: Cd. 1728—94 (div. år). Kirkeregnskaber for Hjerp
sted sogn. — C 2. 1842—1916. Kirkeregnskabsbog. — Tønder provstearkiv: 1637—1873.
Kirkeregnskabsbog. — Tønder kirkevisitatorium: (aflev. fra Kiel) nr. 642. Betr. die Kir
che zu Jerpsted de 1724—1858. — Hjerpsted sogn. —Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium:
1873—77. Kirkevisitatorialsager fra Hjerpsted, Randerup og Visby sogne. — Se i øvrigt
arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Gemeindechronik o. 1896 ff. (i
Emmerlev præstegård, arkivet). Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, M. Mackeprang 1921 (notitser) og Eg
mont Lind 1931 (kalkmalerier). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik
Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1955.
Haupt II, 579 ff. — C. M. Petersen, i Den nordslesvigske Kirke (under red. af H.
Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 99 ff.
Den nordslesvigske Kirke p. 100. 2 SJyAarb. 1941, p. 3. 3 Repertorium 2. rk.
nr. 9012, 12401. 4 Johan Hvidtfeldt, i SJyAarb. 1941, p. 54. 5 Jensen. Statistik p.
392, jfr. Danske Atlas VII, 287. 6 SJyMaanedsskrift 2. årg., 1925—26, p. 192. 7 Flens
borg Avis 14. sept. 1935 (optegnelse i Dansk Folkemindesamling). 8 Haupt II, 579
og Sønderjydske Stednavne. I I I . Tønder amt, 1933, p. 316; jfr. Danske Atlas V I I , 287.
9 Hjerpsted præstearkiv: 1842—1916. Kirkergsk. 10 Den nordslesvigske Kirke p. 100.
11
På de synlige sokkelkvadre ses forlæg for to endelisener og fem mellemfaldende, men
da tre sokkelsten under gavlen er skjult af gravsten, kan der meget vel være forlæg for
endnu en mellemfaldende lisén. En opdeling af apsis med et lige antal felter er det al
mindelige, men som eksempel på et ulige antal kan dog nævnes den fine apsis på Staby
kirke, Ulfborg hrd., Ringkøbing amt, se H. Storck: Jydske Granitkirker, 1903, p. 8.
12
Tønder kirkevisitatorium: 1856—62. Visitationsprotokol. 13 Hjerpsted præstearkiv:
1728—94. Kirkergsk. 14 Ifølge regnskaberne (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidia
konatets kirkeregnskaber for Lø, Møgeltønder m.fl. hrdr. 1554—1700) blev der lagt nyt
loft i kirken 1641, men også 1787 (note 13) må der have været arbejdet på kirken, bl.a.
med indlægning af bjælker. 15 Danske Atlas VII, 287. 16a SJyAarb. 1941, p. 6. 16 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø, Møgeltønder m.fl. hrdr.
1554—1700. 17 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: ang. kirkebygninger og deres in
ventar 1879—1920. 18 Måske den alterkande, der købtes 1854 (note 9). 19 Således
svarer omskærelsen til Haderslev hospitalskirke, skab (Haderslev amt p. 217 f.), røverne
i Golgatha-scenen til Emmerlev altertavle (p. 1376), dommedagsscenen til loftsmaleriet
i Ubjærg (p. 1284; Goltzius-stik), hyrdernes tilbedelse, nadveren og Golgatha til Døstrup
pulpitur etc.
1

L.L. 1955

Fig. 12. Hjerpsted. Solur 1776 (p. 1390).

Fig. 1. Ballum. Ydre, set fra øst.

El. M. 1955

BALLUM KIRKE
TØNDER-HØJER-LØ HERREDER
irken, der 1514 omtales som viet S. Nicolaus1, betalte 8 skilling engelsk i cathedraticum og på reformationstiden 4 skilling engelsk i procuratio (sml. p. 1025). 1216
fik Ribebispen, til hvis arkidiakonat kirken lå, bekræftelse på henlæggelse af indtægten
af kirkerne i Tønder og Ballum til to nyoprettede præbender2. Ved reformationen kom
kirken under kongen, men 1661 erhvervede Hans Schack patronatsretten3, og kirken
hørte derefter under grevskabet Schackenborg, indtil den overgik til selveje 1. oktober
1931. Siden 1921 har Ballum og Skast haft fælles præst.
Under svenskekrigen led kirken meget. I et bønskrift til kongen 1654 om hjælp til
kirkens istandsættelse anføres, at svenskerne havde brugt kirken som forsvarssted og
haft kanoner i tårnet33.
Til en sten i kirkemuren med mærker som efter fem fingre er hæftet det vanlige sagn,
at en kæmpe fra Rømø skal have kastet den efter kirken4. — Om søndre †våbenhus
meddeler pastor Fr. Blechingberg 17545 det sagn, at det skal »være obbygt for Rang-
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Fig. 2. Ballum. Plan 1:300. Målt af John Petersen 1956.

Disputes eller anden misforstaaelses Skyld af en Frue ved Navn Maria, boende paa
Bovens Mark, da liggende til Ballum Sogn, som det nu hører til Schads [d. e. Skast]
Meenighed, hvis Kirke hun omsider skal have ladet bygge«. Angående våbenhusets an
vendelse til skole, se p. 1406. Angående et til gravsten nr. 4 knyttet sagn, se p. 1416.

Kirken ligger helt mod nordvest i sognets bebyggede del og i det byafsnit,
som bærer navnet Vesterende-Ballum6. Den store kirkegård hegnes af kløvog kampestensdiger, der flere steder i nord og vest er brudt af bebyggelse fra
ældre tid. Foruden adskillige mindre åbninger i syd, vest og nord findes der
tre murede portaler, en med køreport og fodgængerlåge i øst (nær nordhjørnet),
en lignende i vest (nær sydhjørnet) og en med fodgængerlåge i selve sydøsthjørnet; den førstnævnte, muret af store, røde sten i krydsskifte på kampestenssyld, er sikkert ældst, fra renæssancetiden; den har falsede, uregelmæssigt
rundbuede åbninger, svungne gavlkonturer med skorstensagtige kamtakker og
blydækket sadeltag; den tilsvarende portal i vest (fig. 5), har rundbuede åbninger
og er af en lignende sten som vestportalen, mens den øvre del ligesom fodgænger
portalen i kirkegårdens sydvesthjørne er muret af små, røde sten; portåbnin
gerne har tremmelåger af træ, fodgængeråbningerne har drejekors; portalerne
i øst, vest og sydøst omtales første gang i regnskaberne henholdsvis 1652,
16547 og 18638, en †nordre nævnes 16557 (sml. riste).
†Kirkeriste nævnes 1655 i nord7, 1735 i øst og vest9.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, sakristi og tårn fra go
tisk og et nordre våbenhus fra renæssancetiden; et søndre våbenhus og en
tagrytter er forsvundne. Orienteringen har afvigelse til nord.
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Bygningens romanske del er opført i to tempi, først
apsis og kor med triumfmur, som var inddraget under
kortaget, dernæst skib; alle tre bygningsafsnit har ensartet
profileret sokkel af granit (p. 1132, fig. 38) og derover et
skifte granitkvadre; byggematerialet er i øvrigt rhinsk tuf,
der i skibet synes stærkt blandet med røde munkesten,
(27—28 × 12,5—13 × 8—9 cm); skibets gesimsfrise synes
helt af tegl. I korets overvægge, som dækkes af et ganske
tyndt pudslag, og i triumfgavlens østside er tuf’en formuret
i 8—10 cm tykke skifter med smalle fuger, der er indtrykket
foroven og i venstre side; gavlens vestside er støbt i ret
tynde lag af håndstore kampesten, der ligesom de kampe
sten, som ses i skibets murkrone, er havsten.
Apsiden er ved seks lisener delt i syv rundbuede blæn
dinger; lisenerne har retkantet forlæg i den profilerede
sokkel og højt postamentled; i buernes vederlagshøjde er
der et svagt markeret kragbånd og over dem en gesimsfrise
af krydsende rundbuer. Af apsidens tre oprindelige vinduer
er det midterste åbent, de to yderste står som indvendige
nicher (jfr. kalkmalerier); i blændingsfelterne nærmest koret
er der brudt fladbuede, falsede, nu tilmurede vinduer. —
Hver af korets langmure er forneden delt af tre lisénstumper,
Fig. 3. Ballum.
hvoraf i alt fald de nordre har postament som apsidens, Tårn. Snit, set mod øst.
1:300. Målt af Mette
men lisenerne standses her af en horisontal rundstav i højde
Pihler 1956 (p. 1405).
med apsisblændingernes vederlag. Langmurenes øvre del
optages af en lang, lav blænding afsluttet med en rundbuefrise; det rund
buede stik over nordmurens tilmurede vindue deler blændingen i to halv
dele, idet stikket når helt op til rundbuernes vederlag (blændingens sål
ligger i højde med vinduets vederlag). Vestligt i nordmuren er der en sokkelbrydende, vistnok rundbuet præstedør (ca. 200
×
80 cm), der er tilmuret i
gotisk tid.
Det lidt yngre skibs langmure (højde over sokkel ca. 7 m) er delt i fem felter
af fire lisener, der har selvstændig granitsokkel (p. 1132, fig. 39—40) direkte
over hovedsoklen. Lisenerne, hvoraf sydsidens kun er brudstykker, er ført op
til, men er uden forbindelse med den gennemløbende rudefrise (sml. DK. Ma
ribo p. 18, fig. 7). Mens hverken apsis eller kor og de dermed samtidige øst
hjørner af skibet har endelisener, tyder en lisénsokkelkvader i skibets sydvest
hjørne på, at sådanne tidligere har været at finde på skibets vesthjørner10.
Skibets døre, af hvilke den søndre er tilmuret, sidder i det andet blændingsfelt
fra vest; den nordre er fladbuet med udvendigt spejl, hvis omsluttende stik
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Fig. 4. Ballum. Ydre, set fra nordøst.

El. M. 1955

af tuf og tegl snarere må kaldes fladbuet end rundbuet. Kun to af nordsidens
vinduer skimtes gennem pudsen, sydsidens er omdannet.
Triumfmurens taggavl (sml. ovfr.) indtil korets taglinie er som nævnt sam
tidig med koret, hvorimod forhøjelsen hører sammen med skibet ligesom den
vestre taggavl. Korets østgavl med stigende rundbuefrise er fra forrige år
hundrede, men gengiver muligvis ældre forhold.
Indre. Apsiden, der dækkes af et halvkuppelhvælv af tuf, har umiddelbart
under vinduerne (ca. 1,5 m over nuv. gulv) et horisontalt bånd, som vistnok
er et simpelt udkraget skifte; apsisbuen er falset. Den høje triumfbue har
hulet (eller skråkantet) granitsokkel og enkle, tykt overpudsede kragbånd
(med udsparing for korbuebjælke); skibets romanske loftsbjælker er bevaret.
Romanske ornamentsten. I tårnets sydmur ses en omtrent kvadratisk granit
kvader (ca. 40 cm) med en dobbeltvolut. En ligeledes reliefhugget, 180 cm lang
kvader, der ved et brud er delt i to, blev 1956 udtaget af samme mur; sidst
nævnte, som må skønnes at være en dørkarmsten, har på tø sider (tværsnit som
en ligebenet, retvinklet trekant) ni rundbuede arkader.
Ændringer og tilføjelser. Formentlig omkring 1400 fik koret et krydshvælv med
spidse skjoldbuer, profilerede ribber (rundstav med skarp ryg) og rund slutsten.
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Fig. 5. Ballum. Kirkegårdsportal i vest (p. 1402).

El. M. 1955

Sakristiet på korets nordside er middelalderligt, af munkesten i munkeskifte;
flankemurene har dobbelt savskifte, og et lignende findes i fodlinien for tag
gavlen, hvis dekoration er af Tørninglen-type med fem højblændinger. Det
indre, som har krydshvælv med kvartstens ribber, har samtidig dør til koret;
den rundbuede dør til kirkegården er fra 1738 ligesom vinduets nuværende
form11. Blechingberg5 beretter, at der »fra Arrilds tid er bleven skriftet og
endnu bliver skriftet« i sakristiet, som 1857 kaldtes »Skriftestolen«12.
Tårnet (fig. 3), af Tørninglen-type, er opført af munkesten i munkeskifte,
men stærkt om- og skalmuret i syd og vest, sidst 1956. Tårnrummet, der har
spidse, skjoldbuelignende vægblændinger (begyndende 40 cm over nuv. gulv)
til de frie sider, krydshvælv med kvartstens ribber og spids arkade til skibet,
var indtil 1862 udskilt fra dette ved en tre alen høj bræddevæg og indrettet
til materialrum med kalkkule. Året efter indrettedes det til våbenhus og for
synedes med en skillemur i tårnarkaden og en vestindgang med halvsøjler og
jernvindue8. Fra tårnrummet var der tidligere adgang til trappen i nordvest,
men nu er der en udvendig dør i trappehusets vestside; trappen, der er noget
indhugget i skibets romanske vestgavl, har rund spindel, loft af fladbuede, ud
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kragede binderstik og fladbuet, falset overdør til mellemstokværket; i dettes
halve højde er der en række radiære bomhuller, og tilsvarende findes lige under
gavlenes fodlinie. Klokkestokværket, hvis syd- og vestmur er fornyede, har i
nord og øst et fladbuet, falset glamhulpar. De to urørte taggavles blændingsdekoration svarer helt til sakristiets; gavlenes brandstænger er fjernet siden
193213.
Nordre våbenhus er i sin nuværende form efterreformatorisk; materialet er
store, røde sten i krydsskifte; i den glatte nordgavl, som antagelig stammer
fra reparation efter stormskade 18658, er der en fladrundbuet dør, i øst to vin
duer og i vest en dør, alle af nyere dato. Tilbygningen, som 1616 kaldtes »den
nørre Schreffuilse«14 og 1627 »den Nør skrøvs«7, tjente indtil 1863 som våben
hus, opbevaringssted for begravelsesrekvisitter samt til blystøbning (i nord
vesthjørnet findes en senere indføjet blystøberkamin), men nævnte år indrette
des det helt til materialkammer (sml. tårnrum) og forsynedes med en kalkkule
i nordøst.
†Søndre våbenhus, der lå lige over for det nordre, og som var en del mindre
end dette5, blev nedrevet 185915. Søndre »skrift«, hvori kirkens materialer op
bevaredes, blev 1656 på begæring bevilget dannemand Andreas Thomsen, Ballum (sml. epitaf), da kirken ikke selv behøvede samme kapel, og da A. Th. har
gjort temmelig forstærkning til kirkens vedligeholdelse16. 1703 og 1705 kaldes
bygningen henholdsvis søndre skrifte og våbenhus17, men sandsynligvis var
den allerede på dette tidspunkt indrettet til skole for hele sognet, fra 1740 kun
for nr. distrikt5. En skorsten blev opsat 172317, en kakkelovn 17419. Senere
benyttedes bygningen til »Grandestue«18 for sognets beboere, og som sådan
omtales den 18558.
†Tagrytter, 170317 kaldet »Stillems-huset« (sml. †messeklokker p. 1412), be
skrives 17545 som et firkantet, med bly belagt skjul eller lidet tårn på tre op
rejste stange, samme skjul synes at være fire alen høj fra neden til spidsen,
foruden den derpå værende »pæl og knab«, den sidste af kobber og snildere i
skabning end de omtalte fire nederste på det andet tårn (sml. tårnets †brand
stænger, p. 1406). Tagrytteren, der har efterladt sig spor i korets tagværk (sml.
også klokkerebshuller i hvælv), var formentlig gotisk som dette; 1865 blev tag
rytteren nedtaget19.
Tagværkerne er alle af eg og samtidige med de respektive bygningsafsnit med
undtagelse af korets, der hører sammen med hvælvslagningen. Apsidens er lidt
ændret, og skibets (fig. 6), af type som Roager (p. 1171, fig. 4 c), er i gotisk
tid (før tårnets opførelse) suppleret og forstærket på sindrig måde. Spirkon
struktionen (fig. 3) er typisk for tårne af Tørninglen-type.
Tårnet står i blank mur, resten hvidkalket; blytage, på våbenhuset dog tegl.
De flad- eller fladrundbuede vinduer har jernrammer i skibet, trærammer i de
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Fig. 6. Ballum. Skibets romanske tagværk med den omfattende gotiske
afstivning (p. 1406).
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øvrige afsnit. Gulve af træ i stolestader og sakristi, i øvrigt af gule fliser og mur
sten, i tårnet suppleret med nogle kalkstensfliser. Hvælvene er hvidkalket med
gule ribber; skibets grå- og blåmalede »bjælkeloft« er ophængt under de ro
manske bjælker.
Vindfløj på tårnet, af kobber og med udstanset årstal 1839; selve fløjen er
lavet af ny 1839, men efter den †fløj, som bar årstallene 1699 og 1790; stang
og kugle stammer fra den ældre20. O. 1628 blev en †fløj nedtaget7 og en ny
med stang og kugle forarbejdet21.
†Solskive , nedtaget og malet 1628—297.

KALKMALERIER
I apsiden, i dens vinduer og på apsisbuen findes senromanske kalkmalerier22
fra o. 1250 eller lidt senere. Noget er ødelagt ved gennembrydningen af de to
sekundære vinduer (p. 1403), andet ved indsættelsen af et anker 190223. Kalk
malerierne omtales tidligst i regnskaberne 184612, hvor det siges, at dekoratio
nerne på muren bag alteret ikke tager sig godt ud; 189624, ved apsidens istand-
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Fig. 7—8. Ballum. Kalkmalerier. 7. Apsidens apostelfrise, detalje (p. 1408).
8. Madonna i solgisel samt yngre indvielseskors (p. 1408).

sættelse, opdagedes apostelrækken. Engang efter 1900 er væggen blevet overkalket tilligemed malerier på korets og skibets vægge (jfr. ndf. og under †epi
tafier). Apsismalerierne genopdagedes 1922, afdækkedes 1931 og restaureredes
1936 af Egmont Lind, ved hvilken lejlighed de to romanske vinduer åbnedes
som nicher indvendig, og dekorationen her konserveredes.
Apsidens malede motiver er de samme som i de andre sønderjyske kirker,
hvorfra der kendes apsismalerier, og fra samme tid, †Starup (Haderslev amt
p. 425 f.), †Hviding (p. 1139 f.) og Broager (Sønderborg amt): Kristus tro
nende i mandorla, omgivet af evangelisttegnene og flankeret af to eller tre fi
gurer, her Maria og Johannes samt to andre, bag Maria en bisp uden glorie
(muligvis kirkens værnehelgen), bag Johannes en ubestemmelig skikkelse. I
vindueshøjde en apostelfrise (fig. 7), af hvis betegnelse kun navnene på Petrus,
Jacobus og Bartholomæus var bevaret. I de to nyåbnede vinduer var der medailloner med hoveder, alt ledsaget af smukke bladornamenter. Af de frem
dragne billeder konserveredes og istandsattes kun de seks apostelfigurer på
hver side af midtvinduet, samt motiverne i vinduessmigene. — Under apsisdekorationen, der var malet på et tyndt lag hvidtekalk, lå en ældre, ubestem
melig dekoration direkte på pudslaget.
På korbuens vanger afdækkedes 1931 i nord inderst på pudslag et ind
vielseskors, herover, på et hvidtekalklag, en sengotisk Madonna i solgisel (fig. 8),
hvorover der atter lå et indvielseskors (fig. 8). Overhvidtet.
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Fig. 9. Ballum. Indre, set mod øst.
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På sydvangen afdækkedes sparsomme rester af en helgenfigur i lille måle
stok, delvis sværtet af os fra en olielampe, fra hvis ophængningskrog hullet
i muren endnu konstateredes. Maleriets bevaringstilstand var i øvrigt så ringe,
at man lod det overhvidte.
På korets vægge konstateredes 189625 kalkmalerier »rechts und links neben
dem Chorgewölbe«, »Engelfiguren in terrakotta mit Gloriole« (kronik). 188825
nævnes kalkmalerier på skibets nordvæg, og der omtales et våben, der skal
have tilhørt en i Ballum i 1400’rne død adelsmand (jfr. †epitafier p. 1415); det
siges at være overkalket 1732. Ved eftersøgning 1888 fandtes på nordvæggen,
ca. 5½ m fra kormuren, to meter over gulvet og strækkende sig op til loftet
en engel i bryststykke med udbredte vinger (1,50 m) »som bærer af hele frem
stillingen«; ved siden af hver vingespids en basunblæsende engel. Over disse
var der to englefigurer, den ene med sværd og vægt, den anden støttende sig
til en rulle. Herover igen to basunblæsende engle og øverst en figur med nøgen
overkrop og sværd i (ved?) venstre side. Formodentlig har det drejet sig om
en dommedagsfremstilling.

Danmarks Kirker, Tønder amt

90
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Fig. 10. Ballum. Maleri på alterbordsforside (p. 1410).

N. E. 1955

INVENTAR
Alterbord, middelalderligt, muret, bagsiden fri, men pudset, de andre sider
dækket af panel. Alteret har været viet S. Nicolaus og jomfru Maria, thi i en
helgengrau fandt man, da altertavlen fornyedes, et *relikviegemme 26 , en rekt
angulær blyæske af en godt 1 mm svær blyplade, 9 × 7 , 3 cm og ca. 3 cm høj,
ligesom låget overklippet i de fire hjørner og vinkelbøjet. På låget indridsede
minuskler: »S(an)c(t)i nikolai / S(an)c(t)æ Virgin(is)«. I æsken en lille, rød, spids
silkekalot, firdelt af lodrette sømme i reliefbroderi med guldtråd og knude for
oven. I kalotten indstukket en knoglestump; desuden findes syv afrevne tøj
stumper, sikkert silke, i grønt, gult, rødt, brunt, hvidt og to stykker vistnok
i dekomponeret rødt. På Schackenborg.
Alterbordsforside med profilramme og eet stort maleri (fig. 10), fra første
halvdel af 1600’rne, Kristi besøg hos farisæeren, og synderinden der salver hans
fødder og aftørrer dem med sit hår, kopi efter Marten de Vos gennem kobber
stik 1592 ved Raph. Sadeler. Gode, kraftige, stærkt brogede farver; især Kristi
ansigt noget overarbejdet. Forneden mod nord versalindskrift: »Luc. 7. v 36.
Hende skal mange synder tilgives« etc. på latin. Istandsat 1926 af Niels Termansen.
På †alterklæde, af rødt fløjl, skænket af grev Otto Didrik Schack, død 1741,
fandtes Schacks våben broderet5.
Altertavle, tidligere med årstallet 180127 (ell. 04), i enkel klassisistisk stil
med glatte sidepilastre, der 1924 forsynedes med høje postamenter; samtidig
blev topstykket, Jahve i stråleglans, erstattet af et fyldingsbrædt med fire ro
setter, og et maleri af Larsen Stevns, Kristus og synderinden (hvem vil kaste
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Fig. 11—12. Ballum. 11. Sygekalk 1745 og vinflaske (p. 1411). 12. Alterkalk 1733 (p. 1411).

den første sten?), indsattes i storstykket. Maleriets farver er ret medtagne, og
mørke pletter er slået igennem.
†Altertavle, 1790 omtalt som stærkt forfalden28, var ifølge Abildgaard29 en
gotisk tavle med »Slaugdørre«, »fuld af Billeder kunstig udhugne«; eet af »Bil
lederne« forestillede Marias himmelkroning, »en aldrende, siddende Mand ...
ved hans høire Side et kroned Qvinde Billede med udslaget Haar«.
†Mariatavle(?). I ærkedegnens dagbog 1514 omtales den hellige jomfru med
»et Sjæpel« [krans ell. krone]1.
Altersølv. Kalk (fig. 12) 173330, 25 cm høj. Krucifiks forsvundet. Tønder by
stempel og W T i oval for Tønderguldsmeden Wilh. Tim (Bøje 2836). Stor disk,
18 cm i tvm., uden kors, men med graveret Gudslam og blodet vældende fra
brystvunden i en kalk. Oblatæske af plet. Inventariet 1807 omtaler en †oblat
æske af strå31. Vinkande 1930. 1514 havde kirken tre †kalke med †diske 32 ,
een †monstrans, to †sølvskåle, en forgyldt †dåse af kobber (ciborium(?), jfr.
Hjerpsted p. 1393) samt et †vaskefad af malm5.
Sygekalk (fig. 11) 17459, 17,2 cm høj, omtrent svarende til Emmerlev kalk
nr. 2 (p. 1377) og med samme indskrift og stempler (Bøje 2844). Disk med
cirkelkors, uden stempler. Vinflaske (fig. 11) af glas, vel samtidig med kalken.
90
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Alterstager. 1) Gotiske, fra sidste halvdel af 1500’rne, med ret rig ringprofilering på det meget tynde cylinderskaft; næsten ens fod- og lyseskåle af van
lig sengotisk form; tre ben endende i dyrepoter. Kun 30,5 cm høje. 2) Barokke,
1648, med glidende profiler på de dybe fod- og lyseskåle og stor skaftkugle;
spor efter tre ben. På den ene stage indprikket: »Catrina Peters Anno 1648«,
på den anden: »Peter Nilsen R M B V / sines olders 98 iar« med versaler. Godt
40 cm høje. Dødegave fra hustru og arvinger33.
†Messehageler. Inventariet 1654 omtaler en rød og en grøn17. 1754 var ha
gelen af fløjl med »Guld Takker« og broderet krucifiks samt »dend halve Stiern
om Hovedet« af massivt sølv5.
To †messeklokker hang i den 1865—66 nedrevne tagrytter på koret (heraf
dennes navn, jfr. p. 1406, af stillemesse34).
Alterskranke, halvrund, med træbalustre, nyere. Efter Sr. Mænsches kvit
tering betaltes 1732 5 rdl. til det nye †gitterværk for alteret, som Hans Jor
gen gjorde9; det afløstes o. 18638 af en skranke med poleret gelænder.
Døbefont (fig. 13), romansk, af sort Namur-kalksten, et belgisk importstykke,
ret nøje svarende til Højer (p. 1037 med lit.henvisn.). Kummens ydre tværmål
er 96—97 cm, det indre ca. 70. I felterne mellem de fire fremspringende men
neskehoveder ses: 1) drage, forfølgende 2) kentaur, som med pil på bue sigter
mod forfølgeren, 3) løve med hale over ryggen og endende i to akantusblade
og 4) ubestemmeligt dyr med knude på halen. Indtil 1861 var fonten indven
dig beklædt med »4re til hinanden naglede, tynde Kaaber-Plader«35. 1957—58
underkastedes fonten en gennemgribende istandsættelse af billedhugger Vitus
Nielsen; ved denne lejlighed viste det sig, at store dele var fornyet i sortmalet
cement, kun een af småsøjlerne var intakt, plinten manglede tre hjørner og
profilerne var overalt stærkt forvitrede. Ved restaureringen fjernedes desuden
en 12 cm tyk cementforing i kummen. De manglende dele nyhuggedes i Namur-sten, og fonten, der tidligere havde stået nordvest for alteret (jfr. †fonte
himmel) og senere omtrent midt i korgulvet, anbragtes nu på en blyplade smst.
Dåbsfad, glat, af messing, formentlig det, der anskaffedes 186036. En tinskål
købtes 174737. Dåbskande 1830, af tin31.
†Fontehimmel beskrives 17545 som en fuldkommen høj og anselig dækkel,
der ved stærke stange hænger ned fra den halve hvælving, som er omkring og
over altergulvet. På frisen, over det ottekantede »Deckel« læstes: »Latet de
Kindercken tho mi Kamen« etc. Forsvundet 190623.
Korbnekrucifiks 1896, fra I. Mayers kgl. hof-kunstanstalt, München (kronik).
Prædikestol med reliefskåret årstal 1600, af Tøndertype, på syv fag, af hvilke
de tre springer frem som karnap. Reliefferne, der ikonografisk står dem i Højst
nær, forestiller: 1) bebudelsen (fig. 14), 2) fødselen og forkyndelsen for hyr
derne, 3) dåben, 4) korsfæstelsesgruppe, 5) opstandelsen, 6) himmelfarten og
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Fig. 13. Ballum. Døbefont (p. 1412).
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7)
dommedag. De vanlige reliefindskrifter38 står i postamentfelterne, f.eks.
under felt 1: Ecce virgo concipiet et pariet. Opgang gennem triumfmuren, opgangspanel i koret opsat 1924. Samtidig himmel af vanlig type. Stolen står nu
med sekundære farver (mørkebrun, blå, hvid), men brugen af de fra andre
stole velkendte forskellige træsorter viser, at den oprindelig har stået med par
tiel staffering39. Stolen er placeret så nær skibets væg, at dommedagsfeltet er
utilgængeligt.
Stoleværket (sml. fig. 9), der er smukt og ensartet, blev fornyet 173811; 1868
ønskedes »træhovederne« på stolene (dvs. på gavlene) borttaget og i stedet an
bragt en lille bue i lighed med dem over lågerne8. Lys, blå maling fra 1824, med
lidt rødt og cirkelfelt med varierende, rødmalede motiver på gavlene. 1694
gjorde snedker Hans Iversen et sprinkelværk oven på den nederste kvindestol,
»for at formeene de fattige at henge qwinderne med hænderne ofuer hofuedet«17.
I skibets nordøst- og sydvesthjørne er der en lukket stol, begge med enkle
fyldinger forneden og skydevinduer med glasruder foroven. I den sidstnævnte
stol sidder et stykke renæssancepanel med ottekantet fylding flankeret af slyng
bånd og med symmetrisk blomst i den smalle frise.
Pulpiturer. Skibet domineres af to smukke barokpulpiturer, et langs vest
væggen fra 169217 (kun en stump bevaret efter orglets anbringelse), og et langs
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nordvæggen fra 173440 med den for 1700-tals panel karakteristiske façade og
kraftigt, gennembrudt nedhæng af S-bøjler. Staffering som stolestaderne og fra
samme tid, søjlerne marmorerede. I felterne er der afdækket smukke blomster
motiver på grågrøn baggrund af samme art som i flere af amtets kirker (bl.a.
Rømø). Nordpulpituret »indskrænkedes« 18618, og vestpulpituret erstattedes
til dels af orgelfaçaden, der er samtidig med orglet. Dette leveredes 188024 af
Marcussen og søn, Åbenrå, har 11 stemmer, manual og pedal.
Pengeblok, 1700’rne, jernbundet, med beslag til tre †hængelåse. 115 cm høj.
Klingpung som Højers (p. 1042), men uden indskrift, posen fornyet 184241.
†Kollektfad. Inventariet 1807 nævner en træstol »med et lidet Tinkop udi«
til at sætte for kirkedøren ved »Collectindsamling«31.
Salmenummertavler, fire enkle, sortmalede, de to ældre til at skrive på med
kridt, de to nyere til hængetal.
To præsterækketavler, den ene fra 186536, den anden nyere.
Kristnsfignr, gipsafstøbning efter Thorvaldsen, på sydvæggen.
To Lysekroner 1896 (Gebr. Stoffregen, Hannover). †Lysehylde. 1897 anbragtes
en lysehylde til gravlys med votivskjolde i koret (kronik).
Kirkeskib, tremastet fuldrigger, 18588. I skibet.
Tårnur med skive i nord og årstal 1921. Tidligst nævnt i regnskaberne 16277,
da det repareredes21. Blechingberg meddeler5, at der på skiven stod 1714, og
at værket, der var mærket B V B samt med et bomærke, dette år fornyedes af
en mester i Emmerlev. 1851 betegnes det som ubrugeligt8. Hovedrepareret i
ny tid.
Klokker. 1) 1709, kaldet tolvklokken5, støbt af Joh. Asmussen, Husum. Over
og under Schackenborgs våben versaler: »H. Hans greve af Schack til Schackenborg, herre til Gram oc Brinck, ridder. — H. Peder Brodersen sogne præst,
kirckevergere Andres Terp, Detlef Henrichsen. Iohan Aamussen me fecit Husum
anno 1709«. Frise af stående akantusblade over spinkelt bladværk med frugt
bundter. Pelikan, englehoved i laurbærkrans, korsfæstelsesgruppe. Tvm. 100
cm. 2) 1781, af Bart. Beseler, Rensborg. »Soli deo gloria. Hr. Hans greve von
Schack. — Iuraten Peter Thomsen u. Paul Detlefsen. — Me fudit Bartold
Ionas Beseler Rendsburg 1781«. Dobbeltfrise med bladværk, muslingeskaller
og guirlander, bladværk om slagringen. Tvm. 96 cm. — Ved klokkeafleveringen
1917 byttede Ballum klokke nr. 2 med en fra Abild, men fik senere sin egen
klokke tilbage (kronik).
†Klokker. 1616 nævnes store og lille klokke; den store blev »smedet færdig«
i Husum14. Af indskriften på den lille har både Abildgaard42 og Blechingberg5
givet en afskrift, hvoraf fremgår, at denne har været med så dårligt støbte
minuskler, at den var ulæselig.
†Messeklokker, se p. 1412.
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GRAVMINDER
(†) Epitaf. O. 1653. Opsat af bir
kedommer Andreas Thomsen, »med
Billedhugger Arbejde af Marmor
og Alabast« og et (endnu bevaret)
maleri på kobber af A. T. og hustru
stående på hver side af et krucifiks
og herunder tre sønner og fem døtre.
Over maleriet læstes i to felter: »Sr.
Andreas Thomsen, Kongl. Majest.
Tolder och foget udi Ballum. Ætatis
Suæ 44. — Gye Anderres Thomsens.
Ætatis suæ 45 J.«, hvorved malede
våben, hans »Fortuna i sædvanlig
Positur«, hendes »3de Roser i en
Boqvet«. Under maleriet var der et
felt med religiøs indskrift. Epitafiet
hang 1754 på skibets sydvæg mel
lem »2de Vindver«5; maleriet er op
sat i tårnrummet. Muligvis har
epitafiet oprindelig haft plads på
skibets nordvæg, hvor der har været
afdækket en kalkmalet dekoration,
der havde tjent som indramning
N. E. 1955
Fig. 14. Ballum. Prædikestolsfelt
af et epitaf.
(p. 1412).
†Epitafier. 1) O. 1498. Kalkmalet. Ifølge Blechingberg43 (og efter ham Abildgaard42) over Jørgen Juul til Brinck og hustru (jfr. †gravsten 1). På væggen,
lige over for prædikestolen, var malet J. J.’s og hustrus våbener, det ene med
en ørn, det andet med en enhjørning [Skram], samt en indskrift, der meddelte,
at fru Bege »døde 1. Dag for St. Jørgens Dag Ao. 1498«.
2) Middelalderligt. Ifølge Blechingberg43 stod »inden i Kirken over Dørren
[d. e. norddøren] med sorte Bogstaver: hic jacet Olaus Staverschou orate pro
eo« (»her ligger O. S., beder for ham«); forsvandt ved pulpiturets opførelse 1734
tilligemed »et Tin Skildt omtrent ½ alen høy og ventelig med hans Vaaben paa«.
Gravsten. 1) Romansk, af granit, trapezformet med affasede hjørner ved
hovedenden, 165 × 44—33 cm, skriftløs, med bølgeranke i relief. Indsat som
sokkel i tårnets nordmur.
2) Sidste halvdel af 1600’rne. Helt udslidt indskrift. Foroven opstandelse,
forneden dødssymboler, i hjørnerne englehoveder, udslidt ranke ved lang-
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siderne. Blåsort kalksten, 205 × 87 cm. Uden for Kirkens vestindgang. Måske
identisk med den af Blechingberg5 omtalte »blaa« gravsten »paa Hoved Gangen
lige for Kirke Dørren« [d. e. norddøren] over Jens Hansen Kier, f. i Ringkiøbing,
forældre M. Hans Hansen Kier og Karen Jens Datter, »som i Hafs-Nød satte
Livet til den 12. Oktober 1662«.
*3) O. 1714. Iørgen Erkhsen af ...nsmarg, »Schipper«, d. 19.(?) juli 1714 i
sin alders 44. år, og hustru, Maren Iørgens, d. □; »lefvede tilsammen et fornøylig egteskab udi 12 Aar« (een søn, fire døtre), samt datteren Iahanne, d. 23.
febr. 1718. Hvidlig kalksten, 178 × 115 cm; udstyr som nr. 1 i Spandet (p. 1192).
I Tønder museum (nr. 8) siden 1924. Har ligget ved Ballum sluse, proveniens
usikker, muligvis fra Emmerlev.
4) O. 1750. Med udslidte personalia, men med det samme relief af »menneske
høsten«44 som på maleri og gravsten i Mjolden (p. 1454, 1456, jfr. også Højer
p. 1045). Hvidgrå kalksten, delvis jorddækket. Ved østdiget.
5) O. 1772....edersen Lund i Vester... 89 år ... Kirsten ..., d... okt.
1703, 86 år... »her hos dieres kiere børn«, ungkarl ...edder Nissen Lund, d. 7.
maj 1689, 30 år, Niels H.. d. 10. febr. 1754, 74 år, og hustru ... d. 13. juli
1719, Jes Nielssen af Vesterend, d. 7.(2.?) dec. 1772 og hustru Anna, d. □. Lysgrå kalksten, 210 × 160 cm. Slidt tværskrift med reliefversaler i forsænkede
bånd, i hjørnerne cirkler med evangelisttegn, mellem de øvre et stort englehoved
blæsende i to basuner. Op ad skibets nordmur. Samme værksted som nr. 8.
6) 1770’erne. Niels Hansen af Bysted, d. 9. juni 177?, 5? år. og hustru Enge
borg Nielses. Lysgrå kalksten, 173 × 103 cm, med reliefversaler i laubærbladramme; opbyggelig indskrift foroven under naiv opstandelse i cirkel; i sviklerne
svævende engle. Fra samme værksted som nr. 7. Op ad skibets nordmur.
7) O. 1778. Anna Magdalena Anders, f. 9. juli 1722, d. 15. feb. 1778, og ægte
fælle, Anders Christenssen af Krinlum, d. □. Lysgrå kalksten, 183 × 99 cm,
med reliefversaler. Tre laurbærbladfelter, opstandelse i den øverste, gravskrift
i den midterste og i den nederste opbyggeligt vers. Foran sakristidøren. Sml. nr. 6.
8) O. 1779. Peder Niels....esbøy, d. 1. juli 1779, 65 år, og hustru, Maren, d.
1765, ... 59 år. Grå kalksten, 171 × 75 cm. Reliefversaler i forsænkede bånd;
evangelisttegn i hjørnerne; fladens nederste trediedel ubeskrevet. Op ad skibets
nordmur. Sml. nr. 5.
9—11) O. 1835—48. Ingv. Nicolaisen, f. i Ballum 25 jan. 1770, d. smst. 13.
dec. 1835. — Herb. Nicolaisen, f. i B. 24. sept. 1770, d. smst. 8. marts 1848. —
Anna K. Nicolaisen, f. i B. 4. aug. 1811, d. smst. 23. nov. 1848. Tre ens sandsten
med profilkanter og indsatte marmorplader og -ornamenter. Nord for skibet.
Desuden flere mer eller mindre udslidte gravsten. Enkelte støbejernskors.
†Gravsten. 1498. [Jørgen Hansen Juel]. »... erligh och welbyrdig Mand . . . «
til Brinck, som døde den Søndag ... Hvid kalksten, »i Middelgangen op imod
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Choret«, »neden for Crucifixet«. Ifølge Blechingberg43 (og efter ham Abildgaard42)
lagt over Jørgen Juel til Brinck og hans hustru Bege [Skram til Stovgård], som
døde 1498 (sml. †epitaf 1).
†Begravelser. Blechingberg5 omtaler tre begravelser, en præstebegravelse i
koret, en åben begravelse i skibets midtgang tilhørende birkedommer Fischer
samt en vest herfor liggende, som Henrich Detlefsen ejede.
Kirkegårdsmonument 1922, over sognets faldne i første verdenskrig.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Ballum præstearkiv: B 1—2. 1774—1861. Libri datici. — Af pakken Bc.
1686—1870. Ældre sager, lægget: 1738—1862. Sager vedr. kirkebygning og kirkegård.
— Af pakken Bd 2. 1873—1921. Akter II E J, lægget: J. 1881—1920. Kirchliche Bau
sachen. — D. 1874—1909. Kirkeforstanderskabets forhandlingsprotokol. — H. 1690—
1911. Varia. — Tønder provstearkiv: af pakken: sager vedr. Ballum sogn I, lægget:
1881—1917. Bausachen, Kirchhof. — Kirkeregnskabsbog 1863—75. — Lø-Møgeltønder
kirkevisitatorium: 1865—79. Kirkevisitatorialsager fra Ballum sogn. — Schackenborg
godsarkiv: D 38, pakken: Ballum kirkesager. — Pakken: I 39. — Pakken D 4. b. 4—6.
— Regnskabsbøger 1654—1730, 1801—1837 og 1838—1931. — Se i øvrigt arkivalier for
Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Kronik 1896 ff. (ved embedet). — Kirke
klokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o.
1910, Niels Termansen 1922 (prøveafdækning af kalkmalerier) og 1926 (altertavle og
-bord), E. Lind 1930, 1931 (afdækning af kalkmalerier) og 1936 (istandsættelse af do.) og
Aage Sørensen 1958 (konservering af epitafiemaleri på kobber). — Undersøgelse og be
skrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1955—56.
Haupt II, 559. — Sognepræst Frederik Blechingbergs Beskrivelse af Ballum Kirke
og Sogn 1754 og Oplysninger om hans Slægt. Af Jørgen Swane, i SJyAarb. 1938, p.
77—110. — H. Lorenzen, i Den nordslesvigske Kirke (under red. af H. HejselbjergPaulsen) II, 1948, p. 156 ff.
1 SJyAarb. 1941, p. 3. 2 Diplomatarium Danicum 1. rk. V, nr. 45, 60 og 88, Kirkehist. Saml. 6. rk. I, 32, Ribe Oldemoder p. 34 og 36 f. 3 Kronens Skøder II, 110. 3a Den
nordslesvigske Kirke p. 158. 4 Schmidt: Kæmpesten p. 334 nr. 3111. 5 SJyAarb. 1938,
p. 86—96. 6 Det er sognet, som bærer navnet Ballum, men dette navn knyttes til de
enkelte landsbyers navne. 7 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk.
f. Lø og Møgeltønder hrdr. etc. 1554—1700. 8 LA. Åbenrå. Lø og Møgeltønder hrdr.s
provstearkiv: 1823—74. Synsprotokoller f. Lø og Møgeltønder hrdr.s provsti. 9 LA.
Åbenrå. Daler præstearkiv: regnskabsbog 1731—47. 10 I nordvest kan der have været
en tilsvarende kvader, men murværket er forstyrret ved trappehusets opførelse. 11 Bal
lum præstearkiv: af pk. Bc. 1686—1870 etc., lægget: 1738—1862. 12 Ballum præste
arkiv: B 1—2. 1774—1861. Libri datici. 13 Sml. også note 5. 14 LA. Viborg. Ribe
bispearkiv: 1613—20. Ærkedegn Ægidius Lauritsøns regnskabsbog for kirkerne i Lø
hrd. m.v. 15 Note 12. — Blandt kirkens inventar opregnes 1861 (Schackenborg gods
arkiv: rgsk. 1838—1931) 30 skp. nye blyplader støbt af det gamle bly fra den nedrevne
søndre tilbygning. 16 LA. Åbenrå. Carsten Petersens privatarkiv, efter bisp Krage
lunds kopibog i Ribe bispearkiv. 17 Schackenborg godsarkiv: rgsk. 1654—1730.
18 Grande, dvs. bymændenes forsamling. 19 Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium: 1865—
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79 etc. 20 Note 5 og smst. p. 104. 21 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: ærkedegnens
kirkeregnskabsbog f. Lø, Højer og Tønder hrdr. 1628—29. 22 Nørlund-Lind: Kalk
malerier p. 309. Ikke omtalt hos Magnus-Petersen. 23 Tønder provstearkiv: af pk.
sager vedr. Ballum etc. 1881—1917. 24 Ballum præstearkiv: af pk. Bd 2. 1873—1921
etc. lægget: 1881—1920. 25 Schackenborg godsarkiv: D 4. b. 4—6. 26 Af Haupt og
Claudi-Hansen (indb.) omtalt som muligvis tilhørende Møgeltønder. 27 Claudi-Hansens indb. 28 Schackenborg godsarkiv: D 38, Ballum kirkesager. 29 Dagbogen p.
108 f. 30 Ifølge Møgeltønder kirkeregnskaber 1733/34 fik guldsmed Wilh. Thimm i
Tønder 14 rdl. 32 sk. for kalk og disk til Ballum kirke. 31 Schackenborg godsarkiv:
rgsk. 1801—37; jfr. Peter Michelsen, i Budstikken, 1956, p. 69. 32 1588 fandtes en
kalk, som sagdes at være skænket af bisp Iver [I. Munk, Ribe, 1500—36] (LA. Åbenrå.
Ribe bispearkiv: korrespondancesager fra Lo hrd. 1575—1765). 33 Notits 1654; note 17.
34 1619 færdigede smeden jerntøjet til »Stelmesse Klocken« (note 14); 1811 omtales to
små metalklokker el. såkaldte »Stilmeser« (note 31) og atter 1866 (Schackenborg gods
arkiv: rgsk. 1838—1931). 35 Note 5; jfr. 1807 (note 31). 36 Schackenborg godsarkiv:
rgsk. 1838—1931. 37 Note 9, jfr. note 5. 38 Gengivet i præsteindb. i SJyAarb. 1938,
p. 91. 39 Jfr. Haupt: »Bemalt nur die Engel unter den Ecken, die Schriften und die
Ecksäulen«. 40 Jfr. regnskabet for 1733 (note 9) og præsteindb. (SJyAarb. 1938, p.
93 og 96), ifølge hvilken det ene pulpitur var forbeholdt mændene, det andet kvinderne,
og hvert havde egen trappe. 41 SJyAarb. 1938, p. 110. 42 Dagbogen p. 109. 43 Note
5, jfr. smst. p. 108. 44 Danske Sagn III, 1931, p. 286, nr. 1288 gengiver det vidtløf
tige, billedforklarende sagn vedr. denne sten, om enken, der fra morgen til aften skar tre
agre byg for at frelse sin søn fra galgen.

Fig. 1. Rømø. Ydre, set fra nordøst.

L. L. 1955

RØMØ KIRKE
TØNDER-HØJER-LØ HERREDER
irken nævnes 1514 som viet de søfarendes helgen, S. Clemens1. Den betalte 4 sk. en
gelsk i cathedraticum og på reformationstiden 2 sk. engelsk i procuratio (sml. p. 1025).
Før reformationen var øens sydligste del kongerigsk, mens den nordlige overvejende
var slesvigsk, hvad der gav anledning til den største forvirring2; efter reformationen var
kirken kongelig3, indtil Hans Schack 1661 erhvervede patronatsretten; han afstod den
imidlertid atter til kongen 16834, hvorefter kaldet blev besat umiddelbart gennem danske
kancelli. Kirken er nu selvejende. 1838 hedder det, at kirken er en offentlig stiftelse, som
ikke er undergivet privat eje5.
Rækken af de store udvidelser, der skyldtes den stigende befolkning og den af Grønlandsfarterne flydende velstand, indledtes 1626 med en stor tilbygning i nord, »den nør
kvist«. Forudsætningen for denne er et kongebrev af 28. juni 1623, hvori Christian IV.
befalede syv sogne i Lø herred, Møgeltønder og Ballum birker, nemlig Ballum, Mjolden,
Døstrup, Visby, Randerup, Møgeltønder og Daler, at yde 200 rdl. til udvidelse af den
»heell kortt og engt bygte« kirke6. De øvrige udvidelser fulgte 1700 f. (»søndre kvist«), 1750
(»den øster nør kvist«) og 1751f. (skibets østforlængelse).
Traditionen om de mange kirker, der tidligere skal have været på øen, går tilbage på
Johannes Meyers ubegrundede meddelelser7, og traditionen om, at kirken tidligere skal
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Fig. 2. Rømø. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1955.

have ligget et andet sted, har sikkert heller ikke noget på sig. Præsteindb. 1809 opgiver,
at der »omtrent ⅛ Miil lige i Vesten for den nuværende Kirke ... ere en Mængde af
Dødningebeen komne tilsyne ved Sandflugt, som og igien har tildækket dem og ophøyet
Stedet, hvor de for fandtes«. — Skade ved krigshandlinger fremgår af regnskaberne 16578.

Kirken ligger på Sønderlandet, tæl ved grænsen mellem dette og Nørlandet.
Kirkegården, der i ret vid udstrækning er græsbevokset9, hegnes dels af stakit
og trådnet, dels af hække og mur; derudover er der gravet »forsvarlige hegnegrøfter« f.eks. 183210, men at der også tidligere har været grøfter, fremgår af
de i regnskaberne for det foregående århundrede omtalte broer11; nu findes
der broer til vejen i syd og præstegården i vest, begge i tilslutning til murede
lågepiller; i den nordre hegnsmur, der er opført efter en udvidelse på ti meter
187912, findes endvidere port og låge; alle låger er nyere eller nye, af jern.
En ny †gabestok 13 anskaffedes 1793.
Kirken er et langhus med sengotisk tårn i vest og tre efterreformatoriske
tilbygninger, »kviste«, een i syd fra 1700 og to i nord fra 1626 og 1750; ved

497

1421

RØMØ KIRKE

Fig. 3. Rømø. Ydre, set fra sydøst.

L. L. 1955

den nordøstres gavl et nyere våbenhus. Langhuset består af en gotisk vestende
og en østende fra 1751. Orienteringen er næsten solret.
Kirkens ældste del, langhusets gotiske vestende, er opført af munkesten i munke
skifte (27—29,5 × 13,5—14 × 8,5—9, 10 skifter = 93 cm) med pakmur af hav
sten; i syd spores den o. 1858 (sml. ndf.) tilmurede dør; langmurene har sugfjæl undtagen ved de ommurede hjørner. Bygningsafsnittet må enten være en
vestforlængelse af en ældre kirke14 eller vestenden af et gotisk kirkeskib15. Om
den forsvundne bygning eller bygningsdel ved man kun, at den havde et lavere
korparti16, hvilket dog ikke med sikkerhed henfører den til romansk tid.
Det sengotiske tårn, af Tørninglen-type, er af munkesten, men meget stærkt
ommuret. Tårnrummet har fladtrykt, rund arkade til skibet, fladbuede spareblændinger, den vestre med et (nyligt omdannet) fladbuet vindue, og træloft.
Tidligere har der muligvis været en fritrappe i nord, hvor der findes en falset,
fladbuet åbning, men nu giver en indvendig stige adgang til andet og sidste
stokværk, der til hver af de frie sider har to høje, fladbuede spareblændinger,
hvoraf den ene har eller har haft et fladbuet glamhul; til skibets loft er der en
råt brudt åbning og derover et falset glamhul. Noget under gavlenes fodlinie
i syd og nord er der et savskifte, formentlig et levn fra den vanlige Tørninglenske gavldekoration; de nuværende gavltrekanter med kurvehanksafdækket
åbning og cirkelblændinger er alle yngre end 175317, et årstal, der sammen
med initialerne CN og JM (sml. solskive) findes i vest, mens østgavlen bærer
årstallet 1854 og en malet dekoration (to dannebrogsflag omkring kompasrose).
Over taggavlene små, gotiserende brandspir.
De eftermiddelalderlige bygningsafsnit. Ældst, fra 162618, er den mør kvist« 19 ,
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der udgør den vestre halvdel af den store, nordre udbygning; derefter følger,
fra 1700—01 20, den »søndre kvist«, og fra 175021, den »øster nør kvist«, som ud
gør østre halvdel af den nordre udbygning, og som er planlagt sammen med
langhusets østende, der dog først opførtes 1751—5221. Materialet i den ældste
er en ret stor, rød sten, i de øvrige små mursten i krydsskifte. Den »vester nør
kvist« har en o. 1861 tilmuret, rundbuet dør i nord og sugfjæl på vestmuren
svarende til langhusets vestende; gavlen (sml. fig. 1), som blev ommuret og
forhøjet 173621, har årstallet 1737 og initialerne CN (sml. solskive) og PH i
jernankre. Den »søndre kvist« har falset gesims og øverst i den glatte gavl en
fladrundbuet åbning, hvori urklokken er ophængt; den rundbuede dør med
sandstens(?)halvsøjler stammer fra 185822, da der indvendig i tilbygningen ud
skiltes et rum til våbenhus. Den »øster nør kvist« har profileret sokkel og gesims
samt en trekantgavl, der er en nøje kopi af den tilstødende fra 1737 bortset fra
de små konsoller under de tvedelte blændinger; jernankrene danner her de
samme initialer som på tårnets vestgavl fra 1751; nederst i gavlen en flad
rundbuet dør, som nu fører til våbenhuset (sml. ndf.). De to nordre »kviste« er
bygget sammen til eet rum, idet den ældste tilbygnings vestmur er erstattet
med to runde søjler og en drager; de tre »kviste« er i helt åben forbindelse med
langhuset, men de to ældste har antagelig indtil 1727 stået i forbindelse med
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kirkerummet gennem arkader23. — Langhusets østende har sokkel og gesims
omtrent som den samtidige »kvist«; gavlen er ved midt- og endelisener delt i
to blændingsfelter, som hver omslutter et rundbuet vindue, der formentlig er
samtidigt med døren i den søndre »kvist«; taggavlen er glat, med to ovale småvinduer og årstallet 1751; tidligere havde gavlen en lav, »bølget« gavlkam. —
Våbenhuset ved gavlen af den »øster nør kvist« er fra forrige århundrede, og
det ligger på samme plads som et †trævåbenhus, der blev opført 178021, og som
180724 kaldtes totalt forfaldent.
Tagværkerne af eg og fyr er stærkt fornyede og omsatte; spirkonstruktionen
af Tørninglen-type.
Kirken står hvidkalket, med blytag på langhus og tårn, skifer på søndre
kvist og våbenhus, tegl på de nordre kviste. De falsede, fladbuede vinduer
med blysprosser i trækarme er indsat 1952—54 (Holger Mundt); de afløste ret
små jernvinduer fra o. 18715. De kulørte glasvinduer i korgavlen er skænket
1942, de fire i »øster nør kvist« med evangelistmotiver 1954 (kronik). Hele
kirken har trægulve og gråmalede bjælkelofter.
Vindfløj på spiret, med årstal 1925, et sejlskib og St. Cl[eme]n. En †fløj
maledes 175221.
Solskive på tårnets sydmur, af sten, reliefhugget med »solstråler« og tre
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cirkelfelter, hvori indskrifterne: Jesper Mathisen udi Østerhede, Christian Ger
hard Neve (præst på Rømø 1733—71; sml. jernankre på tårnet og de to »nør
kviste«) og Nils Pederses mahler af Ballum 1743. Bemalet i stærke farver. En
†ældre repareredes 173621.

INVENTAR
Det store, uregelmæssige og lavloftede kirkerum må sikkert betegnes som
det hyggeligste kirkeinteriør i Sønderjylland. Mens renæssance-prædikestolen
og den nyrestaurerede barok-altertavle pranger med brogede farver, behersker
forrige århundredes lyse egetræsmaling (1863) det øvrige inventar. Kirkeskibene,
de i loftet ophængte hatteknager af smedejern samt de talrige puder på bæn
kene understreger skipperkirkens hjemlige præg. På kirkegården står lands
delens største samling »kommandørsten«.
Alterbordet, eftermiddelalderligt, 108 cm højt over gulv, er muret og pudset
og på de tre sider dækket af et glat, med altertavlen samtidigt fyrrepanel, der
bagtil går over i et lille, primitivt klapbord. I alterbordets bagside er der en
fladbuet niche, 40 × 35 cm og godt 30 cm dyb, og på dets overside en med for
dybede streger tegnet, labyrintagtig, geometrisk figur, hvis linjeskæringer
markeres ved huller. Traditionen meddeler25, at hvis nogen i gamle dage havde
begået en forbrydelse, blev han frikendt, dersom han kunde tyde figuren.
Alterklæde, rødt, med maskinbroderi. 1862 var det af rødt silkefløjl med guld
kors og frynser5. Inventariet 1683 omtaler et gammelt »Kartuns« samt et nyt
skarlagens foræret af grevinden sammen med messehagelen26 (p. 1426). Samme
steds nævnes en silkesyet †dug foræret af grevinden 1680.
Altertavlen, (fig. 6) i akantusbarok, af eg, med malet årstal 1686, kan stilbestemmes til det Peter Petersenske værksted i Tønder27 og er nær beslægtet
med den eet år yngre altertavle i Uge (Åbenrå amt) fra samme værksted. Over
storvingerne står et par næsten ens, abbed-agtige, gotiske figurer fra en sen
1400tals †tavle, fra hvilken også andre dele, bl.a. predellaen, er genanvendt,
mens kartouchegavlen, der nærmest ligner afslutningen på en stolestadegavl,
stammer fra et stykke renæssanceinventar.
Vingerne er noget ubehjælpsomt samlet af tre lodrette stykker. De to på
storvingerne fastskruede helgenfigurer har ens hovedtøj, nærmest som en
abbedhue; men dette skyldes sikkert senere ændring. Figuren mod nord holder
en kalk i højre, i venstre en bog28, helgenen over sydvingen er nu forsynet med
håbets symboler (fugl og anker, det sidste af bly), men fra hans højre hånd
hænger en lænke, skåret i eet med den lange kjortel29. I altertavlens storfelt
er der et flere gange opmalet maleri af Nadveren, der dog i dragternes farver
og afskygninger endnu har bevaret en del tidlig 1700tals karakter. Indskrif-
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Fig. 6. Rømø. Altertavle 1686 (p. 1424).

L. L. 1955

terne er sekundære eller nye (postamentets); i frisen stod oprindelig Deut. 32
V. 3. Ved restaureringen 1953—5430 (P. Kr. Andersen) gik man så vidt muligt
ned til de oprindelige barokfarver; herved fremkom årstallene 1839, 1703 og
1686 i postamentfeltet (og årstallet 1686 lå ejendommeligt nok i farvelaget
over 1703, er altså en senere tilføjelse, ligesom placeringen af dette årstal under
topstykket er sekundær). Formodentlig har tavlen da i den første tid stået
med en enkel staffering og har 1703 fået sin egentlige farvedragt: lyse, brogede
farver, rød bund, laseret bladværk, hvide søjler og en del guld. Fra regnska
berne vides, at der 1751 købtes et pund grøn sæbe til altertavlen at rengøre20,
at Niels Petersen maler 1753 fik 3 mk. 14 sk. for fire billeder til alteret (†alterbordsforside?) og var på kost i 27 dage21, at maler Lind opmalede tavlen 1839,
hvor nadverbilledet fik »ny kolorit«31, samt at tavlen atter fik en omgang 18635.
På muren bag tavlen var der en kalkmalet dekoration (baldakin), der blev
opfrisket 18685.
†Altertavle, sengotisk, se ovenfor under altertavle.
Altersølv. Kalk 183431, med sekstunget fod i barokstil og med støbt, pånittet
krucifiks; skaftet balusterformet. Bægeret er muligvis fra den forrige kalk, der
blev »gjort færdig« i Tønder 168426, og har forstærkning om mundingen; 24 cm
høj. Under fodens bund to ens stempler: guldsmedens navn med skriveskrift i
Danmarks Kirker, Tønder amt
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rektangel: Thyssen (i Ballum, jfr. inventariet 183432). Samtidig disk med
samme stempler. Oblatæske 1733, trind, glat, 7,8 cm i tvm., med graveret,
kronet monogram: PH i bladkartouche. Regnskabet dette år meddeler, at
æsken er skænket »Udi Octobr. af Kirke-Værgeren Sr. Peder Holm til Guds
Huuses Ære«21. Under bunden graveret 1733 og stemplet S£ i rektangel med
rundede hjørner, måske for Ålborgguldsmeden Steffen Ludvigsen Lemmick,
med hvis mærke (Bøje 1277) stemplet har stor lighed. Vinkande af københavnsk
porcelæn, sort, med guldkors, købt 184431. 1683 omtales et hollandsk †sten
krus til vin på alteret, og 1692 anskaffedes en †vinkande af tin26.
Sygekalk, 1830 skænket af arvingerne efter pastor Hveisel31; rund fod på
kvadratisk oblatgemme, dobbelt konisk knop, buget, udsvajende bæger. 13 cm
høj. To gange stemplet: Thyssen.
Disk 1955. 1683 var †sygesæt af tin26.
Alterstager, omgjort i Holland 1733 og 173521, med slanke skafter, der har
modvendte balusterled (omtrent som Nybøl og Sottrup i Sønderborg amt) og
med firkantet fod på kugleben. Noget forskellige, 40—41,5 cm høje.
Messehagel, nyere, hvid med rødt broderi. 1682 skænkede grevinde Sophia
Dorothea Marschalk en rød fløjls †messehagel26. 1881 nævnes som ude af brug
to hvide samt et rødt messeklæde, det sidste med gyldent kors33.
Alterskranke, 1700’rne, med udsavede balustre, hvori gennembrudt hjerte;
lige skranke med et knæk for hver ende, det ene til sydvæggen, det andet til
fonten. Lysebrune balustre.
Døbefont, romansk, af granit, arkadetype, med tre skævt fordelte, stærkt
fremspringende menneskehoveder på kummen, der måler 83 cm i tvm. Skaftet
delvis dækket af formuring, foden nærmest firkantet, dog med svagt rundede
sider og et menneskehoved på de fire hjørner. Oliemalet, brungul bund, arkade
felter og munding rødbrun, arkaderne og nedre profilled mørknet perlegrå.
1839 stafferede maler Lind fonten, bl.a. med forgyldning31. Nord for alteret
(jfr. alterskranke. — Mackeprang: Døbefonte p. 306).
Dåbsfad, nederlandsk, skænket 1682 af grevinden26 (jfr. †messehagel) og
sandsynligvis en 20—25 år ældre. I bunden af det ret flade fad, 43 cm i tvm.,
er der en opdrevet vase med blomster (bl.a. tulipaner) samt ciseleret volutornamentik. Langs bundens kant løber et bånd med lave reliefversaler: »Ys
van allen Schrifthuren het slodt nyt sonder Godt« (»er på alle skriftsteder kon
klusionen: intet uden Gud«). På randen krydsende kuglestave med opdrevne
spidsovaler.
Dåbskande 1812, af tin, formet som fortrykt baluster på keglestubfod; næb
tud og flad bøjlehank, ret fladt låg med gæk: løve, der saitter forpoter på
kugle. På lågets overside graverede initialer: »P. P. H. — T. G. H. 1831«; på
dets underside og under kandens bund stempel for Boizenburgmesteren34
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Fig. 7—8. Rømø. 7. Korbuekrucifiks og klingpung (p. 1427, 1431).
8. Prædikestol 1584 (p. 1427).

1427

L. L. 1955

»F. H. Thiessen 1812« (sml. Randerup p. 1466), under bunden anbragt på hver
side af et rose-stempel med A over rosen og 1812 i kroneringen; 27 cm høj.
Fontehimmel (sml. prædikestolshimmel) med rundt låg under sekssidet ge
sims, hvorpå de seks flade volutbøjler hviler; skellagte skiver på hængesøjlen,
bøjlernes og lågets kant. I frisefelterne reliefversaler (mange sammenskrevne):
»Lader små børn komme til mig oc forhener (!) dem icke, ti Guds rige hører
sådane til. Marci X«. Nu sekundært ophængt i bjælke over fonten. Vippen på
loftet omtales i regnskaberne bl.a. 1733 og 173621 (»balancen«). Sekundære
farver: hvide, røde, grønne profilkanter, gyldne bogstaver på sort bund, låget
lyst egemalet.
Korbuekrucifiks (fig. 7), højgotisk, fra første halvdel af 1300’rne, hænderne
(muligvis også armene) fornyede. Figuren 110 cm høj; sandsynligvis har der
oprindelig hængt store blodklaser fra alle vunder. Nyere kors af fyr. Figuren
hænger nu med maler Linds farver og lakering fra 183931 (konserveret 1956);
øjnene malet som åbne og livløse, lændeklædet rødt og blåt, korset sort. Ved
alteret på sydvæggen.
Prædikestol (fig. 8) i ungrenæssance, med reliefskåret årstal 1584, omdannet,
beskåret og suppleret, antagelig 1727, da den flyttedes21. Opbygning og orna
mentik viser nordpå til Ribe, i hvis kreds der findes talrige mer eller mindre
beslægtede typer (f.eks. Lunde, Hemmet, Ovtrup og Jernved). Den lille stol
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har kun fire oprindelige fag, men har haft seks (friseindskriften mangler både
begyndelse og slutning). I de to yderste fag er der symmetrisk akantusværk,
mens midtfagene indeholder fire portrætbuster, af hvilke præsteindb. 1809 med
sikkerhed genkendte Luther og Melanchton i de to øverste. Under den ene
mandsbuste ses årstallet. På hjørnerne står kandelaberhalvsøjler på mange
kantet base og med omvendt bladkapitæl; søjlen nærmest opgangen er gennemsavet. Som postament tjener stolens udkragede gulvplade, men her må
tidligere have været en ordning som på en af de nævnte Ribestole. Den beva
rede del af frisens indskrift fra Esaias 58,1 lyder: »[Clama ne] cesse qvasi tuba
exalta vocem autor cas g u . . . « (»råb højt, spar ikke, opløft din røst som en
basun ???«).
Vistnok 1727 ændredes stolen; to oprindelige fag erstattedes med nye, af hvilke
halvanden fylding er bevaret samt yderligere en halv, skjult, mod skibets syd
væg. Det halve, synlige fag har ottesidet fylding, plante- og frugtornamenter
samt indfældet snosøjle ved siden af ottekanten. Samtidig forandredes opgangsforholdene, og i stolens gulvhøjde indsattes en eenfyldingsdør med kvartrundstav-profil. Den enkle trappe løber nu mellem to stolestadepaneler, det ene et
omdannet renæssancepanel, det andet barokpanel. Nyere fod af brædder.
Den flade himmel, med reliefskåret årstal 1643, er en polygon; den gennem
løbende frises reliefindskrift er: »Non vos estis« etc. Math. X (»ikke er det Eder,
som taler«, etc.); snedkeren har glemt »patris«, som er tilføjet med ganske små
bogstaver. De smalle hængestykker indeholder årstallet, præstens og vel give
rens navn samt i de to sidste et slyngbåndornament: 1) Anno 1643, 2) Matis
Jensen og 3) H. Jens Engelbretsen. Til topstykker er der på grund af det lavt
liggende loft ikke blevet plads. Himlen er sikkert af samme snedker som fonte
himlen. Stafferingen er vistnok i hovedsagen maler Linds fra 183931, noget op
frisket. I den glatte dørfylding har maleren efterlignet et af stolens tvedelte
fag. På skibets sydvæg, hjørnet til korsarmen.
Stoleværket virker ensartet, dels på grund af den lyse egefarve, dels på grund
af gavlenes næsten ens topstykker, med indsnøret hals; men der er både renæs
sance- og barokstader, indsat efterhånden som de enkelte tilbygninger opførtes,
og senere er der flyttet en del om på stolene, så man nu finder både renæssanceog barokpanel i samme stol, og panel der vender på hovedet. Ikke blot har
bygningens vækst bidraget til større ændringer, men også skiftende ejerforhold,
især af de »lukkede stole«; således er f.eks. en barokstol med høje gavle og
gennembrudte fyldinger i panelværket, som er vinkelbrudt, skudt ind mellem
renæssancestaderne lige over for prædikestolen; fra de i regnskaberne omtalte
ændringer kan nævnes Sørren Ambdars stolestandelse i »søndre kvist«, som på
hans egen bekostning blev tilbygt 172321. I tidens løb er de ældre gavle blevet
skåret ned, men der er dog betydelige forskelle i højderne; hovedmassen måler
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Fig. 9—10. Rømø. Malerier 1608 (p. 1432).
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115—120 cm, i søndre tilbygning 125—130 cm; her er planketykkelsen 3,5 cm,
ellers kun 3; bredden er overalt 24 cm. Skemaet for et gavlstykke er: glat
planke, gesimsliste under hals og herover trekanttopstykke; men der er gavle
med tandsnit i og under trekanten, og der er variationer i profilerne under
gesimslisterne. Kun få stole har nu døre, med een eller to fyldinger, kantet af
rundstav eller karnis; ryglænet, der i nogle stole er relativt nyt, er overalt
smalle planker. Ifølge regnskaberne fik samtlige fruentimmerstole rygstød
1862, og fruentimmerstolene i den nordre side ud mod orglet måtte derfor op
højes ca. 5 tommer5. Smalle er også sæderne, af hvilke de fleste i nyeste tid er
blevet udvidet med en forplanke. — Stolene står nu alle med en lys egefarve
og lidt mørkere her og der på profilerne. Malingen er fra 18635, da samtlige
stole på gulvet såvel som præstens og degnens stole samt rækværket ved knæ
faldet maledes »med en passende lys maling«; alle gavle er nummererede, og
tidligere ejeres navne læses med sort antikva på bagsiden af ryglænene. Under
egemalingen skimtes ældre farver, numre og navne. — »Listerne« (fra List på
øen Sild) havde i ældre tid deres særlige stole i kirken35.
I bygningens nordøsthjørne, ved indgangen fra det nordre våbenhus, er
kirkens eneste virkelige, lukkede stol (bortset fra præste- og degnestol), fra be
gyndelsen af 1700’rne. Den har tre fag mod syd med fyldinger og åbne vinduer,
hvori der aldrig synes at have været skydevinduer. Rummet midtdeles af en
profileret loftsbjælke, og svarende hertil er der i vest to døre med fyldinger som
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stolens. Udvendig er stolen egemalet, men indvendig har dørene bevaret et
blomstermaleri (sml. Ballum pulpitur p. 1414) i hver fylding, her udformet
med konkave hjørner: to roser og to tulipaner på lys olivengrøn bund. Træ
værket er i øvrigt hvidt.
Præste- og kapellanstolene, den sidste nu oplagsrum, men tidligere benyttet
som degnestol, på hver side af alteret (præstens mod nord), er sikkert nogen
lunde samtidige med den ovenfor nævnte lukkede stol, men de bærer præg af
mere end een forandring, og regnskaberne viser da også, at de snart er gjort
større, snart mindre. Præstestolen har mod vest et vindue med ni blyindfat
tede ruder (jfr. notits 1794: to nye vinduer af engelsk glas i sognepræstens
skriftestol13); døren, med rundbuet fylding foroven, er i syd. Kapellanstolen
har dør i vest med åbent vindue her og i den tilstødende vægfylding, men
døren har oprindelig været i nord. 1868 omtales præstestolen som »præstens
sakristi«5, en betegnelse der endnu bruges36. En spinkel, hvidmalet lænestol i
præstestolen, med udsavede balustre som ben og rundt ryglæn er fra 180020.
Degnestolen er nu et stade neden for prædikestolen i den søndre »kvist«, men
foran kapellanstolen findes resterne af en tidligere degnestol: en gavlplanke
med en bred eenfyldings-dør og indvendig pult.
Skab, 180220 anskaffet til anbringelse bag alteret, står i kapellanstolen.
Dørfløj 1751, i den øster nør-kvist, med oprindelig dørring, klinkefald og lås.
Pulpitur. Kirken har nu kun eet pulpitur, som strækker sig langs nordvæg
gen i hele den brede, nordre tilbygning (sml. fig. 5). Da dennes østre halvdel
ifølge regnskaberne (jfr. p. 1422) er opført 175021, kan pulpiturets yngste del
tidligst være fra dette år. Bortset fra to brede fyldinger i vest er de øvrige 24
smallere ens, ottekantede, med store trekantbosser i hjørnerne, skåret i eet
med fyldingerne. Pulpituret er så smalt, at der kun er plads til een, meget
enkel bænk37, men oprindelig har det været dobbelt så bredt og har strakt sig
over to af loftets bjælkefag, idet der i den anden bjælke fra nord ses spor efter
den oprindelige ophængning. Nu er der kun adgang ad een trappe, smal og
stejl som en skibstrappe, i det ældre bygningsafsnit; men tidligere har der
også været een i det yngre. Det ydre er egemalet som stoleværket, med sorte
numre som disses: 1—26. Der er drejede hatteknager udvendig i alle fyldin
ger, een eller to. (1751—52 købtes 80 drejede knapper til at hænge hatte på)21.
†Pulpiturer. Ældre regnskaber omtaler foruden det just nævnte pulpitur:
»mellemloftet« (1797)20, »det store Loft« (tidligst 1724), »det vestre Loft« (1728)
og »det nye Loft« (1736)21. De fjernedes alle i 1800’rne, vestloftet (1862 også
kaldet mandfolkepulpituret), der havde plads, hvor orglet nu er, forsvandt
18635. Mellempulpituret må have haft plads på den ældste nordtilbygnings
østvæg (og er blevet stående efter dennes nedrivning og den nye nordbygnings
opførelse). I ca. 175 cm.s afstand fra den fjernede østmur ses i loftsbjælkerne
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Fig. 11. Rømø. Lysekrone (p. 1432).
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spor af de bærende jernstænger. »Det nye Loft« fra 1736 har været enten i den
ældste nordre tilbygning (og da på vestvæggen) eller (dog mindre sandsynligt)
i den søndre tilbygning, hvor »det store Pulpitur« formentlig har haft plads.
Orgel 1854, bygget af hof-orgelbygger Ramus, København10, 1901 udvidet
af Marcussen og Søn, Åbenrå; ni stemmer, manual og pedal; bælgtræder.
Pengebøsse 1600’rne, lille, trind, opadsmalnende, 28 cm høj, sparsomt jernbundet. Oprindelig (nu ubenyttet) firkantet låsekasse. Låget fastholdes af et
jernbånd, der ved en krampe lukkes med en 1800tals hængelås. Ved lænke
fastgjort til pæl ved skibets sydvæg, umiddelbart vest for alterskranken. Des
uden flere bøsser af nyere dato, af jern og messing.
Klingpung (fig. 7), nyere fløjlspose; klokke og skaft fra 1700’rne(?). I brug.
Salmenummertavler, seks, samt een på loftet, nu til ophængning af træpla
der med malede tal, oprindelig til kridt-tal. På de fire er der med hvid skrive
skrift malet: »Indlednings Ps. — Før Prædik. — Eft. Prædik. — Ved Daab —
Ved Barselk. — Ved Nadvere — Offers Psalmer — Slutnings Ps.« 1839 forfærdigedes en sort tavle til at skrive salmenumrene på31.
Præsterækketavle skåret 1937 af P. Brodersen i Hjerpsted.
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Kongetavler. 1) Til minde om Frederik VI.s besøg 1832 og Christian X.s 1921.
Sign. 1937 P. B[rodersen]. Søndre tilbygnings sydvæg. 2) Minde om Frederik
IX.s besøg 1949. Skåret af C. L. Brodersen. Sammesteds på vestvæggen.
Restaureringstavle. O. 1833. »Efter allerhøiest Bevilling Aaret 1828 er ved
christelig Kierligheds milde Gaver indsamlet over hele Danmark til Rømøe
Kirkes Istandsættelse henved 6000 Rbdl., hvoraf 3500 rbd. ere i Aarene 1830
til 1833 anvendte til Kirkens Hovedreparation under Bestyrelse af Biskop
perne i Ribe som Kirke-Patroner, Dr. th. Conrad D. Koefoed og Dr. th. Nico
lai Fogtmann. Samt under Tilsyn af Sognepræsten Paul B. Pedersen, Kirke
værgerne Peter P. Holm, Thomas G. Hansen og Jørgen Jørgensen ...« Af træ,
med grøn karnisramme, 117 × 70 cm; hvid skriveskrift på sort. Nordre tilbyg
nings nordvæg.
Malerier (fig. 9—10) 1608, brystbillede af mand, formentlig sognepræsten,
og hustru, hans med indskrift : »Anno Do(min)i 1608 ætatis suæ 40«, hendes
med Anno Do(min)i 1608 ætatis suæ 23«. Olie på træ, 68 × 58 cm. Mørkegrøn
profilramme. Istandsat 1950. På nordre udbygnings vestvæg.
Lysekroner. 1) (Fig. 11), fra slutningen af 1500’rne (sml. Tønder-kronen 1594
p. 982 og den jævnaldrende krone i Sønderborg), stor, fornem renæssancekrone
med 2 × 9 lysearme og ligeså mange prydbøjler. På hængekuglen graverede
versaler: »Jürgen Holm, Hans Holm, Peder Iespersen, Chresten Andersen, Hans
Iespersen, Iens Iensen, Mattis Petersen, Andres Petersen, Peder Andersen,
Kresten Nilsen, Nils Pedersen, Engelbert Pedersen Anno 1704«. Midt i det
gamle skib. 2) Skænket 1704, men sikkert noget ældre, med 2 × 6 spinkle lyse
arme, der bøjer sig noget ned mod den store, gennembrudte hængekugle, hvis
afslutning er en ringet, kogleformet knop. Flakt ørn som topfigur. På kuglen
graverede versaler: »Scheper Hansz Erichsen. Anno 1704«. Vestligt i det gamle
skib. 3) O. 1750, svarende til Hørup (Als Sønder hrd.), med 2 × 8 lysearme,
skaftet med baluster og omvendt vaseagtigt led; på balusterleddet øverst er
fastgjort tre ens dråbeformede, bladindrammede, gennembrudte plader med
en mand i højpuldet hat, kort frakke og knæ-pludderhoser. Lige vest for alteret.
Kirkeskibe. 1) 1800. Fregat med eet lag kanonporte. På agterspejlet forgyldt
kursiv: »18 NW PAL HCW 00« [dvs. N. C. Winther, P. A. List og H. C. Winther]38. 2) O. 1865. Tomastet skonnert, »St. Clemens«. 3) 1850—1900. Barkentine »Aurora Borealis«. 4) Yngre end 1850. Orlogsbrig39. I inventariet 184431
omtales kun eet skib, som hænger i kirken; et syn 185440 udtaler, at de ved
loftet ophængte små skibe »ere ingen sømmelig Prydelse«, ingen flere sådanne
bor anbringes. Ifølge Haupt lå et skib på loftet og hensmuldrede.
Hatteknager 41. Ned fra loftet hænger 15 knager af jern, med glat eller snoet
skaft, som ender i to eller flere kroge eller tværstænger. Flere af knagerne bæ
rer ejernes forbogstaver (GS, HN, IA, PIM MGM, IIJ CIJ og PMI) i spejl
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monogram. Gennemgående ca. 125 cm lange. En enkelt sidder på en stolegavl
(sml. pulpitur). Ifølge Haupt fandtes †gevirer til »Kleideranhangen«.
Dannebrogsfane, skænket ved genforeningen af Rømøer i »det gamle land«42.
På loftet to store og een barneligbåre, den ene fra 177421, stigeformede, enkle,
sortmalede. I Tønder museum (nr. 148) findes en stor *ligbåre, ligeledes af
stigeform; på den ene side, mellem båndornamenter: »Set Seglen til, thi Hø
sten er moed«, på den anden: »Idag mig, imorgen dig. Anno 1713«.
Ur på søndre våbenhus, tidligere på Lakolk badehotel; istandsat 1953 af
Andreas Hansen, København og forsynet med ny skive, hvorpå relieffer af
Herman Andersen.
Klokker. 1) 171720, »H. Pastor Andreas Amders, Peter Iürgensen Holm als
Kirchenvorsteher. Iohan Asmussen me fecit Husum anno 1717«. Versaler i to
linier mellem akantusbladborter. Tvm. 82 cm. 2) 1837. »Me fudit I. F. Beseler
1837, Rendsburg« (»mig støbte« etc.). Tvm. 50 cm. Denne klokke afleveredes
1917 til krigsbrug, men genfandtes efter krigen i Tønder42. 1655 nedtoges »taffuel Klochen« og fragtedes til Ribe; klokkestøberen fik 32 rdl.26. Præsteindb.
1809 omtaler en gammel, skriftløs klokke.

GRAVMINDER

Fig. 12. Rømø. Detalje fra gravsten nr. 36 over Niels Pedersen,
død 1771 (p. 1439).

V. Nordman 1923

E p i t a f . O. 1773. »Hans Iørgensen, Handelsmand af Konsmark(!) som døde 1758 d.
26. [Iuli 52 Aar gl.], Mæred Hanskone, døde 1735 d. 10 [April 29 Aar gl.], Renle Hanskone, døde 1773 d. 1. [Sept. 71 Aar gl.], en Mand som med 2 dobbelt[e Baand] i Ægte
skab var æret«. Lysbrun kalksten, 228 cm høj, 97 største bredde, med reliefversaler.
Epitafiet er af en i Sønderjylland velkendt type (jfr. Skodborg, Haderslev amt p. 740
fig. 15), tre fladovaler med laurbærblad-ramme, en også på gravsten fra tiden ret almin
delig udsmykning (sml. gravsten nr. 32, 33, 35), kronet af Kristus med sejrsfanen.
Hovedparten af indskriften, der er af gudelig og opbyggelig art, er ret medtaget, og
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personalia er her suppleret efter den Lillienschiold-Svanenhjelm-Hveysell-Kraemer’ske
slægtebog43, der også meddeler, at der i det nederste felt under brystbillede af manden
og hans to koner har stået: »Opmålet af C. H. Kræmer og H. C. Henricksen 1839«. Gule
bogstaver på sort grund, dog rødt bag navnene. På nordre udbygnings østvæg.
Mindetavle over de i krigene 1849, 1864 og 1914—18 faldne Rømøer. På skibets
sydvæg.
Gravsten. 1) O. 1681. Iesper Hanson, »Schipper .. i Synderhoed«, d. 3. dec. 1681, 89
år, og hustru Maren Christensdatter, d. 25. juli 1681, 85 år og 6 mdr. efter 60 år og 6
mdr.s ægteskab. Endvidere Niels Iespersen, »Schipper .. i Sy[nd]erhoed«, d. 2. dec.
1725, 89 år, og hustru Karen Matthisdatter, d. 10. nov. 1689, 50 år, efter 29 års ægte
skab, samt hans anden hustru Karen Nielskun, d. □ 17 □. Lysgrå kalksten, 201 × 129
cm. Tværskrift med forsænkede reliefversaler. Kirkegårdens nordvesthjørne.
2) O. 1686. Hans Nielsen, »Kommendøer af Iyfre«, d. 13. dec. 1686, 68 år, og Mikkel
Pedersen Lassen af Jyfre, samt Maren Mikkels (begge uden dødsår). Senest lagt over
Maren Chrestens, d. 23. maj 1716, 34 år på nær 5 uger. Smal, lysgrå kalksten; øvre del
borthugget, nu 174 × 59 cm. Tværskrift med forsænkede reliefversaler. Kirkegårdens
nordvesthjørne.
3) O. 1691. Karen Laurstedatter af Jyfre, d. 17. maj 1691, 87 år, og Maren Laustkone, d. 1753(?), 38 år, samt mandens anden hustru Anna Laustkone . . . . Lysgrå
kalksten, 180 × 60 cm, med forsænkede reliefversaler. I et bælte på midten relief af den
ukendte mand, to hustruer og 15 børn. Kirkegårdens nordøsthjørne.
4) O. 1691. Buolde Peders af Jyfre, d. 20. nov. 1691, 77 år. Lysgrå kalksten, 171 × 71
cm, med forsænkede reliefversaler. Sirlig tovstav langs kanten, i hjørnerne cirkelfelter
med rosetter (sml. nr. 15). Under indskriften skjold med BP og derunder bomærke.
Kirkegårdens nordøsthjørne.
5) O. 1696. Maren Nielskun [d. e. Nielskone] af Jyfre, d. 13. sept. 1696, 79 år; senere
lagt over Chresten Jensen smed af Jyfre, d. 22. febr. 1748, 71 ½ år, og Anna Christens
kone, d. 2. dec. 1755, 74 år og 8 uger. Lysgrå kalksten, 178 × 64 cm, med forsænkede
reliefversaler. Under den oprindelige indskrift et bomærkeskjold. Kirkegårdens nord
østhjørne.
6) O. 1696. Peder Hanssen af Bolilmarck, d. 10. okt. 1696, 48 år. Lysgrå kalksten,
179 × 60 cm, med forsænkede reliefversaler (sml. nr. 9). Under indskriften et bomærke
skjold, i hjørnerne cirkelfelter med evangelisttegnene, mellem de øvre et englehoved,
mellem de nedre timeglas over dødningehoved. Kirkegårdens nordøsthjørne.
7) (Fig. 14). O. 1697. Karen Iespers Daater af Heede, d. 1. dec. 1697, 21 år, 3 mdr.,
Chresten Chrestensen Møller, d. 1770, 26 år, og hustru Karen Mates Datter, Egert
Egertsen af Hede, d. 1767, 47 år. Lysgrå kalksten, 173 × 74 cm, med forsænkede relief
versaler, øverste linie med pyntelig relieffraktur. Over skriftfeltet Markus og Lukas
med deres tegn på hver side af et stort englehoved. Forneden over profdkanten: I L I .
Kirkegårdens nordøsthjørne.
8) O. 1698. Maren Peders af Krommos, d. 4. febr. 1698, 86 år og 17 uger. Lysgrå
kalksten, 153 × 58 cm, med forsænkede reliefversaler. Nedre del borthugget. Kirkegår
dens nordøsthjørne.
9) O. 1700. Kiersten Peders af Bolildmarck, d. 13. sept. 1777, 80 år. Lysgrå kalk
sten, 178 × 61 cm, nøje svarende til nr. 6, blot er de to nederste evangelisttegn byttet
om. Kirkegårdens nordøsthjørne.
10) O. 1702. Karen Nielsdater af Iyfre, d. 20. aug. 1702, 9 år, og Niels Pedersen af
Iyfre, d. 17... Lysgrå kalksten, 175 × 60 cm, med forsænkede reliefversaler. Rosetter
i hjørnerne, mellem de øvre en engel, mellem de nedre toblomstret tulipan. Kirkegår
dens nordøsthjørne.
11) O. 1702. Torben Suensen, »Landfoget oc Kirckewerger oc er barnefød udi Naarge«,
d. 7. nov. 1702, 78 (?) år, og hustru Kiersten Torbens, d. ? april 17... Lysgrå kalksten,
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Fig. 13. Rømø. Gravsten nr. 28 (forrest) og 29 over
Niels Pedersen Alheyt, død 1768 (sml. fig. 18—20) og over Laust Pedersen,
død 1754 (p. 1437).

L. L. 1955

203 × ca. 102 cm, med forsænkede reliefversaler i laurbærblad-indrammet oval. Fra
samme værksted og svarende til Skærbæk gravsten nr. 5 (p. 1257) og Mjolden nr. 2
(p. 1456), blot med ottekantet felt forneden. I søndre tilbygning.
12) (Fig. 17). O. 1703. Peder Chrestensen, »Komendør af Synderhoe«, d. 3. aug. 1703,
70¾ år, og Hans Iørrensen Dun, »Komendør af Synderhoe«, d. 17□. Gråblå kalksten,
202 × 85 cm, med forsænkede reliefversaler. Kristus på skyer med to engle omgivet af
bånd med gudelig indskrift, herunder to høstende engle. Kirkegårdens nordøsthjørne.
13) O. 1705. »Meregred Peders af Bolildmarck«, d. 2. okt. 1705, 50 år, samt Peder
Pedersen af Iyvre, d. 1. nov. 1746, 54 år. Lysgrå kalksten, 178 × 61 cm, med forsænkede
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reliefversaler i felt, der er rundbuet foroven og forneden (sml. nr. 18 og 21); i sviklerne
stiliserede tulipaner. Kirkegårdens nordvesthjørne.
14) (Fig. 15). O. 1707. Jens Pedersen af Taaftum, d. 18. okt. 1707, 23 ⅓ år, samt
Anders Pedersen af Thoftum, d. 19. aug. 1746, 56 år. Lysgrå kalksten, 200 × 70 cm, med
forsænkede reliefversaler over bomærke i ovalfelt med laurbærblad-ramme, hvorover to
engle holder oval med skriftsted; forneden flankerer Johannes døberen og Moses otte
kantet felt med skriftsted. Kirkegårdens nordøsthjørne.
15) O. 1709. Gertrod Nielsdatter af Iyfre, d. 24. okt. 1709, 88 år. Lysgrå kalksten,
176 × 64 cm; som nr. 4 men uden tovstav. Kirkegårdens nordøsthjørne.
16) O. 1714 eller før. Chresten Bundesen af Iyfre, d. 24. aug. 1669, 38 år, og hustru
Mette Gundesdat., d. 3. marts 1714, 85 ½ år, gift i 13 (?) år, og hun siden med Anders
Jensen i 30 år. Hans Chrestens smed af Iyfre, d. 31. juli 1769, 61 år, og hustru Mette
Hanskone, d. 17□. Lys gråbrun kalksten, 197 × 72 cm; som nr. 6 m.fl., men mellem de
øvre cirkler korslam. Kirkegårdens nordøsthjørne.
17) O. 1716 (?). Hans Andersen, skipper af Duen, d. 2. okt. 1687, 72 år, og hustru
Ki[er]sten Hanskone, d. 17. dec. 1716, 90½ år, samt Iens Jørgensen, skipper af Duen,
blev i maj 1736 i Grønland, »med Skibb og Folck«, 43 år og 8 mdr., og hustru Kiæsten
Ienskone, d. 10. sept. 1768, 65 år, efter 12 år og 4 mdr.s ægteskab (4 døtre). Kiæsten
Hanskone af Dun, d. 7. aug. 1769, 34 år. Lysgrå kalksten, 201 × 71 cm; type som nr. 16,
revnet. Kirkegårdens nordvesthjørne.
18) O. 1719. Peder Iespersen, »Kommendør af Bolilmarck«, d. 18. maj 1719, »68 Aar
minder 5 Uger«. Lysgrå kalksten, 174 × 57 cm; som nr. 13 og 21, med bomærkeskjold i
nedre rundbuefelt. Kirkegårdens nordøsthjørne.
19) O. 1719. Anna Mickels af Taautum, d. 22. nov. 1719, 36 år. Lysgrå kalksten,
174 × 58 cm, med forsænkede reliefversaler. Hjørnecirkler med evangelistsymboler,
mellem de øvre englehoved, mellem de nedre kranium over knogle; uden for skriftfeltets
afskårne hjørner bladvolutter. Sml. nr. 20 og 22. Kirkegårdens nordøsthjørne.
20) O. 1720. Mickel Krestensen af Taautum, d. 25. aug. 1 7 . . , 72 år, samt Erich
Hanssen af Taautum, d. 15. okt. 1768, 75 år. Lysgrå kalksten, 176 × 58 cm, slidt. Som
nr. 19 og 22. Kirkegårdens nordøsthjørne.
21) O. 1700—20. Lysgrå kalksten, 176 × 59 cm, med ulæselige versaler. Som nr. 13
og 18, med samme bomærke som nr. 18. Under trælågen i vest, uden for den egentlige
kirkegårdslåge.
22) (Fig. 16). O. 1721. Karen Iesppers af Toftum, d. 12. marts 1721, 59 år og 8 mdr.
Lysgrå kalksten, 176 × 59 cm; som nr. 19 og 20. Nederst i skriftfeltet bomærke. Kirke
gårdens nordøsthjørne.
23) (Fig. 24). O. 1723. Lambert Jørgensen af Iyvere, »Temmer Mand«, og hustru
Anna Lamberte d. 1723. Jørgen Lambertsen og Mikkel Lambertsen »begge ved Hafsens
Bunde«. Lysgrå kalksten, 179 × 58 cm, med reliefversaler i tre felter, de to øvre ovaler
med laurbærblad-ramme, nederste firkantet med afskårne hjørner. I den øverste ses
tømreren med hat på hovedet og sine redskaber omkring sig; i den anden hustruen
med fire børn. Kirkegårdens nordøsthjørne.
24) O. 1725(?). Peder Iespersen af Iyvere, d. 21. juli 1725 (?), 61 år, og hustru
Anders Jensen af Iurre, d. 23.(?) okt. 1755 (?), 58 (?) år, og Kiesten Anderskone, d. 15.
april 1766, 69 år. Lysgrå kalksten, 173 × 61 cm, med forsænkede reliefversaler i to ovaler
over hinanden. Kirkegårdens nordøsthjørne.
25) O. 1731. Hans Chrestensen af Bolieldmarck, d. 6. nov. 1731, 78 år og 4 mdr.
Lysgrå kalksten, 171 × 54 cm; som nr. 2, med femtakket stjerne forneden. Under den
vestligste kirkegårdslåge mod nord.
26) O. 1731. Iørren Pedersen af Tuismarck, »som blef med Skib oc Gods wed Martens
Dags Tid paa sin Hiemreis fra Naarge« 1720, 55 år og 7 mdr., samtidig døde hans søn
Peder Iørrensen af Tuismarck, 27 år. Endvidere Iørren Pedersen »Skiper hans .. hustru«,
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Fig. 14—16. Rømø. Gravsten nr. 7, 14, 22. Nr. 7 Karen Iespersdatter, død
1697 (p. 1434). Nr. 14. Jens Pedersen af Taaftum, død 1707 (p. 1436). Nr. 22. Karen Iesppers
af Toftum, død 1721 (p. 1436).
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Maren Iørrens af Tuismarck, d. 17. maj 1731, 68 år, samt Hans Iørensen, d. 1701, 14 (?)
år, og Kiesten Iørensdater, d. 1706, 7 år. Lysgrå kalksten, 163 × 83 cm, med forsænkede
reliefversaler; profileret kant. Sml. Visby gravsten nr. 5 (p. 1365). Kirkegårdens nordøsthjørne.
27) O. 1733. Kiersten Hanskone, d. 12. marts 1733, 74 år (to døtre). Lysgrå kalksten,
166 × 57 cm; som nr. 25 og samme sted.
28) (Sml. fig. 13). O. 1743. Niels Pedersen Alheyt, »Skiepper af Synderland Røme«,
d. 26. okt. 1768, 86 år, og hustru Karen Nielskone, d. 8. marts 1743, 55 år, samt hans
anden hustru Ellen Nielskone, d. 1752, 55 år. Lysgrå kalksten, 141 (over jorden) × 59
cm, med reliefversaler på stenens ene side, udsmykning på den anden; steleformet
(sml. nr. 29). Gudfader i skyer over vinperse og høstende engel (fig. 18), sml. Mjolden
maleri (p. 1454), og herunder skipperen (med tømmerøkse og passer) mellem sine to
hustruer, den første med vægt, den andens billede senere tilføjet, alle med initialbånd:
NPA — KNA — ENA (fig. 19). Nederst et skib (fig. 20). Kirkegårdens nordøsthjørne.
29) (Sml. fig. 13). O. 1754. Laust Pedersen, d. i Grønland 1754, 16 år og 8 mdr., og
Chresen (!) Pedersen, d. 1741, 38 uger, samt Peder Laustsen af Toftum, d. 17□, og
hustru Kiersten Peders, d. 1770, 68 år, og hans anden hustru Karen Peders □ Lysgrå
kalksten, 129 (over jorden) × 58 cm; steleformet, med udsmykning på begge sider (sml.
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Fig. 17—20. Rømø. Gravsten nr. 12 og 28. Detaljer. (Fig. 17). Nr. 12.
Peder Chrestensen, død 1703 (p. 1435). (Fig. 18—20). Nr. 28. Niels Pedersen Alheyt, sml. fig. 13.
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nr. 28); cirkel og oval i laurbærblad-ramme, på den ene side kronet af Kristus med
sejrsfanen, på den anden side ses, i ovalen, afdøde med to hustruer og fem børn. Kirke
gårdens nordøsthjørne.
30) O. 1755. Iahana Hansdatter, f. i Jydland på Møluadgaar (!), d. 4. nov. 1722, 79
år og 6 mdr., i ægteskabet med Erck Iversen 7 sønner og 3 døtre. Endvidere Niels Ercksen
Møluad, d. 20. sept. 1755, 74 år. Lysgrå kalksten, 176 × 73 cm, med reliefversaler og
profileret kant. Kirkegården, syd for koret.
31) O. 1760 (?). »Tuende Piger, Børn af Jesper Hansen udi Toftum«, Anna (?) Jespersdater, d. 1760, 7 år; resten ulæseligt. Lysgrå kalksten, 119 × 38 cm, med reliefversaler.
Foran våbenhuset i syd.
32) O. 1760—75. Anders Fædersen M .., fordum »Skiepper« .., og hustru. Lysgrå
kalksten, 188 × 97 cm, med næsten udslidte reliefversaler i bladindrammet midtoval;
herover bladkrans om den opstandne Kristus og forneden fladoval med afbildning af
det afdøde ægtepar med fire børn. I de øvre hjørner stående engle, i de nedre Troen og
Håbet. Vedr. typen, sml. epitaf p. 1433. Kirkegårdens nordøsthjørne.
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Fig. 21—24. Rømø. Gravsten nr. 35, 36, 38 og 23. Detaljer. Nr. 35. Peder
Jørgensen Bundes, død 1771 (p. 1439). Nr. 36. Niels Pedersen af Toftum, død 1771 (p. 1439). Nr. 38. Jens
Nielsen Holem, død □ (p. 1439). Nr. 23. Lambert Jørgensen af Jyvere og hustru, død 1723 (p. 1436).
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33) O. 1760—75. Lysrød kalksten, 180 × 101 cm, med udslidte reliefversalindskrifter
i tre bladovaler, i den øverste ses en fremstilling af de afdøde. I stenens øvre hjørner
stående, kjortelklædte engle, i de nedre englehoveder. Fra samme værksted som nr. 32
m.fl. Øst for våbenhusdøren.
34) (Fig. 25). O. 1767. Niels Jørgensen, sømand, i sit 41. år indtrådt i ægteskab, der
kun varede 5½ år, d. 1767, 52 år, 2 mdr. og 3 uger. Lysrød kalksten, 160 × 59 cm.
Kirkegårdens nordøsthjørne.
35) O. 1771. »Commandör Peder Jörgensen Bundes af Sönder Boy«, d. 15. maj 1771,
67 år, og hustru Karen Peders, d. 2. juli 1763, 63 år, samt hans anden hustru Ellen
Pedens (!). Lysgrå kalksten, 209 × 69 cm, med reliefversaler i tre ovaler i laurbærblad
ramme (sml. nr. 32). Over den øverste oval den velsignende Kristus i skyer flankeret
af to engle, i ovalen de nævnte afdøde og et barn samt formentlig den anden hustrus
senere mand PMP (fig. 21). Under gravskriften indridset PTI. Kirkegårdens nord
østhjørne.
36) O. 1771. Niels Pedersen af Toftum, d. 29. aug. 1771, 78 år, og hustru Maren
Nielskone, d. 2. jan. 1764, 67 år (6 sønner og 6 døtre). Lysgrå kalksten, 170 × 70 cm;
tværskrift med reliefversaler. Over skriftfeltet Troen og Håbet (fig. 22), forneden i
skriftfeltet det afdøde ægtepar over de 12 børn (fig. 12). Kirkegårdens nordøsthjørne.
37) O. 1772. Boedel Peders Konne af Twismarck, d. 4. aug. 1772. Lysbrun kalksten,
171 × 60 cm, med reliefversaler i bælte tværs over stenen. Under trælågen vest for kir
ken, uden for den egentlige kirkegårdslåge.
38) O. 1775. Jens Nielsen Holem, f. 4. aug. 1734, d. [ZU, og hustru Maren Jens Hol..,
f. 1. maj 1742, d. CZH. Peder Jensen Holm, f. 15. febr. 1775, d. 15. marts 1775. Mette
Kiestine Jensdatter, f. 24. juni 17.9, d. 31. aug. 1779. Mette K i e . . . , f . 20. juni 1782,
d. 1. (?) aug. 1782. Lysrød kalksten, 136 × 78 cm, med reliefversaler. Øverst et felt med
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relief af ægteparret med fem døtre og en søn,
samt ved siden af denne et uudhugget felt
beregnet til senere døde (fig. 23). Fire engle
omkring gravskriften. Kirkegårdens nordøst
hjørne.
39) O. 1777. Niels Jensen Bleeg af Ko[ng]smark, d. 11. april 1777, 24 år. Lysgrå kalk
sten, 151 × 98 cm, med reliefversaler i stor
oval; i de øvre hjørner engle flankerende
englehoved, i de nedre englehoveder. I kirke
gårdens østre indgang.
40) O. 1777. Grees Jørgensen af Heede,
d. 6. sept. 1777, 27 år. Lysbrun kalksten,
140 × 95 cm, med reliefversaler i laurbærbladindrammet buefelt, der på midten buer ind
efter. Over gravskriften relief af afdøde mel
lem bladværk. I de to øvre hjørner engle
flankerende den opstandne Kristus, i de nedre
englehoveder. Kirkegårdens nordøsthjørne.
41) O. 1783. »Commandoer Matthis Søren
sen Schouw«, d. 3. sept. 1783, 45 år, siden
sit 28. år gift i 17 år med Maren Niels Doter
(een søn og tre døtre). »Fra Hamburg til
Grønland ieg 21 Reiser for Comand. har giort
med Skibed Swanen, hvor Gud mig altid
løkkelig har ført. Min Soefart er nu endt, mit
V. Nordman 1923
Skib i Haunen sendt, og Himlen er min
Fig. 25. Rømø.
Gravsten nr. 34 over Niels Jørgensen,
Bolig, hvor ieg nu lever rolig«. Lysgrå kalk
død 1767 (p. 1439).
sten, 173 × 116 cm, med reliefversaler og
skriveskrift. Forneden ses skibet samt hustru og slægtninge, der vinker farvel (fig. 26).
Kirkegårdens nordøsthjørne.
42) O. 1844. »Controlleur« N. Hall, f. 3. jan. 1770, d. 22. maj 1844, og hustru Dorothea
Sophia Hall, f. Henningsen, f. 4. maj 1775, gift 18. maj 1792 (12 døtre og een søn), d.
1. jan. 1839. Lysgrå kalksten, 125 × 52 cm, med fordybet, hvidmalet skriveskrift. På
kirkegården syd for koret.
Begravelse. Kolonibestyrer Jonas Lillienschiold de Svanenhjelm, d. 1801. 1 skibet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Rømø præstearkiv: B a 1—2. (1628)—1899. Libri datici. — Ca. 1648—1791.
Kirkeregnskabsbog. — Udtaget af pakken Bd 3, lægget 11 9, 1874—1914. Kirchliche Bau
sachen. — Tønder provstearkiv: 1648—1800. Kirkeregnskabsbog.—Lø-Møgeltønder kirke
visitatorium: 1871—79. Kirkevisitatorialsager fra Rømø sogn. —LA. Viborg. Ribe bispe
arkiv: Indberetninger. Kirkesyn og præstegårdssyn 1805—06. — Se i øvrigt arkivalier for
Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Præsteindberetning ved N. Hveysell 7. aug. 1809
(NM). — Chronik der Gemeinde Röm; ca. 1903 ff. (hovedsagelig afskrift efter E. Moritz,
jfr. ndf.). — Kirkeklokkecirkulære af 1918, besvaret 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, P. Kr. Andersen 1950 (istandsættelse af malerier) og
1954 (istandsæt, af altertavle) og Mogens Larsen 1956 (istandsæt, af inventar). — Under
søgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1955.
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Haupt II, 603 f. — Eduard Moritz: Die Nordseeinsel Röm, Hamburg 1903, p. 127—35.
— Thade Petersen: Romø, i SJyAarb. 1906, p. 72-84. — Rasmus Jørgensen, i Den nord
slesvigske Kirke (red. af H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 134—39.
1 SJyAarb. 1941, p. 3. 2 Jfr. Trap p. 345. 3 Ang. stridigheder vedr. jus patronatus,
se Moritz p. 127 f. og Thade Petersen p. 72 f. 4 Kronens Skøder II, 110, 513; jfr. P. Kr.
Iversen, i SJyAarb. 1942, p. 59, 61. 5 LA. Åbenrå. Lø og Møgeltønder hrdr.s provste
arkiv: 1823—74. Synsprotokoller for Lø og Møgeltønder hrdr.s provsti. 6 SJyAarb.
1923, p. 314 f. 7 Jfr. SJyAarb. 1906, p. 72. 8 Fire vinduer, som rytterne udslog, repa
reres (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø og Møgeltønder m.fl.
hrdr. 1554—1700). 9 Som værn mod sandflugten. I regnskaberne fra 1700’rne er der
gentagne gange udgifter til »sadder« (græs- eller lyngtørv) eller grønne tørv (græstørv), som
lægges omkring kirken og på kirkegården mod sandflugten (sml. bl.a. 1786, i Rømø præ
stearkiv: 1648—1791. Kirkeregnskabsbog). 10 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: bispesager.
Indkomne breve fra Ribe amts sdr. provsti 1813—65. 11 Se f. eks. 1764, den store kørebro mellem kirken og præstegården (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirke
rgsk. f. Lø hrd. m.v. 1700—1809) og 1791, den gamle kørebro ved kirken (Tønder prov
stearkiv: 1648—1800. Kirkeregnskabsbog). 12 Moritz p. 134. 13 Tønder provstearkiv:
1648—1800. Kirkeregnskabsbog. 14 En meget usikker lodfuge over den nævnte dørs
østkarm er foreløbig det eneste indicium for en forlængelse. 15 Den relativt ringe mur
tykkelse tyder på, at bygningsafsnittet er af gotisk oprindelse. 16 1727 omtales »den
lave kirke« (Rømø præstearkiv: 1648 1791. Kirkeregnskabsbog), hvilket i alle andre
tilfælde refererer til koret i modsætning til det højere skib. 17 1751 siges, at tårnet må
repareres, så det ikke falder ned i storm og vejrlig; se SJyAarb. 1941, p. 36. 18 Note 6
og LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø og Møgeltønder m.fl.
hrdr. 1554—1700. 19 Denne tilbygning benævntes de første år den »ny kirke« eller den
»nør kirke«; se henholdsvis 1655 og 1684. Sidstnævnte år blev der fyldt op ved kirken,
som var »underblæst« (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø og
Møgeltønder hrdr. 15 54—17 00). 20 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kir
kergsk. f. Lø hrd. m.v. 1700—1809. 21 Rømø præstearkiv: 1648—1791. Kirkeregn
skabsbog. 22 Rømø præstearkiv: (1628)—1899. Libri datici (under 1855) samt note 5
(under 1857 ff.) samt R. Jørgensen, i Den nordslesvigske Kirke, p. 136. 23 De »2de
Velvinger«, som dette år blev erstattet med to nye bjælker af fyr (note 21), må have
været arkader til de to »kviste«. 24 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: korrespondancesager
fra Møgeltønder hrd. 1583—1812. 25 Graver Charl. Hansen 1955. 26 LA. Åbenrå. Ribe
bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø og Møgeltønder hrdr. 1554—1700 . 27 Se
herom p. 1017 note 33. 28 Ved sidste restaurering fjernedes et nyere kors af metal fra
venstre hånd. 29 Kæden kan næppe opfattes som en ankerkæde. 30 Ved fjernelsen af
et skab, »der var opbygget bag paa Tavlen«, fremkom en (nu opmalet) indskrift: »Taulen
er bekosted af Meenigheden, oc gafue dertil Hr. Søren Aagaard, Sogneprest, Bernt Iensen,
kong. May. toldbetiente Torben Svensen oc Peder Iensen, tvis, Kircheverger, Peder Chri
stensen, Niels fedd[ersen], Peder Andersen, Iørgen Nielsen, dertil oc Hanss —, Peder Pe
dersen, Karn Christens[do]tter, Niels Pedersen, hans Andersen, tuis, Peder L. Christensen
yngere, Jens Christensen, Peder Christensen smid, Christen Iefversen [el. Iespersen] Smid,
Niels Christensen, tvis, Peder Nielsen, tviss, Niels Pedersen Ifre, Iørgen Pedersen, Østerbye«. Efter hvert personnavn har det beløb stået, som vedkommende har givet; nu for
størstedelen forsvundet — kun opmalet i et par tilfælde. 31 LA. Åbenrå. Ribe bispe
arkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd. 1810—49. 32 Nota fra D. Thyssen i Ballum
(note 31); se familien Thyssen Mikkelsen i Ballum, hos S. Schoubye, i Arv og Eje 1958,
p. 95. 33 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: ang. kirkebygninger og deres inventar
1879—1920. 34 Erwin Hintze: Norddeutsche Zinngiesser, Lübeck 1923, nr. 91. 35 Mo
ritz p. 135. 36 Sml. Den nordslesvigske Kirke, p. 136. 37 1751—52 nævnes, at »loftet«
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over den nor kvist havde 42 sæder (samt et ubetalt) (note 21). 38 Moritz p. 134, H.
Henningsen: Kirkeskibe, 1950, p. 152. 39 Henningsen p. 156 og 165. 40 Rømø præste
arkiv: (1628)—1899. Libri datici. 41 Rose Harder: Huthalter in der Kirche zu Kirkeby
auf Röm, i Die Heimat IL, 1939, p. 168 f., med tegninger og beskrivelse af fem hatteknager. 42 Den nordslesvigske Kirke, p. 137. 43 Manuskript i privateje.
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Fig. 26. Romø. Detalje
fra gravsten nr. 41 over Matthis Sørensen
Schouw, død 1783 (p. 1440).

Fig. 1. Mjolden. Ydre, set fra syd.

L. L. 1955
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omtales 1514 som viet S. Mauritius (sml. sidealtertavle nr. 2). Den betalte 4 skil
Kirken
ling engelsk i cathedraticum og ydede på reformationstiden 3 sk. engelsk i procuratio
(sml. p. 1025). Kirkens forhold svarer i øvrigt ganske til Visbys (sml. p. 1352). Som denne
lå den under Trøjborg, hvis ejer havde kaldsretten, mens patronatsretten tilhørte Ribe
domkapitel og senere ærkedegnen (præsteindb.). Indtil 1864 udgjorde sognet en del af de
kongerigske enklaver. 1838 omtales kirken som selvejende2.
Den polske hjælpehærs hærgen under svenskekrigene berøres i regnskaberne for 1661,
hvor der omtales en reparation af låsene til kirke- og tårndørene, der blev brudt af
polakkerne3. — Også stormflodernes hyppige og voldsomme ødelæggelser nævnes i regn
skaber og syn, sml. p. 1444.
Ifølge et sagn stredes tre byer i sognet om, hvor kirken skulde placeres; man enedes
om at bygge den det sted, hvor et par sammenkoblede kræ lagde sig4.

Kirken og præstegården ligger på en liden højning, ret ensomt i den sydlige
kant af den udstrakte landsby og i sognets sydvestre del.
Kirkegården hegnes mod nord af kløvstens-diger, mod øst, syd og vest af
bevoksede jordvolde iblandet sten. I nord er der port og låge af trætremmer
mellem tre murede, pyramideafdækkede piller fra 1800’rne og i øst en åbning
til præstegårdshaven. Regnskaberne omtaler kun stetter eller porte i øst og
92*
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nord, og eftersom den østre 1649 var en træstette5, må den grundmurede stette,
som blev lavet 16136, antagelig være identisk med den nordre; begge stetter
såvel som kirkegårdsmuren har ustandselig måttet fornyes og omsættes på
grund af oversvømmelse, således f.eks. 17187 da diget var ganske ruineret »ej
allene på sadderne (græstørv), som stode derofven paa, men endog paa de store
steene, som stode neden under, som af flodens magt ere slagne af lauge og nogle
gandsche af deris sted udfaldne«8; nordporten, som var undergravet af floden,
blev straks opmuret, mens den østre blev nedbrudt tre år senere og nymuret
17247.
†Kirkerist i øst nævnes 16613.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt våbenhus i nord
og tårn i vest fra sengotisk tid. Orienteringen har afvigelse til syd.
Den lave, romanske del, der næppe kan være ældre end o. 1200, er udven
dig opført af råt tilhugne granitkvadre og munkesten 9 (26—28 × 12—13 × 8,5—
9 cm) — indvendig af rå kamp — over en ensartet, skråkantet sokkel (p. 1132,
fig. 41); soklen fra skibets vestgavl er ved tårnets opførelse flyttet til dettes
vestmur. Mens munkesten kun optræder i de allerøverste skifter af apsis og
kor, er den øvre halvdel af skibets mure sat af dette materiale, når bortses fra
østhjørnerne, hvor kvadrene når op i højde med korets (dvs. otte skifter mod
skibets fire); den måde, hvorpå materialet skifter, tyder på, at der også i denne
kirke har været et byggestop efter opførelsen af kor med apsis (sml. tagvær
ker). Skibet, hvis murhøjde over sokkel er ca. 4,25 m, har i et par af sydsidens
kvadre, 123—29 cm over soklen, en hulstav, der skal være indhugget for at
angive vandstanden ved stormfloden 1634. — I korets nordside er der et (go
tisk) tilmuret vindue (udvendig højde 1,35 m) med overligger af to kvadre,
men i apsis og skib spores ingen oprindelige vinduer. Soklen er forkrøbbet ind
i begge de sent tilmurede døre, som må have haft udvendig fals; syddøren har
udvendig et rundbuet stik med prydskifte af krumme løbere, og indvendig har
den formentlig fladbuet overdækning ligesom den stærkt forhuggede norddør;
en ved kirken opstillet dørstolpesten stammer sikkert fra sidstnævnte dør. —
De tre taggavle er oprindelige, korets østre af munkesten i munkeskifte, med
fladbuet åbning til apsidens tagrum, skibets af hovedstore og mindre kampe
sten, der er formuret med tydelig tendens til skifter; begge disse gavle har
smukke afrundinger mod tagfladerne og tydelige bomhuller.
Indre. Apsiden har halvkuppelhvælv, som overvejende er muret af krumme
løbere; apsisbuen er falset. Den runde triumfbue har overpudsede, vistnok lidt
forskelligt udformede, men enkle kragbånd. Om loftsbjælker i kor og skib, se
tagværker.
Tilføjelser og ændringer. Korets krydshvælv, antagelig fra 1400—50, har spidse
skjoldbuer, halvsten brede, profilerede ribber (vistnok skarprygget rundstav
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Fig. 2. Mjolden. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1955.

mellem platter) og rund slutsten; på oversiden, hvor hvælvet er stærkt ind
skåret, ses det, at hver kappe er ringmuret for sig, på en ubehjælpsom
måde.
Våbenhuset, 16293 og senere kaldet skriften, er af munkesten i munkeskifte.
I den glatte gavl er der en falset, fladbuet dør, og i det indre fladbuede væg
blændinger, af hvilke flankemurenes søndre har bevaret deres tvedelte afdæk
ning over skråkantet konsol; i øst en tilmuret glug. 1851 blev der lagt loft over
rummet10, som få år efter omdannedes til materialrum (sml. tårn). Gulvet har
gammel pikstensbrolægning.
Tårnet, indtil 1692 med spir af Tørninglen-type, nu med saddeltag og gavle
i øst—vest, er af munkesten i munkeskifte blandet med kvadre fra skibets
gavl. Tårnrummet, der ved en restaurering 1856—5710 indrettedes til våben
hus og forsynedes med vestdør, har spids arkade til skibet og tilsvarende spareblændinger i de frie mure, krydshvælv med kvartstensribber, rund slutsten og
fire trækhuller; oversiden er utilgængelig. Trappehuset i nordøst har fladbuet
underdør, løbermuret skakt, rund spindel og loft af binderstik, der er fladbuede
som overdørens aftrappede afdækning. De to følgende stokværk, der står i åben
forbindelse, har som andre tårne af typen fladbuede spareblændinger, i klokkestokværket med hver sit glamhul; nu er de to i sydvest tilmuret. I mellemstokværkets halve højde og over klokkestokværket er der radiært stillede bom
huller. Største delen af østre taggavl er oprindelig, med dekoration af Tørninglen-type; vestgavlen er fra 1788 (jernankre, der tillige bærer initialerne
G H for præsten Gotthard Hansen (1759—1815). Jernankre med 1929 på tår
nets syd- og vestside hentyder til den sidste skalmuring.
†Spir. Både 16156 og 169211 (sml. †vindfløj) blev tårnet ramt af lynet, sid
ste gang så kraftigt at det blytækte spir nedbrændte; det erstattedes af et sad-
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deltag3, der over østgavlen har et lille »spir«12, egentlig et gavl-brandspir fra
den tidligere tårnafslutning.
Tagværkerne over apsis, kor, skib og våbenhus er af eg og samtidige med
murene; de romanske har været af type som Roager (se p. 1171, fig. 4 c),
men de fleste spærstivere er borte, og hanebåndet er sekundært i koret ligesom
de korte spærstivere, der er tilføjet, da bjælkernes midterste del bortsavedes
for hvælvslagning; skibets bjælker er stærkt fornyede, men enkelte oprinde
lige bjælkeender er i behold (28 × 17 cm). Korets og skibets tagværker hviler
på oprindelige svære, femsidede murremme (ca. 38 cm brede, 17 høje) med fals
for sugfjæl; et stykke murrem benyttes som huggeblok i våbenhuset; forskel
ligheder i de to tagværkers tømmersamlinger røberen aldersforskel (sml. foran).
— Tårnets tagværk er af fyr, fra 1692.
Våbenhuset og den teglmurede del af skibets nordside står i blank mur med
hvidtede vinduesfalse; alle tage er blytækt. De flad- eller fladrundbuede vin
duer med retkantede trækarme stammer fra 184313. Tårnrummet har gulv af
gravsten, apsis, kor og skib af brædder, som er gamle og hvidskurede i kor og
midtergang. Skibet har bjælkeloft.
Vindfløjen over tårnets vestgavl, med årstallet 1872 har haft mindst to †for
gængere: 1) Af kobber, opsat 16923 (sml. spirets brand), 3 alen lang og 2 alen
bred11; fløjen havde følgende indskrifter: 1692, Gloria in excelsis Deo og
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Fig. 4. Mjolden. Altertavle 1616 (p. 1448).

(indridset) MHS samt Gotthard Klausen. P. C. et curator templi og endelig
Niels (?). Nissen. Port. Curator, subordinat(us) templi 1760. — 2) Af messing,
med årstallet 184414.
INVENTAR
Inventaret bærer præg af en restaurering 1957 ved P. Kr. Andersen, hvor
ved ældre farver er fremkaldt og udbedret, delvis stammende fra Lars malers
staffering i årene 1764—727.
Alterbord af munkesten, middelalderligt, men ændret flere gange, sidst i for
bindelse med det nuværende panels anbringelse. Bordet står 125 cm fra apsidens væg og måler 162 × 90 cm; højden er 92 cm iberegnet to skifter oven på
en ældre plade med skråkant. Sydsiden har spor af en fladbuet niche. Helgen
graven, der undersøgtes 1922, er et 9 × 9 × 9 cm stort rum udsparet i murste
nene og dækkes af en 20,5 × 21 cm stor, ca. 2 cm tyk stenplade, »en Art mørk
Sandsten«.
Alterbordspanel af fyr, i overgangsstil mellem gotik og renæssance, fra sidste
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Fig. 5—6. Mjolden. Unggotiske figurer, Maria med barnet og S. Mauritius,

fra †sidealtertavler (p. 1449).

fjerdedel af 1500’rne. Det deles vandret af en bæltegesims, hvorover der på
forsiden er fire arkadefelter med småfigurer (fig. 9), på enderne to arkadefel
ter med englehoveder og bladværk; under gesimsen foldeværksfelter af Ribetype. Forsidens friseindskrift, med reliefversaler, lyder: »Cor nostvm (!) est:
altare dei in qvo semper: debet: A: I: CH« (»vort hjerte er Guds alter, på hvil
ket altid bør — AI CH«); betydningen af initialerne til slut er uvis. Ny fod
liste. Kun forsiden har været stafferet; 1957 foretoges »en Opmaling med Be
varing af enkelte Farverester, særlig paa Hoveder i Bueslagshjørner« (indb.).
†Alterklæder. 1714 omtales »den gamle alterklæde og dug, som min Kiæreste
og Jeg [vistnok præsten, Peder Mortensen Stauning] har foræret Kirken«; han
lover 1716 at skænke et nyt klæde af fin rød »Carmesinklæde« samt en ny alter
dug, som havde kostet 45 mrk. 14 sk.7.
Altertavle. Da kirkens altertavle var »saa megit slem oc gammel at den staar
Kiercken til skamme«, anskaffedes 1616 en ny, hvorpå bekostedes »til Vognskudt oc anden træuerck, Item til Billidsnideren oc en Tydske hollandtz Mal
ler«, ialt 187 mrk. 12 sk. 6 d.6. Tavlen (fig. 4) udgør en mellemform mellem
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det nordøstlige områdes tavler med løse sidestykker og typen med gennem
løbende storgesims, idet sidestykkerne her nok har selvstændige topstykker og
gesims, men alligevel er knyttet til storstykket ved en rammeliste med fylding.
Den oprindelige staffering ved den omtalte tysk-hollandske kunstner er en
del overmalet, også malerierne, i midtfeltet Golgatha (jfr. epitaf 4, Tønder, p. 990),
i nordre sidefelt Jesu dåb, i søndre bønnen i Gethsemane. Malerierne har i
1700’rne fået en lille, blå og hvid bort af muslingeskalagtige blade, mens søjlerne
er blevet marmoreret. Trods overmalinger synes 1700tals maleren at have følt
sig forpligtet over for den brogede renæssancestaffering, hvor blåt og guld er
fremherskende. I friserne frakturindskrifter15 med guld på sort. I topfeltet
tidligere et kors på blå bund, muligvis fra 184513, da tavlen blev restaureret
og felterne overstrøget med lak, eller fra 185616, da den lakeredes.
Sidealtertavler. Fra to †sidealtre, antagelig dem der har flankeret korbuen,
stammer to unggotiske figurer fra o. 1275, utvivlsomt fra samme værksted.
1860 nævnt som »ubenyttede«16, siden 1957 på korets nordvæg. 1) Maria med
barnet 17 (fig. 5), af en velkendt type som f.eks. Halk (Haderslev amt p. 461).
Sekundær staffering, udbedret 1957; bleg karnation, gul underkjortel og blåt
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overstykke med rødt foer, barnet i rød dragt. Højde 84 cm. — 2) S. Mauritius,
kirkens værnehelgen (fig. 6), har samme kraftige hageparti og hår som Mariafiguren; om hovedet en glat ring. Den forsvundne venstre hånd har holdt en
lanse. Farver som Mariafigurens, blåt, rødt samt brunt på læder og hår. Højde
91 cm.
Altersølv. Kalk sammensat af dele fra forskellig tid. Fra o. 1600 stammer den
sekstungede fod (nu uden fodplade), med støbt, pånittet krucifiks, standkant
med vandrette profilstave, de sekskantede skaftled samt antagelig pladerne på
den nyere knops rudebosser. Disse har graverede, frakturagtige minuskler, der
rigtigt sammensat læses: »ihesus«. Bægeret er fra 1663, stort, med udsvajende
sider og graveret bladkrans omkring et H, hvorunder sammenskrevet NPH
og 1663 (Hr. Niels Pedersen Hjortlund, sognepræst). På en fodtunge er sam
tidig graveret HTS 1663 omkring et bomærke, samt på foden prydlinier og
bånd. Ændringen på kalk og disk incl. sølv, arbejdsløn og rejse til Ribe, ialt
69 mrk. er omtalt i regnskaberne3. Højde 17,5 cm. Disk, sikkert fra 1663, med
cirkelkors. 1653 havde Hans guldsmed i Tønder færdiget og forgyldt †disk3.
Ingen oblatæske. — 1514 havde kirken ifølge Ribe ærkedegn1 tre †kalke med
†patener, hvoraf en forgyldt, tre †skeer, en †sølvdåse, der endnu nævnes 158818,
samt en forgyldt †monstrans på kobberfod; ved samme tid fik Herman guld
smed i Ribe (Bøje p. 354?) fra kirken tilsendt 56 lod sølv, hvorfor han skulde
lave en ny monstrans19. — Vinkande 18452, af københavnsk porcelæn; ude af
brug. Sygesæt, nyere.
Alterstager. 1) O. 1649, af malm, i regnskaberne omtalt som to messingkjærter, som degnen forskaffede kirken for 36 rdl.5 De ca. 42 cm høje stager svarer
til Visby (p. 1359). 2) 1786, af messing, ca. 49 cm høje, med flad, profileret fod,
højt, tyndt skaft med et cylinderled over foden samt et lignende højere oppe
under et kugleled, i øvrigt med skaftringe af forskellig størrelse, samt flad, løs
lyseskål. På den ene stages fod og cylinderled graveret kursiv: »Sal. H. Rahr,
fød Lauritzen i Ottersbøll — Given af Anders Lauritzen i Ottersbøll af Arv
efter hans Broder«, på den anden: »1786 Gud til Ære Og Kirken til Tieneste —
Veret Latinske Skole Hører i Aalborg 14 Aar Sogne Præst i Wiborg 7 Aar og
Sogne Præst i Schierrebek paa 20de Aar«. — To †trælysestager anskaffedes 18017.
†Røgelsekar af malm omtalt 15141. * Røgelsefad, måske det fyrfad til at hente
ild i, der omtales i inventariet 181616. 24,8 cm i tvm., med gennembrudt og
ciseleret rand af bronze, hvorpå er nittet en 7,2 cm dyb blikskål, der tillige
ved tre S-formede bøjler er fastgjort til randen; herpå findes tre kugler bereg
net til ophængning af fadet. Nu i Flensborg bymuseum (nr. 4769).
†Messehageler. 1615, af fin, blommet, karmoisin fløjl med guldkniplinger,
med arbejdsløn ialt 94 mrk. 8 sk.6 1714 foræredes en ny til 89 mrk. af samme
stof, med »guldskrammerering«, antagelig af præsten Peder Mortensen Stau-
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Fig. 8—9. Mjolden. Detaljer af døbefontens fod (p. 1451) og alterbordsforside (p. 1448).
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ning20. 1841 leverede Hielm, Kbhvn., en af karmoisinrødt, fint silkefløjl med
guldtresser og kors13; 188121 fandtes i materialkammeret en rød og en hvid.
Alterskranke fra kort efter 185616, da der anbefaledes nyt, afrundet knæfald
med balustre af støbejern; af egnens vanlige type. Den afløste et »stakitværk«
fra 17147.
Døbefont, romansk, af granit, af arkadetype. Kummen (godt 76 cm i tvm.),
hvis arkader har aftrappede baser og retkantkapitæler, er hugget i eet med det
lave skaft; foden har et stort menneskehoved på de to hjørner, et vædderhoved
på det tredie samt en bred, udetaljeret knop på det fjerde, antagelig beregnet
til at vende ind mod et hjørne, ligesom den ene uornamenterede side. De øvrige
sider indeholder 1) tre arkader som kummens, 2) menneskeskikkelse holdende
en ubestemmelig genstand i hver hånd (fig. 8), 3) orant i lang, løsthængende
kappe. Foden delvis skjult i gulvet; i korets nordvesthjørne, hvortil den
muligvis flyttedes efter 185616 (Mackeprang: Døbefonte p. 306 og 310).
Dåbsfad o. 1550—75, sydtysk, med drevet fremstilling af bebudelsen om
givet af bladbort; 44 cm i tvm. Fadet er ikke gammelt i kirken; det nævnes
1845 som skænket13. Som dåbskande anvendes den føromtalte vinkande.
Fontehimmel 1626, af baldakintype, ottesidet, med hjørneribber der foroven
løber ud i spiral; under gesimsens tandsnitliste påsatte englehoveder. I frise
fyldingerne, inden for tandsnit, reliefskårne versaler: »Fryct Herren anno 1626
Peder Andersen [sognepræst] tro paa Gvd«. Stafferingen, nok af Lars maler,
hvide rokokoornamenter på blå bund hvorunder lå et rødt felt omgivet af et
grønt; oprindelig har der været en snedkerstaffering med brune ornamenter
direkte på træet; bogstaverne gyldne på sort bund. 188121 opregnet blandt
sager ude af brug; 1957 ophængt over fonten.
Korbuekrucifiks (fig. 7) fra slutningen af 1300’rne, en langstrakt, spinkel
figur, ca. 140 cm høj. Tornekronen er lille, af krydsende vidjegrene, bryst
vunden usædvanlig dyb og stor. Sekundær staffering med bleg karnation, grøn
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Fig. 10—11. Mjolden. Topstykker til prædikestolshimlen 1609 (p. 1452).

L. L. 1955

tornekrone, mørkt hår og skæg og hvidt lændeklæde. 1639 omtales en opma
ling22. På skibets nordvæg. — Til den bjælke, der har båret korbuekrucifikset,
hører sikkert et 259 cm langt, 9 cm bredt fyrrebrædt kantet af renæssancepro
filer om et fyldingsfelt med reliefskåret versalindskrift23: »Set til Gvd din lid
saa blfver (!) dv sallig evindelig amen Kresten Hansen snediker anno 1599 den
II ivnivs«. Bunden brun, men rester af ældre blåt, det øvrige i blankt træ.
Opsat på orgelpulpiturets brystværn.
Prædikestol med reliefskåret årstal 1609, antagelig anskaffet for de penge,
Peder Rantzau måtte betale i bøde til kirken (sml. p. 1352), af Tøndertype og
sikkert fra Laurids snedkers værksted (sml. Brede p. 1493), femsidet og ganske
svarende til Roager (p. 1178) og Randerup (p. 1466); genopsat 1957. Storfel
ternes relieffer forestiller: fødselen, dåben, korsfæstelsen, opstandelsen og him
melfarten. Himlen mangler nu sine buenedhæng; topstykkerne (fig. 10—11) gen
opsat 1957. Opgang gennem triumfmuren; trappe fra 1937. — Stolen står med
farver fra 1700’rne, sandsynligvis Lars malers; sølv i stor- og postamentfelter,
mens fyldingsfelterne i lisenerne og de indlagte stykker i frise- og postamentfremspring har rød bund med blå og hvide rocailleagtige blade. Feltet, der
vender mod væggen, står ustafferet. På underbaldakinen fremdroges 1957 en
staffering samtidig med stolens, sort bund med røde, hvidkantede ribber. Him
len har blågrøn marmorering omkring det under loftet opsatte maleri af bjerg
prædikenen (fig. 12), på fyrrebrædder, fra 1700’rne, malet gråt i gråt.
Stolestader 24 1937 (arkitekt Arne Finsen, Ribe). Af de enkelt profilerede stole
fra 1763 er bevaret en del gavlstykker og nogle låger, opsat dels som panel
ved indgangsdøren, dels genanvendt i den nuværende degnestol. O. 1856 blev
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Fig. 12. Mjolden. Maleri på prædikestolshimlens underside (p. 1452).
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det øverste af stole og låger afskåret og en liste pålagt16. På de gamle stole er
bevaret smukke, blå og hvide rocailleornamenter med blomster på rødliggul
bund samt marmorering; på tre stolegavles bagside stod forneden med rød
kridt: 1763 — KPSM 1763 — KPS 176325. De nye staders staffering kopieret
efter de ældre. — 1702 omtales en †skammel bag alteret at sidde på for dem, der
går til skrifte7.
*Degnestol 26 , sengotisk, af eg, med kolbeblomster svarende til Daler degne
stols (p. 1348); forsidens tre felter, med enkelt profileret rammeværk, har for
oven smalfyldinger med vinranke og blade, forneden glatte fyldinger, den
midterste med oprindelig lås, dørgreb og hængselbeslag endende i fligede blade.
Rester af figurlig bemaling på de to retkantfyldinger. Siden 1901 i Flensborg
bymuseum (nr. 3224).
Dørfløj til våbenhuset, formodentlig fra 1600’rne, bestående af tre brede,
pløjede egeplanker sammenholdt af tværrevler på indersiden; rester af rigellås,
måske fra 1762, da der gjordes en ny lås til våbenhuset7.
Orgelpulpitur i vest og orgel med façade i nygotisk stil, ifølge en fordybet
indskrift en »Gave fra Sparekassen for Skjærbæk og Omegn 1876«. Orglet, med
manual, pedal og ti stemmer, leveret af »Gebr. Furtwängler, Elze, Prov. Han
nover«; bonet eg, pulpiturbrystværnet egemalet.
Klingpung med nyere, sort fløjlspose og drejet, sortmalet skaft; skaftholder
af jern med knop, der har store, gennembrudte akantusblade. Sølvklokke med
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graveret kursiv: »Herr Past. H. Sekau« (sognepræst 1754—58) og to ens mestermærker, ML (store skønskriftsbogstaver), vistnok for Mikkel Lauridsen, Bal
lum28. I brug til 1945; i koret.
Salmenummertavler, tre med skydetal, den ene, fra o. 1850 på hængsler. I
inventariet 1827 er nævnt »5 sorte brætter til at antegne salmerne på«13.
Præsterækketavler. To store i enkle, profilerede rammer, 1) sikkert opsat af
sognepræst Peder Mortensen Stauning (d. 1725), over »Sogne-Præster til Medolden Meenighed siden Reformations Tiden« (gylden fraktur og kursiv)27.
2) O. 183613. På skibets nordvæg.
Malerier. 1) 1735, dommedag, en symbolsk fremstilling af menneskehøsten,
som genfindes på gravstenene her nr. 4, i Højer nr. 4 (p. 1045), Skærbæk (sekun
dært for pastor Gielstrup) og Rømø nr. 28 (p. 1437). Nederst hvidmalet fraktur:
»Til Guds Ære haver Hans Hanssen Cræmer og hans Hustru Kiesten Hansskone af Forballem beskostet denne Taffle 1735«. Maleriet er en illustration til
frakturindskriften øverst: »Dommens Billede, Johannes Aabenbaring 14, 14
seq.« Øverst, i skyer, troner Kristus med krone og høstsegl, flankeret af to engle,
den ene med segl. I et bjerglandskab går en mand (Kristus?) og en engel og
høster, mens en engel (til højre) står i persekarret; i forgrunden de salige samt
de fordømte, der styrter i helvedes flammende dyb. Over de salige står en for
gyldt frakturindskrift, der meddeler, at tiden nu er inde til at høste. Olie på
træ i ramme med afskårne hjørner, ca. 168 × 102 cm. Tavlens oprindelige plads
var »snart oppe mod koret«18; 1860 i våbenhuset16, nu på nordvæggen i tårnrummet.
2)
O. 1840. Ludvig Daniel Hass, sognepræst i Mjolden 1835—40, senere mis
sionær i Smyrna. Brystbillede, en face til venstre, iført ornat. Olie på lærred,
60 × 62 cm inden for profilrammen. På skibets nordvæg.
Ligbåre, enkel, lidt defekt, sortmalet. På våbenhusloftet.
Klokke, støbt 1621 af Peter og Lucas Melchior. Versalindskrift om halsen:
»Der Her Albredt Skeel admiral vaar slotsherre paa Riberhus, der doctor Iffver
Hemmet vaar biscop oc M. Ægidius Lauritzon erchidegn i Ribe, M. Petro (!)
und Lucas Melchiore (!) me fecit anno 1621«, og i et retkantet skriftfelt her
under: »Her Peder Anderson Riber vaar sognepræst, Peder Anderson oc Anders
Michelson Kircke vergere til Meolden«. Den toliniede indskrift er anbragt mel
lem omvendte og retvendte buer med bladværk. Knebelen har et ejendomme
ligt, meget stort, fladt, femsidet hoved. Tvm. 92 cm. I regnskabet for 16186
hedder det: »Effter som begge Klockerne haffuer nogle Aar Veret Sønder Bru
stene oc ere derfaare ubrugelige fordi saa de haffuer Ingen Klang«, begærede
sognepræsterne og sognefolket »en god Vellydendis Klocke som kand høris offuer
Sognen«.
Gammel klokkestol af eg, til to klokker.
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Fig. 13. Mjolden.
Gravsten o. 1750, med sekundær
indskrift (p. 1456).

L. L. 1955
Fig. 14. Mjolden.
Gravsten over skipper Friderich Nielsen
Lund, død 1789 (p. 1456).

GRAVMINDER
Epitaf. O. 1620, Kirsten, hr. Ogges kone. Indskriften, forgyldt fraktur på
sort bund, suppleret efter kaldsbogen. »Her hviler udi [Herren Kirsten] Hr.
Ogges Kone [barnefødt i Ro]ager af Erlige og [gudfrygtige Foræl]dre, hendes
SI. Fader he[derlig og vellærde] Mand Hr. Povel S[ønnichsen og hendes] SI.
Moder Maren P[ovels, som hensove]de Ao 1620 d. 7. Ma[y og levede tilsam]men
i Egteskab med hendes Mand Hr. Ogge Hansen i 61 [Aar. Gud give] hende en
Glædelig [Opstandelse]. Renoviert A...«. Enkel tavle i karnisramme, men kun
venstre halvdel med et lille stykke af rammen er bevaret. På korets sydvæg.
Topstykket med kartouche om forsvundet englehoved (?) og med oprindelig
bemaling og forgyldning, findes i Flensborg bymuseum (nr. 4805).
Mindetavle over sognets faldne fra verdenskrigen 1914—18. På skibets
nordvæg.
Gravsten. 1) O. 1705. Hans Nielsen af Høybierg, d. 5. maj 1705, 84 år, og
hustru Karen Hanskun, d. 24. febr. 1704, 68 år. Lysbrun kalksten, 191 × 108
cm; reliefversaler i ovalfelt med laurbærblad-ramme; i hjørnerne evangelisterne
med deres tegn, foroven rektangelfelt med religiøs indskrift, forneden kranie
over korslagte knogler. Fra samme værksted som nr. 2. På skibets nordmur,
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2) O. 1705. Kresten Nielsen Mersk af Høybiere, d. 7. ? 1705, 77 (el. 71) år,
og hustru Buld Krestens, d. 24. febr. 1672, 44 år. Lysgrå kalksten, 213 × 149
cm; som nr. 1, men med akantusbladranker om evangelisterne; mellem de øvre
oval, flankeret af naive figurer: Moses og Kristus, mellem de nedre rektangel
felt. Fra samme værksted som nr. 1 og bl.a. Skærbæk nr. 5 (p. 1257) og Rømø
nr. 11 (p. 1435). I tårnrummet.
3) Fra første fjerdedel af 1700’rne. .....sen, kirkeværge i M[jolden], d. ?,
68 år og hustru. Lysbrun kalksten, 174 × 108 cm, med indskrift og udsmyk
ning svarende til Hjerpsted nr. 3 fra o. 1718 (p. 1399). På våbenhusets vestmur.
4) (Fig. 13) o. 1750, med sekundær indskrift. Lysgrå kalksten, 181 × 123 cm,
med en symbolsk fremstilling af menneskehøsten (sml. maleri p. 1454). For
dybet skriveskrift for Hans Brodersen i Forballum, f. 17. juni 1765, d. 17. ?
1822. På våbenhusets vestmur.
5) O. 1750. Lysgrå kalksten, 192 × 121 cm, med helt afslidt reliefversalindskrift i oval med laubærblad-ramme omgivet af bladranker; hjørnecirkler med
evangelisttegn, hvorimellem rektangelfelt. I tårnrummet.
6) O. 1750, med sekundær indskrift 1950. Rødlig, ølandsk kalksten, 143 × 94
cm, med ottekantet skriftfelt flankeret af bølgeranker og hjørnecirkler med
evangelisttegn, hvorimellem blomster. Syd for koret.
7) O. 1755. Iens Iepsen af Forballum, fordum sandemand, d. 8. ma, .. 1755,
65 år. Lysrød kalksten, 204 × 147 cm; reliefversaler i fladoval med laurbær
blad-ramme foroven, flankeret af engle, herunder to tilsvarende, stående ovaler
flankeret af bladvolutter og småcirkler med udslidte figurer, barn, kortkjortlet
mand etc. Nederst rektangelfelt med aftungede hjørner, i hvis svikler akantusblade. I tårnrummet.
8) O. 1780. Hans Hansen af Medolden, færgemand i 38 år, d. 6. nov. 1778,
65 år, hustru Anna Hanskonne, d. 50 år, og hans anden hustru, Else Hans
kone, d. 14. marts 1780, 64 år. Lysgrå kalksten, 181 × 107 cm; reliefversaler i
tredelt skriftfelt dannet af sammenstødende ovaler i laurbærblad-ramme; i den
øvre naiv fremstilling af den opstandne flankeret af færgemanden med sin båd
og de to koner. Over ovalerne overkroppen af en engel og i stenens øvre hjørner
svævende engle, i de nedre to »dyder«, den ene Troen. I buesviklerne blomster
og rocailleagtige blade. Fra samme værksted som flere Rømø-sten, bl.a. den
motivbeslægtede sten over Anders Fædersen, nr. 32. På våbenhusets vestmur.
9) (Fig. 14) o. 1789. Skipper Friderich Nielsen Lund, f. 9. juni 1727, d. 22.
marts 1789 efter 32 års ægteskab med Maren Friderichs, f. 1. maj 1730, d. □.
Lysgrå kalksten, 184 × 113 cm, med reliefversaler. Fra det meget produktive
værksted, der tillige har leveret Toftlund nr. 8 (Haderslev amt p. 844), Ravsted
1769, Højst 1785 og Visby 1807 (p. 1366). På våbenhusets vestmur.
10) O. 1815. Gothard Hansen, f. på Cuxbøl 15. juni 1731, kaldet til kapellan
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for Visbye og Me[dolden] 23. april 1756, til præst for Medolden 27. april 1759,
d. 7. april 1815. Lille, hvidlig kalksten, 96 × 65,5 cm, med randrille. Fordybet
skriveskrift. Sydøst for apsis.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Mjolden præstearkiv: B c 1 . 1829—46. Liber daticus. — Bd 1. 1800—99.
Sager ang. kirken og præsteembedet i Mjolden. — Ca 1. 1798—1869. Kirkeregnskabsbog.
— Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium: 1865—77. Kirkevisitatorialsager fra Mjolden sogn.—
Ribe bispearkiv: (1648)—1785. Regnskabsbog for Mjolden. — RA. Danske kancelli. B 243.
1635—38. Diverse akter og dokumenter vedr. regnskabsrevision III. — Se i øvrigt arki
valier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Præsteindberetning af Gotthard
Hansen 4. febr. 1767 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—1769). — Kronik
o. 1904 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, Niels Termansen 1922 (forundersøgelse af alter
bord og panel) og 1929 (forslag til istandsættelse af fontelåg og to helgenfigurer) samt
P. Kr. Andersen 1935 (forundersøgelse af inventar) og 1957 (inventar; muret alterbord
og korbuekruciflksbjælke). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke
og Marie-Louise Jørgensen 1955.
Haupt II, 591 f. — Jacob Helms: Danske Tufstens-Kirker, I, 1894, p. 88.
1
SJyAarb. 1941, p. 2. 2 Mjolden præstearkiv: 1829—46. Liber daticus. 3 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø og Møgeltønder m.fl. hrdr.
1554—1700. 4 Danske Sagn III, 1931, p. 116, nr. 462. 5 Ribe bispearkiv: (1648)—
1785. Regnskabsbog f. Mjolden. 6 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1613—20. Ærkedegn
Ægidius Lauritsøns regnskabsbog f. kirkerne i Lø hrd. m.v. 7 LA. Åbenrå. Ribe bispe
arkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd. m.v. 1700—1809. 8 Sml. også flodens øde
læggelser 1661 (note 3) og 1751 (note 7). 9 Haupt siger (p. 591), at der skal være tuf
indvendig og tidligere tillige udvendig, men i alt fald det sidste er ikke rigtigt; sml. også
Helms p. 88. 10 LA. Åbenrå. Lø og Møgeltønder hrdr.s provstearkiv: 1823—74. Synsprotokoller f. Lø og Møgeltønder hrdr.s provsti. 11 Carsten Petersens privatarkiv, efter
kronik. 12 Omtalt i præsteindb. og i Danske Atlas VII, 882. 13 LA. Åbenrå. Ribe
bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd. 1810—49. 14 Note 2, under året 1844.
15 I storfrisen: »Jeg er Veyen, Sandhed oc Liffvet«, i postamentfeltet: »Saa elskte Gud
Verden« etc., i nordre topstykke: »Mat. 3. Denne er min elskelige søn« etc., i søndre: »Mat.
26. Vaager og beder« etc. 16 Mjolden præstearkiv: 1800—99. Sager ang. kirken etc.
17 Af Fritz Fuglsang, i Gotische Kunst im Herzogtum Schleswig. Jubiläumsausstellung des
städtischen Museums Flensburg 1953, nr. 22, dateret til o. 1250—70 og sammenlignet
med en Mariafigur fra Grossenwiehe (Kunstdenkm. Kr. Flensburg, flg. 58). 18 LA.
Åbenrå. Ribe bispearkiv: korrespondancesager fra Lø hrd. 1575—1812. 19 SJyAarb.
1941, p. 6. 20 Note 11, jfr. SJyAarb. 1941, p. 43. 21 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv:
kirkebygninger og inventar 1879—1920. 22 RA. Danske kancelli. B 243. 1635—38.
23
N’erne spejlvendt; næppe samme mester som har lavet alterbordspanelet, da både
bogstaver og profiler er forskellige. 24 Indvendig i den nuværende degnestol er malet:
»I Aaret 1937 restaureredes kirkens indre under ledelse af arkitekt Arne Finsen, Ribe.
Arbejdet udførtes af murermester Viggo Jensen, Skærbæk, snedkermester Th. Iversen,
Bramminge og malermester N. L. Ferslev, Døstrup. De tidligere stole stammede fra 1763.
Kopier af deres ornamenter er malet på de nye. Raadgivende var konservator P. Kr. An
dersen, Hornbæk«. 25 Ifølge et brev af 26. juni 1937 fra pastor H. J. Helms (J. nr. 81/37)
Danmarks

Kirker,

Tønder

amt
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fandtes på indersiden af en bænkefjæl: I. I. S. D. 1763. 26 Afbildet som fig. 20 i Ver
waltungs-Bericht des Kunstgewerbe-Museums der Stadt Flensburg, 1901—05. — Af Chr.
Axel Jensen i Danmarks Snedkere og Billedsnidere, 1911, p. 42 tillagt den mester, som har
udført degnestolen i Stadil (Ribe amt) og Daler samt stolestader i V.-Vedsted, Føvling
m.fl. Jfr. Sigurd Schoubye: Folkekunsten på Tønderegnen, Tønder 1955, p. 18 f. 27 Tav
len giver udførlige, især genealogiske oplysninger. Om nr. 3, Peder Hansen Hybjerg hed
der det: »Han døde af Næse-bløden som paakom ham i Skrifte-Stoelen«, om efterfølgeren,
Peder Andersen Riibe, »Da han reiste fra Hybierg, kiorte han vild, kom i Aaen, og druk
nede«; hans efterfølger, Peder Pedersen Hiortlund »døde af Steensmerte paa Römöe, da
de Svenske vare i Landet«; alle disse tre præster var gift med Else Peders, som var født
på »en Bonde Gaard i Medolden Vester Bye«. 28 Sigurd Schoubye: Guld-og Sølvsmedemærker fra Tønder og Tønderegnen, Tonder 1958, nr. 207.

Fig. 1. Randerup. Ydre, set fra syd.

Hans Stiesdal 1958

RANDERUP KIRKE
TØNDER-HØJER-LØ HERREDER
irken nævnes 1514 som viet S. Laurentius1. Den betalte 4 sk. engelsk i cathedraticum
og på reformationstiden 2 sk. engelsk i procuratio (jfr. p. 1025). Sognet hørte indtil
1864 til de kongerigske enklaver og lå fra 1579 under Trøjborg2; kirkens tilknytningsforhold er herefter de samme som dette lens øvrige (jfr. Visby p. 1352). 1921 blev Randerup
lagt sammen med Mjolden til eet pastorat, dog således at hvert sogn bevarede sin selv
stændighed. I hvert fald siden 1838 har kirken været selvejende3.
Præsteindberetningen 1767 omtaler talrige stormfloder, der har gjort skade på kirken
og dens inventar: 1638 stod vandet således syv kvarter højt i kirken, ved nytårstid
1642—43 var der atter en stor flod, og vandet frøs til is så tyk, at man kunde gå på den,
men værst var det 1763, da vandet stod en alen højt i præstegården. — Om skade ved
krigshandlinger, se p. 1463.
Salmedigteren Hans Adolph Brorson (1694—1764) var født i præstegården og var
1722—29 præst ved kirken, hvad også faderen og farfaderen havde været (jfr. mindetavle
og -sten).
En stor sten syd for Randerup skal ifølge sagnet være kastet af en kæmpe fra Skast
kirke mod Randerup kirke4.

K

Kirken ligger på en svag hævning, nord for byen og nogenlunde midt i det
lille sogn. Kirkegården hegnes af indvendigt jorddækkede kløvstensdiger, i øst,
93*
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Fig. 2. Randerup. Plan. 1:300. Detaljer af spærfod over kor og skib. 1:30. Målt af El. M. 1955.

nord og vest med bevoksning. I syd er der køreport og to ganglåger af træ
tremmer mellem murede piller, der muligvis indeholder rester af den port med
»tårne« og hvælving, som blev muret 17265; 1675 blev der købt tagsten til begge
stetter6, og 1742 byggedes en ny, nordre stette. Kirkegårdsmuren, der 1717
blev nedskyllet stedvis, repareredes året efter, og 1748 blev den omsat med
store sten5.
†Kirkeriste i nord og syd nævnes 1702 og 1705; 1702 opsattes en hvirvel
(drejekors) i nord5.
Kirken består af kor og skib fra senromansk tid samt våbenhus i syd og tårn
i vest fra sengotisk tid. Kirken har afvigelse til syd.
Kor og skib er opført i to tempi (begyndende fra øst), hvilket fremgår af de
forskellige materialer og af tagværkerne; koret og triumfmuren (indtil rejse
højde) er af rhinsk tuf, skibets østhjørner af tuf og granitkvadre, og sidstnævnte
materiale er benyttet til resten af skibet undtagen de to taggavle7, der er af
rå kamp. Granitkvadrene er groft forarbejdede og så store, at der i skibets knap
3,5 m høje mur kun er syv kvaderskifter. Begge bygningsafsnit har ensartet,
hulkantet sokkel (p. 1132, fig. 42), som nu ligger forkert under den 1842 for
nyede korgavl8. — Tidligere9 kunde man spore tre oprindelige vinduer i nord,
eet i koret og to i skibet, men nu skimtes kun de sidste, som indvendig måler
ca. 150 × 90 cm. Skibets døre, af hvilke den søndre er intakt, men delvis dækket
af våbenhuset, har udvendig fals med forkrøbbet sokkel. Det rundbuede stik
af veltildannede, krumhugne kilesten omslutter et halvcirkulært tympanon
med et ligedannet, svagt fordybet felt, hvori der er et latinsk kors med let ud
svajede arme, anbragt på en kvadratisk plint og i relief.
Indre. Den 3,2 m høje triumfbue har svagt overgribende stik og 18 cm høje,
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Fig. 3. Randerup. Oprindelig murrem på korets sydside (p. 1463).
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overpudsede kragbånd, der nu står med karnisprofil. Både kor og skib har
bevaret hovedparten af de oprindelige bjælker, af eg og halvtømmer; den
indvendige opmuring mellem bjælkerne tyder på, at loftsbrædderne har
ligget på oversiden, og da sømspor mangler, må brædderne have ligget løse.
Tilføjelser og ændringer. Begge de gotiske tilbygninger stammer formentlig
fra tiden efter 1450; de er af munkesten i munkeskifte, men i tårnet er der til
lige benyttet granitkvadre fra skibets gavl, der indtil tagfodshøjde må have
været af dette materiale. — Våbenhuset har i syd fladbuet, falset dør, derover
to savskifter og tre små, spidsbuede højblændinger, af hvilke de yderste krones
af et savskifte. Det indre har 120 cm høje, fladbuede vægblændinger; østmurens
tvedeles af en stor, klumpet konsol, og udformningen i vest har antagelig været
tilsvarende, men her er blændingerne ødelagt ved ommuring, således at disse
kun røbes af en pille i syd og en bænk, som må have dannet sål. 1714 blev der
lagt loft af løse brædder5, o. 1864 af fastsømmede; sidstnævnte år fjernedes en
†skorsten (til bly støbning?)10.
Det lille tårn har gavle i øst—vest; tårnrummet, der åbner sig mod skibet
med en smal, usædvanlig høj rundbue (issepunkt kun 15 cm under skibets loft),
har til de andre sider dybe, fladbuede vægblændinger (50 cm høj sål) og i den
søndre et fladbuet, falset vindue, som udvendig sidder under et tilspidset spejl.
Rummet har et med murene samtidigt, kuplet krydshvælv med kvartstens
ribber (usynlige på oversiden) og rund slutsten. Endnu i forrige århundrede
(Haupt) var adgangen til mellemstokværket ad en fritrappe i nord, gennem en

1462

TØNDER-HØJER-LØ HERREDER

Fig. 4. Randerup. Indre, set mod øst.

538

N. E. 1955

fladbuet dør under spidsbuet spejl; denne dør er nu tilmuret, og adgangen sker
via våbenhuset, skibets loft og klokkestokværket. Det lave mellemstokværk
havde tidligere en fladbuet spareblænding i hver mur, men kun den nordre,
som omslutter døren, er urørt. Klokkestokværket har et fladbuet, falset glam
hul i nord, der tvedeles af en sekundær, muret pille, måske fra 1615 (sml. ndf.);
i vest og syd nyere flad- og fladrundbuede glamhuller. Da tårnet rejstes, blev
den øverste top af skibets gavl afbrudt, og over resten spændtes en flad aflastningsbue, der er synlig fra begge sider. I rejsehøjde er der åbne bomhuller.
Østgavlen har en slank, fladbuet, falset åbning, den næsten fornyede vestgavl
en fladrundbuet mellem to savskifter. — Hovedparten af tårnets syd- og vest
mur er fornyet ved de talrige store reparationer, af hvilke den ældst kendte
fandt sted 161511: »Effter som at denne Torn var slet Bygfeldig oc stod met
stor Farlighed Aldielis paa fald Effterdi der var ingen Mur Ankere udi oc
Muren var inden udi fylt med grus og Kampsteen, men ikkun Kled Inden og
Uden da er den udi forgangen Sommer Mestendellen som aff ny opbygt, icke
uden Arbedtzfolckkens liffsfaare«12. Tidligere fandtes på tårnets vestside jern
ankre med 1763 (præsteindb. 1767) henvisende til en reparation 17625.
Tagværker. Bortset fra våbenhuset, hvis tagværk er stærkt fornyet i fyr, har
resten af kirken bevaret oprindelige egetagværker. Spærfagene over kor og
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Fig. 5. Randerup. Indre, set mod vest, før restaureringen.

skib har hvert haft et par skrå spærstivere og skibets tillige eet hanebånd (sml.
Roager p. 1171, fig. 4c); da spærstiverne fjernedes, blev der, antagelig 17305,
indlagt sekundære hanebånd. Begge tagværker hviler på kraftige murremme,
over skibet femsidet, over koret (sml. Skast p. 1474) med høj kam og en smukt
udskåret yderside (skarp tovsnoning), der krager lidt ud over muren og danner
støtte for sugfjælene (sml. detailtegningerne på fig. 2 samt fig. 3). Forskelligtartede tømmersamlinger viser, at skibets to østligste spærfag hører sammen
med korets (sml. p. 1460).
Kirken står hvidkalket; kor og skib har blytag, våbenhuset tegl (ligesom
16616) og tårnet eternit, som 191813 afløste bly. De rundbuede støbejernsvinduer stammer antagelig fra 18388, mens det gråmalede bræddeloft på under
siden af de romanske bjælker muligvis i sine ældste dele går tilbage til 17745.
De gule murstensgulve i kor og stolestader er fra restaureringen 1940 (arkitekt
Arne Finsen); midtgangens bræddegulv er måske ældre. — 1646 købtes der
mursten til reparation af kirkens gulv, som »Rytterne groff op«, og to år for
inden var der bud efter glarmesteren, fordi rytterne havde stukket vinduerne
ind6.
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Fig. 6. Randerup. Detalje af alterbordsforside, tidligere stoleværkspanel,
sml. fig. 5 (p. 1464).
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INVENTAR
Kirkens indre bærer præg af hovedrestaureringen 1940—41, ved hvilken
stolestaderne fornyedes, og det ældre inventar fik fremkaldt ældre farver og
konserveredes af P. Kr. Andersen.
Det murede †alterbord blev formentlig fjernet 1842 ved østmurens omsæt
ning. Under restaureringen 1940 bibeholdtes det stående panels endestykker
(enkle fyldinger), mens forsiden erstattedes med en del af det ældre stoleværks
indgangspanel (sml. fig. 5), fire dobbeltfyldinger, af hvilke de øverste (fig. 6)
har ungrenæssance-akantus af såkaldt Ribetype fra o. 1575—85, nøje svarende
til ornamentik på kister og skabe fra omegnen14.
Altertavlen (sml. fig. 4), med malet årstal 1651, hidrører sikkert fra Varde
mesteren Jens Olufsens værksted (jfr. Skærbæk p. 1252) og er med sine flad
buede sidefelter nærmest beslægtet med Bevtoft-tavlen (Haderslev amt p. 894).
Vingerne er fornyet 1940 af P. Brodersen, Hjerpsted (signatur). Topstykkets
flankerende figurer (fig. 7) er Lukas og Johannes, mens de to andre evangelister
sidder uden for topvingerne. Yderst på storgesimsen står frie figurer af Moses
og Johannes døberen. Tavlen, der 1855 foresloges kasseret og erstattet af et
kors3, hovedistandsattes 1940. Kun få rester af de oprindelige farver var be
varede, og alle indskrifter undtagen postamentfelternes fornyedes. I stor- og
topfelterne er der oprindelige malerier af nadveren (sml. Toftlund, Haderslev
amt p. 834) i brogede farver og af Maria og Johannes ved korsets fod (et maleri
af Joh. van Aachen er det fjerne forbillede). Alle indskrifter (i sidefelterne,
nadverordene) er med gylden fraktur. Rammeværket og figurerne, der før
restaureringen var hvidmalede, står nu brogede med guld, hvidt, grønt, rødt
og en del lasur.
*(†) Altertavle. Endnu på Haupts tid (sml. hans fig. 1562) fandtes rester af
kirkens gotiske skabstavle, hvis midtskab indeholdt en Marias himmelkroning15
(svarende bl.a. til Aller, Haderslev amt p. 269 fig. 12) flankeret af to apostle16,
begge med korrespondenter i de til Aller-gruppen hørende tavler (sammesteds
fig. 10 første figur fra venstre, der næsten kan betragtes som værkstedets »sig
natur«). Oprindelig har apostlene haft plads i de tværdelte fløje, og himmel
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kroningen har måske været flankeret af
to andre figurer. Skab og figurer kom
190317 til Thaulow-museet og befinder
sig nu i museet på Gottorp slot18.
†Sidealtertavle. Ifølge præsteindb. 1808
fandtes i kirken »et mandsbillede og fore
stilles trædende paa som et Dyr, hvilket
han med det same synes at vilde dræbe
(S. Mikael?, S. Jørgen?); dette stod paa
den øverste mandsstoel«.
Altersølv. Kalk (fig. 8) 1763, 23 cm
høj. På bægeret graveret: »Ida Hedewig
Gräffin von Moltke Gebohren von Buchwaldten — Tröyburg Ano 1763« omkring
kronet
alliancevåben.
Stemplerne
for
svundet ved fodens delvise fornyelse.
Fig. 7. Randerup. Detalje N. E. 1955
af
Altertavlen 1651 (p. 1464).
Samtidig, smuk disk med graveret:
» I H G v M — Tröyburg Ano 1763« over
samme våben. På bundens overside mestermærke, sammenskrevet AG med
skriveskrift for Københavnerguldsmeden Anders Jørgensen Graff (Bøje 538).
— På det forrige sæt stod ifølge præsteindb. 1767: »Frue Anna Dortea v. Buchwalten gebohren Rantzovin von Hause Troyborg 1692«. Vinkande af køben
havnsk porcelæn, anskaffet 188419 i stedet for den gamle af tin. Ifølge Ribe
ærkedegns dagbog 15141 ejede S. Laurentius i Randerup en †monstrans, tre
†kalke med †patén, to †skeer, en †sølvdåse og et †vaskefad af malm.
Alterstager (fig. 9) fra begyndelsen af 1600’rne med kugleagtigt led i stedet
for den vanlige baluster. 32,5 cm høje.
To træstager (fig. 9), drejet med malmstagerne som model (sml. Brede p. 1492),
muligvis oprindelig gravstager, nævnes første gang i inventariet 18238. 33 cm
høje, ligeledes på alteret.
†Messehageler. I inventariet 18238 skriver præsten (Gabriel Koch): Messe
skjorte og messehagel har siden min embedstiltrædelse ... ikke været, hvilket
jeg gjorde anmeldelse om 1810 ...; endnu 1841 fandtes ingen hagel, men 1843
hedder det: Anskaffet messehagel og -skjorte3.
Alterskranke 1940. Måske er de symmetrisk udsavede balustre, der nu dan
ner afslutning mod øst for kvindestaderne, rest af en ældre, lige skranke.
†Monstranshus 1484, beskrevet af Søren Abildgaard og i præsteindb. 1808.
Heraf fremgår, at huset har haft form som et firkantet tårn under et udkragende
skab med et højt, gennembrudt spir. På den ene side var udskåret et skjold
med kalk under oblat; herover sås årstallet og en minuskelindskrift, der mu
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ligvis med Abildgaard skal læses: »hr. Sve(n)d«.
På den modstående side var der en medaillon
med Jesu-monogram og et skjold med stjerne
over tre bølger (Juel). Ifølge præsteindb. 1767
var skabet skænket af Ribe-bispen Hartvig Juel
(1483—99). Skabet nævnes endnu i inventariet
18308.
Døbefont, romansk, af granit, arkadetype og
med to fremspringende menneskehoveder. Kum
men, der er cementfyldt, måler 80 cm i tvm.
Fonten, der tidligere havde en anden, nyere fod
(jfr. Haupt fig. 1561), står nu på den gamle, der
har tvillingarkader og råt huggede menneskelige
halvfigurer på hjørnerne (Mackeprang: Døbe
fonte p. 306).
Dåbsfad, nyere, skålformet, kun 17 cm i tvm.
N. E. 1955
Fig. 8. Randerup.
Dåbskande. Muligvis er den fra kirken hid
Alterkalk 1763 (p. 1465).
rørende *tinkande, der er stemplet I. H.Thiessen
1819, og som nu befinder sig i museet på Gottorp slot20, den gamle dåbskande
(sml. Rømø, p. 1427).
Korbuekrucifiks (fig. 10), højgotisk, fra første fjerdedel af 1300’rne, svarende til
Gram (Haderslev amt p. 802), hvis arme dog er mere buede, mens Randerupkrucifiksets fodstilling er mere krydset. 73 cm høj. Tornekronen og det meste af
baghovedet samt en del fingre fornyet. Det velbevarede kors, af hvilket halv
delen af øvre og hele nedre felt er fornyet, er langs siderne tæt besat med store
laurbærblade. Krucifikset reddedes 1928 i miserabel tilstand af konservator
Niels Termansen, der nystafferede det 1940, da der ikke var bevaret oprinde
lige farver. På skibets nordvæg.
Zinkkrucifiks, skænket 189119, leveret af Gebr. Stoffregen, Hannover. For
gyldt; på korets nordvæg.
Prædikestol, med reliefskåret årstal 16X1, af Tøndertype, polygonal, på fem
fag, ret nøje svarende til Mjolden (p. 1452). De reliefskårne scener forestiller:
fødselen, dåben, Golgatha med Maria og Johannes, opstandelsen og i vægfel
tet (nu udtaget og ophængt på triumfvæggen) et for Tønderstolene usædvan
ligt motiv, retfærdighedens engel med sværd og vægtskål. Underbaldakinen er
svajet. Opgang gennem triumfmuren; murstenstrappe og gelænder fra 1940.
Himlen er rektangulær, af vanlig Tøndertype, nu uden topstykker (eet, kob
berslangen, i Nationalmuseet siden 1925). 1940 fremkaldtes (under hvidma
ling) den oprindelige partielle staffering, der tillader de indlagte træsorter at
virke ved deres farve. Himlens loft er nystafferet.
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Enkelt stokværk 1940 med triste grå
og brune farver. Som indgangspanel,
vest for døren, er bevaret et festligt
stykke fra kirkens ungrenæssance-stader
(sml. alterbordsforsiden og Haupt fig.
1560). Et renæssancepanel med gode
profiler,
men
uden
akantus
afslutter
mandsstolene mod øst (om afslutningen
af kvindestaderne, se under alterskran
ken). En del panelstykker og gavle (fig.
11)
opbevares henholdsvis i National
museet og i museet på Gottorp21. Det nu
værende stolesæts forgænger (sml. fig. 5)
har sikkert i hovedsagen været fra
E. M. 1955
Fig. 9. Randerup.
Alterstage af malm og gravstage af træ
1700’rne, med døre som f.eks. Brøns
(p. 1465).
(p. 1234), nu brugt som vægpanel.
†Præstestol, bevaret endnu o. 1910 og, ifølge indberetning fra dette år, på
3 ½ fylding med akantusværk af Ribetype. †Degnestol fjernedes 187310.
En enkel, lukket †stol fandtes tidligere i tårnrummet (sml. fig. 5).
Dørfløj til våbenhuset, begyndelsen af 1800’rne, et ægte barn af den land
lige, slesvigske empire. Fire høvlede og pløjede fyrreplanker er notet ind i gang
planken, der har en svær jerntap foroven og forneden. Yderfladen er smykket
med to riflede halvsøjler på høje postamenter. På det frit opfundne kapitæl
ligger en kugle; mellem søjlerne en pålagt stjerne. Oprindeligt låsetøj og nøgle;
lyst egemalet udvendig, perlegrå indvendig.
Orgel, leveret 1946 af Th. Frobenius. Manual, fire stemmer. 1903 sendte
B. G. J.Buschmann og co., Hamborg, regning på et †harmonium til 455 mark17.
Pengebøsse, o. 1800, af bronzeret jernblik, opsat i dørens vestsmig under
oval, sortmalet trætavle med gylden fraktur:
»Min Christen tag til Eftertanke
Her lader Iesus Penge sance,
Leg efter Evne dit dertil,
I Dommer(!) Han betale vil«.

Under den lidt klodsede fraktur skimtes den oprindelige indskrift med slan
kere bogstaver.
Nyere salmenummertavler, dels til skydenumre, dels sortmalede til kridttal.
Præsterækketavler, tre ens, store, i profilrammer, med malet fraktur; de om
tales alle i inventariet 18308. I præsteindb. 1767 nævnes to tavler.
Hatteknagerækker. 1787 hedder det5: Til rækker at hænge mandfolkenes hatte
på er brugt to brædder, opsat efter biskop Middelboes ordre på visitatsen. En
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Fig. 10. Randerup. Korbuekrucifiks (p. 1466).
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del af den ene række er nu anbragt i
våbenhuset (to rækker 15—22 cm lange,
solide træknager), resten ligger på loftet.
Lysekrone, skænket 1786, men muligvis
et halvt århundrede ældre, lille, seksarmet (kun tre gamle arme), med et
tilsvarende
antal
knoppede
pyntearme
endende i dyrehoveder og kronet af peli
kan. På hængekuglen graveret kursiv:
»Denne Lyse Crone er af Nies Andersen
og Husteru(!) Hanna Catrina Anderses
Skienket til Randerup Kirke Ao 1786«.
I skibet, sammen med moderne krone.
Klokke 1889, støbestål fra Bochumer
Verein. †Klokke 1592, støbt af Michel
Dibler. Ifølge Abildgaard lød indskrif
ten: »Anno 1592. Die segen des herren
maket rick ane moi[e]. Michel Dibler«.
Sml. Magstrup, Haderslev amt p. 591.

GRAVMINDER
Epitaf 1686. Sognepræst Broder Pedersen, f. i Drengsted 5. febr. 1620, or
dineret i Randerup 31. dec. 1649, d. 22. juni 1685, alders 66., embedes 36. år,
og hustru Ellen hr. Broders, f. i Harris 13. juli 1623, gift dominica Trinitatis
1650, (seks sønner, een datter), gift i 35 år, d. <1687>, alders <64.>, enkestands
<2.> år. »Hr. Peder Brodersen, Anne Br. daater, Hans Br.s., Jens Br., Lauritz
Br., Hr. Broder Br., Anders Br.«. Lille, snedkret epitaf med næsten kvadratisk
felt, i hvis joniske pilastre der er flade nicher med relieffer af Tro og Håb.
Smalle vinger med bladvolutter, topstykke med englehoved og hængestykke
med det reliefskårne årstal, hver for sig flankeret af cirkelstykker med evan
gelisttegnene, alt naivt og kraftigt. Oprindelig, broget, douce barokstaffering,
hvor hvidgråt, rødt og en mørkt vissengrøn er fremherskende, samt lidt sort
marmorering. I hængestykkets spids er malet et kranium, skriften er med gyl
den fraktur. På skibets vestvæg, nord for tårnbuen.
(†) Epitaf. To *vinger af et renæssance-epitaf, fra begyndelsen af 1600’rne,
med cirkelmedaillon (slyngbånd-ramme om englehoved) befinder sig på Gottorp museum22.
2) (Sml. fig. 5). »Mindetavle for Psalmedigteren Hans Adolf Brorson, født i
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Randrup d. 20. Juni 1694, Præst i Randrup fra 1722—1729, død som Biskop
i Ribe den 3. Juni 1764«. Sort marmor; 1894. Nu på skibets nordvæg.
3)
»Minde for Georg L. Lykou, føt i Ballum den 20. Mai 1883, d. i Rusland
d. 4. Aug. 1915«. Bonet egetræ. Vest for syddøren.
Gravsten. Foran våbenhusdøren ligger i flugt fra nord til syd tre store barok
gravsten med helt udslidte indskrifter. En sten i Ribe23, ligeledes med udslidt
skrift, købt »for ca. 20 år siden af en produkthandler« opgives at stamme fra
Randerup.
Kirkegårdsmonumenter. 1) Støbejernskors, o. 1857, over sognepræst Hans
Ludvig Ammentorp, f. i Hostrup 8. maj 1811, d. 10. sept. 1857. I korsenderne
liljer, på bagsiden religiøs indskrift. Forrustet og medtaget. I kirkegårdens sydøsthjørne. — 1791 hedder det5: Med bispens tilladelse er der indhegnet et begravelsessted for præsterne og deres familie på kirkegården i stedet for deres
begravelse i kirken.
2)
1913. Mindesten over Hans Adolf Brorson (jfr. mindetavle), natursten af
granit. Syd for våbenhuset.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Randerup præstearkiv: Bc 1—2. 1829—74. Liber daticus. — Udtaget af
pakken Bd 4, tre læg: 1893—1911. Kirche. 1901—03. Harmonium. 1901—03. Verkauf
von kirchl. Altsachen. — Tønder provstearkiv: af pakken: sager vedr. Randerup sogn,
lægget byggesager. —Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium: 1873—77. Kirkevisitatorialsager
fra Hjerpsted, Randerup og Visby sogne. — Ribe bispearkiv: 1649—1785. Regnskabsbog
for Randerup. — LA. Viborg. Ribe bispearkiv: diverse arkidiakonatets kirkeregnskaber
1591—1673. — Ligninger over kirkernes udgifter 1684—1777. — Se i øvrigt arkivalier
for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Præsteindberetninger ved Caspar Hansen
1767 (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: præsteindb. 1693—1769), jfr. SJyAarb. 1910, p. 162
ff., og J. Kiøbke 2. juli 1808 (NM). — Kaldsbog 1882 ff. (ved embedet). — Synsforretning
1921 (NM). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S.
A. Claudi-Hansen o. 1910, Niels Termansen 1929 (inventar og krucifiks) og 1941 (istand
sættelse af krucifiks) og P. Kr. Andersen 1935 og 1941 (forundersøgelse og istandsættelse
af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke, Marie-Louise
Jørgensen og Mogens Bencard 1955.
Søren Abildgaard: Tegning og beskrivelse 1775 af †monstranshus (NM).
J. Helms: Danske Tufstens-Kirker, I, 1894, p. 87. — Haupt II, 598 ff. — H. J. Helms,
i Den nordslesvigske Kirke (under red. af H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 120 ff.
1 SJyAarb. 1941, p. 2. 2 1693 hedder det (ifølge præsteindb. 1767) i beretningen om
præstens indtægter: jus patronatus tilhører kongen, men øvrigheden på Trøjborg har jus
vocandi, og 1767: kirkeejeren er geheimeråd og overhofmarskal Chr. Fr. Moltke, som til
lige har jus vocandi, hvilket i Danske Atlas VII, 885 suppleres: men biskoppen i Ribe
som archidiaconus jus patronatus. 3 Randerup præstearkiv: 1829—74. Liber daticus.
4 Schmidt: Kæmpesten p. 334, nr. 3113. 5 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: 1700—1809.
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Arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd. 6 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets
kirkergsk. f. Lø og Møgeltønder m.fl. hrdr. 1554—1700. 7 Den østre taggavl er fra
rejsehøjde kraget 10—15 cm ud mod øst. 8 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiako
natets kirkergsk. f. Lo hrd. 1810—49. 9 S. A. Claudi-Hansens indb. o. 1910. 10 LA.
Åbenrå. Lø og Møgeltønder hrdr.s provstearkiv: 1823—74. Synsprotokoller f. Lø og
Møgeltønder hrdr.s provsti. 11 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1613—20. Ærkedegn
Ægidius Lauritsøns regnskabsbog for kirkerne i Lo hrd. m.v. 12 Regnskaberne (note 11)
indeholder i øvrigt oplysninger om, hvor materialerne hentedes (Ribe teglgård og Løgum
kloster), deres pris og befragtning samt arbejdernes betaling. 13 Tønder provstearkiv:
af pk. sager vedr. Randerup sogn etc. 14 Jfr. Sigurd Schoubye: Folkekunsten på Tøn
deregnen, Tønder 1955, fig. 3 b—d. 15 Matthaei: Schnitzaltäre, p. 106 og G. Brandt,
Thaulow-Museum, Denkschrift des 25-jährigen Bestehens des Museums, »Bericht über
das Jahr vom 1. April 1902 bis 1. April 1903«, p. 7. 16 Af præsteindb. 1808 fremgår, at
tavlen da med de samme figurer (og berøvet alt stavværk) stod »i den vester ende af
Kirken«. 17 Randerup præstearkiv: udt. af pk. Bd 4, tre læg etc. 18 Mus. nr. 1903/15
a—d. 19 Kaldsbog 1882 ff. 20 Mus. nr. 1903/18. 21 Mus. nr. henholdsvis D 10866
og 1903/17 a—b. 22 Mus. nr. 1903/16. 23 Stenen, der ligger som tærskelsten under
en havelåge, tilhører Ad. Christensen, Erik Menvedsvej 5, Ribe.

Museet på Gottorp

Fig. 11. Randerup. *Topstykke fra stolegavl (p. 1467).

Fig. 1. Skast. Ydre, set fra nordøst.

N. E. 1955

SKAST KIRKE
TØNDER-HØJER-LØ HERREDER
K irken nævnes 1514 som viet S. Laurentius1. Cathedraticumafgiften var 4 sk. eng. og

på reformationstiden betaltes 2 sk. eng. i procuratio (sml. p. 1025). Kirken lå før
1452 under kantoren ved Ribe domkapitel2, en forbindelse der muligvis går tilbage til
1300-tallet, idet både kantor Esge og kantor Johannes Petri betænkte kirken i deres testa
menter, henholdsvis 1338 og 13943. Ved reformationen kom kirken under landsherren,
fra 1544 hertug Hans, der 1576—78 fik sin patronatsret anerkendt, ved hvilken lejlighed
sognet lagdes under Slesvig stift4. Efter hertug Hans’ død 1580 blev kirken gottorpsk,
indtil den 1713—21 kom under kongen. — I 17- og 1800-tallet var menighedens gamle
valgret endnu bevaret, 1786 hedder det, at amtmand og provst præsenterer, menigheden
vælger, og kongen konfirmerer. Kirken er nu selvejende. Sin kirkelige selvstændighed
mistede sognet 1912, idet Ballum-præsten fra da af tillige betjente Skast sogn, og fra 1921
har de to sogne haft fælles præst uden dog at være lagt sammen5.
I Danske Atlas8 anføres et sagn, hvorefter kirken tidligere skulde have heddet Mariæ
kirke, fordi den var indviet til jomfru Maria, eller fordi den 1409 var bygget af en vis
fru Marie. Ifølge en version af dette sagn skal kirken være opført af en fru Marie på en
herregård på Bovnsmark nordvest for Skast, fordi hun vilde vise fruen i Ballum, at hun
havde råd til at have en kirke selv7 (sml. Ballum p. 1402).
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Kirken ligger i byens nordøstre udkant og nordligt i det lille sogn. Kirke
gården, som måske aldrig er blevet udvidet, hegnes af bevoksede kampestensdiger, af hvilke de østre, nordre og vestre er meget høje og brede, med meget
store sten forneden i indersiden. Midt i vestdiget findes en lille trælåge, omtalt
16868, til præstegården, i øst og syd en ganglåge, sidstnævnte sted kombineret
med køreport, begge med smedejernsfløje mellem murede, hvidtede og pyramideafdækkede piller, der muligvis rummer levn af overdækkede indgange.
Angående en eventuel †træklokkestabel, se p. 1474.
Kirken består af apsis og kor fra senromansk-unggotisk tid, et samtidigt
planlagt, men senere fuldført skib, et tårn i vest og et våbenhus i syd, begge
formentlig fra tiden 1525—50. Orienteringen har lille afvigelse til syd.
Apsis og kor må henføres til o. 1225—50, skibet til en senere, måske endda
betydeligt senere tid (sml. vestgavl). Under apsis, kor og skibets østende (ca.
2,5 m) er der en hulkantet granitsokkel (p. 1132, fig. 43), under resten af skibet en
skråkantet; umiddelbart over soklen følgeret skifte granitkvadre (på skibets nord
side dog to). I øvrigt er apsis og kor fortrinsvis opført af rhinsk tuf, men afslut
tet med munkesten, der er hovedmaterialet udvendig i skibet, hvis indre er sat
af rå kamp; munkestenene i korets østgavl (hvor der også findes lidt tuf) må
ler 26—28 × 14—14,5 × 9—9,5 cm, i apsidens hvælving det samme, men en
kelte sten er 30 cm lange; i skibets vestgavl, hvor der findes adskillige sorte
kopper, er de tilsvarende mål 27—28 × 13,5—14 × 8,5—10 cm (10 skifter =
104—05 cm); forbandtet er mere eller mindre regelmæssigt munkeskifte, vest
for skibets syddør synes det dog snarest at være polsk, og fugen (i alt fald i
skibet) er glat og midtridset.
Apsiden er opdelt i tre blændingsfelter af 55—60 cm brede lisener, koret og
skibets østende har 75 cm brede endelisener, mens skibets vestligste fem meter
udgør een bred lisén, hvori dørene og det vestligste vindue sidder. På apsis og
kor forbindes lisenerne af trappefriser (munkesten, i koret dog også tuf), på
skibet er de ført helt til murkronen, men muren imellem dem afsluttes med et
bånd, dannet af fire, ganske svagt udkragede skifter, af hvilke det tredieøverste er et savskifte; dette bånd er nu udmuret og overpudset, således at man
kun lige aner savskiftet. Alle blændingsfelter har skrå sål, der på apsis, kor og
skib ligger henholdsvis 130, 50 og 105 cm over soklen. Murhøjden på kor og
skib er 398 og 410 cm. — Apsiden har i øst et lavt vindue, udvendig (70 cm
højt) med uregelmæssig rundbue, indvendig (73 cm) nu vandret afdækket,
men her har det muligvis også haft rundbue (sml. hvælv). Korets nordvindue
(udv. 110 cm højt, indv. 160) og skibets tre tilsvarende (udv. 90 cm høje, indv.
135) er bevarede ligesom skibets to døre, der dog begge er tilmurede, den nor
dre formentlig i gotisk tid, den søndre 1859 (sml. våbenhus); dørene, der som
nævnt sidder i de overmåde brede endelisener, har udvendig rundbuede halv-
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Fig. 2. Skast. Plan. 1:300. Detalje af korets spærfod. 1:30. Målt af El. M. 1955.

stens stik med prydskifte af løbere, indvendig vandret afdækning; i syddøren
ses endnu den retkantede lysning (190 × 102 cm) med karme og glat tympanon
af granit samt i vestsiden to gamle dørstabler. — Korets østgavl har til apsisloftet en fladbuet åbning (182 cm høj, 125 bred) og derover en lille, retkantet
glug, der kan være senere. Skibets vestre taggavl, der står velbevaret omend
noget forvitret bag tårnet, må indtil videre antages at være det ældste, kendte
eksempel på en blændingsudsmykning af Tørninglen-typen; det har to sav
skifter i fodlinien, fem slanke, halvanden sten brede højblændinger, hver kro
net af to savskifter, og lige gavllinier; blændingerne, der bærer spor af et tyndt
pudslag, har uregelmæssigt rundbuede halvstens stik af tilhuggede sten.
Indre. Apsisbuen er falset og spidsbuet, med 11 cm høje, omkringløbende
kragbånd, der er hulkantede forneden. Apsiden dækkes af en halvkuppel
hvælving af munkesten, formuret således at skifterne falder mod øst og syd,
henholdsvis nord. Denne hvælving kan være lidt yngre end muren, i hvert fald
har dens opførelse medført ændringer i det oprindelige tagværk og måske lige
ledes fremkaldt den vandrette afdækning over apsidens østvindue. — Triumf
muren er fjernet, antagelig 1724 (sml. tagværker). Både kor og skib har op
rindelig stået med trælofter, men bjælkerne er fornyet.
Senere tilføjelser og ændringer. Skibets vestgavl blev inden tårnets opførelse
forsynet med kamtakker, og det er sandsynligt, at korets og skibets sydvin
duer også er gotiske.
Både våbenhus og tårn virker meget sene, og renæssancetiden synes så småt
at have sat sit spor, bl.a. i skiftegangen, der såvel i våbenhuset som indven
dig i tårnet har tendens til krydsskifte, selv om det normale er munkeskiftet.
Våbenhuset, siden 1859 materialrum, er forskudt helt mod vest; gavlen har
Danmarks

Kirker,

Tønder

amt

94

1474

TØNDER-HØJER-LØ HERREDER

550

assymmetrisk anbragt dør, der er falset og fladrundbuet ligesom taggavlens
lysåbning, som flankeres af to korsblændinger under et savskifte. De usædvan
lig tykke mure har indvendig fladbuede spareblændinger og i hver flankemur
en lille glug. — Tårnet, hvis vestside er fuldstændig ændret 18599, da tårn
rummet omdannedes til våbenhus og forsynedes med vestportal, er kun på to
stokværk og med gavle i øst—vest. Tårnrummet har bred, rundbuet arkade til
skibet, spidse spareblændinger, et fladbuet, falset sydvindue og krydshvælv
med 16 cm brede, trekløverprofilerede ribber, af hvilke den nordvestre udgår
fra en profileret konsol; oversiden er kun lidt indskåret. Adgangen til det høje
2. stokværk er nu ad en stige, gennem en nyere, fladrundbuet dør i nord. Dette
stokværk har til hver af de frie sider to fladbuede spareblændinger; de østre i
syd og nord omslutter hver en fladbuet åbning (den søndre udvidet), men ellers
synes der ikke at have været lys- eller glamåbninger i etagen, og klokken har
antagelig også fra første færd været anbragt i tagrummet, som har to flad
buede glamhuller i hver gavl. Østgavlen, der forekommer gammel, er ganske
uden udsmykning.
Tagværkerne over apsis, kor og våbenhus er af eg og samtidige med de re
spektive mure; apsidens stikbjælker og spærstivere er ændret noget ved hvæl
vingens opførelse. Korets spærfag, der har eet par lange, skrå spærstivere (nu
suppleret med to hanebånd og korte spærstivere), hviler på en svær murrem,
hvis yderside er smukt afrundet (sml. detailtegning på fig. 2). Bjælkerne over
kor og skib er fra 1941, af kanadisk fyr; allerede 1724 var skibets bjælker og
dets tagværk blevet fornyet8. Tårnets tagværk er formentlig fra 1859, men
dets øverste bjælkelag og mange ankerbjælker er svært, genanvendt egetøm
mer, der måske kan stamme fra en fritstående træklokkestabel.
Tårnet står i blank mur, men dets dørparti er hvidtet som resten af kirken.
Tårnet og halvdelen af skibets nordside har skifertag (sidstnævnte sted lå der
vistnok spån 17248), våbenhuset tegl og resten bly; i kirken opbevares en gam
mel blyplade fra taget, der bærer indskriften B. Beyer Ao 1692 samt PHC.
Alle vinduer, også de oprindelige, har firkantede trækarme fra o. 183710. I
stolestaderne er der trægulve, andre steder sorte og gule fliser fra 18599 samt
gravsten. Bjælkelofterne står ubehandlede.
Solur 1778, af rødlig kalksten, med indskrift (reliefversaler): Hans Nielsen
?Beyer Holm. På våbenhusets gavl.
Vindfløj på tårnets vestgavl, med 1815 og ACB.
Glasmaleri (fig. 9), 1727, tremastet orlogs- eller kompagniskib fra o. 170011.
Skroget er sort med lidt gult og sejlene blå. Under skibet står med sort
frakturskrift: H: Andreas Beyer, in Scha(st), 1727; årstallet er gentaget på
skibets agterspejl, hvor der også står et ulæseligt navn. 15 × 13 cm, indsat i
apsidens nyere sydvindue.
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Fig. 3. Skast. Indre, set mod ost.
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INVENTAR
1948 gennemgik kirken en restaurering, hvorved størsteparten af inventaret
istandsattes snedkermæssigt, og gamle farver afdækkedes ved P. Kr. Andersen.
Alterbord, muret, vistnok af tegl, 127 cm langt, 118 bredt og 108 cm over
nuværende gulv, bagsiden 106 cm fra apsidens væg.
Alterbordsforside i »Ribestil«, med reliefskåret årstal 1619, sikkert fra samme
værksted som stolestaderne samt Hjerpsted alterbordsforside fra 1622 (p. 1391).
Storfeltet er af lisener med smalfyldinger inddelt i fire arkadefelter, hvori re
lieffer af dyder, fra nord: 1) kvinde med sammenlagte fingerspidser foran bry
stet, 2) Styrken (med søjle), 3) Troen (med kors) (fig. 7) og 4) Håbet (med
anker). I postamentfelterne symmetriske volutblade ganske som Hjerpsteds
og på de midterste fremspring »Anno 1619«; i frisefelterne englehoveder. Endnu
o. 1910 stod forsiden umalet; 1948 havde den et lag brun maling, der erstat
tedes af en nystaffering i overensstemmelse med altertavlen. Alterbordets sider
er beklædt med rødt fløjl.
Altertavle, gotisk, fra første halvdel af 1400’rne, med nyskåret krucifiks
gruppe i midtskabet; predellaen ændret i 1700’rne. Tavlen er en skabstavle
94*
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med to bevægelige fløje. Hvad midtskabets oprindelige figurer angår, hedder
det 18599: »Altertavlen forandres, idet
de i kunstnerisk henseende såre uskønne
og i deres betydning såre uklare træ
figurer borttages, og en træfigur forestil
lende Kristus på korset opsættes«. 1881
solgtes gamle figurer for 6 mrk.8, sik
kert midtskabets. De små, lavstammede
apostle, der er flade bagpå og af blødt
træ, står stift frontalt. De er nu opstillet
og forsynet med nye attributter (Johan
nes har bevaret sin kalk) efter de på
smalfelterne bevarede, ikke oprindelige
navne, foroven, fra nord: »S. Paulus,
S. Andreas, S. Iacob. Ma., S. Philipus,
S. Iohan(n)es, S. Thomas« (fig. 5), for
neden: »S. Iacob Mi., S. Simon, S. Iudas
Tadæus, S. Peter, S. Matthias, S. Bartholomeus«. — Rammeværket er sinket
sammen og har vanlig hulstav-rundstav
N. E. 1955
Fig. 4. Skast. Detalje af
profil samt skrå sålbænk forneden. De
korbuekrucifiks
(p. 1478).
høje, flade baldakiner har stavværksvinduer over en stejl kølbue med firpas og korsblomst; midtfeltets er fra 1948
ligesom den kronende korsblomstfrise, som er skåret efter bevarede stykker,
der ligger bag tavlen. I 1700’rne, muligvis før 1762—63, da alteret blev malet8,
er der i predellaens forside blevet skåret en fladoval laurbærkrans-ramme, idet
træet (eg) blot er skåret bort inden og uden for rammen, således at brædtet
nu knap er een cm tykt. Det 1859 nævnte krucifiks, der erstattede midtskabets
figurer, var kirkens triumfkrucifiks, og for at få plads til det, fjernedes korsblomstfrisen, og i stedet opsattes en lav trekantgavl. Begge dele måtte 1948
vige for en krucifiksgruppe, kopi efter Daler, skåret af bagermester P. Brodersen, Hjerpsted, der tillige udbedrede baldakiner og apostelfigurer.
Tavle og figurer står med en mørk 1700-tals staffering, sikkert fra 1762—638,
mørkeblå baggrunde, patineret guld på lister og korsblomster, guld, grønt og
hvidgråt på baldakiner, aposteldragterne forgyldte, røde og blå. Skriftfelterne
er sorte med forgyldte versaler og enkelte frakturbogstaver, under midtskabet:
Sic Deus dilexit etc. (»således elskede Gud verden«). Før 1948 stod baggrun
dene lysrøde med hvidkalkede figurer12; herunder lå hvid oliemaling, hvortil
hørte mørkeblå baggrunde med gråmarmorerede sider og inderst en grønblå
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Fig. 5. Skast. Apostle fra sengotisk altertavle (p. 1476).
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baggrund med brune sider. Af den middelalderlige staffering var kun lidt rødt
på en aposteldragt bevaret. På fløjenes bagsider ses ubetydelige malerirester
af de gotiske billeder og herover rester af to store figurer fra 1700-tallet, i
nord en mandsskikkelse med stort kors, formentlig Kristus, i syd vistnok en
kvindeskikkelse. På predellaen er fremdraget og opmalet brede, hvidgrå blad
ranker, og i det grønmalede ovalfelt er nymalet den indskrift, der før restau
reringen stod fordelt i smalfelterne: »Det første og det sidste, som Guds apostle
vidste, det var, at Jesus døde for arme syndres brøde«.
Maria med barnet, fra †sidealter, sengotisk, fra slutningen af 1400’rne. Den
95 cm høje Mariafigur, hvis krone har mistet bladtakkerne, holder det nøgne
barn (nu uden hænder, men med nyskåret overarm) i højre arm, mens venstre
(fornyede) hånd holdes udstrakt foran barnet. Håret falder i flade, delte, sti
liserede lokker ned foran skuldrene; klædebonnet er fyldigt, den synlige sko
spids. En nyere oliemaling dækker tre ældre lag, alle på kridtgrund: det yng
ste har mørk blågråt på kjortlen, grågrøn kappe med zinober foer og forgyldt
bræmme; forgyldt krone og hår. Herunder mønje på kjortel, kappe og foer og
dæmpet blåt på kronen; af den oprindelige staffering ses guld på poliment på
kappen, metal med grøn lazur på kronen samt måske guld på håret og
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rester af karnation. Indtil 1958 på konsol over vestdøren, fastgjort ved stor
nagle gennem brystet; for tiden til undersøgelse i Nationalmuseet.
Altersølv. Kalk (fig. 10) sammensat af dele fra tre forskellige tider. Ældst,
fra o. 1500, er den sekstungede fod, der har minuskelskrift på krydsskraveret
bund: »elemosina petri ugel« (»barmhjertighedsgave fra Peter Ugel«). Knop og
skaftled er fra o. 1600, men endnu med gammel forgyldning, knoppens »akantusblomster« har aldrig været forgyldt. Bægeret, fra 1851, har graveret, gotisk
skriveskrift: »Istandsat ved Gave til Skads Kirke 1851«. 21 cm høj. Disk 1851,
med indskrift som kalkens bæger og under bunden mesterstempel: Nielsen
(med skriveskrift i rektangel) for landsbyguldsmeden Jonathan Nielsen fra
Ballum13. Oblatæske 1737, oval, 3,8 cm høj, med graveret tovstav på stand
kanten og profileret låg, hvorpå graverede regence-ornamenter i ottekantet felt
om cirkel med skriveskrift: Peder Christiansen Beyerholm 1737. Under bun
den to lødighedsstempler: 11 i kvadrat. — 1514 havde kirken fire †kalke med
†patener og †skeer, en forgyldt †monstrans og to †sølvdåser 3.
Alterstager. 1) O. 1600, fodskålen bestående af profilled på hver side af hul
stav, skaft af baluster over cylinderled samt flad lyseskål; 24,5 cm høje. 2) O.
1675—1700, af messingblik, ottekantet fodplade med bukket rand, ret flad
fodskål med drevne barokblomster og tilsvarende lyseskål samt snoet skaft
med midtdelt, profileret knop, ligeledes med drevne blomster og blade; 49 cm
høje.
Messeklokke, sengotisk, glat og skriftløs; siden 1948 ophængt i træbom under
korloftet, i syd.
Alterskranke, moderne, retkantet.
Døbefont, romansk, af granit, arkadetype. Høj, cylinderformet kumme, 62
cm i tvm., med spinkel tovstav på yderkanten, med regelmæssige mellemrum
afbrudt af et affaset stykke, uden relation til arkadernes anbringelse. En bred
rundstav danner overgang til den mere rutineret huggede fod, der har rund
stav med hjørneknopper over rundstav, hulstav og platte. Nordvestligt i koret
(Mackeprang: Døbefonte p. 306, 310, 317).
Dåbsfad af tin, tidligst nævnt i regnskaberne 1763 el. 177514, glat, bortset
fra et par cirkler på kanten, 58 cm i tvm. På randens overside tre stempler i
cirkelrammer, en bladroset mellem to ens bomærker, hvis nedre halvdel (med
initialer) er bortslidt.
Korbuekrucifiks (fig. 4), sengotisk, fra slutningen af 1400’rne, svarende til
Brede (p. 1493). Den spinkle, velproportionerede figur, ca. 120 cm høj, hænger
i usymmetrisk strakte arme, hvis spændte muskler og scener er stærkt under
streget; lændeklædet er smalt og stramt foldet, med midtsnip og snip i højre
side. Benene spinkle, de velformede fødder krydsede. Af V.Thorlacius-Ussing15
tilskrevet »Mesteren for de lybske Triumfkrucifikser«. — 1948 fremdroges de
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Fig. 6—8. Skast. 6. Prædikestolsfelt 1585 (p. 1479).
7. Felt fra alterbordsforside 1619 (p. 1475). 8. Maleri på dør til skriftestol (p. 1481).
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nuværende farver, der er samtidige med altertavlens, blodplettet, elfenbensagtig karnation, brunt hår og skæg, forsølvet tornekrone og gyldent lænde
klæde. Det sekundære kors er sortgrønt, med nye firpas skåret af C. L. Brodersen, der også har tilsat manglende fingre på figuren. — Et cirkelfelt med
fire hjørneblade af en 1 ½ tomme planke fra det oprindelige kors er anvendt
under et af stolesæderne i nord.
Prædikestol med reliefskåret årstal og signatur »1585 I. S.«, sikkert Tønder
arbejde og fra samme værksted som den samtidige Bylderup-stol (Slogs hrd.).
Den er femfaget og har i hvert storfelt en kartouche med relief af: 1) S. Petrus,
2) S. Ioannes evangelist, 3) Salvator mundi (fig. 6), 4) S. Ioannes baptist og
5) S. Paulus; oven over Paulus står: Hans Absen16, Kresten Niesen [kirkevær
ger (?)], nedenunder snedkersignatur og årstal. I postamentfelterne englehove
der, i frisefelterne: »Verbum domini manet in aeternum«. Stolen hviler på en
jonisk søjle (med ny base), måske den øvre del af en af de to kannelerede søjle
stumper på høje postamenter, der endnu o. 1910 (gl. fot.) udgjorde stolens to
andre støtter, muligvis rester fra et †pulpitur. Et nyt opgangspanel har afløst
et ældre med rudefylding og kraftige profiler. Nu ingen himmel; allerede 168517,
da stol og himmel repareredes, var den sidstnævnte »næsten ganske skilt fra
hinanden«. — 1948 fremkaldtes de samme urene 1700-talsfarver som på alter
tavle og -bord, men med mere guld, både på frugtnedhæng, skrift og engle
vinger. Den oprindelige staffering herunder har i overensstemmelse med de
øvrige Tønder-arbejder kun været partiel, figurernes hudfarve nærmest sol
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brændt, dragterne sorte; kartouchernes indre kant gylden på volutter og sort
på rammen samt rødt mellem de tværgående listers tandsnit. O. 1910 i ski
bets nordøsthjørne, 1948 flyttet til sydøsthjørnet.
Stoleværk fra 1612, der i alt fald for nordsidens vedkommende synes bevaret
i sin gamle opsætning, hvori der indgår rester af ældre inventar. Fra 1612 er
bevaret 35 gavlplanker (heraf to i en korbænk og syv omkring orglet), adskil
lige døre samt i Tønder kirkemuseum *to gavlplanker med døre samt antage
lig 11 stykker to tommer tykke egeplanker af forskellig bredde og anvendt som
sæder i kvindestolene og korbænken. Stolesæderne hviler i nord på en muret
bænk med overliggende »strøer« (bjælker), i syd på 1 ½ tomme tykke plankestum
per hvoriblandt som nævnt en endeplade fra korbuekrucifikset, dele af selve
korset, samt to stykker med tovstav og cirkeludskæring, der røber en gotisk
gavlplanke (fra degnestol?). — Gavlplankerne, hvoraf to (en i korbænken, en
i nordbænken) bærer det reliefskårne årstal, er antagelig ved hovedreparationen
17248 nedskåret til knap 80 cm og afdækket med en rundliste; den oprindelige
højde har næppe været under 140 cm, og beskæringen har dels omfattet de
sikkert tresidede topstykker samt fodenden, der måske har indeholdt et frem
hævet felt (sml. Daler p. 1346 f.). Gavlenes smalle, reliefsmykkede frisefelt (un
der den yngre dækliste), der — ganske mod sædvane — også findes på inder
siden af mandsstolenes gavlplanker, har velskårne, morsomme motiver af ma
sker, ansigter, fabeldyr, bladværk etc. (fig. 11). — Sammen med gavlene blev
dørene beskåret, således at de nu har een fylding — mod tidligere antagelig
to — med omkringløbende fyldingsprofil; den ene dør i Tønder museum viser
inden for profilet aftryk af en rundbuet arkade omkring en pålagt, skjoldfor
met genstand, og mange døre har spor af bukkehornsbeslag. Tre »halverede«
døre er benyttet som østpanel i mandssiden, der i øvrigt har barokke døre;
rygplankerne her er antagelig fra 1700’rne, mens fruentimmerstolenes er fra
18599. Enkel, hvidmalet knagerække i syd.
Langs nordvæggen løber et enkelt, 127 cm højt fyldingspanel med to fyl
dinger og profiler som stoledørene fra 1612 og skrå sålbænk forneden. Det kan
konstateres, at kampestensmuren står bar og upudset under panelet, hvilket
rimeligvis betyder, at det har afløst en ældre tjældning eller et ældre panel her.
Såvel stole som panel står lyst egetræsådret, men herunder skimtes hvidt og
blåt. Begge stolerækker har sortmalede initialer på døre og numre på gavle.
Til skriftestol er indrettet rummet bag altertavlen, adskilt fra koret ved to
fvldingsdøre18; rammeværket er marmoreret, i fyldingerne malerier fra 1700’rne,
de øverste brogede, de nederste gråt i gråt; indskrifterne med sort fraktur på
hvidt. Mod nord, foroven: Emmaus, Kristus bryder brødet, stående ved bor
det, mens to disciple ser på; gennem to vinduer i baggrunden ses landskab og
tre gående personer: »Var ikke vort hierte brændende i os, der hand talede til
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Fig. 9. Skast. Glasmaleri 1727
(p. 1474).

N. E. 1955

Fig. 10. Skast. Alterkalk
(p. 1478).

N. E. 1955

os paa veyen«, etc. Luc. 24,32. Forneden: Natans straffetale til David (ordene,
der udgår fra Natans mund, er enten forskrevet eller forkert opmalet), i for
grunden søjle, i baggrunden vindue og draperi; »Paa Davids Synder stall(!) følge
Davids Bønn og Taarer, en ny stadig Aand og Naade. 2. Sam. 12. Psalm. 6
og 51«. Mod syd, foroven: Jesus græder over Jerusalem, ved hans fødder en
høne med kyllinger, i baggrunden byen under kraftige skyer; »Jerusalem Jeru
salem), hvor ofte vilde jeg forsamlet dine Børn, som en høne forsamler sine
kyllinger« etc. Matth. 23,37. Forneden: Vejen til frelse. I forgrunden siger Kristus: »wer frimodig, din troe haver frelst dig«, mens skriftbåndet fra den kors
fæstedes mund til præsten bærer ordene: »om nogen tørster, hand kom(m)e til
mig og drikke 1. Joh.«. Nederst: Jesus annammer syndere, Som føle syndens
morderpile, Og ey mod deres siele-vee, Kand finde trøst, hielp eller hvile« (fig. 8).
Indvendig på vægstykket bag alteret, mod syd, malet en cirkel med tal fra
1—32, sikkert til tælling af altergæster ved hjælp af en †viser. Brunmarmoreret.
†Degnestol, se stoleværk.
Lille kiste, »Anno 1777«, blåmalet, bl. a. beregnet til kridt; under degnens bænk.
†Pulpitur, se under prædikestol.
To salmenummertavler til kridtnumre, den ene med gennembrudt topstykke.
Tre p ræst er ækket avler, den første, der går til 1825, med fraktur, de to andre
med skriveskrift. På nr. 2 står øverst: »Denne Tavle er af C. Beier i Aas Skjenket
her til Schads Kirke 1858 paa den at optegne de efterfølgende Præsters Navne«.
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Malerier. 1) Opstandelsesmaleri, 1727, olie på træ, i enkel karnisramme, ca.
175 × ca. 100 cm. Dystre rødlige og brune farver. Nederst sort fraktur: »Gud
til Ære og Kircken til en Zierrath hafuer Andreas Hansen, I Aas, og sien hu
stru Ancke Beyers, ladet dette Shildery hensette deris Sal. Datter Karen Fed
ders datter Beyer, til en ihukommelse. Anno 1727«. På skibets nordvæg. 2)
»Passions Wisere«, ɔ: passionstavle, af fyr, fra o. 1750, olie på træ, med enkel
rundstavramme, 89 × 90 cm. Den korsfæstede omgivet af et skriftbånd med
religiøse indskrifter samt timetallene og herudenom 13 små cirkler med passionsscener. Foroven ses det øverste af to flankerende søjler, hvorpå Moses og
Johannes med lammet; i de nedre hjørner rocailler om religiøse vers. På mørke
blå bund fremtræder korset rødt, Kristus gråt i gråt, cirkelbillederne rødliggrå
og rokokoornamenterne mørkegrå-hvide. På korets sydvæg. 3) Kristus som
den gode hyrde, i Carl Bloch-stil; olie på lærred. På skibets sydvæg.
Relief. Lader de små børn komme til mig, skåret af P. L. Brodersen, Hjerpsted19; umalet træ. På korets nordvæg.
Klokke, sengotisk, skriftløs, 66 cm i tvm., med to spinkle tovstave om hal
sen og en enkelt profillinie på slagkanten; antagelig i oprindelig ophængning
(Uldall p. 134). — Messeklokke, se p. 1478.
GRAVMINDER

Mindetavle over faldne i krigen 1914—18, skåret af P. L. Brod
tårnrummets nordvæg.
Gravsten. 1) O. 1709 (?) med oprindelige og sekundære indskrifter, alle over
Skastgaards ejere20, der tillige har haft en åben begravelse i kirken. Anders
Andersen, birkeskriver til Balum ... og kirkeværge til Skadtz kirke, d. ?, og
hustru Mergret Ander..., d. 14. juni 1709, 63 år gl. Endvidere Peder Pedersen,
kirkeværge ..., d. 1778, og hustru ..sner Maria Beyers .., samt Peder An
dersen Beyer, fordum kirkeværge, d. 16. okt. [1722] 64 år gl., og hustru Gyde
Maria Beyers (i 36 års ægteskab 12 børn); hun var enke i 27 år og »haver seet
hendes børns børnebørn«, d. 2. nov. 1749, [81 år gl.]. Blå kalksten, 206 × 103
cm, med reliefversaler, den oprindelige indskrift i to linier langs randen afbrudt
af hjørnecirkler med evangelisttegn, de to sekundære i midtfeltet adskilt af
udslebet (?) felt. Dørtrin til vestindgangen, delvis skjult af muren.
2)
O. 1710. Chresten Madsen af Aas, d. 30. marts 1699, 70 år gl., og hustru
Karen Beir Holms, d. 21. sept.(?) 1710, samt (Karen Federsdater Beirs, d.
1 7 . . ) . Lysgrå kalksten, 197 × 130 cm, med reliefversaler i ottekantet felt, i
hvis øvre del ses to palmegrenbærende engle, hvorimellem krone, i den nedre
kranie over korslagte knogler. Hjørnecirkler med evangelisttegn omgivet af
spinkle blad- og vindrueranker. I tårnrummet.
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3) O. 1714. Søren Pedersen Beier Halm(!), d. 24. jan. 1714, 73 år gl., og
hustru Catrina Søren Beiers, d. 16. juni 1709, 59 år gl. Lysgrå kalksten, 179 ×
118 cm, med udstyr svarende til Skærbæk nr. 5 (p. 1257). I kirkegårdens sydøsthjørne.
4) O. 1738. Otto Dieteric Lutcken, 31 år præst ved denne kirke, f. 1677, d.
1738; herefter gravvers. Desuden <hustruen, Maria Løtckens af Skads, f. 1683,
d. 1766, 83 år gl.>. Lysrød, ølandsk kalksten, 172 × 136 cm, med reliefversaler
i stort, rektangulært skriftfelt, hvorover et rankeindrammet felt flankeret af
palmegrenbærende engle, stående over det akantusløvværk, der omgiver skrift
feltet. I tårnrummet, 1781 foran alteret20.
5) O. 1742. Christian Petersen, sognepræst for Skads menighed i 3 år, f. i
Emmerlef 28. maj 1715, d. 29. juli 1742. Rødlig, ølandsk kalksten, 209 × 143
cm, med udstyr som Løgum klosterkirke nr. 3 (p. 1126), dog med personaliaindskriften i særligt rektangelfelt øverst. I tårnrummet.
6)
O. 1751. Jomfru Metta Hansens af Syndergaard, [d. 175120]. Lysrød,
ølandsk kalksten, 199 × 135 cm, med reliefversaler i tre sammenhængende ova
ler over hinanden omgivet af akantusblade og afsluttet af krone; i de øvre
hjørner svævende engle med palmegren, i de nedre englehoveder. I skibets
midtgang.
7) Første halvdel af 1700’rne. Lysrød, ølandsk kalksten, 177 × 106 cm, med
udslidte reliefversaler i ovalt skriftfelt omgivet af akantusbladranker. Øverst
et bladfelt med en fremstilling af menneskehøsten svarende til Mjolden nr. 4
(p. 1456), nederst felt med religiøs indskrift; i hjørnerne engle. I tårnrummet.
8) O. 1760(?). Sgr. Christian Beyer af Aas, sognefoged over Nord Høyer
herred, d. 1760(?), 50 år gl., og hustru Engeborg Beyers, d. 1758. Brunlig,
ølandsk kalksten, 180 × 118 cm, med tre ovaler over hinanden, den øvre og
nedre flankeret af engle og med en fremstilling af henholdsvis Jakobs kamp
med engelen (1. Mosebog 32, 24. v.) og halvfigurer af det afdøde ægtepar
samt hovederne af deres otte børn, hvorunder citat fra Esaias 8, 18 v. I den
mellemste og største oval gravskriften med reliefversaler. Fra samme værksted
som flere Rømø-gravsten. Syd for kirken.
9) O. 1839. Jomfru Anne Maria Helena Beyer, f. i Aas 19. okt. 1816, d. 6.
jan. 1839, 22 år, 2 mdr. og 18 dage gl. Lysgrå kalksten, 70 × 48 cm, med for
dybet skriveskrift inden for konturlinie. Syd for kirken.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Skast præstearkiv: Ca 1—2. 1638—1906. Kirkeregnskaber for Skast. —
Cc 1—3.1738—1862. Kirkeinventarier fra Skast sogn. — Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium:
1867—78. Kirkevisitatorialsager fra Skast sogn. — Tønder kirkevisitatorium: (aflev. fra
Kiel) 1862—78. Visitatorialsager fra Skast (1862—65) (og Tønder købstad og landsogn
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1874—78). — Nr. 672. Betr. die Kirche zu Schads de 1705—1845. — Nr. 673. Inventarium
der Kirche zu Schads de 1782. — Tønder provstearkiv: af pakken: sager vedr. Skads sogn
I, lægget 1649—1908. Sager ang. kirken og præstegården. — Kirkeregnskabsbøger 1860—
1873. — Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, P. Kr. Andersen 1948 (istandsættelse 1947
af altertavle, -bord og maleri 1727, samt indberetn. om inventar) og Aage Sørensen 1958
(forundersøgelse af Mariafigur). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik
Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1955.
Haupt II, 604 f. — J. Helms: Danske Tufstens-Kirker, I, 1894, p. 84. — Fr. Nicolaisen,
i Den nordslesvigske Kirke (under red. af H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 162 ff.
1 SJyAarb. 1941, p. 3. 2 Repertorium 7. sept. 1452. 3 Kr. Erslev: Testamenter nr.
36 og 70. — Det skal anføres, at en i Ældste danske Archivregistraturer V, 388 trykt regi
strant af et brev fra 1371 ikke vedrører kirken; sml. O. Nielsen: Sysselinddelingen i Dan
mark, 1867, p. 94. 4 Johan Hvidtfeldt, i SJyAarb. 1941, p. 54. 5 Fr. Nicolaisen
II, 166. 6 VII, 286. 7 Sønderjydsk Maanedsskr. 5. årg., 1928—29, p. 96. 8 Skast
præstearkiv: 1638—1906. Kirkergsk. 9 Tønder provstearkiv: af pk. sager vedr. Skads
sogn 1; 1649—1908 etc. 10 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1798 1845. Visitatsprotokoller. 11 Direktør Knud Klem, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, oplyser:
»Efter skrogets tilsyneladende noget afrundede form og det jævnt opskydende, foroven
afsmalnende agterparti kunde det minde om en fløjte, men disse var i almindelighed ikke
armerede. Det er bemærkelsesværdigt, at det på fokkemast og stormast kun fører to rå
sejl, mens tre ellers på større søgående skibe var det almindeligste. Bovsprydets blindemast med blinderå, og blinderå ligeledes under sprydet, placerer det snarest før end efter
1700, uanset billedunderskriften«. 12 De kalkedes efter sigende hvert år. 13 Sigurd
Schoubye, i Arv og Eje, 1958, p. 95, jfr. samme, i Guld- og Sølvsmedemærker fra Tønder
og Tønderegnen, Tønder 1958, nr. 210. 14 Skast præstearkiv: 1738—1862. Kirkeinven
tarier etc. 15 V. Thorlacius-Ussing, i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 114. 16 Jfr.
bygningsindskrift fra Skastgård over brødrene Hans og Knud Absen, der byggede gården
1606 (Trap p. 350). 17 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø
og Møgeltønder hrdr. m.fl. 1554—1700. 18 Ved restaureringen 1948 vendtes dørene,
således at malerierne kom til at sidde udvendig. 19 Ifølge kirkeværgen skåret af Bro
dersen som 17—18-årig, vistnok hans første billedskærerarbejde. 20 Danske Atlas VII,
286.

Fig. 11. Skast. Frise fra stolegavl 1612 (p. 1480).

N. E. 1955

Fig. 1. Brede. Ydre, set fra sydøst.

N. E. 1955
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irken omtales 1324 som viet S. Laurentius1, den betalte 8 sk. engl. i cathedraticum
og på reformationstiden 4 sk. engl. i procuratio (sml. p. 1025).
Der findes et forbavsende stort antal breve vedr. patronatsretten til Brede kirke i
12- og 1300tallet2, de fleste er imidlertid uheldigvis kun kendt i afskrift (i Løgumbogen),
og visse ejendommeligheder ved nogle af dem har vakt tvivl om deres ægthed3. Følgende
kan dog siges med sikkerhed: Løgumkloster har i hvert fald siden 1276 (muligvis allerede
siden 1252) arbejdet på at erhverve patronatsretten, som kongeslægten i ældre tid synes
at have haft en større eller mindre andel i. Først med hertug Eriks gavebrev til Mariaalteret i klosteret 13244 og hertug Valdemars afkald på kirketienden 1344 synes klosteret
dog at være kommet i varig besiddelse af kirken.
Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans, der 1576—78
fik sin patronatsret anerkendt5, hvorved sognet samtidig overførtes fra Ribe til Slesvig
stift, hvorunder det hørte, til det ved genforeningen vendte tilbage til Ribe stift. Efter
hertug Hans’ død 1580 blev kirken gottorpsk, indtil den 1713—21 kom under kongen.
1786 var menighedens valgret til dels bevaret. Kirken er nu selvejende.

K
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Fig. 2. Brede. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1955.

Kirken ligger i den østre kant af byen, umiddelbart nord for Brede å og ved
det gamle vadested »Bredevad«, der gav landsbyen dens navn (jfr. under præ
dikestol). Den store, uregelmæssige kirkegård hegnes til alle sider af kløvstensdiger, der er jorddækkede på indersiden og beplantede. I øst er der en jernlåge
mellem granitstolper, i vest en port, »dødeporten«, flankeret af låger mellem
granit- og træstolper; alle låger er gotiserende, af støbejern og muligvis an
skaffet 18576, men flyttet til den nuværende plads ved kirkegårdsudvidelsen
18957; portlågernes stolper bærer initialerne TI — IT (Thøger Jakobsen og
Jørgen Thomsen8) samt årstallet 1862, hentydende til digets omsætning (og
stenenes kløvning)6. 1704 var der kun stendige i øst og syd, mens åen, der siden
har skiftet leje, dannede nordskel og Bredebros huse vestskel9. — Af træ, der
1676 hentedes i Løgum skov, huggede tømrer Andres Jensen »stætter«, låger,
til kirkegården og en ny kirkeport10, men 1797 var der i vest, øst og syd porte
mellem murede piller »med hoveder«, og i alt fald de to sidste var tilknyttet en
fodgængerlåge11.
For stål og arbejdsløn til †kirkerist fik smeden 1611 14 mrk.12.
Kirken er et langhus med tre tilbygninger: gotisk tårn med trappehus fra
o. 1600 samt et våbenhus, der formentlig er middelalderligt. Langhuset består
af et romansk skib og en østforlængelse, der 1722 afløste et †romansk kor med
apsis. Orienteringen har ret stor sydlig afvigelse.
Hele den romanske bygning, hvoraf kun er bevaret skibet, som må henføres
til o. 1200 eller lidt senere, havde karnisprofileret sokkel (p. 1132, fig. 44—45);
profilet på de genanvendte sokkelkvadre fra †apsis og †kor samt på skibets
østende (ca. 2,4 m) er lidt anderledes end på resten af skibet, hvilket tyder på,
at der ved denne kirke, som ved så mange af de foregående, har været et bygge
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stop efter opførelsen af apsis og kor (sml.
også tagværker). Materialet er granitkvadre, rhinsk tuf samt vistnok kun i
ringe
udstrækning
munkesten.
Skibets
nordmur (højde over sokkel 5,3 m) er
udvendig
helt
af
granitkvadre,
mens
sydmuren kun har fem skifter; det må
formodes, at resten af beklædningen fra
denne mur (sml. p. 1488) er benyttet
til østforlængelsen sammen med kvader
materialet fra kor og apsis. Kvadrene,
der er ret groft forarbejdet og med
mange kløvhuller, er formuret i skifter
på 30—55 cm.s højde. Tuf’en er benyttet
i murenes indersider, men helt dækket
af puds, og munkestenene eller flækker
N. E. 1955
af sådanne ses kun i murlivet over
Fig. 3. Brede. Ydre, set
fra
nordvest.
norddøren, over syddøren og i vestre
taggavl, der ellers er af rå kamp. Nordmuren har tre rundbuede vinduer, der
er tilmuret ligesom kvindedøren. Denne har udvendig fals med rundbuet stik af
krumhugne kvadre omkring et tympanonfelt, smige inderkarme med (tilmu
rede) huller for skydebom og vandret overdækning; bevaret er kun den ene
dækplanke, af eg, 5 cm tyk og 52 bred, med fals i nordsiden for den følgende
planke. Syddøren, som er i brug, har haft en lignende udformning, men den
retkantede lysning er udvidet, og det var antagelig ved denne lejlighed, man
udtog det glatte, halvrunde tympanon (bredde 153 cm, højde 73), som ligger
foran våbenhusdøren. — Den 1722 nedrevne triumfmur var 110 cm tyk.
Ændringer og tilføjelser. En udskrift af Løgumkloster amts jordebog fra
17049 oplyser, at det †romanske kor og tårnet (sml. ndf.) var hvælvede; det
†korhvælv har formentlig været gotisk, med diagonalribber.
Tårnet tilhører formentlig 1400’rne, men det høje, slanke, ottekantede spir
med firkantet grundflade har muligvis først fået sin form 1694 (sml. tagværker),
og det er sandsynligt, at spiret indtil dette år var kobberklædt (sml. p. 1488 med
note 17). Tårnet er af munkesten i munkeskifte blandet med kvadre fra skibets
gavl, og fugerne, der kun er urørt få steder, står midtridsede, undertiden let
ryggede. Tårnrummet, der åbner sig mod skibet med en spidsbuet arkade, har
fra første færd stået hvidtet, med bræddeloft og synlige nord—sydgående ege
bjælker, der endnu ligger på plads over den sekundære hvælving (sml. ndf.).
Lidt under dette bjælkelag ses brede, fladbuede stik fra tårnrummets ældste
vinduer, af hvilke det søndre er i brug, men ændret; i vest har der muligvis
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tillige været en dør. Adgangen til 2. stokværk er nu gennem et yngre trappehus
(sml. ndf.); dette stokværk har et nyere, rundbuet vindue i syd, 3. stokværk
har et lignende i vest og klokkestokværket to fladbuede glamhuller til hvert
verdenshjørne. Jernankre med 1783 på sydmuren hentyder til en af de store
reparationer13.
Tårnets krydshvælv er som nævnt en senere tilføjelse (ifølge kronikken fuld
stændig fornyet 1930); det hviler på indhuggede vederlag og er i øvrigt af
sengotisk type, med kvartstens ribber.
Det runde trappehus i nord, hvis opførelse må ses som en direkte følge af
tårnrummets overhvælvning, er muligvis fra tiden o. 160014. Det er muret af
store, røde teglsten i krydsskifte; den udvidede underdør er retkantet, spin
delen rund (13 cm tyk) og overdøren brudt gennem tårnets nordmur umiddel
bart over hvælvingen.
Det lille våbenhus i syd, 168512 kaldet »Skrøftet«, og våbenhuset, 17049 og
179811 »Karnhuset«, indeholder formentlig middelalderligt murværk, men det
er overmåde stærkt fornyet. Over døren en reliefmedaillon med Kristushoved.
Indvendig i østvæggen er der to fladbuede blændinger, og pillen i sydvest
hjørnet tyder på, at vestvæggen har haft tilsvarende; bræddeloft over ege
bjælker.
Skibets østforlængelse fra 172215 (jernankre) er forneden af granitkvadre fra
den romanske bygning (sml. foran), foroven af små teglsten i krydsskifte. Syd
muren har to, nordmuren eet vindue med kurvehanksstik. Taggavlen er med
sine tre vandrette bånd og fladrundbuede blændinger nær beslægtet med
gavlen på Døstrup kirkes nordre tilbygning fra 1734 (p. 1506). Det indre fik
fladt loft, og først 189716 udskiltes forlængelsens østre del til et selvstændigt
korparti ved en mur med rund korbue.
Større reparationer. 1665 bevilgede kongen og andre 795 mark til den bygfældige kirke10, og 1669 blev tårnets forfaldne syd- og vestmur bragt i god
stand15. Syv år senere arbejdede murmesteren ved kirken 62 dage10. 1685 for
tælles, at kirken i den sidste storm led stor skade på mur, tømmer og bly på
sydside, våbenhus og tårn, og at den østre gavl i kirken er »skieldis fraa Huer
Anden«12. Et større arbejde på tårnet 1694 (sml. vindfløj 2) afholdtes for penge,
der var udlånt af præsten17, og 1704 kunde dets overdel (formentlig spiret)
omtales som ny og ganske god, mens sydmuren trængte til reparation9. Dette
gjaldt også resten af kirken; thi året efter beskrives dens miserable tilstand i
drastiske vendinger10. Det helt elendige blytag på nordsiden må være blevet
udbedret 1706, thi på loftet opbevares en blyplade med indskriften: Claus
Chrÿstensen Bleÿdecker von Alsen 1706 den 18. Avg. Først 1722 startede det
store genopbygningsarbejde, som foruden østforlængelsen (jfr. ovfr.) bl.a. om
fattede skibets defekte sydmur, der i stedet for de nedstyrtede granitkvadre
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Fig. 4. Brede. Indre, set mod øst.

skalmuredes med teglsten; ved samme lejlighed indhuggedes tre vinduer
svarende
til
forlængelsens14.
Reparationerne
1829—306
og
189716
gjaldt
hovedsagelig det indre.
Tagværker. Over det gamle skib er der et velbevaret egetagværk med lod
rette spærstivere og to lag hanebånd. Spærfag af denne type og med tappede
samlinger regnes almindeligvis for senmiddelalderlige, men her er de antagelig
jævngamle med skibets mure (sml. Døstrup p. 1508); thi over østenden, mellem
2. og 3. fag fra den nedrevne triumfmur, er der et skel svarende til det i soklen
omtalte (p. 1486). Det forsvundne kor har haft et lignende tagværk, hvis spær
i forlænget tilstand (sammen med spær fra apsiden) indgår i forlængelsens
fyrretagværk fra 1722. Spirkonstruktionen er bortset fra den på hjørnerne affasede konge næsten helt fornyet i fyr 1694 (p. 1487) og 187818 (sml. vindfløj).
Langhus og tårn står i blank mur, men vinduesfalse og blændinger er hvid
tede ligesom hele våbenhuset; tagene er blytækte, med årstal fra dette og for
rige århundrede. Vindueskarmene er af træ og ret gamle. Det indre står hvid
kalket og med synlige loftsbjælker. Ved restaureringen 1950—51 (arkitekt
Holger Mundt) fik koret, som hævedes eet trin, gulv af ølandsfliser, skibet af
røde mursten. — I et granathul fra 9. april 1940 i kirkens sydmur er 1945
indmuret en granat19.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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Solur på våbenhuset, af kalksten, helt svarende til Hjerpsted 1776 (p. 1390)
og Skast 1778 (p. 1474), men med årstallet 183(8); skønt dette stemmer med
en oplysning om indkøb6, kan der ikke være tvivl om, at soluret er ældre.
Vindfløje. 1) 187818, på spiret20. 2) (Fig. 15), tidligere på spiret, nu henlagt
på kirkens loft; fanen, der er af kobber, måler 75 × 35 cm og bærer følgende
årstal og initialer: 1608, 1694 PMS, 1830 NH samt indpunslet i spidserne
BB TG.

INVENTAR
Inventaret præges af en hovedrestaurering 1950—51, ved hvilken lejlighed
staffering fra 1897 og senere fjernedes, gamle farver, fortrinsvis Løgumklostermaleren Johann Colps fra 1775, fremdroges (ved P. Kr. Andersen), udbedredes
og opfriskedes, visse ting (alterpanel, processionskrucifiks) nymaledes; stole
staderne fornyedes, og alterbordet dækkedes med ældre (stoleværks)panel.
Alterbord 1897, muret og pudset, 101,5 cm højt. På tre sider dækket af et
panel, samlet 1950—51 af gamle dele fra kirkens renæssance-stoleværk. Over
forsidens tre og endefladernes to fyldinger er der smalfyldinger med reliefskåret
bladværk og et diademhoved. Stafferet som prædikestolen.
Altertavlen (fig. 5), er formentlig fra 1620’rne i renæssance med få barokele
menter. På forsiden af de høje, hulede postamentfremspring ses Tro (fig. 10)
og Styrke, der synes at være skåret i eet med postamentet. Storvingernes ovale
malerifelter er omgivet af renæssancemotiver som muslingeskaller, fugle med
klæde, diademhoveder og frugtbundt; barokke indslag er dog øreflipvolutten
i kantornamenterne og det buttede englehoved.
Den 1950—51 fremkaldte staffering, der er broget med lys bundfarve, er fra
1775 og udført af Johann Conrad Colp fra Løgumkloster11. I storfeltet nu et
maleri på lærred fra 189716 (kopi efter Plockhorst ved Fr. Thomsen, Husum)21
af Kristus som trøster. Om tidligere storfeltsmaleri, se ndf. I postamentfeltet
ses Kristus og den samaritanske kvinde, malet med klare, lidt slikkede farver,
rigeligt brug af hvide glanslys og med by og bjerge i baggrunden i tidens karak
teristiske lys-grøn-blå tone. I storvingernes ovalfelter Moses og Aron; i top
stykket maleri på mahogny af den favnende Kristus på gylden grund, signeret
Fr. Thomsen, Husum 1897.
Det tidligere storfeltsmaleri (fig. 7) er et farveprægtigt nadverbillede, olie på
træ, dateret 1775. Det domineres helt af en stor, gråskægget apostel, som iført
en folderig, strålende dragt lader en lille negerdreng skænke sig vin i et kalklignende bæger (jfr. van Veens nadver i Antwerpens domkirke). Kristus er ved
et stærkt overdrevet rumperspektiv trukket langt tilbage i billedet, og i sin
tarvelige grå dragt med rødt slag fremtræder han slet ikke som billedets midt-
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punkt. En lille, stående figur i baggrunden i tidsdragt og frisure falder uden
for helheden. Maleren har sikkert indsat giverens (ejeren af Trøjborg?) billede
i stedet for en af apostlene, da der ellers kun er elleve. Selv sidder han kon
templativ i billedramme over bordet. Farverne er meget velbevarede, og den
overarbejdning, der hist og her har fundet sted, har ikke gjort stor skade. Ved
restaureringen 1950—51 fremkom årstallet.
†Sidealtertavle (?). 1514 nævnes, at Ester Madskone i Harris skænkede til
Brede kirke og til jomfru Maria et brystspænde som var pantsat til hende for
12 steder mark. Sammesteds meddeles, at Thomas Nissen skænkede en rød,
leydisk kjortel22. Dersom disse genstande ikke blot er at betragte som alminde
lige, omsættelige gaver, kunde de tænkes at være brugt til at drapere en
†Mariafigur.
95*
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Altersølv. Kalk, 169815, 21,5 cm høj, af almindelig barokform med sekstunget
fod, hvorpå lille, støbt krucifiks, sekskantede skaftled, stor knop af spidsovalt
tværsnit med graverede tunger og støbte englehoveder i stedet for bosser. På
bægeret versaler: »Zu Gottes Ehren und ihrem heÿlsahm Brauch hat die christ
liche Gemeine zu Brede mit Hülfe der Kirchen diesen Kelch verfertigen lasen
(!) wie Hr. Matthias Frisius Hr. Pastor war Ao 1698«. Under foden graveret
»50 L«, på fodpladen Tønders bymærke og mestermærke, sammenskrevet PN
for Povl Nannsen (Bøje p. 413). Læderfutteral, 1834, til at snøre sammen6.
Disk, måske samtidig, med graveret cirkelkors, hvis arme løber ud i tvedelte
akantusblade. Oblatæske og vinkande, 1892. Som sygekalk anvendes nu en af de
moderne særkalke; den tidligere var fra 175222a. 1514 havde kirken en forgyldt
†monstrans, to †kalke med tilhørende †diske (den ene forgyldt), to små †sølvskeer og en †sølvdåse samt en forgyldt †»sjæpel« (brudekrans)23.
Alterstager. 1) (Fig. 8), sengotiske, af næsten samme type som Skærbæk
(p. 1253), på tre afstumpede ben (muligvis oprindelig holdere for siddende
løver). Forsølvede, 35,5 cm høje. 2) (Fig. 9), fra slutningen af 1700tallet. I et
udateret inventarium fra denne tid nævnes to »silberplatirte« stager skænket
kirken af justitsrådinde Thor-Straten, Trøjborg, til minde om afdøde herreds
foged Himmark24. 52,5 cm høje. 3) Af eg, drejet med kirkens gotiske malm
stager som forbillede (nævnt på alteret i inventariet 176522 a; sml. Randerup p.
1465); med jernpigge. Ferniserede, men med spor af gammelt guld, godt 34
cm høje. I ligkapellet.
Processionskrucifiks (fig. 6), samtidigt med og svarende til korbuekrucifikset, dog noget forenklet i detaljerne (hår og skæg). En sammenligning med de
helt tilsvarende processionskrucifikser fra Abild (Tønder amt) og Rinkenæs
(Åbenrå amt) kunde tyde på, at den hos disse (og korbuekrucifikset) fremhævede
højre skuldermuskel her senere er bortamputeret. Figuren 53 cm høj. Korset
glat, endende i cirkelfelter og med hulede skiver langs kanterne som de nævnte
paralleller. Nymalet; i de blå cirkelfelter er der nu skrift; her var for evangelist
tegn. Figuren malet i tilknytning til det andet krucifiks. Tidligere over kor
buen, nu på skibets sydvæg, over for triumfkrucifikset.
Alterskranke, 1950—51, femsidet. Den tidligere, med »renæssance«-balustre,
vistnok fra 189925, gik tværs over koret. En stump af en skranke med udsvejfede balustre, fra 1700’rne, ligger på loftet.
Døbefont, romansk, af granit, arkadetype. Kummen måler 77 cm i tvm.;
foden, der er mere kunstfærdigt hugget, har en skarp ryg løbende fra plintens
hjørner op til fodens rundstav. Plintens sider har som eneste dekoration et
fyldingsfelt indrammet af smalle hulstave, der ikke løber sammen i hjørnerne;
noget ophugget i nyere tid (Mackeprang: Døbefonte p. 306). 1935 rensedes
fonten for maling (kronik). I skibets nordøsthjørne.
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Fig. 6. Brede. Processionskrucifiks
(p. 1492).

N. E. 1955

Fig. 7. Brede. Tidligere altertavlemaleri 1775
(p. 1490).

Dåbsfad, 1840, af messing, 53 cm i tvm., konkavt med indprikket skrive
skrift: »Hvo Som Troer og Bliver Døbt etc. 1840«. Skænket 1935 af Kølstrup
menighed på Fyn (kronik). Dåbskande, af messing, skænket 1945 til minde om
den p. 1498 nævnte frihedskæmper.
Korbuekrucifiks (fig. 12), sengotisk, fra slutningen af 1400tallet, svarende til
Visby og Skast (p. 1360, 1478, jfr. også Spandet p. 1190 og processionskrucifikset ovfr.). Figuren 180 cm høj. Korsarmenes korsblomster er delvis fornyede.
1951 fremdroges de nuværende farver, der må være samtidige med altertavlens
og står den middelalderlige staffering fjernt. Korset er blåt med skrivende
evangelister i felterne, Kristi legeme gulligt med brunt hår og skæg, vissen
grøn tornekrone og forgyldt lændeklæde. Af V. Thorlacius-Ussing tilskrevet
»Mesteren for de lybske Triumfkrucifikser«26. Østligt på skibets nordvæg.
Prædikestol af Tøndertype, med reliefskåret årstal 1612 i det lille hængestykke
under karnappen. Fra regnskaberne kendes både snedkerens navn, opholdssted
og den pris, han fik for sit arbejde: »Noch giffuen Lauritz Snediker udj Tunder
faar den ny Prædikestoel, som hand giorde her til Bredwad Kircke aff sit eget
Træ (oc efter Johan von Wowerens Scriffuelse paa førstelig Naadis vegne til
Amptscriffueren Wilhelm Nissøn er nu opsat her i Bredwad Kircke), i den
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anden liden Prædikestoels sted, som bleff hensat udi
Lugumklosters Kircke, faar huilcken fornævnte ny
Prædikestoel er betald til fornævnte Lauritz Snedicker
232 mrk.«12. Stolen, svarende til en lang række andre
fra samme værksted, se f. eks. Døstrup, Randerup
(p. 1466) m.fl., er rektangulær med tresidet karnap
fremspring, men har kun seks felter. Reliefskæringerne
er de sædvanlige: bebudelsen, Jesu fødsel og forkyn
delsen for hyrderne, Jesu dåb (svarende til Tønder
Kristkirke p. 969, fig. 21 a), Golgatha (Kristus på korset
mellem Maria og Johannes, nøje svarende til Roager,
p. 1179, fig. 9), opstandelsen (svarende til Tønder
Kristkirke p. 969, fig. 21 c) og himmelfarten (svarende
N. E. 1955
Fig. 8,
til Roager p. 1179, fig. 10). Indskrifterne med relief
Brede. Sengotisk alterstage
(p. 1492).
versaler i frise- og postamentfelter er de samme som
på de andre stole af typen. Stolen mangler nu under
baldakin. Himlen er af vanlig art, ved restaureringen forøget med to felter.
Pulten er til dels fra 167415.
Stolen har fra første færd haft plads i skibets sydøsthjørne op til den gamle
triumfmur, der var bevaret 1612 (der har derfor ikke været brug for det sædvan
lige syvende felt). I regnskaberne læses: »Noch giffuen Hans Murmester faar
Muren at igiennembryde imellem Altergul[v]en oc Kircken til Trappen op i Præ
dikestolen igiennem Muren oc det samme igien at mure, 14 mrk.«12. Før restau
reringen var stolen placeret på sydvæggen og delvis omdannet, således bl.a. at
himmelfartsfeltet var anbragt ved opgangen. Dette må være sket i forbindelse
med fjernelsen af den gamle triumfmur 1722. 1951 blev stolen flyttet til den
1897 byggede triumfmur, og der blev skåret et nyt frisefelt (med »autem«), som
anbragtes under pulten. Foruden to firkantfelter fik himlen også tre nye engle
hoveder.
Den nuværende staffering, fremkaldt under en nyere, broget med meget
guld, er Johann Colps fra 177511, broget med meget rødt og med lysblå bund
farve. Stolen har oprindelig haft Tønderstolenes line intarsiavirkning og kun
sparsom staffering. Den 1951 afkortede opgang er lysblå med gulgrønne rocailleornamenter. †Prædikestol, se ovenfor.
Stolestaderne er nyopsat i 1950—51. Dørene og de lave gavle stammer sikkert
fra 182927, det lille udsvejfede topstykke fra 189716. Begge (nuværende) vest
paneler er delvis fra renæssancetiden og har frisefelter med samme slags blad
værk som i alterbordet. Der findes yderligere fire sådanne felter i et lille aflukke
ved prædikestolen, der nu bruges som degnestol. Stolene er malet brune og grå
lige med lidt brug af hvidt. 1760 opstod der en sag om, hvor højt et gitter
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stoleejerne måtte sætte på deres stole. Som forbillede
opstillede præsten »Fahrgaard-(pulpitur)stolen« i Nr.
Løgum kirke; den var 4 fod 4 tommer og berøvede
ingen udsigten28. Først 1829 fik mandfolkestolene
ryglæn; man bad dette år konsistoriet om tilladelse
til at vente med ryglæn til fruestolene til næste år,
hvilket bevilgedes27.
To klassicistiske, lukkede stole eller »bure«, som de
kaldes i regnskaberne og endnu på stedet, står på
hver side af alteret; de har tre vinduesfag i vest over
een stor frisefylding, flankeret af pilastre. Dørfaget
danner en stump vinkel med forsiden og begge har
rundede topstykker med solstråler. Stafferet med
hvidgrå og mørkere grå farver samt lidt guld. — En
kopi fra o. 1907 af »burenes« panelværk29 og med
samme staffering er brugt til afskilring af tårnrummet.
Pulpiturer. 1) Vestpulpitur, opsat 161112. Af det
N. E. 1955
Fig. 9.
oprindelige panel er nu kun tolv felter bevaret, det
Brede. Louis Seize alterstage
ene ændret til dør, mens seks i nord dels er fjernet,
(p. 1492).
dels dækket af det yngre nordpulpitur; dog ses under
dettes gulv nederste del af nogle af de tildækkede fyldinger. De ganske smalle
fag, adskilt af smalfyldinger med renæssanceprofiler, har på de tre sider karnisprofil og forneden skråkant. Tolv malerier er bevaret, til dels skjult af en o. 1867
udført, halvrund balustrade til sangkoret30. Fra syd forestiller billederne: 1)
Matthæus, 2) Markus (begge knæstykker), 3) Paulus med sværd og bog, 4)
Thomas med spyd, 5) Simon med sav, 6) Bartholomæus med kniv, 7) Filip
med patriarkalkors (fig. 11), 8) Jakob major med taske ved bæltet, bog og
stav, 9) Peder med nøgle, 10) Salvator mundi, 11) kvinde med bog (døren),
12)
Johannes med kalk. Billederne, der er malet i livlige farver, er noget
opfriskede med mange glanslys (formentlig af Colp 1775). Kvinden i dør
fyldingen er nyere. De to manglende evangelister har utvivlsomt flankeret
apostelrækken mod nord. Rammeværket er brunt; i de nedre fyldinger er med
forgyldning gentaget en frakturskrift, der er samtidig med den på nordpulpi
turet: »Christus udvalde Tolf« etc.
2)
Nordpulpitur. 1692 lod pastor Andreas Fabritius »amboniet« bygge10. Det
er af den vanlige sydjyske type med ottekantede felter og store trekantbosser
i hjørnerne, adskilt af slyngbånd, sml. f.eks. Døstrup pulpitur. Det syvende
felt fra øst har dog uden for profilrammen en tovstav og reliefblomster i hjør
nerne og i stedet for slyngbånd korintiske snosøjler. Frise og postamentfelter
ender i C-bøjler og adskilles forneden af bosser, foroven af fremspring med tre
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Fig. 10. Brede. Dydefigur fra altertavle
(p. 1490).
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Fig. 11. Brede. Maleri fra vestpulpitur 1611
(p. 1495).

forskudte, skarpe vertikalstave, det rigere smykkede felt har dog her store
margueritblomster. Pulpituret bæres af tre runde søjler med bladkapitæler. I
frisefelterne er angivet indholdet af malerierne, malet med olie på træ efter
gængse stik, ejendommelige ved at fremstille Kristus skægløs. De forestiller fra
vest: 1) »Verdens og Men(n)iskens Skabelse«, 2) »Verdens Frelseres Bebudelse«,
3) »Vor Frelseres naderr.(!) Fødsel«, 4) »Vor Fr. Blo. Omskiærelse«, 5) »Christi
Daab« (sml. Matth. Merians bibel 1627), 6) »Nadverens Indstiftelse« (sml. f. eks.
Tislund, Haderslev amt. p. 914, Bylderup, Slogs hrd.), 7) »Christi Bøn og Striid
i Haven«, 8) »Fangentagelsen i Gethsemane«, 9) »Petri Fornægtelse«, 10) »Fremstillelsen for Caiphas«, 11) »Fremstillelsen for Pilatus«, 12) »Christi Hudstrÿgelse«,
13) »Chr. ynkelige Udførsel«, 14) »Christi Korsfæstelse«, 15) »Christi Begravelse«,
16) »Christi Opstandelse«. Den østvendte kortside har fem lavere felter; for
neden en tom frise til at udfylde felternes manglende højde, men ellers mage til
de andre. De forestiller fra syd: 1) »Reissen til Em(m)aus«, 2) »Christi Aabenbarelse«, 3) »Christi Himmelfarth«, 4) »Aandens Gave«, 5) »Det evige Liv«.
I alle postamentfelterne malede skriftsteder, der knytter sig til motiverne. —
Pulpituret har en senere overbygning af fem »bure«, med skydevinduer, sva
rende til dem i koret, og samtidig hermed er den oprindelige hængefrise erstat-
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Fig. 12. Brede. Korbuekrucifiks
(p. 1493).

Fig. 13. Brede. Maleri 1706 af præsten
Laurids Friis (p. 1497).

tet af guirlander med kvaster. Alle burene har bevaret deres oprindelige ind
vendige staffering (uovermalet).
Orgel, med nygotisk façade, leveret 1864 af orgelbygger Orth, Gram31; hovedrepareret 1936 af Marcussen og søn, Åbenrå; ti stemmer, manual og pedal;
på vestpulpituret.
Pengeblokke. 1) 1700’rne, stor, ottekantet, kun lidt jernbundet, med tre låse
beslag; een trekantet hængelås bevaret. Sortmalet; hensat på pulpituret. 2—3)
Nyere, små femkantede, med jernlåg, tragt og een hængelås; ved syddøren.
Salmenummertavler. 1—2) Til kridtskrift; løst opstillede. 3) Til skydenumre;
på triumfvæggen mod nord.
Præsterækketavle, nyere, enkel med profilramme; navnene med gylden
antikva. På skibets sydvæg.
Præstemalerier 32. 1) 1706 (fig. 13). Sognepræst Laurids Friis, olie på lærred,
269 × 160 cm. Tysk indskrift med hvid fraktur: »Salig hr. mag. Laurentzius
Frisius, præst her i 24 år, sat 1706 af hans søn Matthias Frisius«. Samtidig
ramme. Bag orglet. 2) 1840. Sognepræst Iohan Christian Lauterup, olie på
lærred, 265 × 168 cm; opsat af menigheden på hans halvtredsårsdag som præst
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her, 20. juni 1840. Dansk indskrift med hvid fraktur på zink forneden. Sam
tidig ramme. Bag orglet.
Lysekroner, skænket 1884 (kronik).
Kirkeskib, »Dagmar«, skænket 1942 (kronik). I skibet.
Klokke 172733, støbt af Asmus Asmussen, Husum. Indskrift med versaler:
»Soli Deo gloria — Brede Kirche — Anno 1727 — Asmus Asmussen me fecit —
Husum.« Over indskriften frise af stiliserede bladspidser, under denne en bort
af stiliserede blade og blomster. Forneden vekslende relieffer af pelikaner og
englehovedmedailloner. Masker på hankene. Svejset og nyophængt 1934 af
Aug. Nielsen, Roslev. Tvm. 107 cm.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) 1672 (?)33a. »Ericus Wind, Sognepræst i Brede 1634—1673«.
Lille barokepitaf af træ, med to sidestillede, bølgelisteindrammede ovalfelter i
storstykket; glat frise, profileret postamentbjælke med fladsnit, kartouchetopstykke med liggende springlisteoval og hængestykke med liggende fladoval. I
storstykkets felter malerier, olie på træ, bryststykker af den rødblonde, fuldskæggede præst og hans meget aldrende hustru (sort konehue med hagebind).
Personalia med sekundær fraktur i hængestykket, citat fra Job 19 i topfeltet,
»Guds allene skal Aeren Være« i frisen, ligeledes fraktur. Broget staffering,
stærkt opfrisket 1950—51; sorte og brune bundfarver. På korets sydvæg.
2)
(Fig. 14). 1678. Jørgen Martensen af Trælborg, d. 1676, 30 år gl. »under
tyrkisk Trældoms Fengsel eller Schlaverie«34. Maleriet, olie på træ, viser afdøde
lænket til en blok og pisket til døde af en tyrk; i højre hånd holder han sit
hjerte, hvorpå står: »ah!«. I hjørnet foroven til venstre et hjerte med øje og
øre, hvorfra går en stråle mod den liggende mand; heri står: »Jeg Hafuer seet
alt det Laban giør dig«. Bag piske-scenen er til højre en islamisk helligdom med
en kopi af den sorte sten i Kaaba’en i Mekka, og herover ses Kristus i skyer
modtagende den døde, der føres frem af to engle. Til venstre bedes der for
ofret af pastor Laurids Friis (ligheden med præstemaleriet umiskendelig) i et
kirkerum, der i sin apside viser Brede kirkes altertavle, men ellers ingen lighed
har med den lokale kirke. I frisefeltet står mindeskriften, i postamentfeltet et
gudeligt vers (udtalt af afdøde) og i hængestykket citat fra Job 14; desuden
gudelige indskrifter indsat i selve billedet. Sort ramme med vissengrøn ranke,
vingerne mørkebrune med forgyldt rand. Jørgen Martensen er i brun frakke,
sorte knæbenklæder og grå strømper, tyrken i blågrå kofte med røde ærmer og
hvid turban. På skibets nordvæg.
Mindetavle 1945, over Georg Valther Andersen35, Storde, d. 10. febr. 1945
under jernbanesabotage ved Horsens. Ølandsmarmor. I våbenhuset.
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Fig. 14. Brede. Epitaf 1678 over Jørgen Martensen af Trælborg, død 1676
(p. 1498).

N. E. 1955

Grausten. 1) O. 1823. Anna Thomsen af Bredebro, f. Lassen, f. 9. juli 1796,
d. 6. april 1823. Ortoceratitkalksten, 184 × 120 cm. Nordvest for tårnet.
2) O. 1851. Bendix Matthisen, f. i Wisbye 1. aug. 1813, d. i S. Wollum 10.
juli 1851. Med mindre skrift står nedenunder: »Og anden ægtefælle« Christian
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Matthiesen, f. i Wisbye 1. aug. 1816, d. i Wollum 12. febr. 1875. Grå sandsten,
146 × 90 cm. Syd for østgavlen.
3)
Ved siden af nr. 2 marmorplade i granit over Ingeborg Chatarine Mat
thiesen, f. Iversen, f. i Tønder 9. april 1813, d. i S. Volm 7. juni 1876.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1819. Peter Tychsen Himmark, herredsfoged
i Lø herred, d. [23.] jan. 1819, [70] år, sat af Bend. Holst, kancelliråd. Empire
stele af rødlig sandsten, brudt søjle kronet af urne. Skaftet midtdelt af firkantet
klods, hvis forside indeholder den nu til dels ulæselige36 tyske indskrift med
fordybede versaler; på bagsiden relief af en ung mand, der hælder vand fra en
flaske i et kar(?). Syd for kirken.
2) O. 1845. Iohann Christian Lautrup, præst i Brede, f. 20. jan. 1763, d. 4.
juli 1845, 82 år, i sit 56. embedsår, og hustru Anna Lautrup, f. Bonnichsen,
f. 15. febr. 1749, d. 6. juni 1827. Støbejernsmonument, firsidet, 104 cm højt,
kronet af 153 cm højt kors; gravskrift og mindeskrift over de afdøde på plinten
med versaler, skriftsted på korset. Sydøst for kirken.
3) 1920, over 57 faldne 1914—18; af billedhugger Fintzen, Tønder (kronik).
†Begravelse. 1682 omtales forvalter på Trøjborg, hr. Nicl. Clausens arvebegravelse i kirken15.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Brede præstearkiv: B 2. ca. 1722, 1753—1894. Forskellige akter. — Bd 4.
1822—1929. Sager vedr. kirkelige bygninger og kirkegården. — G 1 a. 1766. Brede kirke
regnskab med bilag. — C 1 b. 1795—1892/93. Kirkeregnskabsbog. — C 3. 1898—1917.
Kirkeregnskabsbog, udgiftsbog. — Tønder provstearkiv: 1664—1821. Kirkeregnskabsbog.
— Af pakken: sager vedr. Brede sogn I, lægget 1853—1915. Bausachen, Kirchhof. —
Løgumkloster visitatorialsager: aflev. fra Kiel: CV 2, nr. 144. 1813. Orgelbauer. — CV 2,
nr. 157. 1723—1828. Betr. Breder Kirchenstühle. — CV 2, nr. 158. 1729—1844. Breder
Kirchenrechnungen. — CV 2, nr. 159. 1822—48. Kirkeregnskabsbog for Brede. — CV 2,
nr. 161. 1764. Breder Kircheninventarium. — CV 2, nr. 163. 1775—1820. Betr. Breder
Kirchen- und Pastoratsgebäude. — Tønder kirkevisitatorium: 1861—71. Visitatorial
sager fra Brede sogn. — U. år. Visitatorialsager fra Abild og Brede sogne. — Åbenrå
provstearkiv: 1818—23. Sager vedr. de enkelte sogne. Brede. — Sager til arkivfortegnel
sen. I Ba bb 3 og I 2 Bc bb. —LA. Viborg. Ribe bispearkiv: Hviding hrd. ad reg. nr. 16,
pk. 1. p. A. B. 1571—1740. — Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed
p. 932. — Chronik 1904 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918, besvaret
1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910 og P. Kr. Ander
sen 1933 (stoleværk og inventar), 1944 (forundersøgelse af inventar) og 1951 (istandsæt
telse). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1955.
Haupt II, 561 f.— J. Helms: Danske Tufstens-Kirker, II, 1894, p. 87.— Jens Holdt:
Et Mindebillede i Brede Kirke, i SJy. Maanedsskrift 11. årg., 1934—35, p. 60—64. —
Samme, i Den nordslesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 77—84.
1

Diplomatarium Danicum 2. rk. IX nr. 139, jfr. SJyAarb. 1941, p. 2. 2 Se Diplo
matarium Danicum 2 rk. I nr. 59, 61, 69, 190, 247, 276 og 314 og II nr. 26, 27, 43, 185—
86, 193, 202, 211 og 268. 3 I Danmarks Riges Breve 2. rk. I nr. 69 note 2. 4 Diplo-
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matarium Danicum 2. rk. IX nr. 139 (der kendes i original), jfr. nr. 142, 293, 442 og 457
samt S. R. D. VIII, 115 (en udførlig gennemgang er givet af M. Mackeprang i SJyAarb.
1945, p. 79 ff., hvor dog ægthedsproblemet ikke drøftes). 5 SJyAarb. 1941, p. 54.
6
Brede præstearkiv: 1795—1892/93. Kirkeregnskabsbog. 7 Tønder provstearkiv: af
pk.: sager vedr. Brede sogn etc. 1853—1915. 8 Navnene oplyst af provst J. Holdt,
Bredebro. 9 Et 1820 dateret uddrag af »Erdbuch des Amtes Lügumcloster 1704«, i
Brede præstearkiv: 1722, 1753—1894. Forsk, akter. 10 Åbenrå provstearkiv: sager til
11
arkivfortegnelsen
etc.
Løgumkloster
visitatorialsager:
1775—1820.
Betr.
Breder
Kirchen- u. Pastoratsgebäude. 12 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirke
rgsk. f. Lø og Møgeltønder m.fl. hrdr. 1554—1700. 13 Løgumkloster visitatorialsager:
1729—1844. Breder Kirchenrechnungen. 14 1611 omtaler regnskaberne indkøb af
byggematerialer samt murmesterarbejde, der måske kan dække over trappehusets op
førelse (note 12). 15 Tønder provstearkiv: 1664—1821. Kirkeregnskabsbog. 16 Brede
præstearkiv: 1822—1929. Sager vedr. kirkelige bygninger og kirkegården. 17 Beløbet,
som præsten udlånte »wegen des Thurm baws«, var 1420 mrk., og han afbetaltes bl.a.
med et beløb på 467 mrk. 9 sk., der ifølge bilag var indkommet for gammelt kobber
(note 15). Den mængde (gammel) kobber, som modsvarer det nævnte beløb, er så stor,
at der må have været tilstrækkeligt til tårnets spir, og man kan vanskeligt tænke sig,
hvorfra kirken ellers skulde have fået det gamle kobber. 18 Tønder kirkevisitatorium:
u. år. Visitatorialsager etc. 19 Den nordslesvigske Kirke, p. 78. 20 Ved en reparation
1950 blev der i kuglen fundet en pergamentrulle fra 1878 med oplysninger vedr. kirke
og sogn. Ved fløjens genopsætning blev dokumentet, gengivet i Hejmdal 8. dec. 1950,
lagt tilbage, ledsaget af en tilsvarende tidsbetragtning for året 1950. 21 Note 16, under
året 1919. 22 SJyAarb. 1941, p. 4. 22a Inventarium 1765, i Brede præstearkiv: 1722,
1753—1894. Forskellige akter. 23 SJyAarb. 1941, p. 2. 24 Brede præstearkiv: 1722,
1753—1894. Forskellige akter. 25 Brede præstearkiv: 1898—1917. Kirkeregnskabsbog.
26 Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 114. 27 LA. Åbenrå. Amtsarkiv: 3. v. Stemanns
arkiv. Kirke-, skole- og konsistorialsager nr. 36 b. — Ved nedbrydningen af det gamle
stoleværk fandtes to navne: Laust Brodersen Brede im Jahre 1829 den letzten Juli
og Hendrik Pedersen Stor Darum 30. 7. 1829, samt vers: Wer glücklich leben will, der
lebe so wie ich, etc. 28 Løgumkloster visitatorialsager: 1723—1828. Betr. Breder Kir
chenstühle. 29 Meddelt af provst J. Holdt. 30 Tønder kirkevisitatorium: 1861—71.
Visitatorialsager etc. 31 Note 16, under året 1893. — Den i regnskaberne fra 1610 ff.
(note 12) nævnte udgift til »Orgemesteren« i Løgumkloster henviser til et lønbidrag til
klosterkirkens organist. 32 Jens Holdt: Et Mindebillede etc. 33 Jfr. regnskabet for
året 1725 (note 15). 33a Trap IX, 352. 34 Sml. Sønderjydsk Maanedsskrift 2. årg.,
1925—26, p. 112; jfr. note 32. 35 Kronikken har navnet Andresen. 36 Indskriften
suppleret efter afskrift ved provst J. Holdt.

Fig. 15. Brede. Vindfløj 1608 (p. 1490).

N. E. 1955

Fig. 1. Døstrup. Ydre, set fra nordøst.

N. E. 1955
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1514 som viet S. Laurentius1 (sml. *altertavle p. 1511). Den betalte 8
i cathedraticum, og procuratioafgiften var på reformationstiden 4 sk.
engelsk (sml. p. 1025). Sognet, der indtil 1864 hørte til de kongerigske enklaver, lå under
Trøjborg og fulgte denne ligesom Visby (sml. p. 1352). Siden 1838 har kirken været
selvejende.
Ved gulvafgravning fandtes i vinteren 1955—56 i koret ialt 36 mønter fra Valdemar I.
(Slesvig) til Christian X., samt i kor og skib nogle stumper af glasmalede ruder (p. 1508)
og forskellige losgenstande, hvorimellem et beslag til et bogbind (?).
På svenskekrigenes tid led kirken nogen overlast2.
Til den store genforeningssten, der tidligere stod i kirkediget, er knyttet et sagn — i
flere variationer — hvorefter stenen skulde være kastet efter kirken eller tårnet, så det
blev skævt3.

omtales
Kirken
sk. engelsk

Kirken ligger vestligt i by og sogn. Kirkegården4 blev 1942 udvidet mod
vest, uden for diget, der er sat af kløvsten udvendig og beplantet ligesom
digerne i syd og øst; norddiget derimod er af rå kamp udvendig. »Kampe-
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Fig. 2. Døstrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1955.

digerne« blev »lavet« (dvs. istandsat) 16145, og omsat 1822—256, hvorefter der
solgtes mange kampesten; det er sandsynligt, at stenene først er blevet kløvet
1865, da diget tjente som stenbrud for Tønder-Ribe landevej. En gravhøj, der
lå ud for tårnet, blev sløjfet 1837 (kronik). I øst er deren muret portal med flad
buet port- og rundbuet fodgængeråbning, begge falsede, den sidste med halv
runde kragbånd; på indersiden flankeres den store åbning af to cirkelblændin
ger, og den nordre gavl har et par savskifter. Portalen, som har blytækt sadel
tag med sugfjæl, bærer rester af rødkalkning og opmalede fuger; den synes at
være muret i krydsskifte, men indeholder vistnok tillige middelalderligt mur
værk. Jerngitterlågerne med lansespidser er fra 18866. 1737 blev denne port
tækket med brædder og strøget med blå farve7. I norddiget, ind til præste
gården, er der rester af en portal for fodgængere, to svære piller med fals på
indersiden og små, afvalmede blytage, der antagelig er påsat 1830, da man
fandt det »mindre bekosteligt, men ogsaa mere smagfuldt« at lade hvælvingen
på »nør Stjert« borttage8. En †»Vesterstette«, nævnt 16145 og antagelig sva
rende til den nordre, blev nedrevet 1806. Regnskaberne omtaler ingen sydind
gang, og en sådan synes da også overflødig på grund af kirkens beliggenhed i
forhold til by og sogn.
†Kirkeriste, i nord, vest og øst, fornyedes flere gange mellem 16135 og 18429.
†Gabestok med halsjern og lås indkøbtes 1730 til kirkegården7.
Kirken består af apsis, kor og skib fra senromansk tid, gotisk tårn med yngre
trappehus samt en nordre tilbygning fra 1734. To sakristier, et kapel(?) og et
våbenhus er nedrevet. Orienteringen har afvigelse til syd.
Apsis, kor og skib er opført i flere tempi; der er dels et byggeskel umiddel-
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Fig. 3. Døstrup. Skibets nordmur (p. 1505).

E. M. 1956

bart vest for triumfmuren (sml. skift i sokkel, materiale og tagværker), dels ét
ca. 50 cm øst for dørene, og endelig er det et spørgsmål, om ikke apsiden er til
kommet efter korets påbegyndelse (sml. ndf.).
Under apsis, kor og skibets østhjørner er der en skråkantet granitsokkel,
under skibets sydmur en hulkantet (p. 1132, fig. 46—47) og under nordmuren
et kvaderskifte, der enkelte steder viser en lille skråkant, mens det fra døren
og vestpå er bindig med muren. Apsissoklen, som hviler på en synlig syld, lig
ger så højt, at korets sokkel løber ind under den, og i murhjørnerne er der intet
forbandt; begge dele kunde tyde på, at apsiden var en senere tilføjelse, men
der spores ingen aldersforskel på apsisbuen og koret. — Bygningsmaterialet er
stærkt varieret. Apsis, kor og triumfbue er af ret uregelmæssige granitkvadre,
i det indre blandet med rå kamp (koret og apsidens undervæg) og munkesten
(apsidens hvælv og overvæg samt triumfvæggen); sidstnævnte materiale er
næsten eneherskende i skibet, hvor der dog indvendig i sydmurens ældre del
er benyttet kampesten indtil de nuværende vinduers underkant. Skibets to
taggavle er af rå kamp, den vestre med en glat, udvendig skal af meget hårdtbrændte munkesten (ca. 27 × 12 × 8,5 cm10, 20 skifter = 200 cm); den østre har
munkesten (26,5 × 12,5—13 × 8 cm, 20 skifter = 182 cm) på begge sider, men
således at østsidens beklædning er ført til underkant af spærene (i disses fulde
længde), hvorimod vestsidens kun når op i hanebåndshøjde; op mod skibets
spær er munkestensskallen afsluttet med et fladskifte. — Munkestenene er
overalt i munkeforbandt og meget ofte med tre eller flere løbere på række.
Hverken apsis eller kor har bevaret spor efter oprindelige vinduer; de to,
som findes i apsis, er antagelig fra 1857, da hele kvaderbeklædningen synes at
være omsat (sml. den blændede dør til †sakristi 2), men de sidder formentlig
på de ældres plads, eftersom der aldrig har været noget østvindue. — Skibet
(murhøjde 5 m) er som nævnt opført i to etaper, der skiller sig klart ud fra
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Fig. 4. Døstrup. Kirken, set fra syd, under restaureringen 1956.

E. M. 1956

hinanden gennem fortandinger, materialeveksel (indvendig i syd) og dekora
tion. Nordmurens ældre del brydes af tre store, uregelmæssige blændinger (af
dækket 1956) med hver sit vindue (sml. fig. 3). De kun fem cm dybe, uregel
mæssigt murede blændinger er 2,5 m brede og 2,2 m høje, med skrå sål og
prydskifte af lige løbere; blændingsbundene har fra begyndelsen været hvidtet
over en tynd berapning, der løber ind på vinduesmigene. Vinduerne, hvis ud
vendige mål er 155 × 74 cm, har lysningskant af munkesten, og lysningens
rundbue er udhugget i to sten. Den mest nærliggende parallel på indeværende
tidspunkt til den noget ubehjælpsomt murede blændingsdekoration er blændarkaderne på Højer kirkes skib (p. 1027). Det tilsvarende stykke af skibets syd
mur havde ingen spor efter blændinger11 før skalmuringen 1956, men ved øst
vinduets vestside er der levn af et rundbuet, oprindeligt(?) vindue. Dette vin
due, sydsidens østligste, korresponderer ikke med det tilsvarende i nord, og
samme forhold har gjort sig gældende ved sydsidens øvrige. Skibets yngre del,
hvori dørene sidder, har ikke haft blændinger (sml. vestre taggavl), og kun i
syd er der spor efter et vindue, der kan være jævngammelt med muren. To
skifter under murremmen har hele sydsiden et gennemløbende savskifte. De
rundbuede døre er forskellige, men her er det også den nordre, der er gjort
mest ud af, idet den udvendig er muret af kvartrunde formsten og forsynet
med et prydskifte af krumme løbere omkring stikket, der omslutter et muret
spejl; indvendig har den en fladbuet overdækning, hvis lave anbringelse tyder
på, at det borthuggede døranslag har været dækket af en fladbue eller en
planke. Syddøren har et almindeligt halvstens stik, omkring et nyere, muret
Danmarks Kirker, Tønder amt
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spejl; måske kan det glatte granittympanon, som ligger foran døren, have
siddet her.
Indre. Det kan ikke afgøres med sikkerhed, om triumfbuen er udvidet ved
skibets opførelse. Apsiden har kvartkuglehvælv, og koret havde tidligere — som
endnu skibet — et træloft, men det kan nu ikke ses, om brædderne har ligget
over eller under bjælkerne, eller om der overhovedet har været loftsbrædder;
den foran nævnte begrænsning af munkestensskallen på triumfmurens taggavl
er måske et tegn på, at denne fra første færd har været beregnet til at stå syn
lig nedefra.
Senere ændringer og tilføjelser. Korets hvælv, der må henføres til tiden 1400—50,
har runde skjoldbuer i øst—vest, spidse i syd—nord, halvsten brede, afrundede
ribber og trækhuller. Samtidig med hvælvingen er antagelig korets østre tag
gavl, som har en ret stor, spidsbuet og falset åbning til apsisloftet. — Fra go
tisk tid er formentlig også de fladbuede vinduesstik, som findes over alle ski
bets nuværende sydvinduer.
Det gotiske tårn, af Tørninglen-type, har fra opførelsen været forsynet med
en vestdør, der kunde sikres med lukkebom, og tårnrummet har da antagelig
tjent til våbenhus. Senere tilmuredes døren, der indvendig sad i en høj, fladbuet blænding, men da rummet 18579 omdannedes fra materialkammer til vå
benhus, indhuggedes en ny (sml. †våbenhus). Et med murene samtidigt kryds
hvælv12 med kvartstens ribber dækker rummet. Adgangen til det høje mellemstokværk var tidligere fra skibets loft, gennem en råt brudt åbning; dette
stokværk, hvis syd- og vestmur er fornyet i renæssancetiden13 og senere14, har
i nord en udvendig falset, rundbuet (indvendig fladbuet) lysåbning. Klokkestokværket har til hver side to fladbuede, falsede glamhuller, 1711 kaldet
»stanggabene«15; kun de østre og nordre er gamle, og det samme gælder gav
lene, der har blændingsudsmykning af Tørninglen-type. Umiddelbart under de
nordre glamhuller er der en fladbuet, tvedelt lysåbning af yngre(?) dato.
Trappehuset er en senere tilføjelse, hvis øvre del er muret i renæssanceskifte;
det har fladrundbuet underdør, skakt af løbere og bindere, rund spindel og
loft af fladbuede binderstik samt råt brudt overdør. På nordsiden er der en
blænding af form som et korset kors samt en rund lysglug.
Nordre tilbygning, »den ny kirke«, blev opført 173416 for at afhjælpe den
over ti år gamle mangel på kvindestole17, som præst og kirkeværge Nissenius
Wedel omtaler i et brev fra 17327 (sml. †kapel). Bygningen er rejst af teglsten
i krydsskifte over tre skifter granitkvadre; taget er tækket med bly, et ar
bejde, der først fuldførtes 1737, mens gulvet, af teglsten, måtte vente til 17387.
Den fladrundbuede norddør sidder under et trekantet, pudset felt, og taggav
len har fladrundbuede blændinger mellem vandrette bånd samt jernankre:
1734 (sml. Brede korgavl fra 1722). Det indre er ved to rundbuede, falsede ar-
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Fig. 5. Døstrup. Indre, set mod øst.
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kader sat i forbindelse med kor og skib. Bortset fra vinduerne og en bemaling
på de synlige bjælker stod interiøret med stoleværk og revledør urørt indtil 1955.
†Sakristier. 1) »Sacer Stien«, omtalt 17267, formentlig efter sædvane anbragt
på korets nordside og derfor nedrevet 1734 for at give plads for nordre tilbyg
ning (sml. †kapel). 2) Opført 17727, mod apsidens nordøstre del og med ad
gang til apsis gennem en fladbuet dør, der nu står som indvendig blænding.
Murer- og tømrerarbejdet på den lille18, grundmurede, teglhængte bygning ud
førtes af Nicolai Jochim Schiøt, Nustrup, på 91 dage, mens Johan Colp stod
for malerarbejdet7.
†Kapel. Kirkens »capel« er nævnt 170815 og i en skrivelse fra 1732 (til bispen
vedr. kirkens udvidelse), hvori sognepræsten oplyser, at det »ikke vel kand lade
sig giøre, uden det Capelle, som tilforn til Stoele er aptered, maatte nedtagis
...«7. Man må herefter formode, at der virkelig er tale om et kapel, som må
have ligget østligst på skibets nordside, og ikke om †sakristi nr. 1.
Et †våbenhus, der er nævnt første gang 169319, blev nedrevet 18579; den
grundmurede bygning var 3 fag lang, 8 ½ alen bred og tækket med bly20. En
hver oplysning om beliggenheden savnes, men det er vel rimeligt at søge dens
plads foran skibets norddør (sml. kirkegårdens indgange). — 1748 købtes der
96*
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20 mursten til »Støbe-Kuulen« i skorstenen (d.v.s. kaminen)7, som antagelig
har stået i våbenhuset.
Tagværker. Bortset fra tårnet, hvis egespir af Tørninglen-type fornyedes
1956, har de øvrige bygningsafsnit tagværker, som er jævngamle med murene
og af eg, over nordre tilbygning dog af fyr. Korets har vistnok været af type
som Arrild (p. 1267), men de skrå spærstivere og bjælkerne er fjernet ved
hvælvslagning. Alle skibets spærfag har korte, lige spærstivere og to lag hane
bånd (sml. Brede p. 1489). Et tydeligt skel mellem skibets østre og vestre del
(hanebåndshøjder og nummerering) svarer nøje til skellet i murene.
Kirken præges stærkt af restaureringen 1955—56 (arkitekt V. Hardie-Fischer).
Ved denne blev cementpudsen, som var påført 1876—776, fjernet fra skibets
ydre og indre, hvorefter dets sydside skalmuredes med munkesten, mens nord
siden vandskuredes; endvidere indsattes nye jernvinduesrammer med blyspros
ser, tagenes blyplader omstøbtes, spirkonstruktionen og skibets loftsbrædder
fornyedes ligesom gulvene, der blev lagt af gule mursten på kant. Ved restau
reringen blev der fundet ubetydelige rester af et lergulv under apsisbuen i syd
samt enkelte løstliggende gule og brune fliser med glasur. Et kedelhus (sml.
fig. 1) på skibets nordside blev nedrevet 1955.
†Solskive. 1633 førte en karl viserne »Ud till riib (Bibe), Till Soull skiffue«19.
Vindfløj på spiret. I fanen er udstanset 1787, Chr. VII.s monogram og initia
lerne SM og IPB (Johan Peder Brorson, præst 1754—91). En †vindfløj med
årstallet 1600 og Chr. III.s monogram (præsteindb. 1766) har antagelig siddet
samme sted.
†Glasmalerier. 1956 blev der i kirkens gulve fundet et par bemalede *glasstykker, det ene med S-svunget ornament på sort bund (sml. Københavns amt
p. 1565, fig. 219 g-h), det andet med geometriske motiver. I NM.
†Kalkmalerier. På apsis- og korhvælv fandtes 1956 spor af en sengotisk deko
ration, et virvar af rødbrune, stive plantestængler. Også skibets nordvæg har
haft en sengotisk dekoration (fra o. 1500), der ved afdækningerne 191121 og
1920 viste rester af en befæstet by, uden for hvilken der var flere personer, bl. a.
en kronet konge og en rytter med hævet krumsværd og front mod byen; denne
dekoration fandtes under en rødbrun stribe, der delte væggen i højde med vin
duernes underkant.
I korhvælvingens sydkappe blev der 1956 tillige fundet rester af en deko
ration fra slutningen af 1500’rne, Lukas med løven mellem småblade og frugter.

INVENTAB
I forbindelse med restaureringen af bygningen i årene 1956—57 foretoges en
gennemgribende istandsættelse af inventaret, hovedsagelig ved P. Kr. Ander-
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Fig. 6. Døstrup. Alterb ordsforside 1572 (p. 1509).
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N.E. 1955

sen. Herved fremkaldtes ældre farver, fortrinsvis fra en Tønder-malers staf
fering 170815 samt fra 1752 ved Lars Jensen og søn, Skærbæk7.
Alterbord, formentlig romansk, men med gotiske og senere ændringer, af
munkesten iblandet lidt tuf og frådsten, bredde 164, dybde 104 cm. Bordet
har skråkantet sokkel, tilsvarende afdækningsskifte og i oversiden en helgen
grav af tuf. Ved undersøgelsen 1911 dækkede en rød sandstensplade den nu
ødelagte grav, der målte 8 × 6,5 cm, dybde 5, mens aftrapningen til pladen
målte 22 × 18 cm, dybde 6,5. I graven ligger endnu en sammenrullet blyplade
(indridset Anno 1911), som omsluttede følgende ting indpakket i grøn silke:
et ubestemmeligt stykke af en bladstængel, en lille knogle, et stykke temmelig
groft, hvidt lærred, et stykke violet silke samt seks pergamentstrimler med
minuskelindskrift, hvoraf kunde tydes helgennavnene S. Pancratius, S. Lau
rentius og S. Clemens samt muligvis de 11.000 jomfruer213.
Alterbordsforside 22 (fig. 6), med reliefskåret årstal 1572, af fyr, udført af en
snedker, der efter det her behandlede antemensale har fået navnet »Døstrupmesteren«23, og hvem man (med større eller mindre ret) har tilskrevet en række
arbejder i Sydvestjylland. Til værkstedet kan sikkert henføres *stolestadepanelet p. 1516. Forsiden karakteriseres af fint og omhyggeligt snedkerarbejde
og en udstrakt brug af huljern, og typisk er anvendelsen af overgangsformer
mellem stilelementer fra gotik og renæssance, stavværk og fiskeblærer i for
bindelse med akantus i ranker og montanter. Den tiltalende, enkle snedker
staffering lader det meste af træet frit og har blot (oprindelig) anbragt lidt rødt
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Gottorp museum fot.

Fig. 7 a—d. Døstrup. Figurer fra *altertavlen (p. 1511).

og grønt tempera hist og her, tilsyneladende uden noget princip, men af en
udmærket virkning. Således stod den sydlige storfylding med grøn bund og
rød rammeliste, den midterste med rød bund og ufarvet liste, mens den nordre
kun havde rød liste; de to yderste frisefelter havde rød bund, mens den midterste
var med rød rammeliste og røde årstal. Denne netop for senmiddelalderen og
ungrenæssancen typiske »vilkårlighed« i farvefordeling er ikke blevet respekteret
ved restaureringen 1956, hvor felterne har fået »symmetriske« farver, ligesom
den oprindelig matte temperafarve nu fremtræder med glans.
Altertavle fra 164324, i senrenæssance, trods det sene årstal blot med få ba
rokke elementer. Den er af firsøjletype med smallere sidefelter, gennemløbende
frise, men kun postament under det kvadratiske midtfelt; topstykke med brudt
gavl samt kartoucheagtige stor- og topvinger. I felterne oliemalerier på træ fra
o. 1800, for stor- og topmaleriernes vedkommende på ældre grundlag, stor-,
top- og postamentfelterne med Kristi bøn i Gethsemane (efter Corregio), Kristus på korset mellem Maria og Johannes samt nadveren, rimeligvis udført af
Jes Jessen, der har malet det tilsvarende Gethsemane-maleri i Løgumklosters
tidligere altertavle (p. 1103). Sidefelternes stive malerier »Tro« og »Håb« er
måske snarere af Andr. Jürgensen fra Roager, der 11. dec. 1800 fik godt 85
rdl. »for malning på altertavlen m.m.«7, vel i hovedsagen den staffering, hvis
farver, rødt, guld og sølv, er bevaret ved sidste restaurering.
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Gottorp museum fot.
Fig. 8. Døstrup. *Altertavle 1499 i

Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp (p. 1511).

*Altertavle 25 (fig. 8), sengotisk skabstavle med to Høje, med malet årstal
1499 (?). I det tredelte midtskab, 225 × 116 cm, står kirkens værnehelgen,
S. Laurentius, 178 cm høj (ny rist), flankeret af 59 cm høje helgenindefigurer,
forneden Barbara (fig. 7 d) og ukendt helgeninde under baldakin med fialespir;
foroven til nord står Magdalene (fig. 7 c); den fjerde figur manglede allerede
1808 (præsteindb.). I fløjene, der er vandret delt af bånd med fiskeblæreornamentik, stærkt restaureret ligesom fodfrisen, findes 72 cm høje figurer, mod
nord ærkeenglen Mikael med dragen (fig. 7 a) og apostlen Jakob den ældre, mod
syd to apostle (uden attributter) (fig. 7 b). Tavlen restaureredes og nystafferedes
delvis 1904—05, hvorved opmaledes en indskrift på Jakobs kjolesøm: »anno
d(om)in(i 1)499«26. Man kan derfor ikke med fuld sikkerhed fastslå, om årstal
let er rigtigt opmalet, men tavlen stammer i hvert fald fra sidste fjerdedel af
1400'rne. 1766 omtales Laurentiusfiguren som forgyldt (præsteindb.). På fløje
nes bagside findes sparsomme rester af malerier, foroven af Maria med barnet
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holdende rosenkrans samt Anna selvtredie, en fremstilling svarende f.eks. til
tavlen i Bjergeby (Svendborg amt). Herunder ses to bisper, S. Erasmus med
vinde, hvorpå hans tarme er opvundet, og S. Dionysius med sin afhuggede
pandeskal i hånden; alle personer står på et flisegulv foran en mur. Tavlen
stod 1766 »paa den Vestre Side ved Døren udi den Nye Tilbygning« (præste
indb.); 190340 afgivet for 99½ år til Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum,
Gottorp (nr. 1904, 176).
Altersølv. Kalk sammensat af dele fra to tidspunkter. Foden, af vanlig barok
form, med pånittet, støbt krucifiks, svarende til og af samme mester som Arrild (p. 1272), har på undersiden af fodpladen en graveret versalindskrift: »Dø
strup Kierckes Kälch som pa Bispe(!) D. Christen Lodbiergs Forordning 1683
w. 53 L«. Skaft, knop og bæger er fra 1764, skaftleddene glatte og trinde, knop
pen med seks næsten cirkulære tunger, der på over- og undersiden har drevne
storblomster, hvorimellem tulipaner, og på de ret kraftigt fremspringende,
glatte rudebosser versalerne: »Iehsus«. Bægeret har samme form, våben og
indskrift som Visbys (p. 1358). På fodpladens overside to stempler, Tønders
bymærke og mestermærket, I R i rektangel, for Jacob Reimer (mester senest
166227). Højde 22 cm. Disk samtidig med og med samme stempler som kalkens
fod, graveret fligekors som Arrild samt fra 1764 alliancevåben og initialer
»IHGvM« som Visbys disk; 17,2 cm i tvm. Oblatæske af forsølvet kobber.
Ny vinkande. —1514 havde kirken tre †kalke med †diske, en forgyldt †monstrans,
en †sølvdåse og en †sølvske, men 1588 omtales i inventariet kun en †kalk, en
»†pixidem«(oblatdåse) samt et »†Siæpell«(brudekrans, -krone) med tilbehør, »som
ganger till Lie (leje) Inden Sogen for 6 s. Lubs, Och uden for 1 [sk.] Mere«28.
Beretteis essæt, nyere, af plet. 1727 købtes i Tønder et †tinsæt for 1 mrk. 8 sk.7.
Alterstager. 1) Sengotiske, med svært cylinderskaft og een skarp skaftring;
ret flade, næsten ens fod- og lyseskål, den første med tre mærker efter de tre
messing-løver, som solgtes 184520, den anden med to indvendige lysepiber af
jern. 38 cm høje. 2) Af træ, tidligst nævnt i inventariet 181920; drejet skaft,
sortmalede; 31,5 cm høje. På loftet. 3) 1873, af messing, købt hos Goos’ enke,
Flensborg6. — Et †»kærtebord« med spid til fire lys skal være skænket af en
enke i begyndelsen af 1800’rne, til anbringelse i koret; grunden hertil var et
forbud mod opstilling af mindelys med skjolde på alterbordet (indb.).
Messehagel, med reliefbroderier, omtalt 164915, men fornyet 1715 i Tønder
med guld og kniplinger7. Den er af rødt fløjl med broderier af den korsfæstede
over alterkalk samt Johannes og Maria på nedre korsarm; kant og kors er af
metaltrådskniplinger. Krucifiksfiguren er noget medtaget, således at det under
liggende stof ses, velbevaret er derimod den gyldne kalk med rødlig munding
og bipersonerne, Maria med rødtfoeret, lysblåt slag og den brunhårede Johan
nes med gul krave; begge har sølvglorie, mens frelserens har været med guld
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tråd. Fandtes 1954 i den (p. 1516) nævnte kiste, opbevares nu, efter konser
vering, i præstegården. En ny †hagel af carmoisinrødt silkefløjl med guldtresser
og -kors anskaffedes 1841 fra Hielm, Kbh.20.
Alterskranke, moderne, af træ; ældre balusterværk med hjertegennembrydninger, antagelig fra 17517, er genanvendt. Afløste 1856 det vanlige, med
støbejernsbalustre9.
Døbefont, romansk, af granit, arkadetype. Den blåsorte kumme, 74 cm i
tvm., hugget i eet med den korte hals; foden er af rødlig granit, øverst keglestubformet, forneden firkantet med primitive, ret ødelagte mandshoveder på
hjørnerne. Istandsat og et løst stykke fæstnet af Vitus Nielsen; før restaurerin
gen midt i koret, nu vest for korbuen (Mackeprang: Døbefonte p. 306 og 308).
Nyere dåbsfad og -kande af messing.
Fontehimmel, fra begyndelsen af 1600’rne29, løgformet, svarende til Mjolden
(p. 1451), med firkantet midtspir, hvorpå englehoveder (kun eet oprindeligt)
og helligåndsdue. I de otte frisefelter reliefversaler på latin: gå ud og lær alle
folkeslag etc. »Math, ultimo«. 1956—57 istandsat og opmalet, brungrå med røde
ribber, blåt frisefelt med guldskrift; forsølvet due. Tidligere på loftet, siden
1957 over fonten.
Korbuekrucifikser. 1) (Fig. 10), unggotisk, o. 1250—7529a, eg, af type som Oksbøl (Sønderborg amt) og Varnæs (Åbenrå amt), men spinklere og finere ud
formet. Den 98 cm høje, ret flade figur, hulet i ryg og hoved og med issehul,
er forskåret i issen, men synes at have båret kongekrone; sømspor røber an
tagelig en senere tornekrone. Tommelfingre og halvdelen af højre fod mangler
samt lændeklædets venstre hængeflig, der har været fastgjort med trædyvler;
jernnagler er bevaret i de overlagte fødder og i venstre hånd. Det 191 × 144 cm
store korstræ30 med »himmelbue« har at dømme efter taphullerne på bagsiden
(fig. 9) været udformet med lodrette støtter for de vandrette korsarme som
Ø.-Terslev-krucifikset (Randers amt) og i lighed med Bjerning (Haderslev amt
p. 325) og Højer (p. 1038). Restaureret 1956, hvorved bl.a. en renæssancestaf
fering på tynd kridtgrund fæstnedes: rødlig karnation med grove blodsdråber,
forgyldt hår og skæg og gulgråt lændeklæde med forgyldte kanter; korset har
grøn stamme og blade, gule kanter, og randen om korsendefelterne er mørk
cinnober, felter og skiver hvide med rester af sort fraktur31, ifølge præsteindb.
1808 Kristi syv ord på korset »og nederst, paa den ene Side Lydighed, paa
den anden Kierlighed« (dvs. i de vandrette korsarmes felter). »Himmelbuen« er
grøn med okkergul kant og blade. Af den oprindelige staffering på tyk kridt
grund er fundet en lysere, rødlig karnation, mørkebrunt hår og skæg, cinnober
på lændeklædets foer, mens kors, blade og halvcirkelbue har været grønne,
kanterne cinnober på mønjeundermaling, skråfasen rød eller grøn. 1808 på
væggen på pulpituret (præsteindb.), nu på triumfvæggens vestside.
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2)
Sengotisk, o. 1450—75, figuren ca.
139 cm høj, med turbanagtig tornekrone,
sirligt krøllet hår og skæg, smalt, foldet
lændeklæde og overlagte fødder; korstræet har hulstav langs kanterne. 1956
tilsattes tre fingre på venstre hånd, og
en tilfældig, sekundær staffering frem
droges under to lag hvidt; sortgråt hår,
grøn
turbankrone,
bolsteragtigt
lænde
klæde med blå og gullighvide striber og
grøn vrangside samt rødbrunt kors med
forgyldte
hulkele
i
firpasfelterne.
Et
Jesumonogram på sølvbund i nedre firpasfelt fremdroges fra et ældre lag, hvor
til hørte maureskeornamenter i de øvrige
felter samt grønt. På skibets nordvæg.
Prædikestol
med
reliefskåret
årstal
1601, rimeligvis anskaffet for de penge,
N. J. Termansen 1956
Fig. 9. Døstrup. Korbuekrucifiksets kors,
Peder Rantzau måtte betale i bøde til
bagside (p. 1513).
kirken (sml. p. 1352), af Tøndertype og
ikonografisk mest beslægtet med Emmerlev (p. 1378) og Højst (Slogs hrd.).
Den er rektangulær, med karnapfremspring og har den vanlige lydhimmel,
underbaldakin og reliefindskrifter under: bebudelsen, fødselen og forkyndelsen
for hyrderne, dåben, Kristus på korset mellem Maria og Johannes, opstandel
sen, himmelfarten. En malet versalindskrift indvendig i lydhimmelen: »M.
Erasmus Heidtman archidiacon. D. Iohannes Chanuti [sognepræst]. Nis Ovsen
[kirkeværge]. Anno 1602«, hidrører fra den oprindelige, enkle snedkerstaffering,
der 16185 afløstes af en maling »med guld og farver« udført af hollænderen
Jacob Adriansen van Mølengraf32. Den 1956 fremkaldte staffering, under to
lag hvidt, er muligvis fra 1708, og af en Tønder-maler15; rødmarmorering med
meget guld, brun underbaldakin med røde ribber og grøn marmorering på lydhimmelens underside. Opgang gennem triumfmuren og en dør fra 1763 (præ
steindb.) med forgyldt frakturskrift i topstykket, Esai. 52, 7—8; i øvre fylding,
på sort bund, salmevers33 af H. A. Brorson, »Styrk dem, som os frembærer«
etc. og »Dette til Erindring opsat af Hr. Joh. Pet. Brorson. Pastor loci«; nedre
fylding marmoreret, blåt rammeværk med rød rundstav34. Bukkehorns-gangjern. I prædikestolen et drejesæde fra 1700’rne, med tresidet, polstret sæde og
halvcirkulært rygstød; blågråt marmoreret.
†Bogstol skulde 1517 laves af en Ribe-snedker Mauns (?)35.
Stoleværk 36 fra 17507—53 (præsteindb.) i skibet, med glatte gavle og to-
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Fig. 10. Døstrup. Korbuekrucifiks (p. 1513).
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fyldingsdøre, hvis omvendt æselrygformede topstykker er en omdannelse, hvad
der fremgår af bevarede barokke fladsnit-rester øverst. Formentlig har den
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oprindelige afslutning været trekløverformet (sml. pulpitur); de cirkulære gavl
topstykker yngre. Moderne ryglæn har afløst de spinkle planker, der indtil re
staureringen var bevaret i hele kirken. Østpanelernes gesims havde spinkel
bølgeranke. Forskellig blåmarmorering fremdroges i dørfyldingerne samt på
gavlene et marmoreret barok-tungefelt, antagelig den oprindelige staffering
ved Lars Jensen maler fra Skærbæk. — *Stolestadepanel 37 (fig. 11) antagelig
samtidigt med og af samme mester som alterbordsforsiden, med bølgeranker
og akantusplanter som dette samt med skæggede mandshoveder. Siden 1934
i Flensborg bymuseum (nr. 3974). — 1685 omtales en †brudestol 19 , 1718 fire
†skamler i koret til skolebørnene og 1752 †»Fadder-Stolen«7.
†Lukket stol fra 1700’rne7, med retkantfyldinger under to × to smårudede
skydevinduer og udsavet, tunget fodbrædt, muligvis identisk med den 1754
anskaffede skriftestol 7, der ved anskaffelsen blev udstyret med seks alen »blumeret Rask« samt en kalveskindsbetrukket lænestol7. 1754 (præsteindb.) i
korets sydside, senere i nordre tilbygning, men brændt ved restaureringen.
†Lukket stol fra 1788, tilhørende herredsfoged Dahl7.
Kiste fra 1600’rne eller 1700’rne, af eg, med lodrette jernbånd, der er vinkelbøjede om bunden; fladt låg. 145 cm lang, 45 bred og 46 høj. Læddike uden låg,
gammel lås og nøgle. Blåmalet. I skibets vestende.
Pulpitur i vest »til Mandfolkene«, fra 169319, med malerier fra 170815. Pane
38
let
har ti ottekantede felter med tresidede hjørnebosser og lodrette lister med
udskåret slyngbånd. I tandsnit-æggestavgesimsen indskåret »16 VKD 93«.
Gesims- og postamentfrise (den sidste med svejfet underkant) blev antagelig
fjernet 1882 samtidig med anbringelsen af de 4 × 4 nygotiske søjler, men er nu
atter tilsat. Malerierne fra 1708 er udført af samme Tønder-maler som Hjerpsted pulpiturmalerier fra 1709 (p. 1396), og flere motiver går igen; de forestiller
fra syd: bebudelsen, hyrdernes tilbedelse (fig. 12), Jesu dåb, forklarelsen på
bjerget, nadveren, bønnen i Gethsemane, Kristus for Herodes, hudstrygningen,
korsbæringen og Golgatha. Ret klare farver. Følgende vers stod tidligere på
pulpituret39: »Frederik d. Fjerde til Danmark var Konge / og Freden her blom
strede for Borger og Bonde, / og Otto Friedrich af Buchwalden Herre / til
Trøjborg fandtes i Løe Herred at være, / da her den velædle Riiber Biskop
Muus / lod male og ziirligen stafere Guds Huus, / hvor Døstrup Sogn samtlig
at tjene vor Gud / med Andagt, Bøn og Tak gaar ind og ud«. Rammeværket
står nu gullighvidt med blå, røde og forgyldte lister, afdækket under to lag
egetræsmaling og et lag hvidt. Den oprindelige staffering var ådring på gullig
bund. I friserne forgyldt skrift på sort (tekst til malerierne), f.eks. »Wor Frelseris
Daabsforretning, Wor Frelseris Bord-Testamente«, i postamentfrisen bibelcita
ter39. — Over trappen i skibets sydvesthjørne et panel sammensat af fem stole
døre som skibets samt endnu en, bredere; på sydvæggen panel af tre lignende
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Flensborg bymuseum fot.

Fig. 11. Døstrup. Frise på *stolestadepanel i Flensborg bymuseum (p. 1516).

døre. — †Pulpitur langs skibets nordvæg, til »Qvindfolkene« (præsteindb.)
nævnes tidligst 166419.
Orgel 1882 fra Marcussen og søn6, 11 stemmer med et manual og pedal; tre
tårnet, cremefarvet façade.
Pengeblok omtalt 17437, firkantet, ca. 60 cm høj, med tre vandrette jern
bånd og fuldt jernlåg med to kramper til låse; egemalet. Indtil 1955 inden for
vestdøren, nu beskadiget og på loftet.
Salmenummertavler, sortmalede, til skydenumre, fire fra 18156. På loftet.
To præsterækketavler i enkel profilramme, 1) opsat af sognepræst Joh. P.
Brorson (kaldet 1754), 2) 18228. På nordre tilbygnings nordvæg.
Mindetavler. 1) Af hvidt marmor: »Soli Deo gloria 1837 d. 28 septbr. da
Döstrup Menighed i 300 Aar havde havt Præster af een Familie, blev i Kirken
holdt en Jubelfest, og af Præsten prædiket over Joh. Evgl. 21. Cap. 15—17 v.
— H. Nissen«. På nordre tilbygnings nordvæg. 2) 192140, af træ, over faldne
1914—18. På skibets sydvæg.
Lysekroner, to fra 1928, en fra 1930 i nordre tilbygning.
Ligbåre o. 1700, med flade, balusterformede ben; sortmalet med røde og hvide
ornamenter, foroven på benene en krans af spidse blade. På bærestængernes
sider hvid, rødskygget fraktur: »Naar ieg bortbæres skal, da lad Guds Engle
Hære Mig hiem paa Hænder bære til Himlens Fryde-Sal«41. På loftet, sønder
delt efter 1955.
Sejerværk fra 1630’rne, opsat af Peder Pedersen, Gravlund19, men nu stærkt
forfaldent og rustent. To »Klocke-Visere« med forgyldte tal fandtes 1766 på
tårnets østside (præsteindb.).
Klokker. 1) 1723, støbt af Joh. Asmussen42. Treliniet versalindskrift: »Anno
1723 da H. Nissenius Wedel war Probst im Löeharde und er und sein Sohn —
H. Severinus Wedel Pastores zu Döstrup ist diese Glocke gemacht von Iohann
Asmussen in Husum«. Over øverste linie række af stående akantusblade, under
nederste vekslende blade og drueklaser. 88 cm i tvm. 2) Genforeningsklokke,
udsmykningen tegnet af arkitekt G. V. Blom43. — †Klokker. 1) 1630, støbt af
Peter Melchiorsen44 for 140 dlr. á 32 sk. lybsk; vejet i Husum19. 2) 1670, støbt
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af Claus Asmussen. Den store klokkes indskrift var ifølge præsteindb.: »Gloria
in excelsis deo. Claus Asmussen me fecit. Husum A. 1670: Hr. Nissenius Peter
sen Wedel, Pastor, und Lorentz Matsen, beide damals Kirckeschworne zu
Døstrup«; denne omstøbtes 3) 1865 af L. F. Beseler6. Indskriften: »Ære være
Gud i det Høje. Fred paa Jorden. I Menneskene en Velbehagelighed. L. F.
Beseler i Rendsborg omstøbte mig 1865. Hans Knudsen og Anders Brodersen
Møller Kirkeværger«. Afleveret til krigsbrug 1919.
Gammel Klokkestol af eg, til to klokker.

GRAVMINDER
Epitaf 1687. Bekostet af Mette Andersdatter fra Ballum, gift 1653 med Jenss
Mickelsen, fordum sognepræst til Døstrup i 26 år, d. 1667 i sit 52. år (fire sønner,
een datter), dernæst gift med Gregers Hansen, sognepræst smst. i 17 år, d.
1685 i sit 46. år (een søn), siden levet i enkesæde i 31 år og d. i sit 79. år og
14 dg. Religiøse indskrifter fra Heb. 11, 16 og Syr. 44, 14—15. Naivt arbejde
af træ, med rektangulært midtfelt flankeret af søjler på postamenter med løve
maske hvorunder hængekugle; smalle, gennembrudte akantusvinger endende
i rovfuglehoved. Brudt trekantgavl med englehoved og topkugle samt flan
kerende kugler. Udsavet hængestykke med »Anno 1687« i relief. Forgyldt fraktur
på sort bund, der i midtfeltet skærer sig op i et maleri, til her. højre forestil
lende Abraham i Mamrelund, der får besøg af tre mænd, som han beværter, til
venstre Jakobs drøm, begge scener efter Matth. Merians bibel 1625. Gråmarmoreret rammeværk, hvide søjler med gyldne kapitæler og baser, røde kugler
og grønt hængestykke med guldrammet felt. På nordre tilbygnings østvæg.
1766 på nordvæggen i »den gamle kirke« (præsteindb.).
†Epitaf. O. 1652. Karen Pedersdatter af Ballum, »som kom hid til Døstrup
Præstegaard Anno 1642«, d. 1652, 38 år gl.; religiøs, latinsk indskrift. 1766 i
koret (præsteindb.).
Gravtræ (Fig. 13) o. 1586. Knud Ienssøn, »den første evangeliske prest til Dø
strop kiercke«, d. 10. jan. 1586, 81 år, og »Kierstine H. Knudts«, d. 22. april
1586, 63 år. Randskrift: »Mit haab til Gud allenne« og cit. fra Apoc. 14; mellem
fyldingerne: »pulvis et umbra sumus« (»vi er støv og aske«). 178 ×
125 cm;
reliefversaler. Under præstens indskrift våbenskjold med slange og herom:
»serpens prudens sicut« (»klog som slangen«), under hustruens indskrift skjold
med due, hvorom: »columba simplex sicut« (»enfoldig som duen«). Gule bog
staver på sort, fyldingsbunden grå. På nordre tilbygnings vestvæg, 1766 på
nordvæggen, øst for doren (præsteindb.).
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Fig. 12—13. Døstrup. 12. Pulpiturmaleri 1708 (p. 1516). 13. Gravtræ over Knud Jenssøn og hustru,
døde 1586 (p. 1518).

Gravsten. 1) Romansk, af grovkornet granit, uregelmæssigt rundet foroven,
trapezformet, ca. 150 × 42—30 cm, med græsk kors på bredt skaft i relief. I
nordre tilbygnings østside.
2) Romansk, af granit, trapezformet, 135 × ca. 41—32 cm, med latinsk kors
i svagt relief. I nordre tilbygnings vestside.
3) O. 1699 (?) [...eler] Nielsen, »temmermand af Tourop oc sandermand til
Lø hereting«, d. ? dec. ?, og hustru Kiersten(?) ...elers, d. 2. maj 1699 (?).
Lysrød kalksten, ca. 193 × 122 cm; reliefversaler i oval laurbærbladramme og i
hjørnerne evangelister. Vest for tårnet.
4) O. 1700. Lysgrå kalksten, 146 × 106 cm; den afslidte indskrift i ovalfelt
omgivet af store, svungne akantusblade, herover Kristus på korset flankeret
af fire personer. I de øvre hjørner syndefaldet og opstandelsen, i de nedre hjør
ner to stående personer, vistnok mand og kvinde. Ved tårnets nordmur.
5) O. 1736. Anna Susanna Sørens Daatter Wedel, d. 24. aug. 1736, 5 år og
4 mdr.; bibelcitater. Lille, gotlandsk kalksten, trapezformet, 103 × 63,5—56,5
cm, med reliefversaler og store skønskriftsbogstaver; foroven oval-relief: lader
de små børn komme til mig. I nordre tilbygnings østligste arkade.
6) O. 1750—75. Hvidgrå kalksten, 179 × 112 cm, med afslidte reliefversaler
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og udsmykning omtrent svarende til nr. 17 i Skærbæk (p. 1260) og fra samme
værksted. I tårnets sydvæg.
7) O. 1750—75, med sekundær indskrift o. 1896. Lysrød kalksten, 180 × 126
cm, med skriftfelt endende i buetunger, i den øvre opstandelsen, hvorunder
akantusblade; i hjørnerne evangelisterne. Fra samme værksted som nr. 6. I
tårnets sydvæg.
8) O. 1816. Matthias Andersen Møller, sognefoged og kirkeværge i Døstrup,
f. i Ottersbøl 29. nov. 1750, d. 8. maj 1816, og hustru Anna Maria Niels datter,
f. i Giesing 17. sept. 1746, d. 2. maj 1824. Lysbrun kalksten, 194 × 120 cm, med
fordybet skriveskrift på hele fladen; riflet kant. Syd for koret.
9) O. 1818. Maren Han... f. Christens[en], f. i Vinum, .. Døstrup menig
hed ..., 9. juli 1768, d. 6. juni 1818 i Døstrup. Hvidgrå kalkstensflise, 75 × 47
cm, med fordybet skriveskrift og konturlinier. Vest for ligkapellet.
10) O. 1818. Margaretha Stavener af Drengsted, f. 20. dec. 1782, d. 12. dec.
1818, og Laust Brodersen Stavener, f. i Apt... ? april 1774, <d. i Drengsted 3.
febr. 1848>. Lysgrå kalksten, 182 × 119 cm, med fordybet skriveskrift (det
første navn med versaler) i ovalfelt, der forneden har tre indhuggede rosetter;
profileret kant. Ved tårnets nordside.
11) O. 1821. Michael Koch, sognepræst til Døstrup, f. 6. febr. 1759, d. 23.
aug. 1821, og hustru Barbara Acnetha Koch, f. Brorson, f. 7. sept. 1758, <d. 15.
marts 1828>. Lysgrå kalksten, 193 × 134 cm, med fordybet skriveskrift i to
felter delt af riflet bånd; en roset i hjørnerne samt to på midten. Profileret kant.
På murstenssokkel i kirkegårdens nordvesthjørne.
12) O. 1850. Mathias Kamp, f. i Høyer 11. nov. 1839, d. i Døstrup 16. maj
1850. Rød kalksten, 50 × 42 cm, med fordybet kursiv og skriveskrift; kontur
linie. Vestligt på kirkegården.
†Gravsten, romansk, slidt, svarende til nr. 1 og 2, fandtes 1911 som tærskel
sten til nordre tilbygnings indgang, hvor den var anbragt 18566.
Smedejernskors. 1) O. 1842. Christian Carl Frederik Brorson Koch, f. 22.
marts 1832, d. 26. dec. 1842. 126 cm højt, armene endende i tre tunger. På
gravstedet for nr. 11.
2—3) O. 1861 og o. 1882, med korsarmene endende i vedbendblade. Nord for
kirken. 4—7) Endnu fire kors findes hensat i hjørnet mellem kor og apsis.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Døstrup præstearkiv: B c 1 . 1668—1818. Liber daticus. — Bc 2. 1818—
1919. Liber daticus. — Udtaget af pakken Bd 2. 1751—1902. Sager til arkivfortegnelse
II A, nr. 16—18, 21 22, 29—30, 42, 59. — Udtaget af pk. Bd 4. 1745—1872. Sager til
arkivfortegnelse VI B, nr. 2, 6, 31—32. — Bd 6. 1780—1883. Koncepter og indkomne
breve. — Af pk. Bd 9. 1866—1920. Akter I—II 9, lægget II 9. 1869—1920. Betr. kirch-
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liche Bausachen. — Ca 1. 1783—1834. Kirkeregnskaber m. bilag og sager ang. kirkediget
og kirkens reparation. — Ca 2—3. 1798—1897. Kirkeregnskabsbøger. — H 3—4. Kirke
krønike. — Tønder provstearkiv: kirkeregnskabsbog 1865—66. — Ribe bispearkiv: 1649—
1785. Regnskabsbog for Døstrup. — Præsteindberetninger 1693—1769. — Diverse arkidiakonatets kirkeregnskaber 1591—1673. — Schackenborg godsarkiv: pakken I. 39. — Se i
øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 931. — Præsteindberetning 16.
dec. 1808 ved W. Koch til Kommissionen til Oldsagers Opbevaring (NM). — Kronik
1907 ff. (ved embedet) delvis trykt i Sønderjydsk Maanedsskrift 6. årg., 1929—30, p.
88—91. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. ClaudiHansen 1911, Eigil Rothe 1920 (kalkmalerier), Niels Termansen 1922 (for undersøgelse
af unggotisk krucifiks), Mogens Bencard 1956 (korgulv), brev fra pastor Høgsbro Østergaard 17. jan. 1956 (mønter og gulvharpning), Egmont Lind 1956 (kalkmalerier), N. J.
Termansen 1956 (forundersøgelse af krucifiks) og 1958 (konservering 1957 af samme) og
P. Kr. Andersen 1935 og 1954 (forundersøgelse af inventar), 1956 (alterbord og -forside,
relikviegemme, pulpitur), 1957 (prædikestolsdør, lydhimmel samt istandsættelse af in
ventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Marie-Louise
Jørgensen 1954—56.
Haupt II, 570 ff. — F. P. Blidstrup: En gammel Præsteslægt, i SJyAarb. 1923, p.
206 ff. (præsteindb. 1766 ved Joh. P. N. Brorson; om kirken p. 221 ff. — her forkortet:
præsteindb.).
1

SJyAarb. 1941, p. 2. 2 Smst. p. 16 og LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø, Møgeltønder m.fl. hrdr. 1554—1700, under året 1658. 3 Schmidt:
Kæmpesten p. 334, nr. 3115. 4 1835 anvendtes en mindre del af kirkegården til have
brug (LA. Åbenrå. Lø og Møgeltønder hrdr.s provstearkiv: 1823—74. Synsprotokoller f.
Lø og Møgeltønder hrdr.s provsti). 5 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: ærkedegn Ægidius
Lauritsøns regnskabsbog f. kirkerne i Lø hrd. m. v. 1613—20. 6 Døstrup præstearkiv:
1798—1897. Kirkeregnskabsbøger. 7 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets
kirkergsk. f. Lø hrd. m.v. 1700—1809. (Om det var tagbrædderne, der blev malet blå
for at illudere som bly, eller lågerne, kan ikke afgøres). 8 LA. Viborg. Ribe bispearkiv:
bispesager. Indkomne breve fra Ribe amts sdr. provsti 1813—65. 9 Døstrup præste
arkiv: 1818—1919. Liber daticus. 10 Stenmålene varierer dog med indtil 1 cm til begge
sider, hvilket formentlig skyldes den hårde brænding. 11 Muligvis er dette en bekræf
telse på, at kirkens nordside altid har været den vigtigste, sml. kirkegårdens manglende
sydindgang. 12 En del af hvælvingen blev dog nedbrudt og genopmuret 1723—24 i
forbindelse med klokkens ophængning (note 7). 13 Antagelig 1615—16, da der hentedes
mursten og kalk i Løgumkloster til det bygfældige tårns bygning. Det »Løse oc formullede« blev nedtaget, på ny opmuret og befæstet med 33 jernankre (note 5). 14 Bl.a.
1699, da der hentedes en del sten fra Trøjborg (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidia
konatets kirkergsk. f. Lø og Møgeltønder hrdr. 1554—1700), 1742 (note 7) og 1876—77
(note 6). 15 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: 1648—1785. Regnskabsbog f. Døstrup.
16
Schackenborg godsarkiv: pakken I. 39. 17 Præsteindb. 1766 omtaler, at: i forrige
tider var her mange kniplingsskoler, og for den store mængde folks skyld blev kirken
gjort større. 18 Når brandtaksationen 1842 nævner en »Tilbygning i Nord, 2 Fag, 6
Alen dyb ..« (dvs. ca. 2,5 × 3,7 m), må det gælde sakristiet og ikke den langt større,
nordre tilbygning (LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd.
1810—49). 19 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø og Møgel
tønder hrdr. 1554—1700. 20 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk.
f. Lø hrd. 1810—49. 21 Døstrup præstearkiv: kirkekrønike og R. Haupt: Jahresbericht
1912—13, p. 5. 21 a Døstrup præstearkiv: kirkekrønike og S. A. Claudi-Hansen indb. 1911.
22 Afbildet og beskrevet i, E. Sauermann: Handwerkliche Schnitzereien des XVI. und
Danmarks Kirker, Tønder amt

97

1522

TØNDER-HØJER-LØ HERREDER

598

XVII. Jahrhunderts aus Schleswig-Holstein. Frankfurt am Main 1910, Taf. 8. 23 E.
Sauermann: Eine nordschleswigsche Schnitzschule um das Jahr 1600, i VerwaltungsBericht des Kunstgewerbe-Museums der Stadt Flensburg, 1901—05, p. 73 ff.; sml. Chr.
Axel Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere, 1911, p. 40 og 47, samt Sigurd Schoubye: Folkekunsten på Tønderegnen, Tønder 1955, p. 19. 24 Carsten Petersens privat
arkiv, udskrift efter kronik; jfr. SJyAarb. 1941, p. 43. 25 Matthaei: Schnitzaltäre, p.
122, 124 og 139 f. 26 Ifølge Carsten Petersen (note 24) skulde dette årstal ligeledes findes
bag ved hovedfiguren i midtfeltet. 27 Bøje p. 414; se H. Stierling: Goldschmiede
zeichen von Altona bis Tondern. Neumünster 1955, nr. 777. 28 LA. Åbenrå. Ribe
bispearkiv: ad reg. nr. 7 capsa 18,1575—1765, Lø hrd.; jfr. SJyAarb. 1941, p. 2. 29 Ifølge
kronikken ophængtes en ny himmel 1604. 29 a Gotische Kunst im Herzogtum Schleswig.
Jubiläumsausstellung des städtischen Museums Flensburg 1953, p. 16 nr. 28, med henvis
ninger. 30 Korset af F. Fuglsang sammenstillet med Rieseby (Kreis Eckernförde); Nor
delbingen XI, 105. 31 Muligvis skimtes ordet .. »skriffte..« på mellemste skive på venstre
del af »himmelbuen« samt Inri på glorieskiven. 32 Sml. Fra Ribe Amt VII, 1928—31,
p. 319; maleren var født i Amsterdam og fra 1618 borger i Ribe. 33 3. vers af nr. 666 i
Den danske Salmebog; verset gengivet i SJyAarb. 1923, p. 224. 34 Stafferingen afdæk
ket 1956 under to lag egetræsmaling og et gråblåt lag. 35 SJyAarb. 1941, p. 6. 36 Om
stolestadestrid, se SJyAarb. 1941, p. 20. 37 Se note 22, Taf. 5. 38 1837 indrykkedes
panelet (note 6). 39 Ifølge Carsten Petersen, i SJyAarb. 1941, p. 41. 40 Døstrup
præstearkiv: kirkekrønike. 41 Regnskabet for 1686 omtaler, at kirken udlejer et lig
klæde (note 19). 42 1723 fik klokkestøberen sin halve betaling: 183 mrk. 12 sk. (note
7). 43 De sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 11. 44 P. Melchiorsen, Slesvig (Nyrop:
Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, 1882, p. 107).

Fig. 1. Nørre-Løgum. Ydre, set fra sydøst.
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irken, der var Lø herredskirke, kaldes fra gammel tid Sogn kirke (og sognet: Sogn
sogn); dette navn er formentlig opstået for at skille sognekirken ud fra klosterkir
ken. Den ydede en cathedraticumafgift på 8 skilling engelsk og betalte på reformationstiden 4 sk. eng. i procuratio (sml. p. 1025). Kirken omtales i et brev (1202—04) fra Ribebispen Omer som hørende under Løgum kloster1 (sml. alterkalk og klokke), hvis munke
ikke alene — fra Absalons ærkebispetid — oppebar kirkens præstetiende, men nu også
fik tillagt »de dele af tienderne, som hører til kirkebygningen, at opføre af træ eller tegl
efter deres formåen, og de dele, som hører til udbedringer eller erhvervelser af forskel
ligt udstyr«2. 1529 måtte klosteret gå ind på, at de to byer Alslev og V.-Højst, der hid
til havde sognet til Nr.-Løgum, men hvis beboere i stedet søgte Ø.-Højst og betalte den
nes præst tiende, blev lagt ind under sidstnævnte sogn4. Ved reformationen kom kirken
under landsherren, fra 1544 hertug Hans, der 1576—78 fik tilkendt patronatsretten3.
Ved samme lejlighed lagdes sognet under Slesvig, hvor det forblev til genforeningen, da
det atter kom under Ribe. Efter hertug Hans’ død 1580 blev kirken gottorpsk indtil
1713—21, da den overgik til kongen.
Tilknytningen til Løgum kloster bevaredes imidlertid også efter reformationen, idet
de to kirker havde fælles præst indtil 1739, da Nørre-Løgum ved kongelig resolution af
1. maj blev et selvstændigt kald, som besattes umiddelbart af kongen gennem tyske
kancelli5. Kirken er nu selvejende.
97
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Fig. 2. Nørre-Løgum. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1955 samt til venstre (a) snit gennem øvre del af
dørfremspringet i syd og (b) dørens yderprofd. 1: 30 (p. 1526).

Ifølge et sagn skal kirkens hvælvinger være bygget af dronning Margrethe6. Forskel
lige spådomme om springfloders højde er knyttet til kirken, således var det spået, at
vandet engang skulde gå så højt, at en druknet stud vilde blive skyllet ind gennem tår
nets glamhul7.

Kirkens beliggenhed sydligt i sognet forklares ved udskillelsen, dels af Lø
gumkloster landsogn, dels ved de dele, som er afgivet til Højst (sml. ovfr.).
Den store kirkegård hegnes af kløvstensdiger fra o. 18868, der i vest og syd
er opsat i cement; på de jorddækkede indersider vokser hække eller træer. I
vest er der køreport og fodgængerlåge, i hjørnerne (med undtagelse af det
nordøstre) er der fodgængerlåger, alle med jerngitterfløje (fra 1870 og 18749)
mellem granitstolper med jernkors. — »Dødeporten« blev forbedret 1713 og
nordporten ombygget 17199. Et overslag over en nødvendig reparation af kir
ken 177610 nævner, at »der suder Kirchen Stege« (indgang) er så brøstfældig,
at begge »tårne« må nedtages og muren udbedres med mursten og tagsten;
også »die Tode und Stege« (dødeporten?) i vest og »der Stege« i nord måtte
repareres med mursten.
Tre †kirkeriste blev forbedret 164511.
Kirken består af romansk kor og skib, unggotisk vestforlængelse, gotisk
tårn i vest med yngre trappehus i nord samt, foran skibets gamle syddør, et
våbenhus, der antagelig også stammer fra middelalderen. Orienteringen har
en ubetydelig afvigelse til nord.
Den ret store, meget regelmæssige teglstensbygning med de fine detaljer skil
ler sig ud fra amtets andre teglstenskirker, heriblandt den nærliggende, ens
artede gruppe i Slogs hrd.; den synes ej heller at have nogen direkte forudsæt
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Fig. 3. Nørre-Løgum. Ydre, set fra nordøst.
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ning i Løgum klosterkirke. På grundlag af buefrisen med de glaserede søjlestave (sml. ndf.) er kirken blevet henført til den tidlige gruppe af sjællandske
teglstenskirker12, dvs. til tiden henimod eller o. 1200, men en datering til o.
1230—40 er også foreslået13. Uden et større detailkendskab til mure (fuld mur
eller kassemur), materiale (riffelhugne sten?), forbandtets regelmæssighed m.m.
end den, vi i øjeblikket har14, må en mere rummelig datering af det isolerede
bygværk fastholdes. Man tør nemlig næppe af bisp Omers ovennævnte brev
drage slutninger vedrørende den nuværende kirkebygnings opførelse før eller
efter 1202—04, da bispen blot i almindelighed taler om de tiender, der anven
des til bygning og inventar.
Skibets nordmur hviler på en velbevaret, profileret teglstens-sokkel med
rundstav over hulkant (p. 1132, fig. 48). Under sydsiden spores en lignende
sokkel, hvorimod korets kun har retkantede led, en form, der dog kan stamme
fra reparation. Bag våbenhuset, det eneste sted, hvor murværket kan ses, er
der anvendt en ret lille munkesten (25—26 × 11—12 × 7,5—8 cm; 10 skifter =
103 cm) i regelmæssigt munkeskifte; de glaserede søjlestave tyder på, at mur
værket har stået ubehandlet. Murtykkelsen er 80—90 cm, skibets murhøjde
over sokkel 520 cm. Koret har endelisener, skibet hjørnelisener i øst, ligesom
formentlig også i vest, hvor lisenerne blev ødelagt ved udvidelsen; kun den
allerøverste del af den nordre er bevaret. Lisenerne, der udgår fra fundamen-
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Fig. 4. Nørre-Løgum. Gesims med arkadefrise. Laveret teg
ning 1858 af Heinrich Hansen (p. 1526).

tet, har et fremspring på ca. 12 cm, hvilket er noget mere end soklen, som
løber af mod såvel ende- som dørlisener. Med en hul- eller skråkant springer
lisenerne lidt tilbage foroven, således at de bliver bindige med gesimsfrisen.
Denne dannes af en række rundbuer, der hviler på brun- og sortglaserede (nu
overhvidtede) dværgsøjler; de halvrunde søjlestave, der står på en konsol (tre
kvartrundstav mellem to platter), har halsring og trapezkapitæler. Efter Hein
rich Hansens tegning (fig. 4) at dømme synes hver bue at bestå af een form
sten. Over buefrisen er der to udkragede skifter (kvartrundstav og bred skrå
kant). Den smukke frise er velbevaret i nord; på sydsiden har nyere vinduer
forårsaget brud, og de to øverste skifter på koret er fornyet (i træ?). Dør
lisenerne bryder selve buefrisen og er ved to hulkantede led aftrappet op mod
gesimsens to øverste skifter (sml. fig. 2 a); under den øvre hulkant er der et
12 cm højt skifte med små, halvrunde søjlestave svarende til de under Bylderup (p. 1608) og Højst (p. 1569) omtalte skifter. Den rundbuede norddør, der
efter 1910 er ødelagt af et vindue, var allerede forinden noget omdannet ved
anbringelse af en fladbuet dør til Fårgårds stol (p. 1536 f). Syddøren er tilmuret
i indre murflugt, men fra våbenhuset ses de ydre karme (fig. 5), hvis rige
leddeling (fig. 2 b) er ført rundt i stikket; de to inderste rundstave har i vederlagshøjde småkapitæler af ubestemmelig form. Korets øst- og nordvindue
står som indvendige blændinger, skibets tre nordvinduer (alle øst for dør
lisenen) er tilmurede og de tre sydvinduer næsten ødelagt.
Indre. Den store, runde triumfbues stik er bevaret, men vangerne er stærkt
beskadigede ved hårdhændede udvidelser. I nord har buen kragbånd med
samme profil som konsollerne under gesimsens dværgsøjler. Kor og skib har
stået med bræddeloft, korets vistnok under bjælkerne, skibets antagelig over,
thi på vestsiden af triumfmuren er der en rille, som må være beregnet til at
stikke brædderne ind i.
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Tilføjelser og ændringer. Den unggoti
ske vestforlængelse er ligeledes af munke
sten (27 — 29 × 13 — 14 × 8—10 cm, 10
skifter = 107 cm) i munkeskifte og med
glat, i oversiden svagt indtrykket fuge.
Der er endelisener i vest, og nordmuren
har en gesims (retkant under kvartrundt
led), som er anbragt i højde med de
to øverste gesimsskifter på det ældre
skib; sydsiden har nu kun retkantede
led. I nord er der et oprindeligt, højt,
spidsbuet vindue med smige inderkarme
og øst herfor en måske ligeledes oprinde
lig, men ødelagt dør. Også forlængelsen
har stået med bræddeloft.
S. Claudi-Hansen 1910
Den kronologiske rækkefølge af de re
Fig. 5. Nørre-Løgum. Syddør (p. 1526).
sterende arbejder ved kirken, hvælvinger,
tårn, trappehus og våbenhus, er ikke sikker. De er formentlig alle fra middel
alderen, og mens korets hvælv kan være fra slutningen af 1300’rne, må resten
henføres til tiden efter 1400. Materialet er munkesten.
Korets krydshvælving har profilerede ribber (skarprygget? rundstav) og
rund slutsten, det forlængede skibs tre otte-delte hvælvinger har retkantede
kvartstens ribber; helstens overribber med trinkamme.
Det kraftige tårns underetage var muligvis fra første færd indrettet som
våbenhus (sml. Højst p. 1571) med indgang fra syd gennem en spidsbuet (?)
dør, der sidder under et lille, fladbuet vindue; begge tilmurede. Formentlig
1881 (jernankre på vestmuren) blev rummet påny indrettet til våbenhus og
forsynet med en spidsbuet dør i vest. En stor, rundbuet arkade fører til ski
bet, og i de tre andre mure er der spidsbuede spareblændinger (ødelagt i vest);
den samtidige hvælving har kvartstens ribber. Før trappehusets opførelse må
adgangen til mellemstokværket have været fra skibets loft15 gennem en flad
buet åbning, der er brudt gennem gavlen. Det høje stokværk har spidsbuede
spareblændinger, men ingen oprindelige lysåbninger. Klokkestokværket har
eet fladbuet glamhul i øst-vest og to i syd-nord; åbningerne i vest og syd er
fornyet sammen med murene, der i vid udstrækning er omsatte og sidst (1851
eller 1881)16 skalmuret udvendig med sort-gule klinker. Tårnet er afsluttet
med et firsidet pyramidespir. — Nederst i tårnets sydmur er der en kalksten
med en kvadratisk fordybning (27 × 27 × 1,5 cm), der ikke som tidligere anta
get (Trap) kan være en helgengrav.
Trappehuset på tårnets nordside har fladbuet underdør i øst, rund spindel

1528

TØNDER-HGJER-LØ HERREDER

Fig. 6. Nørre-Løgum. Indre, set mod øst.
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og pudset, tøndehvælvet loft; overdøren er brudt gennem tårnmuren. Det nu
værende pulttag har afløst et stejlt saddeltag.
Våbenhuset (nu brændsels- og fyrrum) har sekundær, fladrundbuet dør (sml.
dørfløj). Murene og gavltrekanten med den tvedelte blænding over savskifte
har været genstand for omfattende reparationer i nyere tid. Rummet, som har
en lille, blændet lysglug i øst, har bjælkeloft med brædder på oversiden.
Tagværkerne er alle af eg. Korets er samtidigt med hvælvingen, de øvrige er
jævngamle med de respektive mure. Over det gamle skib er spærfagene af type
som Arrild (p. 1267), og de hviler på godt 40 cm brede murremme med kraftig
kam; ændret ved hvælvslagningen ligesom vestforlængelsens, der fra første
færd synes at have haft een lang, skrå stiver til hvert spær (omtrent svarende
til det inderste skråstiverpar over det gamle skib). Pyramidespiret har otte
kantet konge, der hviler på den midterste af tre nord-sydgående ankerbjæl
ker, samt to stjerner.
Kirken står hvidkalket og med tjæret sokkel undtagen tårnets syd- og vest
mur, der står ubehandlet. Våbenhuset har cementtagsten, resten bly med
mange blystøbermærker fra dette og forrige århundrede. De fladrundbuede
vinduer med trækarme er i hovedsagen fra 1800’rne. Det indre er hvidtet,
også østvæggen, hvorpå der muligvis maledes et tæppe 185917. Gulvet inden
for korskranken er af firkantede, sorte og ottekantede, gule fliser, i midtgan-
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Fig. 7. Nørre-Løgum. Indre, set mod vest.
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gen og tårnrummet af firkantede, gule, mens der under stolestaderne er røde
mursten fra 1931.
Lille, rundt solur af sten, med årstallet 1857 og initialerne ICI og PMI.
På våbenhusets gavl.
Vindfløj med årstallet 1851 og F.VII. R[ex]. På spiret.

INVENTAR
Alterbord, muret af munkesten, pudset og hvidtet, ca. 65 cm fra korets øst
væg; 177 × 93 cm, ca. 90 cm over nuværende gulv. Oversiden dækkes af en
gammel egeplade.
Alterbordsforside 18 af eg, med rester af oprindeligt, sengotisk maleri, fra o.
1475. Forsiden har een stor fylding med hul- og rundstavprofil samt skrå sål
bænk, der nu er dækket af gulvet; træet synes mørkt bejdset, og på den
glatte rammeliste ses enkelte spor af rød farve. Det sørgeligt medtagne ma
leri, der rimeligvis er fra samme værksted som Arrild sidealtertavle og alter-
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Flensborg bymuseum fot.

Fig. 8—9. Nørre-Løgum. Maria med barnet. Ung- og sengotisk *figur
(p. 1532). I Flensborg bymuseum.

bordsforside (p. 1269 ff.), har motiv som sidstnævnte, Kristus som verdensdommer. Bevaret er dele af Kristus siddende på regnbuen, med sværdet pe
gende mod hans forsvundne hoved. Af billedets nordre halvdel er der levnet
lidt rød farve og rester af et par glorier, og under Kristusfiguren skimtes dele
af to små skikkelser med glorier, Johannes og Maria som menneskenes forbedere; på søndre halvdel er der en basunblæsende engel øverst og herunder
syv knælende skikkelser, hvoraf de seks sikkert er apostle, den syvende måske
en kvinde. Fra basunen udgår et skriftbånd med minuskler af sen form: »[venite] ad iudicium« (»kom til dommen«). De ret grumsede farver er antagelig
fra en 1700tals restaurering; Kristi kjortel er dybrød, apostlenes dragter vis-
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Flensborg bymuseum fot.

Fig. 10—13. Nørre-Løgum. *Laurentius(?), ubestemmelig *helgen (p. 1532) og *sidefigurer til †korbuekrucifiks (p. 1535). I Flensborg bymuseum.

sengrønne, purpuragtige samt rust- og dybtrøde. I den bue, skriftbåndet dan
ner, er med senere, hvid skriveskrift malet A N.
Alterklæde, vistnok fra 1888, købt hos Th. Koppen, Berlin9, af rødt fløjl med
guldkors, -palmegrene og -frynser. Et †klæde, nævnt i inventariet 1764, var
skænket af birkefoged Chr. Hansen [d. 1753J og hustru, Fårgård19.
Altertavlen er en sengotisk skabstavle, der sikkert er samtidig med alterbordsforsiden, men fragmentarisk og stærkt ændret o. 1700. Af den gotiske tavle
er bevaret midtskabet, 145 × 145 cm, med en figurgruppe på hver side af den
korsfæstede, predellaen samt de 12 apostelfigurer fra de forsvundne fløje20,
nu anbragt foran orgelpulpituret. Opbygningen har antagelig svaret til Ham-
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melev (Haderslev amt p. 618), med hvilken tavlen har værkstedsfællesskab og
fælles forlæg, hvad angår de to figurgrupper, den »gode« og den »onde« side (fig.
18) samt Kristusfiguren. Som denne tavle har den tillige de tre flade kølbuebaldakiner foran lavt stavværk og de renæssanceprægede, fligede akantusblade
i kølbuetrekanten21. De 40—41 cm høje apostelfigurer, der næppe er udført
af samme billedskærer som midtskabets figurer, har dragter, der falder i ret
ensartede, rolige folder, skåret i brede snit. Oprindelige attributter findes kun
hos Johannes, Matthæus (bog og bogpose) og Jakob minor. Alle apostle, und
tagen Johannes, Jakob minor og Judas bærer bog eller bogpose. Apostlen med
underskriften St. Paulus er Matthias (med oprindelig økse) og den med Tho
mas betegnede figur er snarest Peder.
O. 1700 omdannedes tavlen fuldstændigt, fløjdørene kasseredes, midtskabet
fik udsavede, fligede vinger og topstykke af fyr, mens predellaforsiden blev
savet til med udsvejfede kanter. Antagelig samtidig tilsømmedes predellaskabets to sidedøre, og der lavedes en lem i dets bagvæg; brædtet blev herved
vendt på hovedet, hvilket fremgår af, at alle de før 1700 indskårne navne og
årstal (det yngste 1693) nu står på hovedet. Tavlens nye dele stafferedes med
brun-grå-hvid storakantus, topstykket fik et malet felt, opstandelsen, med
perspektivramme, og predellaen et maleri af nadveren (fjernt efter Rubens)
flankeret af Moses og Aron. Det sortmalede brædt herover, med antikva:
»Kommer! thi alle Ting ere beredede« stammer rimeligvis fra 185517, da alter
tavlen opmaledes, og alle figurerne, både midtskabets og apostlene, blev dæk
ket af en alabastagtig overmaling med hvid-rød oliefarve. Tavlen står nu foran
en hovedrestaurering.
*Figurer fra †sidealtre, alle siden 1901 i Flensborg bymuseum. 1) O. 1250.
S. Laurentius 22 (?) (fig. 10), 158,5 cm h ø j ; ryggen hul. Kun få, muligvis op
rindelige farvespor, forgyldt hår, rødt på albaen og blåt på dalmatica-ærmet.
Mus. nr. 4044.
2) O. 1250—75. Siddende Maria med barnet 23 (fig. 8), der holder en fugl i
venstre hånd; 94 cm høj. Enkelte spor af kridtgrund. Mus. nr. 4043.
3) O. 1250—75. Ubestemmelig helgen (fig. 11), 66 cm h ø j ; flad ryg. Rester
af kridtgrund; den nuværende staffering grå, hvorunder skimtes rødt på kap
pen og muligvis blåt foer. Mus. nr. 4045.
4) O. 1475. Maria med barnet (fig. 9), stående på måneseglen, efter samme,
men spejlvendte forlæg som Madonna i Tjæreborg (Ribe amt) og især Toft
lund (Haderslev amt p. 835), hvis foldekast er næsten identiske; 154,5 cm høj.
Ifølge museumsprotokollen er spidserne af håret og enkelte hjørner af dragtfolderne suppleret. Rester af kridtgrund. Mus. nr. 4042.
5) O. 1500. Brudstykke af bebudelsen (fig. 17), Maria knælende halvt bort
vendt fra bedepulten; 57,5 cm høj. Draperibagklædningen, en del af Marias
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folderige dragt, hendes højre hånd samt
den ene side af pulten fornyet i moderne
tid. Afrenset. Mus. nr. 4041. Til samme
tavle24 har antagelig hørt de af Haupt
(p. 598) omtalte †grupper, kongernes til
bedelse, fremstillingen i templet og Si
meon samt andet, der solgtes 1880.
Altersølv. Kalk (fig. 14), sengotisk,
o. 1500, »forbedret« 168811, forgyldt,
med sekssidet fod, hvis fodplade har
karnisagtig profil og standkanten to hul
led over fladt rundled med trambulerstik; langs kanten løber en graveret ind
skrift med smukke, gotiske majuskler:
»Petrus Burg hu(n)c calicem co(n)tulit
loci Dei monosterio(!) pro cui(us) pietatis
opere a(n)i(m)a ei(us) eruetur eterno
honore« (»Peder Borg skænkede denne
kalk til Guds steds kloster (dvs. Løgum
N. E. 1955
kloster); for denne fromheds gerning
Fig. 14. Nørre-Løgum.
skal hans sjæl [fejl for navn?] udgraves
Alterkalk (p. 1533).
med evig hæder«). Over indskriftens begyndelse graveret et latinsk konturkors
med skriftbånd øverst, hvori: »INS«. Knoppens spidse tunger er glatte på
undersiden, midtrillede, med trambulerstik på oversiden; de glatte skaftled
senere. Højde 18 cm. Sikkert samtidig disk, 15 cm i tvm., med graveret cirkel
kors, der har trepas i og mellem korsarmene. Ske 1931. Oblatæske 1649, 4 cm
høj og 7,5 cm i tvm., glat, med graveret cirkelkors på låget og under bunden
indprikket skriveskrift: »N. F. R. F. haben dieses der kircken Nordt Lügum
gegeben 1649« (jfr. †vinflaske). Vinkander af plet. 1) 18779, fabriksvare. 2) Chokoladekandetype, deponeret af Brede kirke. På en stor †vinflaske af sølv, til
kommunionen, stod: »Nicolaus Fabricius. Rebecca Fabricia haben dieses zur
Ehren Gottes gegeben, der Kirchen Nord Lygum im Ambte Lygum-Closter
zugehörig anno 1649; repariret anno 1721«19; solgt 180025.
Sygekalk, 1600’rne; den sekstungede fod har profileret standkant og øverst
på en af fodtungerne et pånittet, støbt krucifiks; forneden smst. graverede
versaler: »Lavers Iepsen, Ane Lavers kvn, giwer den kelck, til kiercken, svgt
folck, til ewig tie«. Sekskantet skaft og tilsvarende, skarpkantet knop samt
bæger med let udadsvajede sider. 13,2 cm høj. Antagelig samtidig, glat disk,
9,7 cm i tvm. Oblatæske, nyere, 4,8 cm i tvm., med dobbelt, sekstunget kon
turlinie graveret langs lågets kant. Vinflaske af glas, nyere, 15 cm høj. Hele
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sygesættet, i sort, trææske foret med
blåt fløjl, omtalt i inventariet 186326.
Alterstager. 1) Unggotiske, endnu gan
ske romanske i formen, med cylinder
skaft, der har knop af spidsovalt tvær
snit, og næsten ens, fladt hvælvede fodog lyseskåle; de tre fødder er formet
som siddende løver. 27,5—28 cm høje.
2) Af sengotisk form, svarende til
Visby (p. 1359) og som disse snarest
af messing; de næsten ens fod- og lyse
skåle har her mere skarpkantede, af
trappede profiler. Ca. 45 cm høje. 3) O.
1600, med skaft bestående af cylinder
under balusterled og hulstav; ca. 21
cm høje. Opbevares i orgelskabet. 4)
N. E. 1955
Fig. 15. Nørre-Løgum.
1600’rne, bordstager med profileret fod,
Processionskrucifiks (p. 1534).
skaftet under den brede, flade skål består af et fladt hulet led over omvendt
balusterled. Over skålen bærer en slank baluster den høje, svagt koniske lyse
holder. Ca. 25 cm høje. I orgelskabet. Et par af de ovennævnte stager må være
identiske med dem, der i inventariet 1764 omtales som skænket af Peter Widtstedts arvinger til Løgumgård19. 5) 1800’rne, af messingblik, med ottekantet,
profileret fod og skaft af midtdelt baluster over hulstave. Ca. 21 cm høje.
I orgelskabet. — 1733 anskaffedes to †trælysestager9, og 1764 omtales fire
træstager til brug ved lig; samme år nævnes to ubrugbare †tinlysestager19.
Processionskrucifiks 27 (fig. 15) fra første fjerdedel af 1300’rne, figuren 69
cm høj. I hovedet findes tre borehuller; sekundær, snoet tornekrone af hamp.
Det samtidige korstræ, der mangler øvre korsarm samt alle korsarmsender,
har stor glorieskive og skarpryggede blade svarende til Randerup (p. 1466).
Figuren er hvidmalet med rødskygning, hvorunder ligger farver svarende til
altertavlens apostelfigurer; korstræet er egetræsmalet. På vestpulpituret.
†Messeklokke, sengotisk, med profilringe; var 1764 ude af brug19, men hang
endnu 1910 (fig. 5) i våbenhuset. Senere anvendt som skoleklokke for Løgum
gård efterskole i tyverne, hvor den gik itu26.
Alterskranke 185528, af landsdelens vanlige type med akantusbalustre udført
i støbejern.
Døbefont, romansk, af granit, med næsten cylinderformet, billedsmykket
kumme, godt 75 cm i tvm. Dens lave relief forestiller den kronede Kristus på
sin tronstol med livets bog og korsstav, flankeret af to personer i fodside kjort
ler, den ene med en skålagtig genstand i hånden,ved den andens hoved en fugl;
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til heraldisk højre for den førstnævnte
en kortkjortlet skikkelse med et (drikke)horn i højre hånd (fig. 19). På den
modstående side adskiller en bølgeranke
to scener, med henholdsvis to spanku
lerende løver, den ene med bagudvendt
hoved, samt en vinget drage med nakke
top og lang tunge, i færd med at an
gribe en mand, der drager sit sværd.
Det ret høje, nærmest cylinderformede
skaft, med midtring, er hugget i eet
med kummen; den firkantede fod har
øverst en kraftig rundstav, på hjørnerne
menneskehoveder og på de to sider
rankeeller
bladværk.
På
kummens
N.E. 1955
relieffer ses rester af en lys, vissengrøn
Fig. 16. Nørre-Løgum.
maling, på skaftet rød; intet oprindeligt.
Korbuekrucifiks, detalje (p. 1535).
Ved nordre korbuevange. (Mackeprang: Døbefonte p. 348 f., hvor også fontens
anden side er afbildet).
Dåbsfad o. 1700, glat, af messing, 44 cm i tvm., men forøget med en 25 cm
bred, nyere rand. Rimeligvis det der ifølge inventariet 176419 skænkedes kir
ken af pastor J. Krag (sognepræst fra 1739). Som dåbskande benyttes vin
kande nr. 1.
Korbuekrucifiks (fig. 16), unggotisk, fra første fjerdedel af 1300’rne. Den
160 cm høje figur har meget lange, spinkle arme, mager overkrop og halvlangt
lændeklæde med sidesnipper og poseagtigt fremfald. Sekundær tornekrone af
tovværk med torne af træ. Figuren, der er hvidkalket oven på et lag hvid olie
maling (tornekronen kun hvidkalket), hænger på et nyere, egetræsmalet kors
på skibets nordvæg.
*Sidefigurer til †korbuekrucifiks (fig. 12—13), fra o. 125029. Af de slanke,
ca. 145 cm høje figurer har Maria bevaret tappen til fastgørelse i korbuebjælken; hendes delvis forsvundne hænder har måske som Jegerup-Mariafiguren
(Haderslev amt p. 607) fattet om en rund genstand. Johannesfigurens for
svundne højre hånd har i overensstemmelse med typens vanlige fremstilling
hvilet under kinden, mens venstre hånd her støtter højre arm. Rester af kridt
grund og på begges kapper spor af rødt. Siden 1901 i Flensborg bymuseum
(mus. nr. 4046 og 4047).
Prædikestol og himmel, med reliefskåret årstal 1648 og antagelig snedker
signaturen HS, hører til den gruppe, bestående af Toftlund (Haderslev amt
p. 838), Hellevad og Bedsted (Åbenrå amt), der repræsenterer den sene, land
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lige og meget trofaste efterligning af Tøndertypen. Stolen minder mest om
Toftlund, men det naive billedskærerarbejde er af en anden hånd. Fra
Tøndertypen adskiller den sig kun ved malede indskrifter i stedet for reliefskårne i frise- og postamentfelter og ved de gennembrudte cirkelhuller på
himlens buenedhæng (mod de her vanlige »perspektivøjne«), og profilerne på
himlens kvadrerede loft røber den sene tid. Reliefferne er de vanlige, bebu
delsen, fødselen, dåben, Kristus på korset mellem Maria og Johannes, opstan
delsen og himmelfarten. Svajet underbaldakin endende i drejet knop. Yngre
trappepanel, formodentlig fra o. 1700, med glatte felter og ryggede lister mel
lem de lodrette rammestykker. Trappen er forneden lukket med panelværk
fra en tidligere »lukket stol«, hvori der har været kvadratisk tremmeværk, der
nu sidder dels i nordpanelet, dels i øvre dørfylding (sml. fig. 7). Den rekt
angulære himmel har originalens gennembrudte, dog noget forenklede top
stykker med dyderelieffer. Stafferingen er fra 1856 f.17, egetræsmaling med
hvide storfelter og gyldne indskrifter på sort bund, i frisefelterne: »Hvo som
er af Gud, hører hans Ord« og i postamentfelterne: »Mine Ord skulle ingen
lunde forgaae«. Stolen havde oprindelig plads i skibets nordøsthjørne (jfr.
rgsk. 165011), men er sikkert o. 1700 (jfr. trappepanel) flyttet til sit nuvæ
rende sted i skibets sydøsthjørne.
Stoleværk, ifølge regnskaberne17 fra årene efter 1856, med påsatte, drejede
rosetter på de svajede gavle; samme år flyttedes gangen til midt i skibet.
Gavle og rygplanker er røde, sæder og fodbrædder grå.
Degnestol i korets nordvesthjørne, af glat, vistnok ældre fyrrepanel; rødmalet, indvendig grågrøn. 1855 foresloges17, at præstens og degnens stole, »der
nu står på hver sin side af alteret og vanzirer dette«, anbringes på hver side
af indgangen til koret, hvilket skete30. Som præstestol fungerer et lukke i
forbindelse med prædikestolsopgangen.
Dørfløj til våbenhuset, middelalderlig, bestående af tre og en halv svære ege
planker samt en vandret (senere tilsat) planke foroven, sammenholdt af jern
bånd på forsiden og Z-lagte revler på bagsiden. Nyere dørring, intet oprinde
ligt låsetøj.
†Nøgle med årstallet 1547 omtales i Danske Atlas (VII, 227).
Pulpitur 17079, i vest, oprindelig med 14 ret smalle fag adskilt af ramme
værk med smalfyldinger hvori spinkel rundstav, og gennemløbende, smalt friseog postamentfelt, det første med buetungefyldinger. Ved kirkens almindelige
istandsættelse 185617 tilsattes rimeligvis en fylding for hver ende, og midtfyl
dingen blev gjort dobbelt bred for at gøre plads til processionskrucifikset.
Foran fyldingerne står de 12 apostelfigurer fra den gotiske altertavle på nyskårne konsoller med deres forgyldte navne. Opgangen er ad en trappe inden
for vestdøren; et par oprindelige balustersøjler bevaret øverst. Lukket †stol på
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Fig. 17—18. Nørre-Løgum. 17. *»Bebudelsen«, detalje fra sengotisk †sidealtertavle, i Flensborg
bymuseum (p. 1532). 18. Gruppe fra hovedaltertavle (p. 1531).

pulpituret i nord, »Faargaards stol«, bygget af birkefoged Detlef Outsen, til
Fårgård (d. 1785). Den omtales tidligst 176031, og det vides, at den var for
synet med et lavt gitter, som ikke betog nogen udsigten, og skydevinduer.
Stolen var tilgængelig gennem skibets gamle norddør (sml. p. 1526). 1856 øn
skedes den grønmalede stol fjernet imod ejerens ønske17; den nedtoges dog
først efter genforeningen32.
Orgel 33 med 10 stemmer, manual og pedal, leveret af Marcussen, Åbenrå, og
med façade i renæssancestil udført 1930 af Erik Petersen.
Klingpung med skaft vistnok fra 1700’rne (snoet håndtag), nyere klokke på
ældre skaftholder og nyere, rød fløjlspose med guldgaloner. I brug.
Salmenummertavler. Fire rektangulære, sortmalede til at skrive på med kridt
og fire rødmalede til skydenumre.
Lysekrone skænket af »I. Iacobsen, Løytwedt 1749«; indskriften med relief
versaler. Den lille krone har stor hængekugle med profilknop, flerleddet skaft
med oval-, kugle- og balusterled adskilt af skiver, kronet af flakt ørn. Oprinde
lig har der været 2 × 6 lysearme samt seks prydbøjler, der nu alle mangler
ligesom tre af de øvre arme. I koret, oprindelig »midt i kirken«19. De to
kroner i skibet er fabriklavede.
Danmarks Kirker, Tønder amt
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Klokke, gotisk, fra 1300’rnes anden halvdel, med reliefminuskler: »abbas
thomas me fieri fecit« (»abbed Thomas lod mig gøre«). En Thomas var abbed i
Løgum kloster 1340—49, en anden 1376—89; det er snarest den sidste, der
kan være tale om. Indskriften, der står mellem dobbelte, spinkle tovstave, er
ret primitiv; i »abbas« er bogstaverne spejlvendte, og i »hom« i »thomas« hæl
der de til alle sider. Ordene adskilles af seksoddede karvesnitrosetter. 88 cm
i tvm. Nyophængning ved Aug. Nielsen, Roslev 1936. (Uldall p. 74 f.). Messe
klokke, se p. 1534.
†Kirkeur, omtalt 179011.

GRAVMINDER
To mindetavler over sognets faldne fra første verdenskrig. På skibets nordvæg.
Gravsten. 1) Første halvdel af 1700’rne, med sekundær indskrift over [Birke
foged Detlef Ou]tsen, [d. 1785] (sml. lukket †stol og †begravelse). Hvidgrå
kalksten, 186
×
107 cm, med udslidte reliefversaler i forsænkede bånd inden
for stort, ovalt skriftfelt; i hjørnerne siddende, skrivende evangelister, mellem
de øvre englehoved, mellem de nedre fladovalt skriftfelt. Foran våbenhusdøren.
2)
Første halvdel af 1700’rne, med sekundær indskrift over Maria Mar
garetha Petersen, f. Martini, f. 30. nov. 1750, d. 3. sept. 1805, og Maria Hedevig
Petersen, f. Martini, f. 16. marts 1735, d. 13. juni 1812, samt begges mand
Asmus Petersen, sognepræst til [Aven]tofft og Nørrelügum, f. 28. okt. 1742,
d. 29. april 1826. Skriftsted. Hvidgrå kalksten, 193 × 154 cm, med ramme af
store, svungne blade; i hjørnerne cirkler med englehoveder. På kirkegårdens
nordøsthjørne, omgivet af små, firkantede granitpæle, jernkæderne forsvundne.
3) Fra slutningen af 1700’rne. Hvidgrå kalksten, 181 ×
1 2 2 cm, med relief
kursiv i rokokkoramme; i hjørnerne rocailler, mellem de øvre muslingeskal,
mellem de nedre oval, med den opstandne frelser, holdt af to svævende engle.
Bredt tværriflet ramme. Sekundær, fordybet skriveskrift over Catharina, f.
Peders i Ouell(?) 22. nov. 1756, d. i Ulstrup 22. maj 1834, 77 år. Syd for
våbenhuset.
4) O. 1832. Kancelliråd Peder Iversen, kg. fuldmægtig i Hof og Stadsretten
i Kiøbenhavn, f. i Bierndrup 17. aug. 1760, d. i Visbierg 2? juli 1832. Rødlig
kalksten, 180 × 108 cm, med flad ramme. På kirkegårdens sydøsthjørne, om
givet af lire granitpæle, jernkæderne forsvundne.
Støbejernskors. O. 1845. Johann Christian Lauterup, præst i Brede, f. 20.
jan. 1763, d. 4. juli 1845, i sit 82 ½ og sit embedes 56. år. Kors på høj sokkel.
På kirkegården, hvor der (i nordøsthjørnet, som var forbeholdt præsterne) står
flere støbejernskors over senere præster.
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†Begravelse. I inventariet 176419 siges, at der i kirken foruden den frie
præstebegravelse, ikke er andre end den, der tilhører birkefoged Outsen til
»Fahrgaard« (sml. gravsten nr. 1).

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Nørre-Løgum præstearkiv: Bd 1. 1750—1881. Indkomne skrivelser,
koncepter og afskrifter. — Ca 1. 1704—1899. Kirkeregnskabsbog. — Ca 2. Før
1673 til efter 1767. Kirkeregnskaber m. bilag og registre over kopenge m.m. —
Tønder provstearkiv: sager vedr. Nr.-Løgum sogn II, lægget byggesager. — Sager
vedr. Nr.-Løgum sogn II, lægget 1780—1861. Bausachen, Kirchhof. — Løgumkloster
visitatorialsager: aflev. fra Kiel: CV 2, nr. 181. 1633—64. Nr.-Løgum kirkeregnskaber.
— C V 2, nr. 182. 1636—1848. Nr.-Løgum kirkeregnskabsprotokol. — CV 2, nr. 183.
1769—1844. Betr. Nr.-Lügum Kirchenrechnung. — CV 2, nr. 184. 1722—1828. Nordlügum Kirchen- und Pastoratsgebäude, Kirchenbrücke. — CV 2, nr. 187. 1764.
Kircheninventarium. — Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932.
— Kirkeinventarium 1863 (ved embedet). — Gemeinde Chronik 1899( ?) ff. (ved embedet).
— Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Niels Termansen april, juni og juli 1929 (forundersøgelse af inventar) og P. Kr.
Andersen 1947 og 1954 (forundersøgelse af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved
Elna Møller, Erik Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1955.
Heinrich Hansen 1858: laveret opmåling af gesims og søndre portal samt tegning af
døbefont (NM). — V. Ahlmann: tegning af døbefont (Kunstakademiets samling af ar
kitekturtegninger m.m.). — Rolf Graae juli 1957 (beskrivelse og »restaureringsprogram«).
Haupt II, 597 f. — C. H. Friis: Fra Løgum Birk, Toftlund 1943, p. 37—60. — E. E.
Ernstsen, i Den nordslesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 129 ff.
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1 Diplomatarium Danicum 1. rk. IV, nr. 46; jfr. 1. rk. V, nr. 49. — Kirkens tilknytningsforhold til Benediktinerklostret i Seem, der omdannedes til Cistercienserkloster, og hvis
gods overdroges Løgumkloster (sml. p. 127 f.), er trods omtalen i pavebrevet 21. jan.
1206 i høj grad diskutabelt (se Dipl. Dan. 1. rk. IV, nr. 114 og note 2; jfr. Bullarium
Danicum nr. 55). — 1299 ses klosteret at have ladet gudstjenesten varetage af en vikar
(Dipl. Dan. 2. rk. V, nr. 10). 2 Dipl. Dan. 1. rk. IV, nr. 47, »eas partes decimarum, que
ad fabricam ecclesie de lignis siue lateribus iuxta uires suas construendam ... pertinent«.
Den i teksten givne oversættelse er taget fra diplomatariets danske udgave, Danmarks
Riges Breve, der — med fuld støtte i kilderne — hævder, at fabrica ifølge sammenhæn
gen ikke kan have den mere abstrakte betydning af bygningsfond, men rent konkret
må betyde kirkebygning. — Om dette brev se under Løgum klosterkirke p. 1128 note 6
(indledning). 3 SJyAarb. 1941, p. 54. 4 M. Mackeprang, i SJyAarb. 1945, p. 83 f.
5 17. maj 1777 meddelte tyske kancelli, at kongen nu og i fremtiden vilde besætte kaldet
umiddelbart, ligesom det var sket 1739 (LA. Åbenrå. Nr.-Løgum præstearkiv: 1750—
1881. Indkomne skrivelser etc.). Det er følgelig urigtigt, når sognet 1786 henregnes
blandt valgkaldene. 6 Haupt p. 597; jfr. C. H. Friis: Fra Løgum Birk, p. 40 ff. og i
»Hejmdal« 16. og 18. febr. 1953. 7 Danske Sagn. Ny rk. II, 235, nr. 261 og II, 283, nr.
280. 8 Dette år vedtog man at nedtage »der Kirchhofswoll« og sælge stenene (Tønder
provstearkiv: sager vedrørende Nr.-Løgum sogn II etc.). 9 Nr.-Løgum præstearkiv:
Ca 1. 1704—1899. Kirkeregnskabsbog. 10 Løgumkloster visitatorialsager: 1722—1828.
Nordlügum Kirchen- und Pastoratsgebäude, Kirchenbrücke. 11 Løgumkloster visita
torialsager: 1636—1848. Nr.-Løgum kirkeregnskabsprotokol. 12 Fr. Beckett: Danmarks
Kunst, I, 1924, p. 123 ff. 13 Jan Steenberg: Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i 13. Aarhundrede, 1935, p. 153 ff. 14 En planlagt restaurering vil måske åbne
mulighed for en undersøgelse. 15 Muligvis er tårnet ældre end skibets hvælv, således
at trappehusets opførelse kan være en følge af hvælvslagningen. 16 Begge år var der
store udgifter til istandsættelse på mur og tag (note 9). 17 Nr.-Løgum præstearkiv:
Bd 1. 1750—1881. Indkomne skrivelser etc. 18 Omtalt i J. Braun: Der Christliche
Altar, II, München 1924, p. 116. 19 Løgumkloster visitatorialsager: 1764. Kircheninventarium. 20 En »tidligere fra Alteret affalden Fløj« omtales i inventariet 1764
(note 19) og opbevaredes endnu 1863 i kirken (Kirkeinventarium 1863). 21 Selve ska
bet har kraftige forprofiler, som dog nu dækkes af en moderne rundliste; siderne er sin
ket sammen og sammenholdes desuden af tre tværbånd, af hvilke det midterste er bla
det på med svalehaler og sømmet, de andre kun sømmet. To »lufthuller« i hver side.
22
Gotische Kunst im Herzogtum Schleswig. Jubiläumsausstellung des Städtischen Mu
seums Flensburg, 1953, nr. 6; jfr. F. Fuglsang i Kunstgewerbemuseum der Stadt Flens
burg. Festschrift 1928, p. 34 ff., hvor figuren henføres til samme franskprægede kreds
som korbuekrucifiksets sidefigurer (her p. 1535). 23 Gotische Kunst im Herzogtum
Schleswig, ovfr. cit., nr. 24. 24 Sml. Maria-tavlen i Aventoft, Kunstdenkm. Südtondern, fig. 93. 25 Indsendt til den kgl. mønt i Altona; kirken fik 34 rdl. 12 sk. sl.-holst,
courant for den (note 9). 26 Kirkeinventarium 1863. 27 Gotische Kunst im Herzog
tum Schleswig, ovfr. cit., nr. 44. 28 LA. Åbenrå. Tonder kirkevisitatorium: 1856—62.
Visitationsprotokol. 29 Af F. Fuglsang, i Kunstgewerbemuseum der Stadt Flensburg.
Festschrift 1928, p. 17 ff., sammenstillet med Bjerning-bispen (Haderslev amt p. 320)
og henført til fælles værksted, muligvis i Løgumkloster; jfr. Gotische Kunst im Herzog
tum Schleswig etc., nr. 5, samt Matthaei: Holzplastik p. 30 f. 30 LA. Åbenrå. Tonder
provstearkiv: 1836—63, 1875. Visitatsberetninger. 31 LA. Åbenrå. Løgumkloster vi
sitatorialsager: CV 2, nr. 157. 1723—1828. Betr. Breder Kirchenstühle. 32 Cl. Friis:
Faargaard, i Sønderjydsk Maanëdsskrift, 25. årg., 1949, p. 82. 33 En organist omtales
vistnok første gang i rgsk. 1764 (note 19), men dette behøver blot at referere til en af
lønning af Løgumkloster-organisten; jfr. Brede (p. 1501, note 31).

Fig. 1. Abild. Ydre, set fra syd.
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irken, der 1514 omtales som viet S. Nicolaus1 (sml. altertavle p. 1544), betalte 5
skilling engelsk i cathedraticum og på reformationstiden 2 ½ sk. eng. i procuratio
(sml. p. 1025). Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans
og efter dennes død 1580 de gottorpske hertuger til 1713—21, da den blev kongelig.
Menighedens valgret var endnu i 1700- og 1800’rne bevaret, 1786 således, at amtmand
og provst præsenterede, menigheden valgte og kongen konfirmerede. Kirken er nu
selvejende2. 1576—78 blev hertug Hans’ patronatsret anerkendt, og sognet kom fra
Ribe til Slesvig stift for først ved genforeningen at vende tilbage til sit gamle stift3.

K

Kirken ligger på en svag hævning vestligt i byen og i sognets sydvestre del.
Kirkegården, der mellem 1784 og 1799 udvidedes med den såkaldte »Munckacker« på »Wenmoesfeld«, fik 18364 og 19355 nye udvidelser på pastoratsjord.
Om den yngste udvidelse, mod nord, er der en hæk, til de andre sider kløvstensdiger, som bl.a. er omsat 18584 og 18706. I syd findes køreport og låge, i
sydøst, hvor kirkegårdens gamle sydgrænse ses, og i nordvest kun låger, alle
med jerngitterfløje mellem granitpiller fra o. 18616. Indgangen (formentlig
porten) havde 1858 forfaldne murstenspiller med trælåger4.
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Kirken består af romansk kor og skib (det sidste fornyet 1709), senromanskunggotisk korforlængelse, gotisk tårn og et våbenhus på korets sydside (nu
sakristi), ombygget 1709. Orienteringen har lille afvigelse til syd.
Byggearbejderne 1709 var meget omfattende. Skibet blev nybygget fra grun
den, men i den gamle udstrækning, og det lange korparti blev stærkt skal
muret både ude og inde, således at man ikke kan spore noget skel mellem det
romanske kor, der tidligst kan være opført henimod 1200, og dets forlængelse.
At der virkelig må være tale om en forlængelse, fremgår dels af den langstrakte,
uregelmæssige form, dels af den placering, som korets eneste bevarede syd
vindue har. Oprindeligt byggemateriale, munkesten (ca. 27—28 × 12—13 × 9—10
cm), ses kun i den øvre, vestligste ende af korets sydmur og i skibets sydøsthjørne. Materialet i det nedrevne skib berettes 1707 at være »lutter små kamp
og brudsten«7. Hvis oplysningen om brudsten (det vil formentlig sige granit
kvadre eller tuf) er rigtig, har kirken i henseende til de forskellige materialers
forekomst skilt sig ud fra de fleste andre kirker med tegl og brudsten, idet
sidstnævnte materiale almindeligvis er benyttet til korpartiet. — Fra våben
husloftet ses det nævnte vindue, som er rundbuet med halvstens stik og pryd
skifte af krumme løbere; det blændede vindue, der er 65 cm bredt, har været
over 100 cm højt. Over vinduet er der en (senere?) gesims, tre udkragede skif
ter, af hvilke det nederste er et savskifte (sml. korforlængelsen), og to skifter
derunder er der et med muren bindigt savskifte (sml. Døstrup skib p. 1505).
Om en eventuel præstedør i korets sydside, se våbenhus.
Tilføjelser og ændringer. Korforlængelsen, der antagelig er fra midten af
1200’rne, er af munkesten, indvendig i taggavlen blandet med rå kamp. Østgavlen har to høje, slanke vinduer (ca. 180 × 65 cm udvendig); det nordre vin
dues udvendige stik har tendens til spidsbue, men ellers er stikkene rundbuede.
Sydmuren har en tre skifter høj gesims svarende til den på det romanske kor,
men det vides ikke, om der også her er et savskifte under gesimsen. Taggavlen
er glat og med en forhøjelse fra 1709.
På et eller andet tidspunkt i middelalderen blev det forlængede kors store,
østre del udskilt som alterplads ved opførelsen af en 60 cm tyk mur med en
bred, spids, korbuelignende arkade. I forbindelse hermed er det muligt, at der
i den østre del indbyggedes en †hvælving (?), thi en sådan kan forklare pille
resterne i hjørnerne ved arkademuren.
Det lille tårn med gavle i øst-vest er af munkesten i munkeskifte, med ridse
fuge. Ved dets opførelse blev skibets vestre taggavl afbrudt. Det usædvanligt
formede tårnrum er langstrakt i syd-nord, en virkning som øges stærkt af dybe,
spidsbuede blændinger; til skibet er der en rundbuet arkade og i vestmuren
en tilsvarende blænding. Loftet er af træ. Da rummet 18868 indrettedes til
våbenhus, blev der i den søndre blænding, hvor der hidtil havde været et vin-
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Fig. 2. Abild. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1954.

due, indsat en dør, som 19375 fik samme bredde som blændingen. Fra skibets
loft er der adgang til mellemstokværket gennem en fladbuet, falset dør, der
sidder i den midterste af tre slanke, fladbuede spareblændinger. Syd- og nord
muren har hver en lignende blænding, og i vestmuren er der påbegyndt to,
som aldrig blev fuldendt; i den nordre er der en retkantet glug med lige gen
nemløbende karme, hvis ydre afdækning er ændret ved skalmuring. Over blæn
dingernes stik findes der radiært stillede bomhuller. Tredie stokværk er lavt
og mørkt, fjerde har to fladbuede, falsede glamhuller i nord, øst og syd. Den
østre taggavl med tre spidsbuede blændinger over to savskifter er oprindelig,
den vestre med gesims i fodlinien og flere savskifter er fra 1749 og har jern
ankre med dette årstal. En støttepille mod vestmuren og den udvendige på
foring forneden på syd- og nordmuren synes derimod at stamme fra 1709, da
tårnet ifølge regnskaberne understøttedes med ny mur7.
Våbenhuset, siden 1886 sakristi8, er i sin nuværende form fra 17097, da det,
(kaldet karnhuset), blev muret op af nyt. Fra det ældre stammer et lavere tag
spor på kormuren. Våbenhusets usædvanlige plads skyldes måske, at koret har
haft en præstedør i syd; den nuværende dør til koret er fladrundbuet.
Ombygningen 1709. Allerede 1652—53 var kirken meget forfalden, og delvis
for penge, som betaltes af nabokirkerne, gennemførtes en istandsættelse af
bjælker, spær og tag9. Denne kan kun have været nødtørftig, thi få år senere,
1667, betegnes kirken som bygfældig10, og 1707 var katastrofen overhængende.
En beskrivelse »der Nachwelt zur Nachricht« fra dette år oplyser7, at skibet
hælder mod nord, hvor det læner sig mod nogle tilmurede †piller, at de bræk
kede bjælker hænger i rustne jernbolte og derfor er understøttet i begge sider
af kirken, at spær og lægter er for svage til at bære tagstenene, som rider løse
på murene, og — tilføjes det — hvis alt faldt ned i en storm, vilde det hele

1544

TØNDER-HØJER-LØ HERREDER

620

blive ødelagt og tillige anrette stor skade på resten af kirken. Amtet og amtets
kirker gav tilskud til arbejdet11, som påbegyndtes 1707 og fuldførtes 1709. Det
omfattede foruden de allerede nævnte ting skibets næsten fuldstændige om
bygning (sml. indskrifttavle) og formentlig tillige fjernelsen af triumfmuren.
Skibets mure er opført af tegl, med karnisgesims, og der kan kun enkelte ste
der være bevaret en middelalderlig murkerne. Skibet fik tre fladrundbuede
vinduer i syd og eet østligt i nord, men dette sidste blev 1886, da den søndre
hovedindgang lukkedes, anbragt på dennes plads8. Endvidere fik nordsiden et
lille, højt anbragt vindue til pulpituret og en i nordøst indbygget opgang til
samme, hvorfra der atter var adgang til skibets loft og tårnet. — I syddørens
tilmuring (tidligere over døren) sidder en stentavle med kronede initialer for
Carl Frederik, den umyndige hertug af Holsten-Gottorp, samt i relief(versaler
og store skønskriftsbogstaver): »Ao 1709 Ist dies mittlere Theil der Kirchen
von Grund auff neu erbauet worden«.
Tagværker. Tårnets er middelalderligt og af eg, de øvrige er fra 1709, af fyr,
og med stejlere rejsning end de forsvundne. Den tegltækte (blå sten) kirke er
helt hvidkalket, men endnu 1921 stod den — som formentlig i 1709 — i blank
mur med hvidtede indfatninger og gesimser, når lige undtages det stærkt Hik
kede kor, som var pudset. Alle lofter er af træ og gulvene af mursten; korets
gulv ligger to trin over skibets. Jernvinduesrammer fra forrige århundrede.
Solskive af eg, med relieftal, måske fra 1709; på skibets sydside.
Vindfløje. På begge tårnets gavle er der vejrhaner, ifølge Danske Atlas12 op
sat 1749 (sml. vestgavlens jernankre).

INVENTAR
Det murede alterbord dækkes helt af moderne panel.
Altertavlen, (fig. 4—9) fra o. 1500, er en sengotisk skabstavle med to be
vægelige fløje; med storfigurerne i midtskabet, 156 × 156 cm, »Nådestolen« flan
keret af Maria med barnet og kirkens værnehelgen, S. Nicolaus, og med de 12
apostle i fløjene tilhører tavlen en i senmiddelalderen — og især i Syd- og Søn
derjylland — meget populær type (sml. Løgum klosterkirkes fra Jerne hentede
tavle, p. 1100). Mariafiguren er, både hvad forlæg og skæring angår, nær
beslægtet med Madonnafigurerne i Henne (Ribe amt), og til denne kirkes høj
altertavle viser også den imposante Gudfader-skikkelse hen; bispen derimod
har sin nærmeste frænde i Smidstruptavlen (Vejle amt). Gennem disse paral
leller knyttes Abildtavlen til den såkaldte »Imperialissima-mesters« kreds. Af
vigende fra dennes Madonna’er er Abildtavlens, ved at det bølgende hår her
til dels skjules af kappen, og denne mangler det vanlige spænde; bortset fra
Johannes (fig. 4), der utvivlsomt er skåret efter samme forlæg som Henne-
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tavlens Johannes, har apostlene ikke ikonografiske paralleller i kredsens tav
ler. Predellaen er glat, med buede sider. Midtskabets bagklædning består af seks
lodrette planker, rammeværket har fortil almindelig sengotisk, dybt hulet pro
fil (skråkånt forneden), sideskabenes ramme er skråt affaset bagtil; der er et
stort borehul i alle lodrette rammestykker. Tavlen står nu med en udbedret
og opfrisket staffering fra 1769, et årstal der ses malet på midtskabets nederste smalfelt: rød baggrund, korsblomster, forgyldt stavværk, brogede dragter.
Både Gudfader og Kristus har gråt skæg, og Gudfaders dragt er en grå, blå
foret kappe over rød kjortel. Maria, barnet og S. Nicolaus har forgyldt hår;
mønstrene i hans og Marias dragt er stærkt udbedrede. Under alle figurer står
navnene med gyldne versaler på sort. I predellaens midtfylding er der et fra
1769 stammende nadvermaleri, flankeret af nadverordene med gylden fraktur.
Ved istandsættelsen 1940 fornyedes et par blomster af korsblomstfrisen på tav
lens overside, hvorimod det manglende stavværk og de her affaldne lister ikke
suppleredes, men der sattes konsoller under de lodrette stave mellem kølbuerne
(ingen søjler var bevarede); desuden fik Marias og Gudfaders kroner nye kroneblade (efter bevarede rester). Tilsat af nyt blev S. Peders højre hånd, Paulus’
sværdklinge, Andreas’ kors og nogle fingre, Filips kors, Matthias’ højre hånd
med økse og Matthæus’ sværdklinge samt endelig hovedet af bispens krum
stav. Apostlene stod i mere eller mindre tilfældig orden (jfr. præsteindb. 1808
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og foto i NM. før restaureringen), men er nu omflyttet, så de passer til de ma
lede navne. Disse er imidlertid også opmalet 1769 efter skøn (ældre bogstaver,
også versaler, f.eks. et S foran Jacob, skimtes under de nuværende). Den op
rindelige orden synes at have været messekanonens, i øverste række tværs
over: Peder, Paulus, Andreas. Jacob major, Johannes, Thomas. I nederste
række: Jacob minor, Filip, Bartholomæus. Matthæus, Simon og Judas. Af
A. Matthaei sammenstillet med Rabsted- (Slogs hrd.) og Hald-tavlen (Randers
amt), af V. Thorlacius-Ussing henført til Imperialissima-mesteren13.
Altersølv. Kalk 1680, 19,4 cm høj, med sekstunget fod af almindelig barok
form og aftrappet fodplade; en af tungerne bærer et pånittet krucifiks. Seks
rudebosser med graverede versaler: »Iehova«. På bægeret graverede versaler:
»Zu Gottes Ehre und Ihrem heylsamen Brauch hatt die christliche Gemeine
zu Abel diesen Kelch verfertigen lassen. do(!) H. Doct. Stephanus Kenkel
præpositus und H. Christianus Frisius h[ujus] l[oci] pastor war Ao 1680«.
På fodranden Tønders bymærke og CR i firkant for Chr. Reimer (Bøje 2829).
Samtidig disk med cirkelkors. Oblatæske 1925, af tin. 1514 havde kirken to
†kalke med †diske (en forgyldt), to små †sølvskeer samt en forgyldt †monstrans
af kobber. Alterkander. 1) 1880, af plet (Ernst, Berlin)6, 2) 1925, af tin. Sygesæt
1928; det tidligere var af tin14.
Alterstager. 1) (Fig. 13) o. 1650—75, 40,5 cm høje, 2) (fig. 12) skænket
1688, 39 cm høje. På lyseskålen graverede versaler: »Anna Lavstis vdi Trawsted, salig Lavst Nielsens, formere kircke veriers effterlefverske, hafver gifven
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disse tvende messing kerter til alters oc kirckens zierd om ivel anno 1688«.
†Alterstager af træ nævnes i inventariet 178114.
Processionskrucifiks (fig. 10) fra slutningen af 1400’rne, ganske svarende til
og fra samme værksted som krucifikserne i Brede (p. 1492 f.) m.fl.; figuren 57
cm høj. Ved restaureringen 1946 fornyedes venstre hånd og højre delvis (fin
gerstillingerne forkerte). Samtidigt korstræ. Nystaffering, delvis svarende til
en tilfældig ældre. Før istandsættelsen tjente det som alterkrucifiks, nu på
vestlige korfags nordvæg.
Alterskranke 1924 (arkitekt A. Hansen, Ribe); den tidligere var fra 18868.
Døbefont, romansk, af granit. Den ret lave kumme, 80,5 cm i tvm., svarer,
med sin spiralfrise over krydsende rundbuer, til kummen i Klanxbüll (Kr. Südtondern) og, hvad rundbuefrisen angår, til Brøns (p. 1232); konisk, firkantet
fod med skrånende sider og kraftige M-formede rundstave på hjørnerne, hvor
imellem på de to sider: hjerteformet blomst med symmetrisk anbragte blade
og dobbeltbue endende i krydsende blade; den tredie side er tom, den fjerde
skjult. I vestlige korfags nordøsthjørne. Dåbsfad 1925, af kobber. Dåbskande
1948, af sølv. 1781 var fadet af tin14.
Fontehimmel, sekssidet, med reliefskåret årstal 169215, rimeligvis udført i
det Peter Petersenske værksted i Tønder16, men i opbygning og komposition
betydelig stivere end de elegante, 11—12 år yngre himle i Løgumkloster-Fahretoft (sml. p. 1118). I stedet for disses bløde akantusbøjler, er det her flade,
englehovedbærende brædder, der danner lanternen og bærer baldakinen, og
Abild-himlens akantusblade er ikke så takkede og viltre som de andres. Englehovederne på de to gesimsers hjørner og småbørnene med lidelsesredskaber
samt dåbsgruppen i lanternen (fig. 11) har derimod nøje tilsvarende korre
spondenter blandt andre arbejder fra værkstedet; blot er de små kroppe knap
så detaljerede her. Årstallet står i et af baldakinens frisefelter. 1946 fremkald
tes de oprindelige farver, hvor gulbrunt er fremtrædende på alle vandrette led
og på topstykkerne; akantusbladene er grønne på himlen, blågrønne på bal
dakinen, i øvrigt findes lidt rødt, blåt og gult. Indskrift med gylden fraktur:
»Hvo som troer« etc. Marc. 16,16. Ifølge indberetn. o. 1910 var den »Givet
1694 af S. Boeldatter (og Mathis W.)« (sml. gravsten nr. 2).
Fra en korbuekrucifiksgruppe, hvis hovedfigur er borte, hidrører en *Mariaog en * Johannesfigur fra første halvdel af 1400’rne, 103—101 cm høje, Maria med
hovedklæde og bog i venstre hånd (højre mangler); Johannes mangler begge
arme. Figurerne er også modellerede på ryggen. Rensede. I Tønder museum
nr. 102—03. I Tønder museum opbevares også to sene, udsavede og malede
*figurer af Maria og Johannes, 72,5 cm høje (nr. 109—10).
†Korbuekrucifiks, omtalt af Haupt17 som romansk og liggende på kirkeloftet;
det omtales i præsteindb. 1808, der nævner, at hovedet var løst.
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Fig. 10. Abild. Processionskrucifiks (p. 1548).
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Fig. 11. Abild. Fontehimmel, detalje (p. 1548).

Prædikestol 1585, meget omdannet, med en for adskilligt kirkeinventar al
mindelig skæbne: opstillet, nedbrudt og kasseret, på museum, atter genopstillet i stærkt reduceret stand. Stolen har nu fire gamle fag (yderligere to stor
felter samt halvandet glat fag (opgangsfag?) i Tønder museum) og eet nyt,
med arkader, hvis kannelerede pilastre bærer profilkapitæler; buen består blot
af et cirkelslag med nedhængende tunger, flankeret af »perspektivhuller« og
over buen er indlagt: 1585 — HN [sognepræst Hans Nissen] AT — PP [Andr.
Thomsen, præpositus] PH (formodentlig kirkeværge), mens det fjerde, for
nyede bueslag har indlagt: 1931. Også i postamentfeltet er der intarsia (rhom
ber), mens frisefelternes reliefbogstaver på latin siger: »Vær ikke bekymrede
for, hvad I skal tale« etc. Matth. 10,19—20. Den let svungne underbaldakin
er fra 1931; den oprindelige har snarest været en omvendt, flersidet pyramide
som på den beslægtede stol i Braderup 1575 (Kr. Südtondern). Opgang fra
sakristiet. Rester af en firsidet *lydhimmel fra begyndelsen af 1600’rne (nifeltet loft, syv portalformede topstykker, drejede spir) i Tønder museum.
Stolen står nu med en staffering udført på grundlag af ældre farvelag, sik
kert fra 1769 (jfr. lydhimmelen ndf.), mens intarsiaen står fremme; i storfel
terne malerier af Moses, Døberen og Salvator samt en skikkelse med bog og
kors; her havde oprindelig været malerier af Justitia, Fides og Pax (med be-
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tegnelser under malerierne), mens oprindelige spor i fjerde felt var forsvundet.
Det nye fags indskrift meddeler stolens historie: opsat 1585, ført til Kiel 188618,
efter genforeningen til Tønder museum, genopstillet i kirken 1931, restaureret
1946, da dette fag tilføjedes. På himmelens frise står på latin: Herrens ord bli
ver i evighed, renov. 1769.
Den †prædikestol 19, fra 1886, der var opstillet i kirken i den nuværendes forvisningstid, var i nygotisk stil med tilsvarende himmel.
De nyere stolestader, fra 1931, er i renæssancestil, med trekanttopstykke m . m .
De afløste et sæt med svungne gavle19, der var samtidige med den nygotiske
prædikestol. 1706 overlod amtmanden den fattige kirke nogle egebrædder fra
sundhedskilden i Rørkær (sml. p. 1553), bl.a. til stole20.
Fra †præstestol, 1618, (ifølge Rickers af samme beskaffenhed som prædikestolshimmelen) er bevaret en dørfløj, der nu er indsat i sakristiets døråbning.
Den har renæssanceprofiler, fyldinger og øverst gitterværk midtdelt af profil
stykke. Bukkehornsbeslag og klinkelås. Gråmalet. I midtfyldingen frakturskrift: 1. Tim. 4,16. Et udskåret englehoved, der muligvis har tilhørt stolen,
er nu anbragt over sakristidøren.
Pulpitur fra kirkens ombygning 1709 (jfr. rgsk. 1711, hvor det hedder, at
det nybyggede ambonium har kostet 137 rdl.7), ombygget og forlænget 18868,
således at det nu strækker sig langs hele skibets nordvæg til orgelpulpituret i
vest fra 18868. Det har rektangelfyldinger flankeret af smalfyldinger samt po
stament- og gesimsfrise og hviler på træsøjler. Syv gamle fag sidder bag orglet
på vestvæggen. Blåmalet med mørkere marmoreret gesimsliste, røde randlister.
Orgel leveret 18736 af Marcussen og søn, Åbenrå, med et manual, otte stemmer
og pedal. Staffering som stoleværk. Gitterværket ved orglet er fra 18966.
Klingpung, sikkert den, der anskaffedes 18896; pungen fra 1908. Ude af brug.
Salmenummertavler. 1) 1724, med profilramme og svejfet topstykke; på tre
skydeplader hvid fraktur: »Tønder undersatter — Lügum closter undersatter
og Abild Meenighed«. Årstallet malet. 2—3) Som 1 og efterlignende 1, uden
indskrift; den ene til kridtskrevne numre.
Lutherbillede, gipskopi efter Lucas Cranach. Over sakristidøren.
Lysekroner. 1) Nyere, af smedejern, i koret. 2) Af messing 1923, i skibet;
desuden tre lysearme 1923 og lille, snoet jernstage fastmuret i sakristivinduets
sålbænk.
Fire †ligbårer nævnes i inventariet 178114. 1877 købtes en †ligvogn for 730
mrk.21.
Klokken er en genforeningsklokke, støbt i de Smithske Jernstøberier 1920
med udsmykning efter tegning af arkitekt Aage Bugge og med vers af Kristine
Formann22. Den tidligere †klokke var støbt 1574 af Michel Dibler og afleveredes
til krigsbrug 1917. Dens indskrift lød: »Anno 1574 hebben Maties Nissen und
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Pawl Peteresn(!) karck schwaren tho
Abeld desse klocken bei Michel Dibler
tho Flensborch geten laten«; herover
var der en bort af symmetriske, palmetagtigt opdelte ranker23.
Angående en midlertidig klokke, se
under Ballum p. 1414.

GRAVMINDER
Grausten. 1) O. 1689. »S. Marice Tygsens i Abil døde anno 1689 i hindis alder
3 aar«. Lille, rød kalksten, nu 43 × 24 cm;
tværskrift med reliefversaler og herunder
naivt dødningehoved over krydslagte ben
e. m. 1954
i cirkelramme med: »[ho]die mihi cra[s
Fig. 12—13. Abild.
tibi]« (»i dag mig, i morgen dig«). I tårn
12. Alterstage, skænket 1688 (p. 1546).
13. Alterstage 1650—75 (p. 1546).
rummets nordvæg.
2) O. 1694. »S. Boeld Mathes W i Abild døde anno 1694 den 20. Iuny vdi
hindes alder 59 aar«. Som nr. 1, 4 9 × 4 9 cm (gravflise), men med perlestav mel
lem linierne; bølgeranke og timeglas forneden. Under nr. 1 (sml. fontehimmel).
3) O. 184624. »Anders Iensen, fød i Kongensbjerg d. 1. März 1788, døde sam
mesteds d. 3. Aug. 1846. Matth. 25. Cap. 21. v.«. Sandsten, 81 × 56 cm, med
fordybet skriveskrift. På gravstedet, syd for skibet, desuden to yngre sten
(1876 og 1920) med tysk indskrift.
*Gravsten. O. 1684. Chresten Lavsen Wind, degn i Abeld25, d. 2. marts 1669,
57 år, og hustru Maren Krestens, d. 10. ? 1684, 78 år, samt sekundær indskrift
over Anna Maria Holgersen, f. Petersen, f. 31. maj 1775, d. 7. april 1840 (el.
46). Grå kalksten, 168,5 × 87 cm; randskrift med reliefversaler, den yngre ind
skrift med fraktur. Hjørnecirkler med kranie, slange, timeglas, knogler, desuden
afdødes forsænkede monogrammer. Som trappesten til gården syd for skolen.
†Gravsten. »Midt paa Kirkegulvet« lå ifølge Danske Atlas ( V I I , 292) en sten
over herredsfoged Peter Petersen i Abel, d. 2. juni 1561.
Smedejernskors. 1) Enkelt, med cirkel på lodret stander, der flankeres af
fladjernsvolutter, mens tre spydformede korsarme udgår fra cirklen. Sekundær
indskrift på papir bag glas over Martin Post, d. 1908. Sydligt på kirkegården.
2) Noget rigere end nr. 1, med treblade på korsarmene og dobbeltstander, der
forneden går over i en enkelt, rund stang flankeret af volutter og blade. Se
kundær, malet indskrift på cirkelskiven over Ienni Christine Christensen, d.
1907. Ved siden af nr. 1.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Abild præstearkiv: Af pakken: Bd 4. 1888—1921. Sager til aktfortegnelsen I—VIII, lægget: VII. 1893—1917. Kirchliche Bausachen. — Ca 1. 1834—1899/1900.
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Aarb. 1941, p. 54. 4 Tønder provstearkiv: 1784—1913. Bausachen etc. 5 Forhand
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arkiv: af pk.: Bd 4. 1888—1921 etc., 1893—1917. Kirchliche Bausachen. 9 LA. Åbenrå.
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den synes aldrig at være kommet dertil og må derfor betragtes som tabt. 18 I virke
ligheden kom stolen først til Thaulow-museet 1903 (note 4). 19 Ses på ældre fot. i NM.
20 SJyAarb. 1941, p. 18 f. 21 Tønder kirkevisitatorium: u. år. Visitatorialsager fra
Abild og Brede sogne. 22 De sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 11 og 29. 23 Gnide
aftryk af indskriften i NM, gipsaftryk i Tonder museum (nr. 142, kun en del af indskrif
ten) samt af en skægget maske fra en hank (nr. 143). 24 Dette er den eneste sten på
kirkegården ældre end 1850, idet alle ældre sten (ifølge mundtlig meddelelse) solgtes »for
en snes år siden«. 25 Jfr. SJy. Maanedsskrift, 29. årg. 1953, p. 128.
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Fig. 1. Hostrup. Ydre, set fra sydøst.
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SLOGS HERRED
højalter var 1477 indviet til jomfru Maria, S. Laurentius, Maria Magdalene
Kirkens
og S. Andreas (sml. relikviegemme), men selve kirken skal efter en sen overlevering

1

have været viet S. Jacob minor (sml. p. 1560).
1298 nævnes en præst ved kirken2, men senere i middelalderen havde den fælles præst
med Højst3 (p. 1568), indtil Slesvigbispen 1506 bestemte, at kirkerne skulde have hver
sin præst, valgt af menigheden4. Hostrups cathedraticumafgift (jfr. p.1025) var kun på 12 sk.,
halvt så stor som Højsts. — Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544
hertug Hans, efter dennes død 1580 de gottorpske hertuger og herefter 1713—21 til kon
gen, dog således, at menighedens gamle valgret ligesom i Højst til en vis grad var beva
ret. Kirken, der nu er selvejende, overførtes ved genforeningen fra Slesvig til Ribe stift.
32, fortrinsvis danske mønter, fra Valdemar II., Ribe (1234) til Frederik VII., fandtes
1956—57 ved en undersøgelse af gulvet i apsiden, koret og skibets sydøsthjørne5.
Ifølge sagnet skal kirken være bygget af en trold, der lovede at hjælpe bygmesteren,
mod at denne fandt ud af, hvad han hed6.
En brønd, kaldet »Hellig Kilde«, på en bakke ved Rørkær, var ifølge Danske Atlas7
endnu »for 50 Aar siden« en søgt lægedomskilde, især for »hidsige Febere«; en blok var
placeret nær den.

Kirken ligger midt i landsbyen og nogenlunde midt i sognet. Kirkegården
hegnes i nord af kløvstensmur med cement, til de andre sider af jordvolde, som
udvendig er klædt med kløvede sten; 1839 var man i færd med at opsætte
Danmarks Kirker, Tønder amt
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Fig. 2. Hostrup. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1954.

muren af »spaltede« sten8. Midt i syddiget er der køreport og låge med jern
gitterfløje mellem stenpiller fra 1800’rnes sidste del og østligt i norddiget en
lignende låge. — 1637 købtes der 1300 mursten til kirkegårdsporten, som 13
år senere repareredes med tagsten9.
†Kirkeriste er nævnt 16379.
Kirken består af apsis, kor og skib fra o. 1200—75, et tårn i vest, hvis un
derste etage stammer fra gotisk tid, og i syd et våbenhus, som vel i hovedsagen
stammer fra 1862. Kirken har afvigelse til nord.
Apsis og kor såvel som det lidt yngre skib, hvis detaljer i nogen grad præges
af gotikken, er opført af munkesten 9a i uregelmæssigt10 munkeskifte (26,5—
27 × 12—13 × 8—9 cm, 20 skifter = 200 cm; målt i triumfgavl), men stærkt
cementeret og skalmuret; kun skibets vestgavl står velbevaret, muret af hårdtbrændte, undertiden cintrede, røde og sorte sten. Skibets murhøjde over ter
ræn er ca. 600 cm, målt i syd. — Apsiden har en fornyet(?) sokkel af teglsten
(vistnok skråkant over rundstav) og foroven en rundbuefrise under savskifte.
Formen på de tre vinduer stammer antagelig fra 1927. Forinden var der eet
vindue (med udvendig fals), som formentlig hidrørte fra 1862. Koret har rund
buefrise, og en lignende er påbegyndt ved skibets sydøsthjørne, men kun med
to buer, hvorefter følger en trappefrise, som dog nu er fjernet fra den vestre
del. Skibets nordside har kun et savskifte, men også her er der et spring tæt
ved østhjørnet. Svarende til disse spring i den ydre udsmykning er der stå
ende fortandinger nær skibets østhjørner10; begge dele viser, at der har været
et byggestop forud for skibets opførelse. På samme måde antyder et skel i tag
værket midt over skibet en midlertidig standsning, som dog må have været
ganske kortvarig. Korets to og skibets tre nordvinduer er bevaret, det vestlig-
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Fig. 3. Hostrup. Ydre, set fra nordvest.

ste genåbnet 1956—57, de øvrige 1927; korvinduerne har aftrappet sål, skibets
derimod skrå. I skibets vestligste nordvindue fandtes 1927 den nedre kant eller
frise af et 48 cm bredt, blyindrammet *glasvindue, der stammer fra middel
alderen; siden 1959 i NM. Dørene sidder i et 6—10 cm fremspringende murfelt,
hvis skråkantede, øvre afdækning er i højde med vinduernes sål. Den falsede,
rundbuede norddør har smige inderkarme overdækket med spærstik; døren,
der indtil 1927 var helt tilmuret, er nu kun blændet i lysningen. Syddøren er
udvidet flere gange11; et fladbuet stik over den nuværende afdækning er også
sekundært. — Af taggavlene har korets østre en fladbuet åbning, dets vestre
en mod syd forskudt åbning med spærstik; denne gavl er muret af en slet
brændt sten, som nu er overmåde stærkt forvitret. Skibets velbevarede, vestre
taggavl (fig. 4), hvis taglinier markeres af to udkragede binderskifter, har
udvendig en spidsbuet blænding med skrå sål og et prydskifte af lige løbere
99*
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Fig. 4. Hostrup. Skibets vestgavl (p. 1555).

E. M. 1950

omkring stikket. Umiddelbart under de udkragede skifters sammenstød i top
pen er der en lille, polygonal blænding, og på gavlens inderside ses en ret stor
spareblænding.
Indre. Indervæggen i apsis er skalmuret med munkesten, formentlig 1862,
da apsisbuen fornyedes. Der ses intet spor efter den murede hvælving, som
antagelig dækkede rummet fra første færd. Nu er der en tykt overpudset hvæl
ving af træ, der må skønnes at være opsat 1862. Overvæggene bærer et puds
lag, som viser, at rummet i alt fald i en viss periode har stået med fladt loft. —
Triumfbuen har været flankeret af †sidealternicher, hvis rundbuede halvstensstik med prydskifte af krumme løbere var afdækket 1956—57. Triumfbuen,
der har halvrunde kragbånd og svagt overgribende stik, er stærkt fornyet.
Begge vanger er ommuret, den søndre i forbindelse med alternichens lukning,
og det samme gælder i hvert fald nordre halvdel af stikket. Dettes prydskifte
er i modsætning til sidealternichernes muret af lige løbere, hvilket — sammen
holdt med den noget rodede skiftegang op mod stikket — kunde tyde på, at
triumfbuen har fået sin nuværende størrelse ved skibets opførelse12. — Både
over kor og skib er der bevaret en del oprindelige loftsbjælker.
Tårnet. Ifølge Højst kirkebog13 brændte Hostrup kirketårn ved lynild nat
ten mellem d. 11. og 12. september 1650, og det faldende tårn slog tagsten itu
på karnhuset (sml. †våbenhus). Tårnet har formentlig været kronet af et spir,
thi 1638 blev »de stange beren bi der spitzen« beslået med bly9. Af det gotiske
tårn er kun underetagen bevaret og dette endda blot til skjoldbuernes øverste
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spids, thi også den oprindelige hvælving er borte, formentlig knust af de ned
styrtende klokker eller murmasser. Indtil 1957, da rummet påny hvælvedes,
stod sviklerne af den oprindelige †hvælving, som havde kvartstens ribber og
halvsten tykke, løbermurede kapper. Til skibet fører en rundbuet arkade, og i
syd er der et rundbuet vindue, som har afløst et spidsbuet. Materialet i tårnets
ældste del er ret store, gule og lysrøde munkesten, som er formuret dels i
munke- dels i polsk skifte. — Adgangen til tårnets øvre del er nu som tidligere
gennem det med tårnrummet samtidige trappehus. Det har fladbuet, falset
underdør, rund spindel og loft af fladbuede, udkragede binderstik. Af overdøren er kun karmenes nedre del i behold.
Tårnets øvre del med øst-vest vendte gavle og frontispicer i syd-nord stam
mer fra genopbygningen efter branden, og materialet er små teglsten. Frontispicernes glamhuller er fladbuede, gavlenes fladrundbuede. På vestfaçaden er
der jernankre og initialer: Fr. V.s spejlmonogram, VH og FV, samt omkring
årstallet 1756, der må hentyde til en reparation, BP, GE, IR og PC (for Bal
thazar Petersen, provst 1747—87, Georg Eichel, præst 1722—67, Johannes
Reinboth, superintendent 1645—73, og Poul Claudius, præst 1638—65; de to
sidste initialer må stamme fra istandsættelsen efter branden).
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Våbenhuset foran syddøren stammer vistnok i sin nuværende skikkelse fra
186214, men der har været en †forgænger, karnhuset, som fik murede bænke
1637. Ved tårnets fald blev dets tegltag beskadiget9.
Tagværkerne over apsis, kor og skib er af eg og samtidige med murene. Det
særprægede apsistagværk svarer så nøje til Bylderup (p. 1610), at det meget
vel kan være udført af samme mand. Spærfagene over kor og skib er af sen type
med korte, lodrette spærstivere, to lag hanebånd og fortrinsvis tappede samlinger.
Kirken står hvidkalket og blytækt. De rundbuede støbejernsvinduer fra
istandsættelsen 186215 (arkitekt L. A. Winstrup) er 1956—57 (arkitekter: Hol
ger Mundt og Ebbe Clemmensen) blevet udskiftet med trævinduer.
De romanske vinduer har nyere, blyindfattede ruder, i apsis med glasmosaik,
vistnok indsat 1927 (arkitekt Axel Hansen). Fra 1956—57 stammer endvidere
tilmuringen i det højtsiddende pulpiturvindue ved skibets nordøsthjørne, afbankning af vægpuds, gulvene af røde mursten og de nye loftsbrædder i koret;
bjælkelofterne er gråmalede.
Vindfløjen over tårnets vestgavl har fane med årstallet 1757.

INVENTAR
Kirkens indre bærer præg af gentagne, nyere restaureringer, 1862—63 (efter
branden 1860), hvor en del af inventaret fornyedes under L. A. Winstrups le
delse, 1927 under Axel Hansens og sidst 1956—57 under Holger Mundt og
Ebbe Clemmensens.
Alterbordet fra 1957 består af glatte egebrædder. I det tidligere alterbord
fandtes 1862 i altergraven et *relikviegemme 16 (fig. 11), en 3,2 cm lang og ca.
2,7 cm bred blyæske, tildannet af en korsformet udskåret, sammenbøjet bly
plade, på hvis over- og underside er indridset et kors. Heri fandtes nogle
bensplinter indsvøbt i silketøj samt en pergamentstrimmel med minuskelindskriften: »Anno septuagesimo septimo Jouis prox(ima) post Michahelis
Reuerendus In [Chr(ist)o] p(ate)r et d(omi)n(u)s, d(omi)n(u)s Helricus (e)p(iscop)us Sleswiccen(sis) p(ræse)ns sum(m)u(m) altar(e) in honore(m) b(ea)te
Ma(r)ie Virgi(nis) Sancti [La]ure(n)cii b(ea)te Marie M[a]gdalene et Sancti
Andree (con)secrauit cu(m) reliquiis ibid(em) [injclusis Sacramentu(m) (con)firmac[i]on(is)
ibid(em)
(christo)fidelibus
indige(n)tib(us)
ministrando. Joh(ann)es co ...« (»år [14]77 torsdagen næst efter Mikkelsdag har den i Kristo ær
værdige fader og herre, hr. Helric17, biskop af Slesvig, personlig indviet høj
alteret til ære for den hellige jomfru Maria, S. Laurentius, den hellige Maria
Magdalene og S. Andreas tilligemed de deri indesluttede relikvier, idet han
uddelte konfirmationssakramentet til de derværende troende og trængende
kristne. Johannes Co ...«).
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Fig. 6. Hostrup. Indre, set mod vest. Efter restaureringen.

†Sidealterborde, jfr. p. 1556 og †sidealtertavle.
†Alterklæder skænkedes 1668 af Hans Clausen til Solvig9 og 1713 af Hans
Lassæus Nissen14 (sml. lysekrone).
Som alter prydelse tjener en nygotisk predella med to sidespir fra 1927, der
støtter kirkens sengotiske korbuekrucifiks (fig. 8), fra o. 1525. Den 110 cm
høje figurs lændeklæde har en lang flagresnip ved højre side, muligvis er en
lignende gået tabt på den anden side. På det samtidige korstræ er felterne med
oksen og løven gamle. Istandgjort og stafferet 1914 af Wilh. Jensen, Garding18;
på korstræets bagside er bevaret en gammel dekoration af vinranker med drue
klaser, hvidbrune på brun bund. Ifølge kronikken var der i tårnet et stort
krucifiks (antagelig det her nævnte) med †sidefigurer.
Den tidligere altertavle, fra 1862, er et maleri udført af Chr. Andr. Schleisner,
Kbh.15, af den velsignende Kristus, i nygotisk ramme tegnet af Winstrup19;
gråmalet. For tiden anbragt i præstegården.
Af den katolske †altertavle, der skal have vist Maria med barnet, de 12
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apostle20 samt S. Nicolaus og S. Dionysius21, er kun
bevaret den 60 cm høje Dionysius-figur (fig. 7), fra
1400’rnes sidste fjerdedel, rimeligvis fra 1477, det år da
alteret indviedes (sml. relikviegemme), og altertavlen
antagelig opstilledes. 1860 ødelagdes tavlen delvis, da
man havde glemt at slukke alterlysene efter gudstjene
sten, og deres varme satte det gamle træ i glød. Tavlen
blev da fjernet og de enkelte dele »bortgivet eller solgt
til hvemsomhelst«22. Dionysius-figuren fandtes 1926—27
ved genåbningen af vinduet over skibets norddør, hvor
murerne åbenbart har stoppet den ind 1862. Den bar
tydelige spor af brand og nymaledes derfor med olie
farver, der har fjernet enhver karakter fra den karak
teristiske skikkelse. Opsat på skibets sydvæg.
†Sidealtertavle(?).
Hos
Pontoppidan
hedder
det1:
»Kirken har været indviet til St. Jacobus minor, hvis
Billede her findes«. Da denne apostel ikke har befundet
sig blandt den oven for nævnte †hovedaltertavles storfigurer, tør man vel antage, at der her er tale om en
sidealtertavle og da formentlig den foran triumfmurens
sydside.
E. M. 1950
Fig. 7. Hostrup.
Altersølv fra 1914, kopi efter 1592-sættet; oblatæske
Dionysius-figur fra †alter
til
minde om de faldne 1914—18. Sygekalk, fra sidste
tavle (p. 1560).
halvdel af 1800’rne, 12 cm høj, med rund fod, oval
knop, indknebet skaft og højt, udsvajende bæger, hvis skålformede under
del har ciselerede blade. Mestermærke for J. A. Bødewadt, Tønder (Bøje
2889).
Det tidligere, smukke †altersæt, fra 1592, gik til grunde ved degneboligens
brand 1913. Det svarede til altersættet i Tønder (p. 956), kalken endvidere gan
ske til Karlum23, Sydslesvig, og disken til Visby (p. 1358); afbildet hos Haupt
II, fig. 1532. Kalken, der var 21,5 cm høj, havde som Karlum på bægeret gra
verede kartoucher med bl.a. englehoved og Fortitudo over liggende hjort om
givet af hunde samt på den sekstungede fod de fem apostle: Paulus, Judas,
Bartholomæus, Simon og Petrus; på den sjette tunge stod, med versaler, Do
rothea Rantzow24, og D R W W omkring hendes hjelmede våben og herover et
støbt krucifiks under »Anno 1592«. På foden var endvidere graveret: 50 loth,
3 q og HPR samt mesterstemplet KS og et gennemstrøget N i skjold for
den i Sydslesvig kendte såkaldte guldsmed »K S«25.
Alterstager af plet, »Til Minde om Jfr. Laurette Rasch 1860«, to par, henholds
vis 64 og 49 cm høje; kun de sidste er i brug.
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Fig. 8. Hostrup. Korbuekrucifiks, nu alterprydelse (p. 1559).

†Messehagel anskaffedes 1645 til 160 mrk., hvortil sognefolkene »godvilligt
kontribuerede«9.
†Brudesmykke omtalt 178326 som holdt af præsten27.
Alterskranke fra 1862—6314, med støbejernsbalustre formet som træer.
Døbefonte. 1) (Fig. 9), senromansk, af granit, tilhørende den lille gruppe
vestslesvigske løvefonte (sml. Rejsby p. 1160 og Spandet p. 1189). Kummen,
73 cm i tvm., deles af fire menneskehoveder, hvorimellem affronterede løver, i
de to modstående felter med hoved i profil, i de to andre en face. På fodens
ene underkant ses gamle kløvhuller. 93 cm høj. I skibets nordøsthjørne (Mackeprang: Døbefonte p. 286 ff.). *2) Kummen og den øvre del af skaftet med flad
rundstav af en romansk font af grovkornet granit, købt på Solvig mølle, Ho
strup sogn, findes nu i privateje i Ærøskøbing.
Messingfad og -kande 1945, tegnet af Karen Clemmensen. †Dåbstøj holdtes
1783 af præsten26. — †Fontelåg i renæssance, o. 160028.
Korbuekrucifiks, se alterprydelse.
Prædikestol 1862—63, efter tegning af L. A. Winstrup14, i en art renæssance
stil med store rosetter i fyldingerne; samtidig himmel i nygotik. Opgangen,
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tidligere i nord, er siden 1957 fra vest. Gråmalet med lidt grønt og guld. Til
den forrige †prædikestol fra 1611 havde sogneboerne indsamlet 160 mrk. I.29.
Stolestader 30 1956 f. (Ebbe Clemmensen); enkelte af de foregående, fra 1862—
6314, med volutsvungne gavle og pålimede profilknapper, står på pulpituret.
†Lukket stol. »Ein Buhr oder Gesitz« ved trappen i kirkedøren (norddøren)
omtales 1726 som tilhørende Hans Haustedt i Jejsing30.
Pulpiturer i vest og langs skibets nordside, fra 1725, udført af mester Meinhardt Petersen fra Snadebøl, og bygget delvis »i samme form«30 som — og i
hvert fald i nord — med materialer fra det gamle †pulpitur (»ambonium«) fra
1686 eller muligvis et »kerken böhn« fra 1647—489. De ensartede pulpiturer,
der bæres af bjælker forankret i væggene, har storfelter adskilt af smalfyldin
ger med fladsnitornamenter, som ligeledes opdeler frisen, mens postamentet
deles af diamantbosser; sådanne findes desuden midt på storfyldingernes høj
sider, og i disses øvre, afskårne hjørner er der store trekantbosser. I forbindelse
med restaureringen 1862—63 fornyedes 1725-trappen i nordvesthjørnet (atter
ny 1957), og nordpulpituret, der sprang frem foran korbuen, rykkedes tilbage
i linie med korbuevangen14; samtidig fjernedes et †pulpitur fra 172514, på ko
rets nordside. Den nuværende staffering med blålig marmorering er baseret på
ældre forbilleder; de oprindelige farver har været blårød marmorering på kronog fodliste, mens rammeværket var blåt med rød staffering. På et af nordpul
piturets vestligste fag er 1956 afdækket et orlogsskib med dansk flag og vim
pel; de øvrige storfelter er antagelig udsmykket med lignende billeder.
Orgel 1948, bygget af Frobenius og co., med 7 stemmer, et manual og pedal;
det forrige †orgel, fra 185626, havde afløst et over alteret, fra 1830; begge ud
ført af orgelbygger Ohrt, Gram14.
Orgelfaçaden (fig. 10), fra 1635, var indtil 1843—44 rygpositiv i Ribe dom
kirkes orgel, der nævnte år ombyggedes af Ohrt31, og da han 1856 byggede et
nyt orgel til Hostrup, anvendtes Ribe-rygpositivet, der atter fandt anvendelse
i forbindelse med 1948-værket. Det runde midttårn flankeres af karyatider,
hvoraf den ene måske oprindelig har holdt en palmegren, mens den anden har
lagt hænderne sammen til bøn. De spidsvinklede sidetårne flankeres derimod
af hermer, fra syd: Kærlighed (med flammende hjerte), Styrke, Klogskab og
Retfærd. Pryddelenes anbringelse er ikke oprindelig, og de ornamenter, der
nu kroner sidetårnene, er egentlig hængestykker. De tilsatte storvinger, fra o.
1725, med storbladet akantus, er skåret i blødt træ, mens orglets rammeværk
og udskæringer alle er af eg, de vandrette lister og gesimsen af fyr. Sekun
dær, broget staffering med hvide, guldtonede vinger; disse havde oprindelig
umalet kridtgrund med delvis forgyldte bladslyng, mens orglet i øvrigt stod
med træets farve som bund for de brogede ornamenter og lister samt kassette
værk i frise- og postamentfelter.
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E. M. 1937
Fig. 9. Hostrup. Døbefont (p. 1561).

Klingpung 1870, med klokke og rød fløjlspose.
Præsterækketavler. 1) Fra 1700’rne, også med fortegnelse over provsterne i
Tønder provsti (sml. Abildgaards dagbog og kronik). Ottekantet, med påsat
storakantus i de afskårne hjørner og skriftfelt, der foroven og forneden ender i
spids. Rødmalet rammeværk og sort skriftbnnd. 1776 på korets nordvæg, nu
på loftet. 2) Formodentlig fra 1827; høj, rektangulær tavle i profileret ramme,
med topstykke af gennembrudte grene omkring krukke og rektangulært hænge
stykke med påsat roset flankeret af grene og palmetter. Sortmalet med gule
rammelister og ornamenter samt gul skriveskrift på sort bund. På korets
nordvæg.
Præstemalerier. To næsten legemsstore malerier, 227 × 127 cm, olie på lær
red, udført af samme maler, i samtidige, sorte rammer, hvis profilled forkrøbber sig i hjørnerne og midt på langsiden. Helfigurer af præsterne i ornat, stå
ende med lukket bog i højre hånd og ved siden af en pult med opslået bog; i
baggrunden grønt eller blåt draperi32. Nederst indskrift på tysk med forgyldt
fraktur og kursiv på sort: 1) Paulus Claudius, i 28 år sognepræst i Hostrup, f.
i Emmerlev 1614, d. Mikkelsdag 1665, 51 år. 2) Johannes Mauritius, i 29¼ år
sognepræst i Hostrup, f. i Tønder 13. nov. 1639, d. 26. dec. 1695, 56 år og 6
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uger. — 3) Brystbillede, 78,5 × 64 cm, olie på lærred, af sognepræst Georg Eichel,
d. 1767, en face, i ornat, med højre hånds fingre stukket ind i lukket bog. Stærkt
fugtskjoldet og nu uden personalia; i nedre højre hjørne: Rest. A. D. 1914.
W. Jensen, Garding. Nyere, sortmalet fyrretræsramme. 4—7) Fire nyere ma
lerier, udført af maleren C. Tønder, Tønder, af præsterne Friedrich Müller, d.
1827 (bag på lærredet: Malet af C. Tønder 1940. Tønder), Christian Hansen
Hoeck, d. 1873 (sign.: C. Tønder —29), Maurits Mørch, d. 1890, og Joh. Heinr.
Weiland, sognepræst til 1907. Nr. 1—3 i præstegården, 4—7 på loftet.
Lysekrone (sml. fig. 5), i renæssance, fra o. 1600, skænket 1713. Slankt balusterskaft endende i løvehoved med akantussmykket ring i flaben og kronet af
romersk kriger, der har holdt et spyd. Af de 2 × 8 vandret udgående arme er
alle de øvre samt i hvert fald to af de nedre, med roset i nedre ombøjning, for
nyede. På ophængningsstangen, med kugler, er anbragt et symmetrisk skjold,
hvorpå giverindskriften med graverede versaler: »Mons. Hans Lassæus Nissen
Erbgesessen auf Tunde hat zur Hostrupper Kirchen Zierrath diese Crohne
zum Andencken verehret und ist in seinem Gesellen Stande in Gott schlichen
verschieden Ao. 1713 d. 12 Septemper, seines Alters 36 Iahr und darauf in
Tunder Begröbnis ein gesenckt«. I skibet, hvor der også er en krone fra 1948.
†Ligklæde med lagener, som udlejedes af kirken, omtales første gang i regn
skaberne 16809.
Klokke 1790, støbt af Landre, Lybæk. Om halsen, mellem foroven rocailleværk og forneden medaillonophæng, versalindskriften: »Soli deo gloria. Durchs(!)
Feuer bin ich geflossen. I. G. W. Landre hat mich gegossen in Lübeck Anno
1790«. Midt på legemet, under portrætmedailloner og medaillonophæng, »Ich
ruffe die Lebendigen zur Busse und die Todten zur Ruh. Kirchen Iurath
Otto Nissen. Peter Nielsen«. På modstående side: »Herr E. A. von Bertouch
[amtmand]. Herr F. W. Eichel Pastor«. Bocailleværk på slagringen. Tvm. 102
cm. †Klokker. 1644 omtales to klokker, og 1779 nævnes en transport af klok
ken til og fra Rendsborg, hvor den antagelig er blevet omstøbt33.

GRAVMINDER
Mindetavle over 26 i verdenskrigen 1914—18 faldne fra sognet; opsat i lys
ningen i skibets norddør.
†Epitaf. Vinge, o. 1700, med underskåret storakantus om ottekantet felt.
Rødbrun, i feltet Matthæus med sit symbol. Fundet på våbenhusloftet under
sidste restaurering.
Gravsten. O. 1767. »Kirchspiel Voigt« hr. Iens Christiansen, fra Jeising, f. 24.
dec. 1715, d. 6. febr. 1767 i sin alders 51. år, ... uger og 2 dage. »D. S. G. G.«
(dessen Seele Gott gnädig). Rød kalksten, 178 × 115 cm, med riflet kant uden
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Fig. 10. Hostrup. Orgel(façade) 1635 (p. 1562).

E. M. 1950

for karnis. Kartoucheformet skriftfelt med reliefversaler og navnene med store
skønskriftsbogstaver. Under den tyske gravskrift uudnyttet plads til hustru
ens data; herunder citat fra Apoc. 14. cap. v. 13, med reliefskriveskrift. I ste
nens hjørner kranse, hvori der foroven er engel med segl og neg samt kors
lammet med fanen, forneden to monogrammer IC og AI. Mellem kransene
foroven og forneden rocailleværk. Opsat mod våbenhusets østvæg.
Åbne, murede †begravelser. 21. febr. 1752 fik Las Petersen på St. Tønde efter
ansøgning amtmandens tilladelse til for sig og sine arvinger at indrette og ved
ligeholde en begravelse under kirkegulvet mellem mands- og kvindestolene;
herfor betaltes 10 rdl.34. Såvel denne begravelse som andre tilhørende gården
Solvig samt præsterne sløjfedes 186235. — Rester af murede begravelser i ko
ret fandtes ved restaureringen 1956 f.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Hostrup præstearkiv: B d 7 . (1477). 1725—1918. Sager vedr. de kirkelige
bygninger og kirkeinventaret. — Ca 2. 1726—1884. Kirkeregnskabsbog. — Ca 3. 1885—
1910. Kirkeregnskabsbog. — Ca 5. 1898—1912. Kirkeregnskabsbog, udgift. — Cb 1.
1738—1861. Kirkeinventarier og sager desangående. — Cb 2. 1783—1907. Hostrup kir
kes inventarium med tilføjede bemærkninger og »Anhang«. — Tønder provstearkiv:
1636—1763. Kirkeregnskabsbog for Hostrup (uddrag ved J. Hansen, i Sønderjydsk
Maanedsskrift 6. årg., 1929—30, p. 91—94). — Tønder kirkevisitatorium: (aflev. fra Kiel)
C VI 2, nr. 638. 1730—1856. Betr. Kirche zu Hostrup. — C VI 2, nr. 639. 1783. Inven
tarium der Kirche zu Hostrup. — 1862—78. Visitatorialsager fra Hostrup. — Se i øvrigt
arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Kronik 1865 ff. (ved embedet).
— Læg: »Vedrørende Kirken« (ved embedet). — Synsprotokol (ved embedet). — Brev
af 20. dec. 1927 fra sognepræst J. Hansen vedr. restaureringen (j. nr. 426/27, NM). — Kir
keklokkecirkulære af 1918, besvaret 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S.A. ClaudiHansen 1910, Niels Termansen 1922 (forundersøgelse af orgelfaçade og pulpitur) og 1924
(inventar), P. Kr. Andersen 1946 (foreløbig istandsættelse af orgelfaçade) og 1948 (in
ventar) og Mogens Larsen 1956 (forundersøgelse af inventar). — Undersøgelse og be
skrivelse ved M. Mackeprang 1950, Elna Møller og Erik Moltke 1950 og 1954, Knud J.
Krogh 1959.
Haupt II, 575 f. — J. Hansen: Af Hostrup Kirkes Historie, i Sønderjydsk Maaneds
skrift 14. årg., 1937—38, p. 3—11. — H. Petersen, i Den nordslesvigske Kirke (red.
H. Hejselbjerg Paulsen), II, 1948, p. 94—96.
1

Danske Atlas VII, 295. 2 Diplomatarium Danicum 2. rk. IV, nr. 285. 3 Reper
torium 10. aug. 1504, nr. 10135 og 23. febr. 1505, nr. 10320. 4 Smst. 17. nov. 1506,
nr. 10702. 5 J. nr. 344/57, NM. 6 Danske Sagn III, 1895, p. 190, nr. 962. 7 VII,
294, jfr. Schmidt: Helligkilder p. 156. 8 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1836—63,
1875. Visitatsberetninger. 9 Tønder provstearkiv: 1636—1763. Kirkeregnskabsbog.
9a Den i Trap, Slesvig 1864, I, 156 givne oplysning om forekomst af tuf i kirken kan
hverken bekræftes eller afvises. 10 Dette fremgår af nogle fotografier, der blev taget,
da væggene 1956 f. var hugget totalt fri for puds. Biliederne viser dog kun forholdene i
østre del. 11 I denne forbindelse kan nævnes, at dengang hr. Nissen til Tønde blev
begravet 1733, måtte man for at få kisten ind hugge et stykke af muren ved kirkedøren;
det er dog ikke sandsynligt, at døren blev udvidet ved denne lejlighed. Sml. J. Hansen:
Af Hostrup Kirkes Historie p. 4. 12 Disse iagttagelser er gjort på de under note 10
nævnte fotografier. 13 J. Hansen: Af Hostrup Kirkes Historie p. 3. 14 Hostrup præ
stearkiv: (1477). 1725—1918. Sager vedr. de kirkelige bygninger etc. 15 Hostrup præ
stearkiv: 1726—1884. Kirkeregnskabsbog. 16 C. F. Herbst, i Slesvigske Provincialefterretninger. Ny rk. IV, Haderslev 1863, p. 162 f. 17 Biskop Helrik von der Wisch
af Slesvig, 1474—88. 18 Indskrift på korset: Die im Jahre 1914 durchgeführte Wie
derherstellung ist eine Stiftung von Pastor Hansen i. C. d. H. Wiederhersteller: Wilh.
Jensen, Garding. 19 RA. Kortsamlingen. Krigsministeriets aflevering. Mappe 26.
Slesvigske kirker. 20 Trap. Slesvig 1864, I, 156. 21 Abildgaards dagbog p. 161.
22 Brev af 20. dec. 1927 fra sognepræst J. Hansen. 23 Kunstdenkm. Südtondern, p.
131, fig. 195. 24 Fru Dorothea Rantzow til Solvig havde skænket kalken (hvilket an
tagelig vil sige betalt arbejdet) og forgyldningen, mens kirken havde givet sølvet dertil.
Louis Bobé: Bidrag til Tønder Bys og Hostrup Sogns Historie 1540—1692, i SJyAarb.
1905, p. 103. 25 H. Stierling: Goldschmiedezeichen von Altona bis Tondern. Neumün
ster 1955, nr. 936. 26 Hostrup præstearkiv: 1738—1861. Kirkeinventarier etc. 27 1831
nævnes, at det ikke bruges mere og derfor ikke længere holdes af præsten (note 26).

643

HOSTRUP KIRKE

28

1567

Trap p. 365; det fandtes endnu 1861 (note 26). 29 Louis Bobé p. 107 (se ofr. note
24). Ifølge kronikken var endnu i 1865 nogle gamle prædikestolsfigurer og snitværk til
stede. 1927 oplyser præsten (brev af 20. dec.), at gamle folk endnu husker, at stolen lå
på tårnloftet, og at den var af brun og med megen udskæring og forgyldning; dele af
den solgtes. 30 Et stolestaderegister fra 1726 vedr. de †stole omtales i Sønderjydsk
Maanedsskrift 15. årg., 1937—38, p. 9 ff. 31 Trap p. 417; jfr. artikel i Kristeligt Dag
blad 20. april 1948. 32 Malerierne restaureredes 1926—27 (brev af 20. dec. 1727).
33
Kirkeklokkecirkulære; jfr. Tønder kirkevisitatorium: 1730—1856. Betr. Kirche etc.
zu Hostrup. 34 Sønderjydsk Maanedsskrift 14. årg., 1937—38, p. 7. 35 Note 20 og 14.

Fig. 11. Hostrup. *Relikviegemme
i Nationalmuseet (p. 1558).

Fig. 1. Højst. Ydre, set fra vest.

E. M. 1954

HØJST KIRKE
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N

avnet på kirkens værnehelgen er ikke overleveret i skriftlige kilder, men da det beva
rede sidealterskabs (p. 1576) oprindelige plads har været foran alternichen i triumfmu
ren mod syd, der er værnehelgenens vanlige plads, tør man antage, at kirken i katolsk tid
har været viet S. Nicolaus. Kirken betalte i cathedraticum 24 skilling lybsk (sml. p. 1025).
En præst nævnes 12981, men senere i middelalderen havde kirken fælles præst med
Hostrup (p. 1553); 1505 nævnes dog også en kapellan »to Hoyste«2. 1506 bestemte Slesvigbispen, at kirkerne skulde have hver sin præst valgt af menigheden3. 1529 udvidedes
sognet med Alslev og Vester Højst, som hidtil havde hørt til Nørre Løgum sogn i Ribe
stift4.
Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans, efter dennes
død 1580 de gottorpske hertuger indtil 1713—21, da den blev kongelig. Menighedens
gamle valgret bevaredes dog til en viss grad; 1786 præsenterede amtmand og provst,
menigheden valgte, og kongen konfirmerede. Kirken, som ved genforeningen overførtes
fra Slesvig til Ribe stift, er nu selvejende. — Kirken var både 1643 og 1664 udsat for
skader ved krigshandlinger, se f. eks. under altersølv, ligesom den 1615 led under »Vestersøen«s indbrud (Danske Atlas VII, 297). — 1933 indviedes en kirkesal på Ellehus.

Kirken ligger lidt mod øst i sognet i landsbyen Øster-Højst.
hegnes af hække, i vest og syd tillige af jerngitter. 1838 påbegyndtes opførel-

Kirkegården
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Fig. 2. Højst. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1954.

sen af en halvanden meter høj mur5, men enten blev den ikke fuldendt, eller
også var det dårligt arbejde, thi ved kirkegårdsreguleringen 18696 måtte den
til dels nyopføres7. I vest er der en portal fra 1600’rne, i krydsskifte, med rund
buet låge og port; den svarer til Rabsted sydportal (p. 1584), men gesimsen
mangler, og det afvalmede tag er hængt med blå teglsten. I syd er der en låge
mellem to udaterbare, svære, retkantede piller med omløbende bånd og mange
aftrapninger opefter; alle åbninger har tremmelåger. Vestporten er nævnt 1643
og en †stegel (indgang) i øst 16758.
†Kirkeriste. 1654 blev der lavet en egedør ved risten i øst, og 1682 blev ri
stene repareret8.
Kirken består af apsis, kor og skib fra 1200’rne, gotisk tårn i vest og et vå
benhus fra o. 1750 i syd. Orienteringen har afvigelse til nord.
Den romanske bygning, vel den bedst bevarede af egnens teglstenskirker, er
at dømme efter springet i skibets gesimsfrise (godt 1 m fra østhjørnerne) op
ført i to tempi, med apsis og kor først. Materialet er overalt munkesten i ret
regelmæssigt munkeskifte; stenstørrelserne varierer stærkt (korets nordmur:
27—29 × 12—12,5 × 8—8,5 cm, triumfgavl: 25—27 × 12—13 × 8, 10 skifter =
96 cm, skibets sydmur: 27—29 × 13 × 9—9,5, 10 skifter = 107 cm). Korets
sydside har en nyere(?) teglstenssokkel. Apsidens murhøjde er 4,55, skibets
(målt i sydøst) 5,6 m. Alle tre bygningsafsnit har foroven en rundbuefrise over
små, afrundede(?) konsoller; de tre østligste buer i skibets frise slutter sig til
buerne på kor og apsis, resten er noget højere. Herover følger et skifte, der
på apsis, kor og skibets østhjørner (skiftet er her ført om på østsiden) har »tæn
der« af små rundstave (sml. Bylderup p. 1608); på resten af skibets sydmur
Danmarks Kirker, Tønder amt
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Fig. 3. Højst. Våbenhus (p. 1573).

E. M. 1954

er rundstavene erstattet af kantrejste munkesten, og kun på skibets nordmur
har skiftet form af et rigtigt savskifte med tænder af kantrejste sten. Apsiden
har haft tre vinduer, af hvilke det søndre er omdannet i gotisk tid og senere,
mens de to andre står som uregelmæssige tilmuringer. Koret har haft to vin
duer i hver langmur, og skibet har formentlig haft tre, men kun eet i syd og
to i nord er bevaret, i tilmuret stand som korets. Skibets norddør er forsvun
det, syddøren er i brug; udvendig, hvor den sidder i et retkantet, foroven affaset dørfremspring, er den falset og rundbuet (svagt overgribende stik) med
smalle, omkringløbende kragbånd (halvrunde eller affasede i underkanten);
inderkarmene dækkes af en højtsiddende fladbue. — Skibets østre taggavl er
helt bevaret, den vestre kun delvis (sml. tårn); begge har yngre gennemgange.
— Efter opførelsen stod kirken antagelig i blank mur med hvidtet buefrise.
Indre. Apsisbuen, der er en fladtrykt rundbue, viser sig med fals i stikket,
men falsen skyldes resterne af apsidens †kvartkuglehvælv, der sidder tilbage
som en bred skjoldbue; hvælvingen blev muligvis først nedtaget 1905 (sml. p.
1573). Den runde korbue har smalle, mod vest omløbende kragbånd (det søn
dre afhugget) med hulet eller skråkantet underside; buens helstens stik led
sages af to prydskifter med krumme løbere. To rundbuede, ca. 2 m høje side
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Fig. 4. Højst, Ydre, set fra nordøst.
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Ældre fot. i NM.

alternicher flankerer korbuen; nicherne er delvis dækket af skibets gotiske
hvælvpiller, hvis opførelse dog ikke medførte nichernes tilmuring.
Tilføjelser og ændringer. Tårnets bygningshistorie er noget kompliceret og
kan næppe udredes fuldstændigt på grund af de udstrakte, nyere ommuringer
i syd og vest. Der er flere byggeperioder, som alle — også for trappehusets
vedkommende — synes at høre middelalderen til. Materialet er munkesten i
munkeskifte, dels med skråt indtrykkede fuger, dels med midtridsede. Mulig
vis o. 1400 eller kort efter er arbejdet påbegyndt med et lavt, fladloftet tårn
rum, der var indrettet til våbenhus (sml. Nr.-Løgum p. 1527) og tilgængeligt
fra nord gennem en dør. Denne, som i ydre murflugt afsløres af to stabler for
dørfløjen (der var ophængt i vest), er fladbuet indvendig, hvor den flankeres
af to ligeledes fladbuede blændinger. Vestvæggen har tre lignende blændinger,
og spor i syd røber en tilsvarende udformning her. Umiddelbart over blæn
dingerne (i syd og nord 2,2 m, i vest 2,5 m over gulv) har murene et halv
stens tilbagespring, der antagelig har skullet danne vederlag for et nord-sydgående bjælkelag med brædder på oversiden. Det kan ikke afgøres, om et så
dant loft blev indlagt, før byggeplanerne ændredes, og rummet fik sit højt
siddende, otte-delte hvælv med kvartstens ribber og sin store, rundbuede ar
kade til skibet.
100
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Fig. 5. Højst. Indre, set mod øst.
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Adgangen til det mørke mellemstokværk er nu gennem et trappehus i nord.
Dets opførelse må antagelig ses som en direkte følge af tårnrummets overhvælvning, selv om trappen slutter sig til en gennem nordmuren brudt, flad
buet overdør. Tårnets østmur hviler dels på skibets vestgavl, som under tår
nets opførelse blev skalmuret på vestsiden i polsk skifte, dels på en forstærk
ning, der før skibets overhvælvning er opført på gavlens østside; i denne støtte
mur er der to store, rundbuede spareblændinger. Skibets loft er tilgængeligt fra
mellemstokværket gennem en brudt, rundbuet åbning. — Under den ene af
mellemstokværkets oprindelige ankerbjælker er der en afstivning med to fuld
stændig ens stolper, hvis usædvanlige form tyder på, at anvendelsen er sekundær.
Klokkestokværket, som har to fladbuede glamhuller i nord (nyere i syd og
vest), har antagelig været lidt lavere, thi under de to glamhuller er der lod
fuger af to andre, 66 cm brede åbninger, som svarer til en i østmuren bevaret,
fladbuet åbning, der delvis dækkes af skibets tagryg. — Udvendig i nord er der
foroven rester af et savskifte og i øst tre uregelmæssige småblændinger, som
vistnok dækker over tilmurede bomhuller. Tårnet krones af et firsidet pyra
midespir, der kan stamme enten fra »det ekstraordinære kirke- og tårnbyggeri«,
som 1719 havde skaffet kirken gæld6, eller fra 1756, da der solgtes gammelt
tømmer fra »diesjährigen Thurm-Bau«8. I øvrigt har tårnet både i 1600’rne og
senere været udsat for talrige større reparationer, hvorom bl.a. jernankre med
1835 og 1882 minder6.
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Fig. 6. Højst. Indre, set mod vest.
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Våbenhuset (fig. 3), en lille, net bygning i landlig barok fra o. 1750, kan
indeholde ældre murværk; dens nærmeste parallel er våbenhuset på sydsiden
af Kliplev kirke (Åbenrå amt). — 1852 (sml. jernankre)9 blev tagblyet erstat
tet af tegl10, og det har nok været ved denne lejlighed, at langmurene blev
forhøjet og tagrejsningen ændret (tagryggen bibeholdtes).
Tagværker. Apsidens oprindelige egetagværk er meget lidt suppleret, men
af korets og skibets er der kun små rester tilbage; på skibets nordmur ligger
nogle bjælkeender og et stykke af den oprindelige, 45 cm brede murrem med
stor kam. Også spirets og våbenhusets tagværk er næsten fornyet, af fyr.
Kirken er hvidkalket og blytækt, våbenhuset dog tækket med blå teglsten.
På blytagene er der årstal og kirkeværgeinitialer fra 1800’rne. Det indre er
hvidkalket med undtagelse af apsiden, der står i blank mur op til træhvælvin
gen fra 190511. Våbenhuset har bræddeloft. Alle vinduer har nyere, rundbuede
trækarme; vinduernes indersmige har erstattet false, som antagelig hørte sam
men med de fladbuede stik, der spores over flere af de nuværende vinduer.
Under stolestaderne er der gulv af gule mursten, i midtgang og kor af firkan
tede, gule og sorte fliser, nedlagt henholdsvis 1894 og 1898; sidstnævnte år for
højedes korgulvet, der nu er hævet to trin over skibet15. I 16—1800’erne har
der været utallige reparationer af kirken, men kun dem der omtales i regn
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skaberne for 1784, 1850’erne og 1880—826, synes at kunne gøre krav på be
tegnelsen hovedreparation.
Solskive fra 1796, af eg; på våbenhusgavlen. 1652 købtes »ein new †sonnenbrett«8.
Vindfløj fra 1612, el primitivt dragehoved med udstansede initialer og års
tal: HIMP 1612 (hr. Johannes Mauritius, provst), BP og NK 1757 (Bal
thazar Petersen og Nicolaus Knutzen, henholdsvis provst og præst) samt 1855.

KALKMALERIER
Malerier fra 1501 (sml. fig. 5-6), afdækket 1925, opmalet 1927. Den enkle,
men friskt udførte dekoration på korets og skibets hvælv findes ikke blot i
sønderjyske kirker (sml. Højer, p. 1031), men også i nørrejyske og fynske. Bu
ernes sparre- og siksakmønster, de degenererede krabbeblade, de små gavle
med tre blade omkring en roset og kronet af en stiliseret dobbeltlilje, liljeroset
ten i hvælvtoppen samt farverne rødbrunt og lysegråt (ofte tillige sort)12, alt er
så karakteristisk for alle kirkerne, at der sikkert er tale om en omvandrende
kunstner. Dateringen: »anno d(omi)ni mdl«, med minuskler, står i skibets østligste kappe. Omkring kappernes trækhuller er der malet enkle figurer og bo
mærker. — På korets sydvæg ses eet af de ialt otte indvielseskors, som afdækkedes i koret. Muligvis blev malerierne dækket 1653, da hele kirken hvidtedes
indvendig8. I korhvælvingen står: »Renov. MCMXXVII J. C. Jensen«.
En †dekoration fra 1907(?)13, romaniserende på korbuen, gotiserende på
ribberne, fjernedes 1925—27.

INVENTAR
Alterbord, muligvis oprindeligt, muret af munkesten, stærkt overpudset,
under apsisbuen, 98 cm højt, 170,5 cm langt og 99 cm bredt.
†Sidealterborde (sml. alternicher). Ifølge Danske Atlas 1781 (VII, 296) »har
neden for Choret paa Nørre og Syndre Side i Pavedømmet staaet 2 Altere, som
nu ere borttagne, men Altertavlerne med Helgens Billeder sidde der endnu og
bevise, at om ikke heele Kirken, har dog i det ringeste det eene Alter været
indviet til St. Nicolaus«.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl, med guldgaloneret kors og nedre kant.
Altertavlen (fig. 7) er en gotisk pentaptych fra 1400’rnes sidste fjerdedel,
tilhørende den store værkstedsgruppe Aller (Haderslev amt p. 266), Spandet
(p. 1188), Daler (p. 1342) m.fl. og i sin opbygning nøje beslægtet med de to
sydslesvigske tavler i Kating og Tating (Kreis Eiderstedt) fra samme værk
sted, men noget omdannet 1702, og de to yderfløje er nu anbragt således, at
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Fig. 7. Højst. Altertavle (p. 1574).
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man kun kan skimte malerierne (vel fra 1702). Såvel i midtskabet som i apostel
fløjene går værkstedets forskellige persontyper igen. Apostlenes pladser kan
nøje bestemmes, dels efter skikkelsernes konturer i kridtgrunden, dels efter
malede numre både i bagklædningens kridtgrund og på figurernes hulede bag
side, med minuskler fra a—m, således at Jakob major (der står øverst til højre
i nordre fløj) er mærket a, Andreas og Peder (ved siden af) henholdsvis b og c;
herefter fortsættes med apostlen nederst til venstre i nordre fløj og hans side
kammerater, der er mærket d —e — f, videre øverst fra venstre til højre foroven i
sydfløjen: g — h — i, og forneden, ligeledes fra venstre til højre: k — l — m.
Apostlenes orden er da, for så vidt de kan identificeres, følgende, øverste række
tværs over: Peder (fig. 8), Andreas, Jakob major — Filip? (sekundært spyd
i højre, bogpose i venstre), Johannes, Bartholomæus. Nederste række tværs over:
— ? — (højre hånd på bryst, sekundær sav i venstre — Simons symbol),
— ? — (skægløs, med bog og sekundært sværd), — ? — (ubestemmelig
rest af attribut i højre) — Matthæus (bog holdt med begge hænder), — ? —
(bog i højre, sekundært spyd i venstre), Matthias (fig. 9—10); heraf fremgår, at
rækkefølgen har været en variation af evangeliernes orden. Bartholomæus’
højre hånd tilhører i virkeligheden Longinus. Tavlen har de almindelige sen
gotiske profiler (bagsidens rammeværk på fløjene skråfaset); de inderste fløje
er sinket sammen, de yderste har slidsfals. 1652 blev alteret ifølge Danske
Atlas (VII, 296) fornyet, men tilsætningen af det udsavede topstykke og ind
skuddet af de to planker over og under predellaen hidrører sikkert fra 1702,
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et årstal, der dels er malet på midtstykkets nederste rammestykke: »M. 1702«,
dels uddrages af en kryptografisk indskrift med gule versaler på listen under
Golgatha-relieffet ved sammenlægning af de »store« romertal: »Reparatum est
ae renovatum hoc altare anno qVo paX et VerbVM DVretqVe In seCVLa
pernIX« (»dette alter er istandsat og fornyet i året, hvor freden og ordet skal
bestå, varig i århundreder«). Mens de gotiske dele står med en grel, nyere staf
fering, hvorunder skimtes en ældre (med meget rødt på apostlenes dragter)
samt lidt oprindeligt guld på kridtgrund, er der på siderne af predellaen be
varet 1600tals skrift, formodentlig fra 1652, gul fraktur, i nord: »Jesu Christi
Guds Søns Legome, som jeg nu haffuer annammet« etc., og i syd: »Jesu Christi
Guds Søns blod« etc. De 1702 tilsatte dele står med samtidig staffering, på den
nederste planke et nadvermaleri (kopi efter Leonardo da Vinci) flankeret af
brunlige akantusblade på rød grund og topstykket med Salvator-medaillon
flankeret af engle og gråhvide akantusblade. Fra denne tid stammer sikkert
også malerierne på bagsidens fløje, der som nævnt er utilgængelige. På predellaens forside er der nyere, hvid fraktur: nadverordene, hvorunder skimtes til
svarende fraktur på hver side af en akantusbladkrans.
Sidealtertavler. Som ovenfor omtalt har der været to sidealtertavler foran
nicherne på hver side af triumfbuen, det ene med S. Nicolaus (Danske Atlas),
det andet »med Mariæ Billede og tvende Helgene« (Abildgaard 177614, og det
eneste af denne omtalte); man tør med sikkerhed gå ud fra, at Maria-alteret
stod på korbuens nordside, der var Maria-alterets faste plads, mens Nicolaustavlen har stået foran sydnichen, der var forbeholdt kirkens værnehelgen.
Indtil 1956 stod et alterskab med Maria i skibets vestende, skjult bag org
let, men dette år indsendtes det til Nationalmuseet for at gennemgå en under
søgelse og konservering. Her afsløredes, at selve skabet, hvad der fremgik af
en malet minuskelindskrift i smalfeltet under figuren, oprindelig havde rum
met S. Nicolaus; Mariafiguren var senere overflyttet hertil tilligemed et par
fialespir, dele af en rosenkrans samt en flad kølbuebaldakin med stavværk,
der var anbragt i omvendt stilling forneden på tavlen.
Maria-altertavlen (fig. 11), fra o. 1500, har været et skab, hvis indre bredde
af kølbuebaldakinen angives til ca. 95 cm, med to fløje, hver med sit skårne
eller malede helgenbillede (jfr. ovfr.). Til siderne har stået de nu til Nicolausskabet overflyttede, afkortede fialespir, der har mistet deres vandnæseprofiler
og sokler. Selve Mariafiguren har været omgivet af en rosenkrans med store
roser for pater noster og små for ave Maria; kun en del af roserne er overflyt
tet til Nicolaus-skabet, hvor de er anbragt i en spidsbue, der hviler på fialespirene; de er bagpå nummereret med romertal. Mariafiguren, der er 136 cm
høj og skåret efter samme forlæg som Madonna fra Øsby (Haderslev amt p. 486,
sml. også Toftlund smst. p. 835), men ikke af samme hånd, er et noget pro-
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Fig. 8—10. Højst. Apostelfigurer fra altertavlen. 8. S. Peder.
9—10. S. Matthias (p. 1575).
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vinsielt arbejde, med det lidt stive foldekast, det stereotype hår, kronens an
bringelse på Marias hoved, ligesom hendes og barnets ansigtstræk (bemærk
især udførelsen af Marias mund) røber en mindre rutineret billedskærer. Figu
ren er nu hvidmalet med forgyldt krone. Oprindelig har Maria haft forgyldt
hår, gyldent slag med smalteblåt foer, skoen mønjerød med sort sål.
Nicolaus-altertavlen, fra o. 1525, måler 185 × 101 cm; hængsler til begge si
der viser, at to fløje er forsvundet. Til dette skab hører kun de slanke, snoede
fialesøjler og den fint skårne baldakin af det sengotiske, tidselagtige bladværk
med blomster. Rammeværket er sinket sammen, i de lodrette rammestykker
er der et rundt »lufthul«. Af den oprindelige staffering fandtes få rester beva
ret. Skabets baggrund har haft guldfarvet sølv, og forneden var der rest af en
cinoberrød kant, sikkert fra tæppefrynser, som har været opdelt i flere farver.
Karmenes indersider har været cinoberrøde ligesom nedre smalfelt med den
neapelgule minuskelindskrift: »Scts nicolaus Ora pro nobis deum« (»S. Nicolaus,
bed (til) Gud for os«). De snoede søjler bar spor efter rødt, blåt og sølv. Balda
kinens bladværk har været forgyldt med sølvfrugter, rammekanten forsølvet
med hulkel i blå smalte. Den nuværende, senere staffering bibeholdtes; under
den konstateredes en anden, også sekundær. Figuren solgtes 18736 eller 187415
til en opkøber16.
†Figurer. 1873 solgtes nogle gamle »billeder« i kirken6.
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Altersølv. Kalk anskaffet 1631, 19 cm høj, samlet af dele Ira forskellige ti
der: fladtrykt, gotisk knop med gennembrudte stavværksvinduer på over- og
undersiden og rudebosser med minusklerne »ihesus«, tilhørende skaftled med
graverede blade samt krave. Den sekskantede fod er fra o. 1600, med fodplade,
standkant med rude mellem lodrette, dobbelte småstave (ruderne gennembrudt
af rundt hul) og støbt, fastnittet krucifiks på graveret kors. På en af fodens
sider graverede versaler: »Præposito Iohanne Mavritio, pastore Iohanne Prætorio Anno 1631«, på en anden: »Compararunt sibi calicem hunc cum patina
ecclesia Hoistensis cum parochianis« (»da J. M var provst og J. P. præst, an
skaffede Højst kirke med sogneboere sig denne kalk og disk«); nyt bæger.
Disk 1631, med pånittet rand, hvorpå graverede versaler: »Hoc est corpus
meum« (»dette er mit legeme«), afbrudt af cirkelkors med fligearme på dobbeltskraveret bånd. 1883 fik guldsmed Lassen i Flensborg 11 mk. for en »sølvoblattalerken«6. Oblatæske af messing 1895 med giverindskrift (past. A. Matthiasen Hansen) indprikket under bunden17. Alterkande 189818, af plet; den
tidligere, af københavnsk porcelæn, anskaffedes 185719. — Ifølge Danske Atlas
(VII, 296 f.) »blev Kalk og Disk, Messeklæder og en Capital af 2000 Mark
Lybsk bortstiaalet af Kirkens Skab« 157620. 1629 blev ligeledes ifølge Danske
Atlas to kalke med diske stjålet. 1643 hedder det i regnskaberne8: »2 flaschen
thor Kercken maken laten, dewile de vorigen van den Schwedischen Hütern
weggenamen«. Samtidig blev en kalk og flaske af tin lavet »tho den Kranken«.
— Sygekalk o. 1800, 10 cm høj, med rund fodplade og keglestubfod med nedre,
flad rundstav under platte, keglen punslet med »hvirvel«-bånd, kugleformet
knop direkte på foden og herover højt cylinderskaft; på det store, ægformede
bæger er der ciselerede bladguirlander med lille blomst. To ens mestermærker,
P H i rektangel, og utydeligt bymærke under fodpladen, for Tønderguldsme
den Poul Hansen (Bøje p. 417)21. Samtidig, glat disk. Oblatæske 1883, af plet.
Alterstager, to par, sengotiske af form, men sikkert fra slutningen af 1500’rne.
1) 45 cm høje, med ens, ret hulet fod- og lyseskål og tre, i tværsnit nærmest
spidsovale ringe om cylinderskaftet; fra lysetornen udgår to lysepiber med
nedhængende, gennembrudt krave. 2) 29 cm høje, med klokkeagtig, lav fod,
konisk lyseskål med slappe profiler og to skaftringe af form som fladtrykte
kugler; spor efter tre ben; lysetorn med piber, der ved skålens overside er om
bøjet i en volut. Under sager ude af brug nævnes 1881 to †tinstager 22 .
†Røgelsekar, smukt, med kæder, skal være forsvundet i 1870’erne15.
†Ildfad 15 , ifølge Haupt (jfr. II fig. 1531) lignende det i Rabsted, dog »noch
roher«; 1656 købtes et »Fewerfass«8.
†Brudesmykke. I inventariet 178223 siges, at »Karstel- oder Tauf-Zeug
samt Braut-Schmuck« tilhører præsten.
Alterskranke 186811, af vanlig type, med støbejernsbalustre som træer.
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Døbefont, romansk, af granit, af ar
kadetype, med ringe om eller i stedet
for kapitælerne; i tre arkader findes et
relief, en nøgle med dobbeltkam, lilje,
flakt fugl. Konisk skaft med rundstav.
Firkantet fod med halvfigurer på hjør
nerne (sml. fig. 13), den ene med pandeog kort sidehår, en anden med tonsur, de
tre iført lange kapper, den fjerde, med
hænderne i siden, synes klædt i et folde
rigt gevandt eller skørt. På fodens tre
sider, under en tresidet portal eller mel
lem to flade stave ses relieffigurer: firblad med blomst, to sider med en lilje,
den fjerde side tom. På kummens side
en jernøsken fastgjort i bly. Oliemalet.
Under korbuen mod nord. (Mackeprang:
Døbefonte p.419). Dåbsfad, af tin, 1930,
med tre fisk i bunden. I inventariet
178223 hedder det: Der er intet døbebækken; først 1861 synes man at have
fået et sådant (»Døbefad med Skaal«6,
der i et senere inventarium19 omtales
L. L. 1956
som et lakeret »Sinkfad« med messing
Fig. 11. Højst. Sidealtertavle (p. 1576).
skål). †Fontehimmel 1616, stafferet 1694
(Danske Atlas VII, 296).
Korbuekrucifiksgrnppe, med sengotiske sidefigurer, fra slutningen af 1400’rne
eller o. 1500, mens den korsfæstede ifølge indskrift er skænket 1744; den nyskårne figur er sikkert at betragte som en tidspræget kopi efter den oprinde
lige, der kan have været af type som Burkal (p. 1636). Mariafiguren (fig. 12),
ca. 140 cm høj, holder (som Skrydstrup, Haderslev amt p. 683 o.a.) hoved
klædet i venstre hånd, mens højre holder kappen oppe; hun er sikkert skåret
efter samme forlæg som Burkal-Tandslet Maria, mens den ca. 146 cm høje
Johannes med bogposen vel står de tilsvarende sidefigurer nær, men ikke har
samme forlæg. Korset er sikkert samtidigt med Kristusfiguren og har ved hvert
firpas med evangelistsymbolerne fire gotiske korsblade. På den bærende bjælke
står med hvid skriveskrift på sort (en ældre, tilsvarende frakturskrift spores
nedenunder): »Nicolau(!) Nielsen aus Lundsgard hat aus Christlicher Liebe,
der Kirchen zu Zierath dieses Creutz Fix hieher setzen lassen. Wie auch zu
gleich nebenstehende Bilder auf Schildern und Vergülden lassen Anno 1744«.
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For enden af denne indskrift ses, under den sorte maling, med skriveskrift:
»Gemalt und vergoldet 1878«24, og denne staffering har gruppen endnu. Indtil
1855 i korbuen15, nu på skibets nordvæg.
Prædikestol med reliefskåret årstal 1603, af Tøndertype, og især Ballum (p.
1412) og Døstrup (p. 1514) nærstående. Planen har det vanlige karnapfrem
spring, men stolen er nu kun på seks fag, idet opgangsfeltet mangler. Arka
dernes relieffer forestiller: fødselen, dåben, Kristus på korset mellem Johannes
og Maria, opstandelsen, himmelfarten og Kristus som verdensdommer. Relief
indskrifterne på latin i frise- og postamentfelter er Tøndertypens stadigt gen
tagne, i frisen: Himmel og jord skal forgå etc., og f.eks. i postamentfelterne
under himmelfart og dommedag: »ascendo ad patrem mevm et patrvm vestrvm — inde ventvrvs est ivdicare« (»jeg stiger op til min fader og til eders fa
der — derfra vil han komme at dømme«). Fra den forsvundne underbaldakin
stammer antagelig et »troldehoved« (fig. 14), nu opsat på en af de nye bærebjælker. Den samtidige himmel har ligeledes Tøndertypens gængse form og
indskrift: Det er ikke eder, som taler etc. efterfulgt af: Din prædiken er sand
hed, ligeledes på latin. Ifølge en malet indskrift på den smalle liste over hængestykket med årstallet er stolen »Staffirt Ao 1694 in April Monat«: brunt ramme
værk, hvide søjler samt rødt på bueslag og lister. Himlens kvadratfelter er blå
med hvide lister, rosetter og hængedue; reliefindskrifterne hvide på sort bund.
1857 blev stolen renset og lakeret5. †Sandur 22 , ude af brug, omtalt 1881.
Stolestader i nygotisk stil 189811. 1673 blev de søndre kvindebænke i koret
fornyet8. 1856 bestemtes det, at fruentimmerstolene skulde have rygstød som
mandfolkenes25. Solviggård havde tidligere stole i kirken26 (jfr. †begravelse).
†Brudestol fra 1674, hvori der 1745 var »6 Stände«8; af disse havde
»Kirchspielvoigt Johannes Ewaldt« det ene til sig selv eller sin hustru gratis
og for livstid, de øvrige fem lejedes ud.
†Geværskab i våbenhuset til landmilitsen27.
Orgel 1890, fra Marcussen og søn, Åbenrå, med to manualer og pedal; ti
stemmer. Facade i nygotisk stil, 1891, udført af Lorensen, Alslev. Orglet står
på et pulpitur fra samme år, med buet rækværk af drejede balustre. Egetræsmalet. Trappe fra 189711.
Pengeblok, o. 1800, ottekantet, med eet vandret jernbånd, jernlåg med skål
formet pengetragt og korslagte jernbånd endende i tre hængsler, nu uden låse.
Ved vestindgangen.
Klingpung med drejet skaft, messingskaft-tap og -ring, der slutter sig til
tappen ved drevne, fligede blade; nyere, brun fløjlspose med sølvfrynser og
kvast (1865 var den sort)19. Ude af brug. På triumfmurens østvæg.
Salmenummertavler, til ophængning af tal; fem, †sortmalede, antagelig til
påskrivning med kridt, omtales i inventariet 186519.
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Luthertavle, anskaffet 1884 i an
ledning af Luther-jubilæet 10. nov.
1883.
Portrætmedaillon
af
hvidt
28
marmor i sort marmortavle . På
triumfvæggen mod nord.
Klokker. 1) 1752, støbt af Johann
Andr. Bieber og søn. Klokken, 90
cm i tvm., har om halsen en tom
frise mellem akantusbladrækker og
en tilsvarende på slagringen mellem
relieflinier og bladrække. På korpus
indskrift med versaler: »Ich leute
zum gebet / zur predig zu den lei
gen / ich melde feuer und krig(!)
/ ich gebe frieden zeigen / gieb Iesu
dasz mein thon / in fried und freuden schal / bewahr dasz land fur(!)
pest / fur(!) krieg und über fall«.
E. M. 1954
Herunder: »Me fecit me. Iohann
Fig. 12. Højst. Maria ved korset, detalje (p. 1579).
Andreas Bieber & sohn in Hamburg
anno 1752«. 2) Genforeningsklokke 1920, støbt i de Smithske Jernstøberier,
Ålborg, med vers af Kai Hoffmann29. †Klokker. 1685 synes den store klokke
ringet itu ved de kongelige dødsfald [Frederik III. og hans dronning]30. Danske
Atlas (VII, 296) siger, at begge klokker var støbt 1752. Forgængeren for genforeningsklokken blev smeltet til krigsbrug 1917. Den var støbt af Beseler i Rendsborg 18546 og havde foruden Frederik VII.s monogram følgende indskrift:
»Kirkeklokke for Højst Menighed, støbt 1854, medens Arthur Christian Detlev
Ludvig Eugenius Greve af Beventlow var Amtmand, Odin Wolff Tidemand
Provst, Sabinus Høgsbro Præst, Eskild Povlsen Callesen og Hans Nissen Hansen
Kirkeværger. Me fecit J. F. Beseler i Bendsborg11, samt et vers af Ingemann.

GRAVMINDER
Grausten. 1) O. 1700, med næsten udslidt primær og sekundær indskrift (re
liefversaler), sidst lagt over sognepræst Espen Petersen Hørup [sognepræst til
1717, gift 1732 med Mette Magdalene, datter af forgængeren, Niels Ewald (dig
teren Johs. Ewalds farfar)]. Gråhvid kalksten, 207 × 152 cm, med stort, ovalt
bladkransfelt omgivet af stærkt fligede akantusblade, der forneden omslutter
et englehoved, foroven Kristus på korset mellem to grenindfattede monogram
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mer, det ene udslidt (M og D kan
skelnes). I våbenhuset siden 1895,
tidligere »im Kirchensteig«15.
2) O. 1781. Thomas Bonnichsen, »Kirchspielvoigt« i Hoilm,
d. smst. 8. marts 1781, 57 år.
Rødlig kalksten, 181 × 123 cm,
med
reliefversaler
(gravskriften)
og relief-skriveskrift (opbyggelige
ord) i stort, indtunget felt flan
keret af den opstandne trædende
på slangen og Kristus på korset,
begge scener over kranie på po
stament. Over skriftfeltet krone
i bladkrans holdt af engle, nederst
Memento mori (liggende barn).
De bastante figurer henviser ste
nen til samme værksted som f.
eks. Friderich Nielsens gravsten
E. M. 1954
i Mjolden (p. 1456, nr. 9). På kir
Fig. 13. Højst. Fontefod, detalje (p. 1579).
kegården, syd for skibet.
†Begravelse, under koret, »lige for Alteret«26 og »omtrent 4 alen i firkant«5 til
hørende gården Solvig, blev lukket 185515.
28
mindetavler 31 for sognets faldne i første verdenskrig er indmuret i et mo
nument på kirkegården.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Højst præstearkiv: Af pakken Bd 5. 1818—1923. Sager ordnet efter akt
fortegnelsen, lægget: II 9. 1842—1923. Kirkelige byggesager. — Ca 1. 1696—1888. Højst
kirkeregnskabsbog. — Ca 3. 1887—1921. Kirkeregnskabsbog. — Ca 4. 1898—1922.
Kirkeregnskabsbog. — Cb 1. 1782—1898. Kirkeinventarier. — Tønder provstearkiv: Af
pakken: sager vedr. Højst sogn I, læggene (1605) — 1729. Ang. byggearbejder ved de
kirkelige bygninger. — 1636—1860. Kirkeregnskabsbog for Højst. — (1506)-16661743. Kirkeinventarier og indberetninger om indtægter m.m. — 1674—1707. Ang. stole
staderne. — 1838—57. Bausachen, Kirchhof. — Tønder kirkevisitatorium: uden år. Vi
sitatorialsager fra Højst. — Aflev. fra Kiel: C VI 2, nr. 634. 1702—1852. Betr. Kirche
etc. zu Hoist. — C VI 2, nr. 635. 1782. Inventarium der Kirche zu Hoist. — Se i øvrigt
arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Kronik 1903 ff. (ved embedet).
— Kirkebeskrivelse 1927 ved sognepræst P. Schülein (afskrift i NM). — Kirkeklokke
cirkulære af 1918, besvaret 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi Han
sen o. 1910, Niels Termansen 1923 (forundersøgelse af altertavler) og 1926 (afdækning af
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kalkmalerier), P. Kr. Andersen 1935 (forundersøgelse af inventar) og N. J. Termansen
1956 (istandsættelse af sidealtertavle). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller,
Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1954.
Haupt II, 573 ff. — Lars Møller Nielsen, i Den nordslesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 113 ff. — Max Rasch: Ein Streit um die Hoister Kirchen
glocken, i Der Nordschleswiger, Åbenrå 13. okt. 1954 (udklip i NM) [indeholdende pastor
Niels Knudsens udførlige beskrivelse i kirkebogen af omstøbningen 1752 samt medde
lelse om de omstøbte klokker].
1

Diplomatarium Danicum 2. rk. IV, nr. 285, jfr. nr. 288. 2 Repertorium 2. marts
1505.
Smst. 17. nov. 1506. 4 S. R. D. V I I I , 29 ff. 5 Tønder provstearkiv: 1838—
57. Bausachen, Kirchhof. 6 Højst præstearkiv: 1696 1888. Højst kirkeregnskabsbog.
7
Tønder kirkevisitatorium: u. år. Visitatorialsager etc. 8 Tønder provstearkiv: 1636—
1860. Kirkeregnskabsbog etc. 9 5-tallet må på grund af sin form snarere henføres til 1700’rne,
og det kan tænkes, at det tidligere har indgået i et årstal, som angav opførelsesåret.
10
LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1836—63, 1875. Visitatsberetninger. 11 Højst
præstearkiv: af pakken Bd 5 etc. 1842—1923. Kirkelige byggesager. 12 Muligvis har
der i Højst kor også været gult, sml. Niels Termansens indberetn. 13 Højst præste
arkiv: 1898—1922. Kirkeregnskabsbog etc. 14 Abildgaards dagbog p. 161. 15 Højst præ
stearkiv: 1782—1898. Kirkeinventarier (anmærkning under året 1888). 16 Den af
Haupt (p. 574) nævnte statue, »angeblich ein Cardinal, mit Hut (Jac. d. Aelt.)« er anta
gelig den omtalte Nicolaus-figur. 17 Ifølge inventariet (note 15) skænket af pastorinden.
18 Skænket af Andreas Andersen og kone, Wittegård (note 15). 19 Note 15, inventa
rium ca. 1865. 20 Jfr. rgsk. for 1697 (note 6) samt SJyAarb. 1941, p. 9. 21 Se: Sig.
Schoubye: Guld- og sølvsmedemærker fra Tønder og Tønderegnen, Tønder 1958, nr. 69.
22 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1879—1920. Ang. kirkebygninger og deres inven
tar. 23 Tønder kirkevisitatorium: 1782. Inventarium etc. 24 Ifølge overslag skulde
gruppen renses og lakeres 1857 af maler And. Chr. Petersen (note 5). 25 LA. Åbenrå.
Tønder kirkevisitatorium: 1856—62. Visitationsprotokol. 26 Danske Atlas VII, 296.
27
SJyAarb. 1941, p. 40. 28 Købt hos brdr. Weschke, Atelier für Kunstgegenstände
(note 11). 29 De sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 26 f. 30 LA. Åbenrå. Carsten
Petersens privatarkiv: saml. ang. kirker i Sønderjylland. 31 Leveret 1918—19 af Mad
sen, Rotenkrug (note 13).
3

E. M. 1954

Fig. 14. Højst. Prædikestolsdetalje
(p. 1580).

Fig. 1. Rabsted. Ydre, set fra syd.

V. M. 1954
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irken, hvis værnehelgen ikke kendes, betalte i cathedraticumafgift 24 skilling lybsk
(jfr. p. 1025), men om forholdene i middelalderen vides i øvrigt intet1. — Ved re
formationen kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans, efter dennes død
1580 de gottorpske hertuger, fra hvem den 1713—21 kom til kongen. Menighedens gamle
valgret var endnu i 1700’rne og 1800’rne i behold ligesom i Højst (p. 1568). Efter gen
foreningen lagdes kirken, som nu er selvejende, fra Slesvig til Ribe stift.
Angående skade ved krigshandlinger, se stolestader p. 1599, dørfløje p. 1600 og sejer
værk p. 1601.
Angående nyere sagn om øksekastende kæmper, se Bylderup p. 1606.

Kirken ligger nordøstligt i byen2 og lidt mod syd i sognet. Kirkegården, der
i nyere tid er udvidet mod nord, hegnes af kampestensdiger. Østsiden og en
del af sydsiden er sat af rå, stablede sten, resten af sydsiden og vestsiden af
kløvsten i cement3. Der findes tre murede kirkegårdsportaler (sml. fig. 3);
den vestre, af små sten, med rundbuet åbning og aftrappet gesims, er muligvis
fra 1637, da kirkegårdsportene istandsattes grundigt4, mens de to andre, af
store, røde sten i krydsskifte, formentlig er noget ældre. Portalen i syd, endnu
kaldet »dødeporten«5 (sml. fig. 1), har både fodgængeråbning og køreport, den
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Fig. 2. Rabsted. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1954.

sidste med retkantet, foroven aftrappet spejl på den indvendige side. Åbnin
gerne såvel her som i østportalen er rundbuede og falsede (med kvartrundt og
affaset led på ydersiden), og under tagskægget er der en to skifter høj gesims
med savskifte i underkanten. På indersiden har flere af åbningerne svære kram
per hørende til ældre dørfløje (de nuværende er lave tremmelåger). 1640 fik
sydporten store låger, og 1644 betaltes snedkeren for en ny østportdør. 1665
og 1668 brugtes betegnelsen »Stegel« om hver af de tre indgange4.
†Kirkeriste. Ristene i vest, syd og øst er første gang nævnt henholdsvis 1640,
1641 og 16474.
†Ligvognshus i søndre dige, øst for portalen, opført o. 18776, nedrevet 1958.
Fritstående †træklokkestabel(?). 1746 var »das sogenannte Glocken-Hauss
bei unser Kirchen -Thurm« så bygfældigt og beskadiget, at det ikke lod sig
reparere på stående fod, hvorfor det foresloges nedbrudt og genopført fra grun
den7. Da »Glocken-Hauss« ifølge de givne oplysninger ikke kan dække over
det gotiske tårns klokkestokværk (således som det ellers kan være tilfældet),
er det muligt, at kirken har haft en fritstående stabel indtil 17468. To middel
alderlige(?) egeplanker, der i skibets midterste fag er benyttet som underlag
for stolesæderne fra o. 1750, kan måske henføres til en klokkestabel. Plan
kerne (sml. fig. 12), som har henholdsvis syv og otte buer i undersiden samt
svalehaleudskæringer for lodrette planker, er ca. 590 cm lange, 30—34 cm
høje og 9 cm tykke9.
Kirken består af romansk kor (med †apsis) og skib, senromansk vestforlængelse(?), unggotisk korforlængelse, et våbenhus på vestforlængelsens sydside
Danmarks Kirker, Tønder amt
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og et tårn, begge sengotiske, samt et vindfang fra 1600’rne(?) på korets syd
side og et trappehus på tårnets nordside fra 1746. Orienteringen har mod sæd
vane afvigelse til nord.
Bygningens romanske del er over en skråkantet granitkvadersokkel opført
af rå kamp med let tilhugne hjørnekvadre (sml. Tinglev p. 1644). Korets mur
højde over soklen er ca. 5,25 m, skibets 5,65. De krumhugne sokkelkvadre fra
†apsis, der blev nedbrudt i unggotisk tid, er genanvendt under korforlængel
sen. Hver af korets langmure har to ret små, oprindelige vinduer, som synes
at være sat af kampesten, men murværket er dog så stærkt flikket og pudset,
at det ikke kan afgøres med sikkerhed. Under det vestre i syd, det eneste åbne,
findes en oprindelig præstedør, som indvendig har vandret afdækning.
Skibet, der i sin ældste skikkelse næppe har omfattet mere end de to østre
trediedele af det nuværende skib, synes at være blevet delvis ombygget alle
rede ved vestforlængelsens opførelse; det er muligt, at denne forlængelse i
virkeligheden er at betragte som en fuldendelse af det romanske skib (sml.
tagværker). — Det eneste synlige spor af det første vinduessæt i skibets ældste
del er østkarmen af det østligste nordvindue.
Indre. Triumfbuen i den skæve triumfmur har 25 cm høje kragbånd med
skråkantet underside; båndene har i alt fald været omløbende på vestsiden,
men er blevet borthugget ved anbringelse af en korbuebjælke, der har hvilet
på sten, som er indsat umiddelbart under kragbåndene. Bevarede dele af det
romanske bjælkelag over kor og skib (med vestforlængelse) har sømspor på
undersiden efter loftsbrædder.
Ændringer og tilføjelser. Til de nævnte ommuringer i skibets østende er der
benyttet munkesten. Det samme materiale (ca. 28,5 × 13—14 × 9,5 cm; 20 skif
ter = 218 cm) er tillige anvendt i den store, øvre del af den senromanske vest
forlængelse, mens murenes nedre partier fortrinsvis er af rå kamp. Forlængel
sen har skråkantsokkel i syd og i hver langmur to store, rundbuede vinduer
med stærk indre smig; lysningen er muret af sten på kant, og dens rundbue
er udhugget i to munkesten. Umiddelbart uden for lysningskanten har det bly
indfattede glas været fastgjort og sikret med vindjern. Vinduerne, hvoraf eet
er ødelagt i gotisk tid, står synlige over hvælvingen. Forlængelsen fik to døre,
men den nordre er ødelagt af et vindue. Syddøren har udvendig fals med rund
buet halvstensstik og prydskifte af krumme løbere; de smige inderkarme har
vandret overdækning, mens selve lysningen har en nyere fladbue, som antage
lig ved våbenhusets opførelse afløste det lidt uregelmæssige, halvrunde granit
tympanon, der nu danner tærskel i våbenhusdøren. Taggavlen er glat. An
gående loftet, se ovenfor.
Den unggotiske korforlængelse, der o. 1250—1300 afløste apsiden, er ligeledes
opført af kamp og munkesten. Syd- og nordmuren har hver eet, gavlen to vin-
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Fig. 3. Rabsted. Kirkegårdens østportal.

V. M. 1954

duer, der alle er tilmuret; de ca. 2,5 m høje gavlvinduer, som bedst skimtes
gennem hvidtekalken, er svagt tilspidsede, med halvstens stik og prydskifte
af løbere.
Vinduer og huælu. På overgangen mellem skibets ældre og yngre del er der
i syd et stort, spidsbuet og mangefalset vindue med rester af tynde blysprosser
og vindjern. Dette vindue er ældre end skibets hvælv og muligvis også ældre
end våbenhuset. Spor efter et tilsvarende findes omkring korets nuværende
sydvindue. Østligt i skibets sydmur har der været et fladbuet, som også må
være ældre end hvælvene. Det fladrundbuede vindue i skibets nordmur er fra
16554, og det samme gælder måske jerngitret i den ændrede trækarm. Over
skibets rundbuede sydvinduer er der rester af fladrundbuede stik svarende til
nordvinduets.
I 1400’rne blev kirken hvælvet. Først fik koret to krydshvælv med kvart
stens ribber og diagonalt stillede slutsten, derefter fulgte skibets tre ottedelte
hvælv med halvstens ribber og runde, markerede slutsten. Mens disse tre hvælv
hviler på falsede vægpiller (undtagen i øst, hvor der antagelig har stået †side
altre) og spidse buer, har korhvælvene vederlag på primitive konsoller, store
kampesten, som er hugget ind i murene.
Våbenhuset (16614 og endnu kaldet »karnhuset«, sml. vindfang) foran for
længelsens syddør er senmiddelalderligt, af munkesten i munkeskifte, men en
del ændret. Taggavlen (sml. fig. 1) er fra 1743 (jernankre), og det er muligt,
at dørens rundbuede yderfalse skyldes en ændring; indvendig sidder døren i
101

1588

SLOGS HERRED

664

en fladbue, som flankeres af to slanke, fladbuede spareblændinger. Østvæggen
har en lav, fladbuet blænding og en tilsvarende, blændet lysåbning, der i inderfalsen har kramper til en forsvundet lem. Langs øst- og vestvæggen er der
murede bænke. — Op mod vestvæggen stod der endnu o. 1910 (indb.) en †ka
min fra renæssancetiden, med smukt profilerede vanger under den fremsprin
gende kappe.
Det fire stokværk høje tårn med gavle i øst-vest er ligeledes af munkesten i
munkeskifte, med ridsefuge; mange af stenene er gule, og flere steder ses bælte
muring. Tårnrummet, der har en spidsbuet arkade til skibet, var indtil 16624
dækket af et hvælv, der må have hvilet på forlæg i murene. 2. stokværk var
antagelig tidligere tilgængeligt ad en fritrappe i nord, gennem den spidsbuede,
falsede åbning, der nu tjener som overdør i trappehuset (sml. ndf.). Lidt over
denne åbning er der på murens udvendige side en rudestillet, aftrappet blæn
ding flankeret af to cirkelblændinger, og vestmuren har rester af en lignende
dekoration. Fra 2. stokværk, der er mørkt som det følgende, er der brudt en
fladrundbuet åbning gennem skibets vestgavl. Klokkestokværket har spids
buede, falsede glamhuller (de to i vest er nu fladrundbuede), og lidt derover
er alle fire mure udvendig forsynet med to savskifter. Den bevarede, østre tag
gavl har over fodlinien en lille, fladbuet lysglug under en række bomhuller og
tre blændinger som nordmurens. Store dele af tårnets syd- og vestmur er for
nyet, bl.a. 1638 og 1705, hvilke årstal ifølge Danske Atlas (VII, 298) var at
læse på tårnet; nu er kun ankrene med 17 tilbage, men de nævnte år var der
store arbejder igang ved kirken4, og dette var tilfældet også 1772—737 (sml.
vindfløj og kalkmalerier).
Den lille tilbygning foran præstedøren kan næsten kun betegnes som et vind
fang (sml. fig. 1). Det har en gavl fra 1769 (jernankre), men indeholder ældre
partier. Efter den store istandsættelse af kirkegårdsportene 1637 anvendtes
det levnede materiale, halve sten og kalk, til at bygge »eine Kleine« foran
korets dør4. 1674 indkøbtes materialer til reparation af karnhuset (sml. våben
huset) og til det nye karnhus, der da muligvis er identisk med nærværende
bygning4, som på stedet kaldes enten sakristiet eller det lille karnhus.
Trappehuset på tårnets nordside må være opført 1746, da der blev givet til
ladelse til en reparation af kirken7. Det er opført af gule sten, med rundbuet
underdør, spindeltrappe med tøndehvælvet loft og sadeltag; i nord er der en
rundbuet glug, knækket gesims i gavlens fodlinie og jernankre med 1746.
Tagværker. Koret og hele skibet (med forlængelsen) har egetagværker af ty
pen med to lag hanebånd og lange, skrå spærstivere, hvoraf mange måtte flyt
tes, da de fleste bjælker blev bortsavet forud for hvælvslagningen. Da der ikke
synes at være noget egentligt skel i skibets tagværk, og da murremmene og
begge gavlfagene er delvis indkapslet i taggavlenes murværk, må hele tagvær-
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Fig. 4. Rabsted. Indre, set mod øst.

ket her være rejst efter vestforlængelsens fuldendelse.
på de fire vestligste spærfag er udført med runetegnene
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Tømmernummereringen

dvs. f u th o10.
Disse tagværker samt tårnets og våbenhusets er suppleret med fyr.
Kirken er hvidkalket med grå sokkel. De rundbuede jernvinduer stammer
fra restaureringen 18844. Tagene er tækket med bly, og kor, skib samt tårn
har store tagfremspring med sugfjæl.
En †solskive renoveredes 16724.
Vindfløjen på tårnets vestgavl bærer årstallet 1773 og PCZ for præsten
Poul Christian Zoëga.

†KALKMALERIER
O. 1913—191411 afdækkedes kalkmalerirester. På vægfladen under (?) kor
buen fandtes to romanske stukglorier på farvet puds; de tilhørende skikkelser
var udviskede, men gloriernes lave placering tyder på, at personerne har knælet.
Overalt i kirken fandtes spor af en smuk og dygtigt udført maling fra o.
1600, i to gule nuancer, ofte skilt af en rød streg, og med lidt blåt og grønt.
Kor- og gjordbuer var på undersiden overspundet med fint rankeværk malet
på fri hånd, mens deres sider og ribbernes undersider havde henholdsvis skab-
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lonerede akantusblade og rosetter. I hvælvkapperne fandtes grønne ranker
endende i blomsterkalke og treblade, og korets vestre sydvindue12 var ind
fattet i kartoucheværk. Gennem afskalninger forneden på tårnrummets tre
vægge skimtedes en samtidig bemaling, som efterlignede et panel med rund
buede fyldinger. I frisen over fyldingerne var der malet indskrifter med frak
tur, sikkert begyndende i syd og endende i nord med sidste linie af salme 73,
vers 26: [Saa est du dog Gud altid] mit Hjertis Trøst og min Del.
På undersiden af tårnarkaden læses »Kalket 1773« og derefter med flygtigere
skrift »1773 blev tårnet repareret«. Muligvis er malerierne blevet overkalket på
dette tidspunkt.

INVENTAR
Inventaret bærer præg af en istandsættelse 1921—22 ved en ældre, lokal
maler, J. H. Nielsen, Rabsted, der efter forhåndenværende spor har givet
stoleværket, prædikestolen m.m. en kraftig, varm, rød farve, mens en stærk
blå farve dominerer i koret. En primitiv farveglæde med rod i barok tidens slår
den indtrædende i møde.
Alterbord, gotisk, af munkesten, godt en meter fra korets østvæg, med en
udvidelse på nordsiden (indb. o. 1910); 218 × 144 cm, 125 cm højt. I bagsiden
en 60 cm dyb, fladbuet, 82 × 55 cm stor niche. Brunkalket, på bagsiden hvid
tet. 1661 blev underdelen ved alteret muret4.
†Sidealterborde, se p. 1593 f.
†Alterklæder. 1688 købtes et nyt skarlagens »Altargewandt« for 27 mrk.4;
1799 hedder det: I stedet for det røde alterklæde, der i begyndelsen af århun
dredet var skænket af pastor Tychsens frue, har sognefoged Fedder Hansen
og hustru 1786 givet et nvt af sort Manchester med guldborter (50 rdl.); det
gamle solgtes for 3 rdl.6.
Altertavlen (fig. 6—9) er en sengotisk pentaptych fra o. 1500, hvis fire fløje
endnu er bevægelige og i brug, idet der stadig (1954) hersker den skik, at de
to inderfløje lukkes i fasten. Ligesom tavlen i Abild (p. 1544) knyttes Rabstedtavlen ved de tre store figurgrupper i midtskabet (191 × 217 cm): »Nådestolen«
flankeret af Maria med barnet og S. Laurentius samt apostlene i sideskabene,
til den såkaldte Imperialissima-mesters værksted, hvis hovedværk er altertav
len i Hald (Randers amt), og midtskabets nedre smalfelt under Maria bærer
samme indskrift som Hald-tavlen: »Imperialissima v[i]rgo Maria« (jfr. Løgum
klosterkirke p. 1101). Såvel Maria- som Nådestols-gruppen står Hald-tavlen
nær, omend tavlen i Grimstrup (Ribe amt) nærmere, og med denne sidste er
også apostelfigurerne beslægtede. Laurentius er skåret efter samme forlæg som
andre Laurentius-figurer fra værkstedet (Darum, Ribe amt, Tystrup, Sorø
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amt) og er en slappere (spejlvendt) udgave af den fine figur i Vodder (p. 1210),
der ligeledes har samme forlæg. Nådestolsgruppen er med sine småengle, der
holder klædet under Kristus, rigere end på Abild, men enklere end i Hald;
Laurentii højre hånd og rist er fornyet, måske 1855 f., da inventaret gennem
gik en hovedrestaurering, og hvor der bl. a. nævnes udgift til et gitter til alter
tavlen4. På de slanke søjler på hver side af Nådestolen står småfigurer af engle,
der har båret lidelsesredskaber. Skæringerne er omhyggelige; Kristi naglegab
er markeret med ophovnede rande, og både den kejserkronede Gud Faders og
Kristi negle er tydeligt angivne, mens de på Maria-gruppen kun er svagt eller
slet ikke antydet. Om den for værkstedets proveniens vigtige, malede indskrift
på Laurentii klædebon, se under staffering. Apostlene i de to inderste fløje er
skåret af en anden hånd end hovedfigurerne, lavstammede, ofte med samme
urolige foldekast som de store figurer, med tilstræbt individualisme (se især
Judas (alias Simon), Matthæus og Bartholomæus). Apostlene, hvis navne er
angivet med fraktur, står i følgende rækkefølge, tværs over foroven: »St. Jo
hannes«, »St. Iakobus« [major], »St. Paulus«, »St. Andreas«, »St. Thomas«; for
neden: »St. Philippus«, »St. Iakobus minor«, »St. Matheus«, »St. Bartholomeus«,
»St. Simonis«, »St. Matthias«. Denne orden svarer til Hald-tavlens, bortset fra
at denne i nordfløjen forneden har ordenen: Matthæus-Filip-Jakob minor. For-
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kert betegnelse har imidlertid Simon (med kedelhat), idet det er Judas Thaddæus med kølle, der står over navnet (mærkeligt nok er det samme tilfældet i
Hald-tavlen). Hovedparten af figurerne er sikrede ved (rester af) attributter.
Jakob den ældre (opkrammet hat), har nu fejlagtigt hellebard i venstre hånd;
hans vandringsstav holdes af Jakob den yngre, hvis valkestang er hos Thomas.
Filip og Matthias mangler deres attributter. Bartholomæus, Jakob den ældre
og Matthæus har brede, spidse sko. Over alle figurer er spændt plane kølbuer
med korsblomster og stavværk. Midtskabet har været kronet af en liste med
omvendte buer med korsblomster over sammenstødene; en rest af denne op
bevares nu i præstestolen. Midtskabets og de indre fløjes rammeprofiler er en
kraftig rundstav inden for et hulled; forneden er midtskabet retkantet, mens
sideskabene her har den vanlige skråkant; på bagsiden har inderfløjene samme
profiler som på forsiden; yderfløjene har skråkant overalt. Predellaen er nu en
firkantet kasse, af eg, tildels sikkert gjort af den oprindelige; overbrædtet har
gotisk profil.
Tavlen står med en broget figurstaffering på blå baggrund, den sidste udført
1921—22, den første antagelig fra 1856, da maler Dørbandt fik 250 rdl. for at
male kirken4. Opmalingen af figurerne var kun partiel og har i øvrigt holdt
sig nær op ad de oprindelige farver. På Laurentii frynsebesatte hagel løber i
bræmmen en i kridtgrunden indtrykt latinsk-plattysk indskrift med ganske
flade reliefmajuskler, af hvilke dog en del er forsvundet sammen med under
laget, mens andre er forkert opmalede: »ORA PRO NOBIS [DO]BCH DINE
DOT ???A VNS HNDEN BI INVN« og på bræmmen over venstre hånd:
»V?VCI« (det sidste V usikkert), rekonstrueret og tolket13: Dorch dine dot sta
uns huden bi in unsem verck (»bed for os, for din døds skyld stå os i dag bi i
vort værk (ell. arbejde)«). Under apostlene står, som omtalt, deres navne med
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Fig. 7. Rabsted. Apostelfigurer fra altertavlen (p. 1590 ff.).

fraktur (fra 1856, gentagende 1700tals bogstaver, der skimtes under malingen)
og med samme skrift under de tre hovedpersoner: Imperialissima v[i]rgo Maria
— sanctissima trinitas — sanctus Laurencius. På inderfløjenes bagsider og på
yderfløjenes for- og bagside er der jævne malerier fra 1700’rne. Når tavlen er
helt lukket, ses to store billeder af Moses (mod nord) og Johannes døberen;
hvis disse fløje føres ud til siderne, og inderfløjene lukkes for midtskibet (så
ledes som tavlen den dag i dag står før påske), ses to malerier af lidelseshisto
rien på hver fløj; på de to nordfløje: bønnen i Gethsemane, tilfangetagelsen,
fremstillingen for ypperstepræsten og hudstrygningen, på sydfløjene: torne
kroningen, korsbæringen, Golgatha og gravlæggelsen. Bag på midtskabet står
med hvide bogstaver: Malet 1856. — Tavlen henføres af nogle forskere til et
lybsk, af andre til et hjemligt værksted14.
Sidealtertavler. 1) Et lille alterskab tjener nu som kombineret epitaf og præsterækketavle (se p. 1602). Skabet, der måler 98 × 79,5 cm (de flade døre ube
tydelig lavere) og er 14,3 cm dybt, har langs forkanten rundstav inden for hul
led. I sidevæggene er der udstemninger for en hylde, der har delt skabet i to
rum, det nedre 48,5—49,5 cm, det øvre 40—41 cm (idet hylden har været
skæv). Undersøgelsen viste, at der i bagklædningens kridtgrund var aftryk af
2
× 8 ca. 35 cm høje relieffigurer; da det tillige kunde konstateres, at et par
af figurerne havde haft halvlang klædning, kan det med sandsynlighed anta
ges, at det lille skab har rummet figurer af de 16 nødhjælpere. I nederste rum
har de stået på et fodstykke i tavlens bredde, som fortil vel har haft udskæ-
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ringer, i rummet foroven var fodstykket blot et brædt. Alle figurer havde haft
glorier, kun tegnet i omrids; baggrunden havde været forsølvet, muligvis laseret
til guld. Forkantens rundstav havde været forsølvet.
2)
Foran bagklædningen i skab nr. 1 var ved dettes omdannelse til epitaf
1621 anbragt en ny bagklædning, bestående af to brædder med malerirester
fra en anden gotisk tavle. Brædderne passede ikke sammen. På det ene sås to
hoveder, det ene sikkert et Kristushoved, det andet turbanklædt. På det andet
brædt var der en grønlig linie og op mod den en 4 cm bred, rød, hvorpå der
var rosetter i guld og sølv. »En større Flade mørk Farve havde en mærkelig
Figur i Guld udmalet med mørke Strøg ind i« (indberetn.).
†3) Under sager ude af brug nævnes 188115 »en gammel altertavle med tre
felter med billeder, der næppe mere er til at skælne, af lidelseshistorien, maaske
fra et katolsk sidealter, da det synes for lille til det tidligere højalter«16.
Altersølv. Kalk med graveret årstal 1635, 21 cm høj, men både fod, skaft og
knop er middelalderlige, fra o. 1500. Den sekskantede fod har bred fodplade,
standkanten et bredt siksakbånd og i hver vinkel et fordybet (ikke gennem
brudt) trepunktsornament; pånittet, støbt krucifiks med flagrende lændeklæde.
De sekskantede skaftled har afvekslende minuskler og graverede, stiliserede
blomster; minusklerne er på begge led (det nedre vendt på hovedet): a h c.
Flad knop med spidsblade hvorpå graverede stavværksvinduer samt rudebosser nu blot fyldt med sort masse. Bægeret stort og noget udsvajet. Under fo
dens bund graveret: »XXXVI Lot 1635 der Kerken tho Rapstede Kelck«; her
efter et, ligeledes graveret bomærke, et H, fra hvis tværstav et kors rejser sig
(kan det være Tønderguldsmeden Hans Reimers mærke?, Bøje p.413). Kalken
og den tilhørende disk nævnes i inventariet 1752; men da det 1724 hedder4, at
den forgyldte kalk med tallerken blev stjålet, må det enten dreje sig om en
anden, eller også er den oprindelige blevet genfundet. Disk med stærkt slidt,
graveret cirkelkors på randen og drevet firpas i bunden; revnet. Indb. o. 1910
noterer kort: »Patena 1631, Johan Prætorius« (forveksling med Højst(?), jfr.
p. 1578). Kalk og disk opbevares i et læderfutteral med indstemplede stjerner;
nævnt første gang i inventariet 176317. Oblatæske med indprikket årstal 175217,
trind, uden prydelser. Under bunden indprikket: »Der Kirchen zu Rapstedt W.
10¾ loth 1752« samt stempler, bymærke A [Åbenrå] og to ens mestermærker
L T for Ludolph Thiesen (Bøje 1204). Vinkande 1857 (6 rdl.)4 af porcelæn, sort,
med gyldent kors, fra Bing og Grøndal. Sygekalk, o. 1725, med rund fod (stor
rundstav over fodplade), påloddet krucifiks som på hovedkalken, trinde, tværrillede skaftled, glat knop af spidsovalt tværsnit, højt bæger med stejlt skrå
nende sider. 17 cm høj. Mestermærke C V B, sammenskrevet i oval, for Tønder-guldsmeden Christopher v. Barm (jfr. Bøje p. 414)18. Glat, noget bøjet
disk. Nyere oblatæske. Sættet ligger i et læderfutteral med indstemplede rude-
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Fig. 8—9. Rabsted. Altertavlens midtskab, Kristus og S. Laurentius (p. 1590 f.).

mønstre, tidligst nævnt i inventariet 178217. En sygekalk fra 1842 er ude af
brug. Den har rund fod, lille, fortrykt skaft bestående af to diminutive, indknebne skaftled over og under en fladtrykt, rund knop med ciseleret blomster
ranke. Bægeret, der er næsten dobbelt så højt som fod og skaft tilsammen, er
udpuklet forneden med opdrevne bægerblade og svajer ud foroven; på det opad
smalnende låg ligger en støbt vindrueklase. På bægeret indprikket mellem gra
verede planter: »Gemeinde Raebstedt ihrem geliebten und verehrten Prediger
zum 3ten August 1842«. På standkanten mestermærke: Hansen (skriveskrift i
oval) og Ribe bystempel.
Tinkalk, rosestemplet: P 1694, 15,6 cm høj. Rund fod med rundstav over
fodplade, kort skaft med spinkel rundstav omkring skaftled og den dobbelt
karnisformede knop. Stort bæger med ret stejle sider. Den glatte disks eneste
pryd er rosestemplet på randen; 13 cm i tvm. Opbevares i præstegården.
Alterstager. 1) O. 1600—25, med ens store, glatte, klokkeagtige fod- og lyse
skåle, kort, svært skaft med tre skarpe ringe (omtr. som Magstrup, Haderslev
amt p. 589 fig. 9). På den enes lyseskål indslået IHS, på den andens H I S ,
begge med forkert vendt S. 41,5 cm høje. 2) 1701, hvilende på tre flade kuglefødder; den profilerede fodskål har udkraget fodplade, skaftet er højt, slankt,
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med midtdelt kugle mellem to og to ringe og har øverst et balusterled; flad
lyseskål. På fodpladen indslåede versaler: »Tugcho Iurgensen zu Kniefzig anno
1701«. 52,5 cm høje.
†Brudekrone. I en fortegnelse 1738 over præsteindtægter nævnes, at brude
krone og »Geschmück« kan indbringe 6 mark17.
Alterskranke 1923 (arkitekt Vilh. Petersen, Odense), modificeret kopi efter
1700tals skranke. Tidligere havde der ikke været alterskranke på denne »mo
derne« måde, men indtil genforeningen og et par år efter stod der (som i flere
sønderjyske kirker, og således som det endnu ses i Fahretoft syd for grænsen)
en knæleskammel på hver side af en lille, halvcirkelformet forhøjning foran
alteret; foran hver skammel var der et lille jerngitter. Kommunikanterne mod
tog først på gammellutheransk manér brødet, knælende ved den nordre side,
hvorefter de gik bag om alteret, knælede på sydskammelen og modtog vinen
(kronik), jfr. Burkal p. 1635.
Læsepult. Allerede i inventariet 1752 nævnes »et Pulpet«, 1763 kaldet »et
Pulpet, hvorved kysteren står, når han må læse prædikenen«17. Det enkle fyrre
møbel har skrå pult til at slå op (med stopknægt) og ned, kvadratisk stolpe
med affasede hjørner, tappet ned i en hvælvet fodblok og støttet af fire, på
undersiden svejfede skråstivere. Gråmalet. I sakristiet.
Døbefont, romansk, af granit, arkadetype, med bølgeranke under mundingens
rundstav; tvm. 93 cm. Firkantet fod med hjørnehoveder. Sikkert af samme
hånd som *Kværs og Rise (Åbenrå amt). Før genforeningen stod fonten, overkalket, øst for sydstolene, der strakte sig op i koret; nu renset og anbragt om
trent midt i korets vestfag (Mackeprang: Døbefonte p. 312).
Dåbsfad, glat, af messing, muligvis det, der anskaffedes 16504. Ingen kande.
†Fontehimmel. Der kan næppe være tvivl om, at kirken har haft en prægtig
fontehimmel, der 1663 omtales som et »Tauffdeckel«4, og ifølge et bevaret Hop
stykke (i Nationalmuseet) ganske må have svaret til himlen bl.a. i Kliplev
(Åbenrå amt), udført i det Ringerinckske værksted 1612 og sikkert af samme
medarbejder.
Det
bevarede
topstykke
indeholder
forklarelsen
på
bjerget,
ikonografisk nøje svarende til Kliplev for de tre øverste figurers vedkommende,
men med variationer i udførelsen af de tre apostle. Formentlig har værkstedet,
da det foretog forandringer ved prædikestolen og opsatte dennes himmel, sam
tidig leveret en himmel til fonten. Sekundær, broget staffering med uægte guld.
Korbuekrucifiks, nyere, formentlig det der er nævnt i inventariet 176317, men
efterlignende senmiddelalderens krucifikstype. Spinkel, åben tornekrone, kvastagtige hårlokker, naturalistisk ansigt, lange fødder med lange tæer; detaljerede
negle og blodårer på arme og ben. Også det samtidige kors, med skårne evan
gelistfelter på den lodrette stamme og hulede endefelter på den vandrette, inde
holder en blanding af gammelt og nyt. Figuren er forgyldt, med sortlaseret
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lændeklæde, korset rødt (som stolestaderne). Indtil genforeningen hang kruci
fikset over korbuen (ang. †korbuebjælke, se p. 1586), men ved påfølgende re
staurering flyttedes det til skibets nordvæg, midtfaget.
Prædikestol, med reliefskåret årstal 1605, af Tøndertype, med tilføjelser fra
det Ringerinckske værksted få år efter stolens opstilling. Stolen er af vanlig
karnaptype, på syv fag samt et dørfag (med Ringerinck-felt), der nu indgår i
opgangspanelet. Indskrifter i frise- og postamentfelter er de samme som på de
andre Tønderstole, reliefferne ligeledes, bortset fra felt 3 (her omskærelsen),
der dog har beholdt (dåbs)underskriften: Hic est filius meus dilectus (»denne
er min søn, den elskede«); men reliefferne har forlæg, der er forskellige fra
alle de andre Tønderstoles. Fagenes opbygning, med hjørnesøjler, kvartsøjler i
storfelterne, muslingeskal-bue etc. er som på de andre nævnte stole, og under
malingen ses store »perspektivhuller« i buevinklerne. Reliefferne, der alle be
tegnes ved en underskrift på plattysk, er følgende: »De Bodeschop« — »De Ge
hort« (fig. 10) — »De Besniding« (fig. 11) — »De Cruzing Christi« — »De
Uperstanding« — »De Hemmelvart« — »Dat jungste Gericht«. Endelig sidder
der et arkadefag under et bredt skriftfelt i opgangspanelet, formentlig stam
mende fra †prædikestolsdøren. Dette felt, med Adam og Eva ved kundskabens
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træ, er betydelig bedre skåret end de øvrige og stammer fra Flensborg-snideren
Hinrich Ringerincks værksted (svarer f.eks. ganske til »Syndefaldet« i Sønder
borg prædikestol o.a.). Skriftfeltet, der er næsten kvadratisk, sidder over ar
kaden, skilt fra denne ved en profilliste. Her står på plattysk (reliefversaler) et
citat fra Genesis 2: »Welckeres Dages du dar van isst werstu des Dodes ster
ven«; ligeledes med reliefversaler læses på undersiden af pulten et stykke fra
Rom. 5: »Gelick alse dorch eines Minschen« etc. Under midtpartiet har stolen
en spids, svajet underbaldakin. Opgangspanelet er glat, og på vestsiden er fast
gjort et gesimsstykke med hængekonsoller fra himmelen. Formentlig har præ
dikestolen oprindelig været anbragt nordligere, således at der har været opgang
fra korbuen, men ved tilbageflytningen er opgangsforholdene blevet ændret,
og to fag fra himmelens sydside er blevet tilovers. Muligvis er denne ændring
sket imellem 1657 og 1660, da tømrer Frelle Callesen lavede en trappe til præ
dikestolen4, muligvis først, da de nye stolestader opsattes 100 år senere. De
oprindelige adgangsforhold har, efter dørrelieffet at dømme, været ordnet af
det Ringerinckske værksted, der også har fået overdraget topstykkerne og de
mellem dem stående småbørn på den retkantede himmel, der ellers ikke ad
skiller sig væsentligt fra den gængse Tøndertype. 1 topstykkernes arkader er
der nøgne dydefigurer, mens de lidt større børnefigurer over frisefremspringene
holder lidelsesredskaber. På nordsiden er både topstykker og de herimellem
stående, drejede spir ved himmelens omdannelse blevet forskudt fra deres op
rindelige pladser. I frisen indskrift med reliefversaler på latin: Det er ikke jer,
som taler, men min faders ånd etc. Foran denne indskrifts begyndelse, op mod
triumfvæggen, er indsat en gesimsstump med indskrift, hørende til himmelens
sydside, og til hvilken den tidligere omtalte stump på opgangspanelet danner
fortsættelsen: »Sermo tu us [og på opgangspanelet] est veritas Ioha ...« (»din
tale er sandhed. Johs. [17, 17]«).
Stolens staffering, rødt rammeværk, hvide og grå søjler, sorte indskriftfelter,
gyldne bogstaver og det blå loft på himmelen er fra 1921—22; relieffernes bro
gede farver er fra 1700’rne. Smukt sandur på prædikestolen fra 1600’rne, med
to glas indfattet i træ, udsavede plader forbundne med træsøjler. 1881 nævnes
det under sager ude af brug15.
Stoleværket, smukt, ensartet, stammer fra o. 1750, af en type der florerer i
Sønderjylland fra o. 1700—1775, med glatte, trekløverafsluttede gavle, døre
med een fylding og kølbue-topstykke med lille midtudskæring, ialt 26 på
mandssiden (deraf fire vest for indgangen) og 29 på kvindesiden. Ind mod væg
gene hviler bænkene i skibets midtfag på to gamle, svære egeplanker, der på
den nuværende underside har buer vekslende med indkæmninger for svalehaler
(fig. 12); muligvis rester af †klokkestabel (jfr. p. 1585). 1856 bestemtes det,
at fruentimmerstolene skulde have rygstød19. Indtil genforeningen strakte stole-
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Fig. 12. Rabsted. Planke (fra †klokkestabel?) under
stolestader (p. 1585 og 1598).

V. M. 1954

staderne sig et stykke op i koret (jfr. døbefont); se under sejerværk p. 1601 f.
Nymalet 1923, røde, med gyldne, sortkonturerede blomster i topstykker og
dørfyldinger; efter gammelt grundlag. 1643 fik snedkeren 25 mk. for at repa
rere de stole, de svenske ryttere havde ødelagt4.
†Lukket stol. Inventariet 1763 nævner en stol, som herredsfoged Knutzen
har bygget over kirkedøren17.
Præstestol (sml. fig 5), samlet af dele fra kirkens ældste orgel (p. 1600),
der tidligst nævnes 1636. Forsiden består af rammeværk med fire store fyldin
ger adskilt af kannelerede lister; gesims med æggestavliste; fire frisefelter ad
skilt af kannelerede bøjler. Stolen krones af gotisk bueværk med korsblomster,
kopieret af nyt efter den gotiske altertavles oprindelige prydliste. Mod øst to
smallere og enklere fag samt en dør i panelets ene fylding. 1921—22 fremkald
tes og opmaledes i forsidens fire felter engle med musikinstrumenter (pauke,
harpe, basun, horn); i frisefelterne nymaledes Ps. 149,1; ældre skrift skimtes
under bundfarven. I de øvrige felter er der blomster og skablonerede motiver,
rammeværket er blåt med lidt rødt. Tidligere øst for de ved korets nordvæg
stående stole, nu i korets nordvesthjørne.
Degnestolen er egentlig den oprindelige præstestol, fra begyndelsen af 1600’rne.
Den har tre fag mod nord, høje fyldinger med renæssanceprofileret rammeværk
og herover et gennemløbende gitter kronet af gesims med æggestav. Døren i øst
er sikkert fornyet samtidig med og i stil med stoleværket; men den snoede
smedejernsbue med symmetriske volutter foroven er muligvis oprindelig. Blåmalet med nye blomstermotiver og med rødt på listerne.
Kirkekiste, middelalderlig — 1752 omtalt som fattigkisten til klingpungpengene17 —, samlet af fire svære, ca. 5 cm tykke egeplanker (ny bund), ligesom
låget består af een, svær planke. 160 × 52 cm og knap 50 cm høj, ikke snedkermæssigt samlet, men stærkt bundet af jernbånd, der kun på enderne synes at
have været krydsende. Store, uregelmæssigt hvælvede sømhoveder. I kistens
ene ende er afskilret et rum med et 29 cm bredt, jernbeslået låg, hvori der er
en sprække, der giver plads for en pengetragt af jern. Denne »pengekasse« har
kunnet låses ved et vinkeljern over en krampe med en †hængelås. Selve kisten
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har haft det almindelige, middelalderlige låsetøj, en jernstang indvendig langs
kistens forside med kroge, der ved låsning griber ind i svære øskener på låget,
atter låst ved en jernstang langs den pengekassen modstående ende. Svage
spor af rød, mønjeagtig maling på træet; mange af jernbåndene forsvundet.
I våbenhuset.
†Kasse 1762, med påskrift: »Contra-Register der Kirche zu Rapstedt ao.
1762«, nævnt 1881 under sager ude af brug, og endnu i indberetn. o. 1910.
Dørfløje. 1) I skibets syddør, sikkert samtidig med våbenhuset, typisk go
tisk, af tre 5,5 cm tykke planker, af hvilke den bredeste er 60 cm, samlede
med fals og sammenholdt af jernbånd på ydersiden og med indgratede træ
revler på indersiden. 6 cm brede, glatte jernbånd er forsænkede i plankernes
sammenstød, og 4 cm brede, tovstavbræmmede tværbånd er bøjet om dørens
kanter. Sømhoveder som kistens. Oprindeligt, rosetagtigt nøgleblik og tilsva
rende for dørringen, der har tværrundstave. Nyere nøgle. På indersiden jernbeslået kasselås af træ. Nye farver, udvendig grå, indvendig rød. 2) Dørfløjen
fra vindfanget (p. 1588) til koret er en yngre udgave af nr. 1 og langt simplere.
Plankerne er kun 3 cm tykke og 31 cm brede, glatte i samlingerne. Også her
er de lodrette jern forsænkede; de har siksakmønster, mens tværbåndene har
tovstavkanter og siksak. Foruden et senere klinkefald er der en i forhold til
dørfløjen vældig, rektangulær kasselås. 3) Yderdøren til vindfanget er fornyet,
men klinkefald og muligvis gangjern er gamle. 4) Våbenhusdøren af fire plan
ker, prydet med sømhoveder, der danner et stort timeglas, er med sine tre
»lilje«-gangjern og den firkantede jernlås med stiliserede ornamenter fra 1700’rne,
muligvis fra 1743 (jfr. p. 1587). — 1661 betaltes 9 mk. for reparation af de
døre, der var slået i stykker af »den Pohlen«20.
Vestpulpitur 1869, samtidigt med orglet, der leveredes af Marcussen og søn,
Åbenrå6 (14 stemmer, eet manual og pedal, mekanisk), med façade i nygotisk
stil. Denne maledes 18707 (egetræsmaling med guld), men fik 1923 samme staf
fering som stoleværket, samtidig med at der kom nye piber til erstatning for
de gamle, der 1917 var borttaget til krigsbrug.
Allerede 1636 omtales kirkens †orgel 4, i inventariet 1763 beskrevet som et
positiv eller lille orgel uden pedal17; Danske Atlas (VII, 298) anbringer det på
den nordre side af alteret under Thomæi tavle (p. 1602), Haupt skriver: et
lille orgel fra 1634 var malerisk opstillet nordligt i koret »ohne Unterbau«. I
regnskaberne4 nævnes kun de hyppige og store udgifter til reparation af vær
ket. Facaden er nu delvis anvendt i den nuværende præstestol (p. 1599).
Pengeblokke. 1) Med indskåret årstal 1717, ottekantet, med profilbælte på
midten og skrå affasninger ved overgangen til den firkantede fod, der øverst
har en spinkel rundstav over stejl karnis. Rundt jernlåg med tragt og låse
beslag med lilje. Hængelåsen forsvundet. Grøn med røde bælter. I vest. 2) Gan
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ske tilsvarende, på våbenhusloftet. Over den bevarede blok hænger en ganske
lille, sort tavle med nyopmalet hvid fraktur: Salige ere de Barmhiertige etc.
Matth. 5, 7.
Pengebøsse af træ, o. 1800(?), bestående af en lille, firkantet fyrretræskasse
med stor jerntragt, hvilende på tre høje, udsvejfede ben, der mødes under
kassens bund. Hængelåsen forsvundet. Gråmalet. I våbenhuset.
Klingpung 1891, svarende til Bylderup. Dens †forgænger, nævnt 176317,
havde messingklokke. Angående pengenes opbevaring, se kirkekiste p. 1599.
†Fyrpande af jernblik, afbildet hos Haupt p. 602. 1643 og 1673 købtes et
nyt fyrfad4. Inventariet 1752 nævner en »Kohlpfanne« af jern17, formodentlig
den hos Haupt afbildede.
Salmenummertavler. I inventariet 1763 findes nævnt fem sorte »Bretter« til
salmerne17. De eksisterer endnu, senere suppleret med tre i samme form, gan
ske enkle, i spinkel ramme, med udsavet top- og hængestykke og tværdelt af
en profilliste. Numrene skrives med kridt. 1709 fik »kysteren« betaling for at
skrive sangene »an die Taffele«4.
Præsterækketauler. Om den ældste, 1621, se epitaf p. 1602. Foruden den er
der tre andre, den første, opsat 1776, indeholder de første 11 præster efter re
formationen, herimellem Laurentius Oweni, der 1591 blev dræbt af sin kapel
lan, de to yngre har kun tre navne hver. Tavlerne er nogenlunde ens, i rektan
gulær ramme og forsynet med et udsavet (varieret) topstykke. I 1776-tavlens
topstykke er malet præstens våben og navn: »Zoëga«, årstallet og et skriftsted,
i de andre kun skriftsteder. Hvid fraktur, i de yngre tavler meget stor. På ko
rets nordvæg, vestfaget.
To degnerækketauler, rektangulære, i enkel ramme, med nyopmalet hvid
skriveskrift. Som nr. 6 på den ældste står: »Friederich Lagesen, født i Hastæ(!)
ved Aarhus d. 31. Oktobr. 1746, og kom her i Embede d. 4. Juni 1771, hvor
han endnu er 1832« etc. Flere forkerte opmalinger, jfr. gravsten nr. 4 og
note 21. I korets sydøsthjørne.
Lysekroner fra 1923, da der indlagdes elektrisk lys i kirken.
*Hatteknage til anbringelse på stolegavl, formet som et vasespir med kogle
agtig top og tre udkragende ringe, den øverste og nederste med englehoveder,
den mellemste med bladværk. 15,5 cm høj. Rødmalet. Siden 1909 i National
museet.
Ligbårer, to enkle, af stigefaçon, den ene med indskåret årstal 1656, ligger
på våbenhusloftet. I inventariet 176317 nævnes fire. O. 1877 opførtes †ligvognshuset6 for den endnu bevarede, antagelig samtidige ligvogn.
Sejerværk 16464, da urmageren leverede et nyt i stedet for det gamle, som
svenskerne havde ødelagt og delvis fjernet. Urmageren modtog resterne som
betaling for det nye, der er helt af jern, og siden 1914 ude af brug. Oprindelig
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havde det plads nede i kirken, men 1743 blev det repareret af urmageren i
Løgumkloster og opsat på sin nuværende plads i tårnet sammen med de to
skiver mod syd og vest, hvorpå den ledigblevne plads overlodes præstefamilien
til en stol7.
Klokker. To støbestålsklokker fra Bochumer Verein Gusstahlfabrik 1882.
†Klokker. Trap (p. 371) omtaler en klokke fra 1717, mens Danske Atlas (VII,
298) meddeler, at klokken er støbt i Husum 1596. Til †korklokkens reb ses
endnu hullet i korets østhvælv, søndre kappe; korklokken omtales bl.a. 1639
sammen med »de grote Klocke«; 1650 blev »de Chorglocke vertuscht und eine
grötere wider gekregen«4.

GRAVMINDER
Epitaf. Kombineret epitaf for sognepræsten Johannes Thomæus og hustru
og præsterækketavle (p. 1601), opsat 1621, indrettet på den gotiske sidealter
tavle, der er omtalt p. 1593. På skabets synlige (sekundære) bagklædning er
malet, med olie på træet, Kristus på korset flankeret af den knælende præst
og hans hustru, med landskabelig baggrund, i bageste plan Jerusalem. Kristi
legeme er holdt i brunlige toner med svagt blåt skær; præsten har halvlangt
hår, kort fuldskæg, den rødmossede hustru bærer konehue, pibekrave og guld
kæde. Over Kristi flagrende lændeklæde læses med hvide versaler på latin:
Jesus Kristus, den korsfæstede, forbarm dig over os; over og under præsten:
Ætatis suæ 30, H. Johannes Thomæus, over og under hustruen: Ætatis suæ
??, Marina Chrestens D. Under korset ses hendes våbenskjold med Veronicadug, mens præstens skjold er erstattet af en tyk bog med hans initialer: ITF,
bomærke og Ao 1621; mellem bogen og skjoldet er der endnu et skjold med
malerens (?) bomærke flankeret af IR og herunder atter årstallet. Indersiderne
af fløjene tjener som præsterækketavler. Den (heraldisk) højre fløj har Tho
mæus ladet udføre til Guds ære og forgængernes minde; den anden fortsætter
rækken op til vore dage. På fløjenes bagsider er der skriftsteder med hvid
fraktur, på den højre fra 1621, på den venstre fra 1948. Ifølge Danske Atlas
VII, 298 indeholdt tavlen »et sprog« af Åbenbaringen VI, 9—11 og VII, 14.
Skabet rødt, fløjenes rammer grønne, skriftfelterne sorte. Tidligere (Danske
Atlas) nord for alteret, nu på skibets nordvæg, østligste fag.
Mindetavle af marmor over de i krigen 1870—71 faldne sognebørn. På ko
rets østvæg.
Gravsten 21 . *1) O. 1596. Mette hr. Martens, salig hensovet 2. nov. 1596, 31
år, og Ann[a] Marthensdatter, død . . . . Nederst på stenen præstens og hans
hustrus initialer: HMG og MHM (hr. Marten Gram — Mette hr. Martens).
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Stenen, der nu ligger i to stykker som tærskelsten i Gensgård i Hynding by
(det ene stykke i brolægningen foran døren), er en genbenyttet gotisk gravsten
af grå kalksten, trapezformet, ca. 165 × 70—60 cm, med fordybet versalskrift.
2) O. 1662. Johs. Thomæus, sognepræst (sml. epitaf), »... Flensb. pastor
[e]ccl(esi)æ Rabsted 1635«; kirkens præst i 44 år, d. 1662, 71 år, og hustru
»Marina H. Johan(n)is«, d. 16[56], 80 år. Brudstykke af grå kalksten med la
tinsk indskrift, begyndelsen og den religiøse randskrift med reliefversaler, slut
ningen (var kirkens præst etc.) med fordybede versaler. Ligger som tærskel til
»det lille karnhus« (vindfanget).
3) O. 1708. Tycho Thomæus Tychsen, præst ved denne menighed i 27 år, d.
11. juni 1708, 56 år. Rød kalksten, 190 × 102 cm. Tysk indskrift med relief
versaler i forsænkede bælter. I skibets gulv, midtgangen, østlige fag.
4) O. 1719. Hr. Henrich Mar[te]nse[n], d. 19. febr. [168]7, .. år, og [stud.]
theol. [Claus Jürgensen, d. 2]7. febr. [1719, 52]½ [år], begge [degne i] denne
[menighed], desuden (formodentlig) deres fælles hustru Mette, hvis navn og
årstal er ulæselige, samt flere af deres børn, deriblandt sønnen [Johann], d.
1711 [2 år], og datteren Maria, d. 17[13], 10 år. Ølandsk kalksten, 203 × 153 cm,
med reliefversaler (tysk indskrift), inden for en bred ramme af store, svungne,
fligede akantusblade, i hjørnerne afbrudt af cirkler med lignende blade. På
kirkegårdens nordøstligste del.
5) O. 1776. Paul Christian Zoëga, i 37 år og 9 mdr. sognepræst for denne
menighed, f. i Aller præstegård i Haderslev amt 2. maj 170[4], feltpræst 1734,
kaldet til Nordlygum og Lygumkloster 1737, 14. juli 1739 forflyttet til denne
menighed, bortkaldt 6. maj 1776; tre gange gift: 1) 25. okt. 1736 med jomfru
Else Marie Zimmermann, datter af sal. hr. Claus Z., præst til Hjortels [d. e.
Hjortdals] i Hanherred, d. 20. okt. 1737, »efterat hun den 24. Iulius s.a. havde
født trende sønner, der med hende ere nedlagde til hvile i Lygumkloster kirke«,
2) 18. febr. 1738 med jomfru Catharina Zoëga, datter af sal. hr. Iürgen Z.,
præst til Wilstrup i Haderslev amt (15 børn), d. 9. jan. 1755, 3[5] år og 10
mdr.; hun hviler med seks af deres børn »udi dette hvilestæd«, 3) 21. okt. 1756
med jomfru Catharina Gregersen, datter af sal. hr. Jens G., præst i Wisbye
og provst i Løe herred; hun begræder ham med ni børn og syv børnebørn.
Ølandsk kalksten, 183 × 120 cm, med fordybet skrift: versaler, skønskriftsbogstaver og kursiv. I skibets midtgang, midtfaget.
6) O. 1787, med helt udslidt, oprindelig og delvis udslidt, sekundær indskrift
over »Kantzeley-raht[in u. Hardes]Voigtin [Gartrud] Peter[sen, geb. zu Popp]enbüll den 23. [October 1744, gest.] zu Raeb[st]e[dt den 1. Nov. 1787] alt
4[3 Jahr]«. Rød kalksten, 183,5 × 121,5 cm, med indskrift i tvær- og randlinier;
øverst kronet oval holdt af velnærede engle; fra denne hænger en laurbærguirlande ned langs skriftfeltets ramme og gribes af to småbørn med palme
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gren og krans. Fra et produktivt værksted, der også har leveret nr. 8 og 9. I
skibets midtgang, midtfaget.
7) O. 1791. Jomfru Maria Elisabeth Bruun, f. i Tønder ... juni 1757, d. i
Raepstedt [9. jan.] 17[9]1. Lille, rødbrun kalkstensflise, 68 × 45,5 cm, med ret
slidt, tysk indskrift i fordybet kursiv. I skibets midtgang, vestfaget.
8) O. 1800. Sognepræst Johannes Gottlieb Schmid, 13 år i Drelsdorf, 23 år i
Raepstedt, f. i »Hohen Wedstedt« 10. nov. 1735, d. 1. okt. 1800, 65 år. Senere
tilføjet randskrift over pastorinde Marina Elis. Schmid, f. Hansen, d. 1821, 85
år. Gotlandsk kalksten, 182 × 122 cm, med tysk indskrift i tvær- og randlinier;
hans gravskrift står på en tavle, der optager største delen af stenens flade; over
den forkrøppede ramme holder to engle en laurbærkrans med afdødes valg
sprog på latin (hele livet igennem skal man lære at dø); under tavlen et ud
sparet felt med vinget timeglas. Fra samme værksted som nr. 6 og 9. I midt
gangen, vest for nr. 3.
*9) O. 1810. Iwer Christian Outzen, f. 1. jan. 172?, og to hustruer: Metha
Margaretha Iwers, f. 2. sept...., d.... 1769, og Anna Maria Iwers, f. 16. dec.
1739, d. 20. nov. 1810. Rød kalksten, 189 × 105 cm, med cirkulært skriftfelt
(reliefkursiv og -skønskriftsbogstaver), der har bladramme og omgives af store,
fligede og svungne blade. Foroven engle med palmegren og krans, holdende
oval med: memento mori, under skriftfeltet kranie og timeglas flankeret af to
englehoveder. Fra samme værksted som nr. 6 og 8. Ved forsamlingshuset.
†Begravelse foran alteret nævnt 1747, »wie der Grabschrifft ausweiset ...
verfertiget« 1662 af pastor Thomæus; heri var såvel hans som pastor Johannes
Egidii [1708—38] nedsat. Rummet var [1747] helt fyldt med kister og begra
velsen bygfældig7.
Kirkegårdsmonument 1921 for sognets faldne i første verdenskrig.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Rabsted præstearkiv: af pakken Bd 3, sager ordnede efter konsistoriets
skema af 1892, lægget II 9. 1862—1914. Akten betr. die kirchlichen Bausachen. Ca 1.
1636—1899. Kirkeregnskabsbog. — Cc 1. 1757—89. Inventarier, indberetninger o. 1.
Cd 1. 1741—1870. Sager ang. kirkens og kirkeinventarets reparation. — Cd 2. 1721—
1868. Stolestaderegistre og sager desangående. — Tønder kirkevisitatorium: u. år. Rab
sted. — Afleveret fra Kiel: C VI 2, nr. 666. 1636—1847. Betr. die Kirche etc. zu Rapstedt. — C VI 2, nr. 667. 1782. Inventarium der Kirche zu Rapstedt. — Se i øvrigt
arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932. — Præsteindberetning 1809 ved
Chr. Th. Bargum (intet gammelt i kirke eller sogn). — Kronik ca. 1890 ff. (ved embedet).
Synsforretning 1921 (NM). — Kirkeklokkecirkulære af 1918, besvaret 1922 (NM).
Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, sognepræst N. P. Nielsen 1924
(hovedrestaurering) og P. Kr. Andersen 1945 (forundersøgelse af inventar), 1947 (for
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undersøgelse af epitaf) og 1948 (istandsættelse af epitaf). — Bibliotekar Carl Langholz,
Fogderup pr. Rabsted: Bemærkninger og suppleringer til gravstensindskrifter samt om
degnefamilien (Henr. Martensen etc.) i Rabsted, 1954 (NM).
Haupt II, 601 ff. — K. Riisberg Jensen, i Den nordslesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 167—73.
1 Haupts meddelelse (p. 601, efter Jensen. Statistik p. 409 f.), at kirken første gang
omtales 1198, beror på en misforståelse, jfr. Danmarks Riges Breve, 22. febr. 1298, nr.
285. — Ifølge Haupt var kirken endvidere »nach der Sage vor Alters« forbundet med
Egvad (Åbenrå amt), mens I. N. Schmidt, i Slesvigs Land og Folk, 1852, p. 227, siger
»Heldevad«; denne ytrer desuden, at der forhen synes at have været et diakonat her.
2 Om oldtidsvejen Agerskov-Gårdeby, jfr. Trap p. 372. 3 1837 og 1842 solgtes tilovers
blevne sten fra murenes omsætning, og 1868 blev kirkegården planeret og et stykke mur
4
Rabsted
præste
omsat
(Rabsted
præstearkiv:
1636—1899.
Kirkeregnskabsbog).
5
arkiv: 1636—1899. Kirkeregnskabsbog.
K. Riisberg Jensen p. 167. 6 Tønder
kirkevisitatorium: u. år. Rabsted. 7 Rabsted præstearkiv: 1741—1870. Sager ang.
kirkens og kirkeinventarets reparation. 8 Dette år solgte kirken »Steine und Holtz«
for 4 mrk. 10 sk. og 1749 »einigen Stükken Zimmer und Bretten« for 7 mrk. 2 sk. (note 4).
Ingen af materialerne behøver nødvendigvis at hidrøre fra en nedrevet stabel, men »Zim
mer« anvendes kun om svært tømmer som bjælker og f.eks. de lodrette stolper i en sta
bel. 9 Ifølge S. A. Claudi-Hansens indberetning o. 1910 var der lignende planker i
Grossenwiehe (Kr. Flensburg), V. Tørslev (Randers amt) og nogle fynske kirker; hertil
kan føjes en næsten tilsvarende fra Kværs kirke (Åbenrå amt), genanvendt i den nye
klokkestabel. 10 Se Erik Moltke: Tømrer-Runer, i Aarbøger for nord. Oldkyndighed,
1953, p. 151. 11 Udat. beretning (placeret mel. sager dat. nov. 1913 og marts 1914)
ved Wilh. Jensen, Garding, i Rabsted præstearkiv: af pk. Bd 3 etc. 1862—1914 etc.
12
Korets øvrige romanske vinduer var tilmuret, da malerierne udførtes. 13 Af pro
fessor Peter Jørgensen, Københavns universitet. 14 Til et lybsk værksted henføres
Rabsted-tavlen af A. Matthaei, i Schnitzaltäre, p. 143, af Andr. Lindblom, i Nordtysk
skulptur och måleri i Sverige, 1916, p. 14, note 5 (Imperialissima-mesteren) af Fr. Beckett, i Danmarks Kunst II, 1924, p. 164 (Bergensfarer-mesteren alias Imperialissimamesteren) og af V. Thorlacius-Ussing, i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 111
(Imperialissima). Til et hjemligt (einheimisch) værksted henlægger Matthaei i sit senere
arbejde (Holzplastik, p. 110) tavlen; hertil slutter Horst Appuhn sig, i Gotische Plastik
in Schleswig-Holstein, 1954, p. 13. — Jfr. Joseph Braun: Der christliche Altar, II, 1924,
p. 449, Taf. 329. 15 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: ang. kirkebygningerne og deres
inventar 1879—1920. 16 Haupt (p. 603) skriver: »Der †Marienaltar war vor wenigen
Jahren noch an seiner Stelle vorhanden«. 17 Rabsted præstearkiv: 1757—89. Inven
tarier, indb. o.l. 18 Se Sig. Schoubye: Guld- og sølvsmedemærker fra Tønder og Tøn
deregnen, Tønder 1958, nr. 23. 19 Tønder kirkevisitatorium: 1856—62. Visitationsprotokol. 20 Note 4, jfr. SJyAarb. 1941, p. 13 f. 21 Suppleringerne skyldes Carl Lang
holz og ligeledes identificeringen af nr. 4.
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Fig. 1. Bylderup. Ydre, set fra sydvest.

BYLDERUP KIRKE
SLOGS HERRED
der er den gamle herredskirke, var vistnok viet Vor
Kirken,
dog kun går tilbage til Søren Abildgaard, som i sin dagbog

Frue, en oplysning der
noterer, at »denne Kirke
kaldes og Vor Frue Kirke«; men o. 1575 omtales et tidligere Vor Frue vikarie2. Kirken
betalte 24 skilling lybsk i cathedraticum (se p. 1025). Engang mellem 1202 og 1214 (for
mentlig 1204) stadfæstede kong Valdemar II. Sejr de besiddelser, der var overdraget
Løgumkloster af kongen selv og af bisperne i Ribe, heriblandt tienderne til Bylderup
kirke, skænket af biskop Valdemar Knudsen af Slesvig3. Mellem 1209 og 1234 skænkede
bisp Niels af Slesvig sin trediedel af tienden til Løgumkloster4, dog vistnok uden følger
for patronatsforholdet5; i et udateret dokument fra 1279—83 nævnes en sognepræst ved
kirken6, og i 1504 forekommer både en sognepræst og en kapellan7.
Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans2 og efter
dennes død 1580 de gottorpske hertuger, fra hvem kirken 1713—21 kom til kongen.
Menighedens valgret var her ligesom i Højst til en viss grad bevaret. Efter genforeningen
1920 kom kirken, der nu er selvejende, fra Slesvig til Ribe stift.
Under svenskekrigene i 1600’rne led kirken en del overlast8.
Ifølge et vandresagn skal kirkerne: Bylderup-Rabsted, Tinglev-Bjolderup og Hjordkær-Uge (de tre sidste i Åbenrå amt) parvis være opført af øksekastende kæmper9. Andre
1
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Fig. 2. Bylderup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1954.

sagn knytter Bylderup-Burkal sammen (se p.1625). Også om klokkerne, helvedesmaleriet
og Nis Hinrichsens gravsten og i kirken ophængte kappe med de fem pile (som sagnet
naturligvis gør forgiftede) er der historier og sagn, de fleste dog af ret ny dato10 a.

Kirken ligger i byens vestlige udkant og nær sognets vestgrænse. Den af
rundede kirkegård (fig. 13) er i ny tid udvidet mod syd. Den hegnes af kampestensdiger, som blev omsat og jorddækkede på indersiden ved kirkegårdsplaneringen 187210. I øst, hvor der ifølge planen var en muret portal med to åb
ninger, er der nu køreport og låge af jern mellem stenpiller11, mens de to (for
mentlig ligeledes murede) indgange i nord og syd er nedlagte; sidstnævnte er
omtalt i forbindelse med en istandsættelse 185812. Portene, »die Stegel«, fik en
nødvendig reparation 16688.
En †kirkerist er nævnt 16408.
Fritstående †træklokkestabel. I året 1753—54 bortauktioneredes »nogle ubrug
bare pæle fra det gamle klokketårn«8; der kan næppe være tvivl om, at denne
notits vedrører stolperne fra en fritstående træklokkestabel, som er blevet ned
revet efter tagrytterens opførelse 1753 (sml. p. 1610). Denne klokkestabel må
skønnes at være identisk med det gamle, bygfældige klokketårn, som man i
tiden forud for 1637 havde måttet bygge og forbedre13.
Kirken består af apsis, kor og skib fra 1200’rnes 1. halvdel, en lidt yngre
vestforlængelse, et senmiddelalderligt våbenhus i syd og et tårn fra 1626, rejst
i forlængelsens vestre del. En fritstående klokkestabel og en tagrytter er for
svundne.
Den romanske bygning, apsis, kor og skib, synes helt at være af munkesten
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(25—26 × 12—14 × 7,5—8 cm, 10 skifter = 97 cm, målt bag våbenhuset) i
uregelmæssigt munkeskifte og med mange mørkbrændte sten. Apsiden har
muret skråkantsokkel og en gesims bestående af rundbuefrise (smalle, krumme
formsten) under en art savskifte, hvis tænder overvejende består af små rund
stave (sml. Højst p. 1569). De tre vinduer, der ligesom korets og skibets er
genåbnet 1952, er 115 cm høje udvendig og hævet 160 cm over soklen. Korets
nordmur har en gesims, der helt svarer til apsidens, og skibets nordmur har
rester af et savskifte, mens sydmurene i begge afsnit har buefrise, der dog i
sin nuværende form med stærkt styltede buer synes at være en rekonstruktion;
på koret og den del af skibet, som ligger øst for våbenhuset, sidder buefrisen
dog så lavt, at der godt kan have været et savskifte ovenover. Koret har to
vinduer i hver langmur (den østre i syd genfremstillet 1952), og skibet har haft
fire, men de to midterste i syd er ødelagt af yngre vinduer. Korets og skibets
vinduer er udvendig henholdsvis 135 og 130 cm høje, og buetoppene sidder
henholdsvis 90 og 130 cm fra murenes overkant; skibets murhøjde er ca.5,85
m (målt i nordøst). De rundbuede og falsede døre sidder i udvendige mur
fremspring, der er affasede foroven; muligvis er den fladbuede lysning og inderkarmene omdannet. Syddøren er i brug, den nordre blændet (indtil 1952
helt tilmuret). — Korets østre taggavl med to små, fladbuede åbninger til
apsisloftet og skibets østre med en asymmetrisk anbragt, rundbuet åbning kan
være de oprindelige.
Indre. Apsiden har to små, spærdækkede gemmenicher, falset bue til koret
og bindermuret halvkuppelhvælving. Den store triumfbue flankeres af rund
buede sidealternicher; disse blev genåbnet 1952 og den søndre gennembrudt
til prædikestolsopgang. Pladsen for skibets nedrevne, ca. 1 m tykke vestmur
afsløres af uregelmæssigheder i de forlængede mure. Koret har haft brædde
loft oven på bjælkerne; åbningerne mellem muroverkant og bræddelag har
været lukket med kantstillede brædder, der var skudt ned i riller på bjælker
nes sider. Skibets loftsbrædder har antagelig også ligget på oversiden (ligesom
siden 1952), men her findes ingen spor efter lukkebrædder.
Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen er antagelig opført endnu i 1200’rne;
som byggemateriale er benyttet en meget blød munkesten, hvilket har bevir
ket, at hele afsnittet er fuldstændig skalmuret med undtagelse af et lille felt i
nord. Her ses på murens nedre halvdel to helsten brede lisénstumper, som for
mentlig er levninger af en større udsmykning. Der findes ingen gesimsfrise i
nord, og det er vel tvivlsomt, om den rundbuefrise, som pryder sydmuren, har
gammelt forlæg. Det høje, smalle, fladbuede vindue i nord kan indeholde dele
af et oprindeligt.
Korets hvælving fra 1400’rne hviler på indhuggede forlæg; ribberne er kvart
sten brede og samlet om en rund slutsten, de ret stærkt buklede kapper er
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Fig. 3. Bylderup. Ydre, set fra syd.
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E. M. 1954

muret af en lang, gul munkesten i skifter, som falder mod kappernes isselinie;
fire rektangulære trækhuller og brede, løse overribber.
Det store våbenhus er senmiddelalderligt, af munkesten, men stærkt ombyg
get bl.a. 173614, da det forhøjedes og fik ny gavl (jernankre). På skibets mur
ses aftryk af det ældre, stejlere tag. Østvæggen har haft tre blændinger sva
rende til de to fladbuede, som endnu flankerer døren; denne er nu fladrund
buet og kronet af en (tilmuret) cirkelglug. Vinduerne er nyere. 1655 og 1665
kaldtes bygningen henholdsvis »Vorhaus« og »Karnhaus«8; sidste betegnelse
anvendtes endnu 192415.
Tårnet. Herredsfoged Hans Nissen skrev 1637 til hertugen om det forfaldne
klokketårn (sml. †klokkestabel) og et nyt, kirken til ziir: »A: 1626 angefangen
und Gottlob glücklich vollenführet«13. Denne oplysning må gælde det nuvæ
rende tårn, hvis underdel, fire svære piller, er plantet ned midt i vestforlæn
gelsen. Over dettes loft forbindes pillerne af spidsbuede arkader, og derefter
følger to stokværk, det nedre mørkt, det øvre — klokkestokværket — med to
glamhuller i nord, øst og syd; de østre er slanke og fladbuede, de øvrige, vist
nok yngre, er falsede og fladrundbuede. Så vidt det kan afgøres, er murvær
ket i krydsskifte.
Under et uvejr 1682 brændte tårnets temmelig høje spir16 (sml. klokke), og
det nuværende sadeltag med gavle i øst-vest stammer formentlig fra istand
sættelsen, der må være påbegyndt samme år (sml. jernankre ndf.), men som
muligvis først fuldførtes henimod 170913.
På kirkens vestende og tårnets fire sider er der talrige jernankre af forskel-
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lig alder og form, mange med initialer
og årstal, der refererer til forskellige
byggearbejder.
Ældst,
og
formentlig
henvisende til udbedringen efter bran
den, er 1682 på østmuren. Derefter
følger i vest CF under hertugkrone
(hertug Carl Frederik), JV, som ifølge
Abildgaards dagbog16 må være resterne
af JLVK (amtmand Johann Ludvig
v. Königstein), og SPP (Samuel Reimarus Præpositus); disse initialer er fra
o. 170617—088, da den egentlige genop
bygning synes at have fundet sted13.
Herunder læses IF, 17878, 1913 (begge
Fig.
4.
Bylderup.
†Kalkmalerier,
ribbedekora
årstal gælder skalmuringer), og nederst
tion. Akvarel af Ole Søndergård 1922 (p. 1611).
18348 (hovedreparation) og 188018 (der
må gælde blytagets udskiftning med skifer). På tårnets sydside findes et kro
net spejlmonogram for Fr. Wilh. v. Holstein (amtmand 1730—67).
†Tagrytter fra 1753. På korets tagryg sad der endnu omkring 1910 en lille,
helt skiferklædt tagrytter med en fladbuet åbning til hver side og gavle i øst
vest. Lidt af fyrretræsunderbygningen står på plads, og i en planke er der skå
ret AN(N)0 1753 samt (med mindre sikker hånd) 1762.
Tagværker. Tårnets tagværk er fra tiden efter 1682, våbenhusets fra 1736,
begge af fyr. De øvrige er af eg og samtidige med de enkelte bygningsafsnit.
Typen minder om Roager (p. 1171, fig. 4 c), men spærstiverne er næsten lod
rette. Antagelig i forbindelse med korets overhvælvning blev spærfagene over
koret og det forlængede skib forsynet med et nedre hanebånd og Andreaskors.
Apsistagværkets ældste dele viser en velgennemtænkt og fint forarbejdet kon
struktion (som Hostrup p. 1558), der skiller sig ud fra mængden.
Tårnet og skibets vestgavl står (efter skalmuring 1913) i blank mur, resten
af kirken hvidkalket. 1854 blev sydsidens bly udskiftet med zink12, og 1880
fik alle tagflader skifertækning18. For noget af blyet købtes fire fladbuede jern
vinduesrammer12, der ved restaureringen 1951—52 (arkitekt Holger Mundt)
afløstes af rundbuede trærammer med blysprosser. Sidstnævnte år blev gul
vene fornyet i mursten, og gipsloftet i skibet fjernedes, hvorefter en grå farve
på bjælker og brædder opmaledes; før 1952 kunde man under det grå skimte
en lys, blå maling.
Solur fra 1700’rne, af rødlig kalksten; på våbenhuset.
Vindfløj fra slutningen af 1600’rne, af form som en hane. På fløjstangen
Chr. V.s spejlmonogram samt yngre(?) initialer: IN, PB (måske for Balthazar
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Fig. 5. Bylderup. Indre, set mod øst.
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Petersen, provst 1747—87), LL, MD samt volutter. Nu anbragt over korets
østgavl, tidligere på tagrytteren, hvor den som pendant havde en volutprydet
stang; før 1753 havde vejrhanen muligvis plads på klokkestablen.

†KALKMALERIER
Rester af tre lag malerier afdækkedes 1922, men da de sad på løse hvidtelag,
var en konservering ikke mulig, og de overkalkedes påny.
1)
Middelalderlige: indvielseskors af forskellig alder samt ubetydelige dele
af en enkel, sengotisk dekoration. — 2) O. 1600. På væggene i kor og skib, ca.
1 m over gulv, fandtes et okkergult »panel«, hvor sort bladværk i sorte vaser
vekslede med smalle fyldinger med røde bosser; over bladværket var der tre
kantgavle med englehoveder, over fyldingerne rundbuegavle med halvrosetter
og over »panelet« plattyske indskrifter med sort fraktur. På korets nordvæg
var der tillige rester af en kartouche, og i hver af korhvælvingens kapper een
stor kartouche med diademhoveder omkring et kvadratisk felt, hvori rester af
en figur, i øst »et barnligt Kristushoved(?) med Straaleglorie« og korsstav. —
Den tilhørende dekoration på kappekanter, ribber og buer (fig. 4) var som
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det øvrige holdt i rødt, gult og blågråt; ornamenterne var overført til kalk
laget ved prikning. — 3) 1700'rne, bl.a. en del sorte bogstaver i vestre hvælv
kappe.
INVENTAR
Inventaret præges af den hovedistandsættelse, det gennemgik 1951—52 (P.
Kr. Andersen), hvorved alt ældre blev underkastet en behandling, og adskil
ligt fornyedes, bl.a. stolestaderne.
Alterbord, middelalderligt, vistnok af munkesten, nu frit i apsiden bag alter
tavlen, der ved den ovennævnte restaurering flyttedes frem foran apsismundingen. Bagsiden står 205 cm fra apsidens østvæg, længden er 183 cm, bred
den 118, men muligvis er der føjet et stykke til mod øst; højde over gulv 94
cm. Foran altertavlen snedkredes 1951 et nyt bord af et panel, sikkert det
Haupt ( I I , 566 f.) omtaler som stoleværkets panel mod koret, af hvilket tre
fag anbragtes som forside, et fjerde mod syd, mens nordsiden lavedes af nyt.
Panelet har forneden en række fyldinger skilt af brede, kannelerede lister og,
over en spinkel gesims, smalfyldinger med rudestillet gitterværk, adskilt af
bøjler med diademhoved over roset. Kun eet (pålimet) ansigt bevaret, de øv
rige er kun malede. Gesimsen har tandsnit; fodprofilen ny. I de oprindelige
fyldinger fremdroges en staffering, antagelig fra 1759 (sml. altertavle), blåmalede rocaillemotiver på rødbrun b u n d ; rammeværket blåt med røde lister.
To fag af det samme panelværk opbevares på loftet.
†Sidealterborde har formentlig stået foran nicherne i triumfmuren (p. 1608).
Altertavle i renæssance, o. 1600, nær beslægtet med Sørup 1603 (Landkr.
Flensburg) og Hjordkær (Åbenrå amt), som disse firsøjlet og med høje, smalle
sidefelter. Storstykkets korintiserende søjler med rige prydbælter (putti med
rigsæble og lidelsesredskaber) står på høje postamenter med rektangelfyldinger
på de tre frie sider, de fremadvendende med små dydefigurer (kun Klogskaben
og (vistnok) Troen bevaret), de sideværts med gammeldags, bredfligede kartoucher. De to midterste søjler er noget fremskudte, og bag dem er der kvinde
hermer med volut-arme og frugtbundt-skafter. Storvingerne er af vanlig re
næssanceform omkring et diademhoved (det søndre fornyet 1759?) og med to
buttede, livlige englebørn, nu uden attributter (lidelsesredskaber?). Postament
gesimsen er kvartrund forneden, med beslagværk og smykkebosser samt englehovedbøjler under søjlerne. Flankerende postamentfyldingen, hvis ramme nu
er glat, står pudebærende småfigurer af Peder (fig. 7) og Paulus; de udsavede
postamentvinger stammer sikkert fra 1759. Den forkrøbbede storgesims har
ganske smal frise. Der er topstykke både over midtfeltet og over sidefelterne;
det midterste og største er udformet som en attika med arkadefelt flankeret af
mandlige hermer, sidetopstykkerne er kartoucheformede med cirkelfelt.
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Fig. 6. Bylderup. Indre, set mod vest.

Stafferingen er fra 1759 (jfr. ndf.): blåt og rødt behersker rammeværket, der
også oplives af lidt guld og sølv; søjleskafterne er marmorerede. Storfeltets
bevægede nadvermaleri (jfr. Tislund, Haderslev amt p. 914) er måske udført
af Løgumkloster-maleren Joh. Conrad Kolp, der 1780 udførte malerarbejde i
kirken8, og som muligvis er den, der har udført det tilsvarende nadverbillede
i Tislund. Det ganske farveprægtige maleri er noget forvansket ved opmaling;
således er Judas, der står på spring til at styrte ud af døren, blevet udstyret
med et glas i højre og en halvfyldt flaske (i stedet for pungen) i venstre hånd.
I topfeltet ses Kristus med et kors i højre hånd, stående på en mark ved Gol
gatha, med Jerusalem i baggrunden. I de øvrige felter er der pietistisk præ
gede indskrifter med spinkel, gylden fraktur på sort, i sidetopstykket mod
nord: Vi have et Altere Christum, Heb. 13, mod syd: Jesus leed at hellige Fol
ket med eget Blod, Heb. 13, i nordre sidefelt: Min Siæl troe, æd og annam
Jesu sande Legeme, som er knuset for dine Synder, mod syd: Mit Hierte drik
Jesu Guds Søns Blod, det styrker og luttrer af ald Synd, samt: Anno 1759 for
delt i begge felter. I postamentfeltet, inden for rocailleagtig ramme: Prøv mig
Herre, etc. Psalm 26. Fremdraget under overmaling ved sidste restaurering. —
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1856 foreslog kirkevisitatoriet at anskaffe en tavle med
et forgyldt kors12.
Altersølv, kalk, sengotisk, fra sidste halvdel af 1500’rne,
med bæger fra o. 1675. Den sekstungede fod på karnisformet fodplade er stærkt repareret (bl.a. 1637 og 16458);
på en af tungerne et pånittet, støbt krucifiks (nu uden
fødder). Skaftled og knop har rige graveringer: blad-,
blomster-, bånd- og skaktavlmotiver på skaftets sider,
gotisk stavværk på knoppens spidse tunger foroven,
enkle krydsbånd på undersiden. På de seks rudebosser
graverede og ciselerede majuskler: »Ihesus« i bladværk,
spidse treblade o. lign. Det store, let udsvajende bæger
er stemplet IR i rektangel og udslidt Tønder-bymærke:
Jacob Reimer I19. Højde 19,5 cm. Disk, samtidig med
kalkens nedre dele, med graveret cirkelkors på randen
og bunden opdrevet som et firpas med gotiske blomster
i sviklerne. Oblatæske skænket af menigheden 1886,
stemplet: 13 löth Silber Th. Koppen, Berlin. Vinkande
Marie-Louise Jørgensen 1954
med Københavns stempel 1919, skænketved genforenin
Fig. 7. Bylderup.
gen til minde om Fr. Holten Lützhöft (sidste sognepræst
Petrusfigur fra altertavlen
(p. 1612).
før 1864) og hustru af deres børn. — Sygesæt af plet.
Alterstager, omtrent svarende til Tislund 1632 (Haderslev amt p. 916) og
Ø.-Løgum (Åbenrå amt). 40 cm høje.
†Brudesmykke. O. 1780 havde sognepræsten et »kronesmykke« med tilbe
hør, for hvis benyttelse han fik 2 rdl., og et »kranssmykke« med tilbehør, for
hvilket han tog 4 mk. Hvis bruden ikke benyttede disse, skulde præsten have
en godtgørelse20.
Alterskranke 1942—43 (H. Mundt). Den tidligere †skranke var fra 1856—578
og havde jernbalustre, formentlig den i egnen traditionelle type af form som
træer.
Døbefont (fig. 9) af træ, skænket 1710 sammen med fad og låg: »Gott zu
Ehren der Kirchen zum Zirath diese Tauffe Henricus Ibenthal mit seinen
freu(n)den21 verehret Hamb[urg]«, og gjort i Hamborg. På kummen er der to
udskårne våben for Haistrupgårds ejere, hans med mand i kort kofte og med
baret rækkende en stridshammer (med stjerne) op mod træ til højre (hjelmtegn
træ), hendes med en halv, springende hjort med slange i munden (samme hjelm
tegn). Kummen hviler på en Johannes døber figur. Marmoreret, foden hvid
ligt og rødligt, kummen rødligt, Johannes med sølvkæde, forgyldt lam og kors.
Dåbsfad af tin, samtidigt, med kronet rosestempel 1701, ottekantet, med to
bæreringe. På randen graveret: »Anno Fr. Ilsabe Höneken, Fr. Metta Catha-
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rina Ibenthals, Her Herman Stried Beck
1710«. Tvm. 39,3—42 cm. Fontelåg af
messing (jfr. fig. 9) med gravering på
øvre vulst: »Dieser Deckel ist von De
nen Herren und Freunden So die Tauffe
verehret Gleichfals in Hamburg angeschaft worden Anno 1710«. †Dåbskande
af tin nævnt 178222, se p. 1622.
Den tidligere døbefont, en romansk
Gotlandsfont af kalksten, med spidse
arkader, cylinderskaft og flad, rund
fod, står nu i tårnrummet med delvis
afslået
kumme
(Mackeprang:
Døbe
fonte p. 413).
Krucifiks, sengotisk, fra slutningen
af 1400’rne, muligvis fra kirkens katol
ske †fløjaltertavle, hvor det kan have
stået på midtskabets overside; 62 cm
Marie-Louise Jørgensen 1954
højt. Den meget velskårne figur (jfr.
Fig. 8. Bylderup. Hoved af krucifiks (p. 1615).
fig. 8) svarer nøje til krucifiksfiguren i
Daler altertavle (p. 1342 ff.), der muligvis også oprindelig har kronet midt
skabet, og hermed indgrupperes den i den store kreds af arbejder omkring
Aller-tavlen (Haderslev amt p. 266, Spandet-Højst-Døstrup etc.). Korset har
skårne firpas for enderne, forneden dog lidt inde på stammen, fordi firpasset
vel har skullet hæve sig over en blomsterrække. I firpassenes svikler er der
korsblomster og langs armenes sider små, hulede skiver. 1950 afdækkedes og
repareredes en staffering, formodentlig fra baroktiden. Tidligere over korbuen,
efter restaureringen ophængt nordligt på triumfvæggen.
Prædikestol med reliefskåret årstal 1585 på den samtidige himmel, fra samme
værksted som den samtidige prædikestol i Skast, der er signeret IS (p. 1479).
Stolen, der siden 1951—52 har adgang ad en gennem triumfmurens sydside
hugget åbning, er på fem fag, af hvilke de fire danner en polygon, mens det
femte, tidligere opgangsfaget, nu går vinkelret på væggen. I de retkantede
storfelter er der reliefskårne våben for hertug Adolf og Kristine af Hessen flan
keret af Paulus til (heraldisk) højre, Kristus med rigsæblet og Peder til ven
stre, alle i rige, bredfligede kartoucherammer og med reliefskårne navne:
»S. Paulus«, »Salvator mundi«, »De sancto Petro«. På hjørnerne står ungrenæssancesøjler, og alle gesimser springer frem med lange spidser over hjørnerne,
der forneden afsluttes med store englehoveder som hængestykker. Rammevær
ket til fyldingerne er nu glat, men der er spor efter bosseornamenter. I posta-
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mentfelterne
med
reliefversaler
bibelcitater,
fra øst: »Vas electum est« etc. Act. 9, »Reges
terræ et omnes« etc. Psal. 148, »Reges erunt
nutritores« etc. Isaiae 49, »Hic est filius meus«
etc. M. 17, og »Dabo tibi claves« etc. M. 16.
I frisen: Herrens ord bliver i evighed, ligeledes
på latin. Ny bærestolpe. Himlen er retkantet
med spidsvinklede topstykker hvori frem
springende
mandshoveder;
langsiden,
mod
vest, har dog i midten et fornemmere top
stykke, hvor der under trekantgavlen med
hoved er et søjleflankeret felt, der optages
af en stående engel; hun holder på hver side
et skjold med givernes (Haistrupgårds ejere,
jfr. døbefont) våben, mandens med halv,
springende hjort, der holder slange i munden,
her courtoisimæssigt vendt mod venstre, hu
struens et træ med tre symmetrisk anbragte
grene, hver endende i et trekløverblad; under
englen: »Hans Nissen seliger Marina Hanses«.
I frisefelterne: »Ad legem et testimonium« etc.
Mar. 16. På fremspringene mellem hængestykkerne (mod vest) årstallet og på hængee. m. 1950
stykkerne kirkeværgernes og provstens navne,
Fig. 9. Bylderup.
med fordybede versaler: »Kresten Asmussen,
Døbefont, skænket 1710 (p. 1614).
D. Georg Pet. Præpo. Tnd. [d. e. Tonderensis, i Tønder], Ierick Iversen«. Loftet
er firdelt af profillister og de enkelte rektangelfelter korsdelte, men korset
afbrudt af et retkantfelt med evangelisttegnene; i midten nedhængende
Helligåndsdue.
Stafferingen, der fremkaldtes 1951—52, er samtidig med altertavlens, do
mineret af blåt og rødt samt hvid-rød marmorering på søjler og tværgående
lister, våbnene med heraldiske farver. Opgangen var før restaureringen (jfr.
fig. 5) ad en trappe fra 189512 langs væggen.
Stolestaderne fornyedes 1951—52. Af de tidligere stader, fra 1897 (kronik),
genbenyttedes sæder og ryglæn. På Haupts tid (1888, da også lågerne var be
varet) stod der endnu et par stolevanger med muslingeskalprydelser i tårn
rummet (jfr. i øvrigt under alterbord). Et stolestaderegnskab 184123 omtaler
stolene i koret (jfr. Haupt fig. 1516), de »lange« stole (i skibet) og stolene i tår
net. Først 1857 bestemtes det, at fruentimmerstolene skulde have ryglæn24.
1748 »veraccordieres« fruentimmerstolene: Sönnick Petersen fik betaling for
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mandsstolene og andet arbejde
(30 mrk.)8. Et stolestaderegister
fra 1683 er bevaret14.
Et par fornemme *stolegavle 24a
(fig. 10), sikkert fra det Ringe
rinckske værksted i Flensborg,
o. 1600—20, befinder sig i Flens
borg bymuseum (nr. 4296 a—b);
afrensede, højde 102 cm, bredde
28 cm.
Lænestol, 1700’rne, øreklapstol
af fyr, med kølbueudskæringer
forneden i vangerne, umalet.
To smukke smedejerns hatte
knager med initialerne: MHRH
HI 1776 og INB 1798 har sik
kert været anbragt i forbindelse
med stolestaderne. 1954 på våben
husets loft.
*Kirkekiste 25 , 158 cm lang, 49
bred og 52 høj. Inventariet 178222
meddeler, at den bruges til opbe
varing af kirkens bly. Sekundært
Flensborg bymuseum fot.
låsetøj. I Tønder museum, hvor
Fig. 10. Bylderup. *Stolestadevanger, i Flensborg
bymuseum (p. 1617).
den har nr. 139.
Lavt brystværn i vest, med orgel 1951 fra Marcussen og søn, Åbenrå (12
stemmer, et manual, pedal, mekanisk). Dets forgænger var leveret 1898 fra
samme firma (kronik).
Klingpung 1885; ude af brug. I tårnrummet.
Tarvelig salmenummertavle til skydenumre. Et par smukke af eg, o. 1700,
med top- og hængestykke af store, fligede akantusblade, tværdelt af en liste
og til kridtskrevne salmenumre, henstår i tårnrummet.
Maleri, Kristus på korset, ifølge Haupt (II, 568) »bald nach 1701, aus Ham
burg«, olie på træ, 218 × 119 cm, i profilramme med udsavet top- og hænge
stykke. Sort baggrund, figuren med bleg hudfarve, hvidgråt, flagrende lænde
klæde. Top- og hængestykke malet med rocailleagtige ornamenter om skrift
felt med gylden fraktur, foroven: »Christus Iesus er malet for øyen. Gal. 3«,
forneden: »Vi seer hen til Iesum, Hebr. 12 v. 2«, og under den korsfæstede:
»Vi den Korsfæste selv, ey Billedet tilbeder, Hand lever og Hands Aand med
Suk for os fremtreder. Rom. 8. v. 26«. Ifølge Haupt blev maleriet beskadiget
Danmarks Kirker, Tønder amt
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ved en reparation, derefter så godt som »neu gemacht ... sehr schlecht«. Atter
istandsat 1952. På skibets sydvæg.
Lyseholder, 1700’rne, 340 cm lang, bestående af to 336 cm lange, tunget ud
savede lister, der i en afstand af 51 cm fra hinanden sammenholdes af to udsavede
og gennembrudte rankeornamentlister. I den øvre liste er der boret 16 store
(7,5 cm), runde huller til at stikke grav-lyseholderne ned i, og til støtte for
dem er der på den nederste liste fæstet ligeså mange 16 cm høje jernpigge, be
regnet til de hule lyseholdere. Gråmalet. Indtil 1950 på korets nordvæg (jfr.
ældre foto i Nat.mus.), nu i tårnrummet.
Klokker. 1711. Støbt af Joh. Asmussen, Husum. Under halsens akantusbladrække står på latin: Herrens ord bliver i evighed samt støbersignaturen, lige
ledes på latin. Under grenranke med frugtfyld, på legemet, to versalindskrif
ter: »Anno 1626 [ist] diese Klocke erstlich gegossen und angeschaffet worden
da H. Iohannes Mauritius Probst und H. Hans Nissen zu Haistrup Hardes
voigt gewesen. Anno 1682 sindt undt durch Gottes Wetter Anzundung der
grossen Spitze im herunterfallen die Ohre zerschmettert. Anno 1711 ist selbige
geborsten und wiederumb gegossen worden, da H. Samuel Reimarich Probst,
H. Ewald Ægidii Pastor, H. Hinrich Funck Hardesvoigt und Nis Lauterup
und Hans Chrestensen Jurati gewesen«, samt »Psalm. 150. Lobet den Herren«
etc. Under disse indskrifter fire englehoveder i bladcirkler og fire pelikaner
nærende deres unger med deres blod. Tvm. 103 cm. 2) Genforeningsklokke,
støbt 1920 i De Smithske Jernstøberier, Aalborg, med vers af Kai Flor26.
†Klokke, der hang i tagrytteren over koret og fjernedes 1917 til krigsbrug,
havde følgende indskrift: Hans Nissen IFD Hartzvoigt zu Haisterup 16748
Haegidius Lorenti pats(!) Peter Nissen Hans Hansen (klokkecirkulære)27.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 11) 1618. »Selige Nis Hansen weilandt Hardes vaget in
Sluchs harde etc. starfet Christlich den 8. Febr. Ao 1616, wert begrauen 14.
Febr. — Selige Anna Nisses is in erem Heilande andechtich vorscheden Ao
16<20> den <10. dece(m)b.> begrauen de(n) <15. Decemb.>. Stort, smukt,
snedkret renæssanceepitaf, sikkert fra det Ringerinckske værksted og, som
allerede påvist af Haupt, ret nøje svarende til epitaf over Poppens 1610 (Kr.
Eiderstedt, jfr. også epitaf over Vette 1601 i Flensborg Mariekirke, Lübbert
Wijdow i Tønder, p. 992, o.a.). I de kartoucheagtige sidetopstykker ses afdø
des våben, hans halv, springende hjort (jfr. døbefont og prædikestolshimmel),
hendes et egetræ; over topstykkerne står dydefigurer: Retfærd og Mådehold.
Over midt-topstykket med brystbillede af den velsignende Gudfader med rigs-
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E. M. 1950
Fig. 11. Bylderup. Epitaf 1618 over herredsfoged Nis Hansen og hustru (p. 1618).
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æblet (ansigtet mangler) genanbragtes ved restaureringen 1952 Kærligheden,
der før den tid var blevet overflyttet til den nedenfor omtalte slægtstavle. I
storfeltet er der et oliemaleri på træ af den korsfæstede (jfr. Johan Enums ma
leri i topstykket til epitaf, over Willems 1609 i Tønder p. 990) omgivet af
stifterne, mand og hustru knælende på røde puder, samt seks sønner og seks
døtre. Farverne er klare og gode; de tre bageste sønner synes vel karakteri
serede, mens kvindeansigterne vistnok ikke har haft malerens interesse. Him
len er tungt, gråt skyet, med blå åbning bag korsets tværarm. I øverste (he
raldisk) højre hjørne et kvadrat med: »Nis Hansen nascitur (d. e. fødes) anno
1558 1. Nouember«, til venstre: »Anna Nisses nascitur Anno 1570 friedages na
Meidag«. I topfeltet maleri af opstandelsen; det er interessant at bemærke, at
forlægget for maleriet (Alb. Dürers lille kobberstikpassion) er det samme, som
i relief ses i alle de prædikestole, der kan henføres til Ringerincks værksted. I
smalfelterne indskrifter med gylden fraktur, i topstykkets frise: »Jesus Christus
is umme unser Sünde Willen« etc. Rom. 4, i storfrisen: »Psalm. 31 In te Do
mine speravi« etc. »An(n)o Do(mi)n(i) 1618«, i postamentfeltet: »Ick weth datt
myn Erlöser leuet« etc. Iob 19. Den oprindelige, brogede staffering fremkald
tes og repareredes 1951—52. På skibets nordvæg.
2)
1619. Slægtstavle hørende til det just behandlede epitaf, men for ringe i
skæringen til at være leveret fra samme værksted: »Der Ehrbar vnd vorgeachter Nis Hansen iss tho Haistorp gebaren, van Hans Nissen vnd Marÿnen
etc. den 1. novemb. A(nn)o 1558 Hefft sick befriet mitt des Weilandt Ehrbaren
vnd vornehmen Erich Clemens Hardesvaget tho Farenstede Dochter Annen
vnd darmitt XII eheliche Kinder getüget, Soss Sohns vnde Soss Dochtere &
Iss van F. O. thom Hardesvagede in Sluchssharde gesettet A(nn)o 1591 Dem
suluen Ambte herhomlich(!) alss ein Man vor gestanden in de XXV Iahr. Sin
vader Hans Nissen iss Hardesvaget gewesen X I I I I Iahr, Syn Grotevader Nis
Hinrichsen XXXVI Iahr. Dessuluen vader Hinrich Petersen is gebare(n) van
Peter Petersen alse disses geschlechtes Sta(m)bohm. De vor vngeferlich twe
hundert Iahren Haistorp bewahnet Hefft. — Stamregister der Hardesvogede
tho Farenstede: Clement Errichsen iss gestoruen A(nn)o 1542, im 65 Iahr sines
Hardesvogedt, Dettleff Clements gestoruen A(nn)o 1557, im 15 Iahr sines
ambtes, Erich Clements gestoruen A(nn)o 1597 im 39 Iahr sines ambtes, Dett
leff Clements gestoruen A(nn)o 1618 im 21 Iahr sines ambtes, Iss allso de
Hardesvoged die bÿ dÿssen geschlechte gebleue(n) in de 140 Iahr«. Herefter
»Epitaphium« på latin, forfattet af Johannes Mauritii, provst i Tønder, »ex affinibus intimus« (»den fortroligste af svogrene«)28. Tavlens rektangelfelt flan
keres af riflede pilastre, smalle kartouchevinger, tilsvarende hængestykke, brudt
gavl med englehoved. Gylden fraktur, »Epitafiet« med versaler. Malede våben
skjolde (som font og epitaf) holdt af svævende (naive) engle på hver side af
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topgavlens englehoved, i frisen: »Trouwett Tuw dat Tuwe Namen im Hemmell geschreuen synt. Luc. 10«, i posta
mentfeltet: »Erem hertlich geleueden
Ehe Manne hefft de hochbedrouede
Wedewe Anne Nisses disse Tafel tho
ewiger gedechtenisse setten laten« og
endelig i hængestykket: »Anno 1619
den 16. November«. Broget staffering,
istandsat og suppleret 1951—52. På
skibets nordvæg.
3) 1701. Hinrich Funck, herreds
foged. »Zu Gottes Ehren und dieser
Kirchen zu Zierath ist dieses von dem
Hoch
Fürstl.
Hardesvoigt
Hinrich
Funcken
Nachdehmb
derselbe
in
Treÿau Schwabstedt Ambts ins 9 und
hier in Schlucksharde ins 20ste Iahr
in Hoch. Fürstl. Diensten gestanden
Und von desselben Hertz Eheliebsten
Anna Dorothea Funcken gegeben undt
hieher gesetzet worden Im Iahr Christi
K. M. 1950
1701 Den 26. Marty.« Det kæmpe
Fig. 12. Bylderup. Gravsten over herredsfoged
Nis Hinricksen, død 1554 (p. 1622).
mæssige, næsten 4 × 3 ½ m store epitaf
er samlet af brede, vandret lagte fyrrebrædder, hvis konturer er udsavet efter
den i forvejen planlagte, malede rammedekoration, fortrinsvis store, hvidgrå akantusblade. I midtstykkets to af tvillingsøjler flankerede felter, er der
malet en farverig helvedesscene; foroven til venstre en engel med bog og øverst
i venstre hjørne Lazarus i Abrahams skød, med skriftbånd pegende som en
stråle ned mod de pinte: »Ach Vater Abraham ...«, øverst til højre en djæ
vel stødende fordømte i helvede. I »vingerne« småbørn i fliget storakantus. I
»topstykket« en engel (i modedragt) — to laurbærbladindrammede, dygtigt ma
lede portrætter af afdøde og hans hustru; rammerne støttes af velnærede engle
børn og øverst, over et skriftbånd med »Gott allein die Ehre«, ligger en meget
naivt malet dito. Under billederne er der en malet frise med frakturindskrift
(tysk), der maner læseren til at beskue (helvedes)billedet og tage ved lære.
»Hængestykket« under malet profilliste har akantus og frugtbundter omkring
liggende oval med mindeskriften (fraktur) og afsluttes nedad af en muslinge
skal. Epitafiet, der efter en istandsættelse 1954 er ophængt vestligt på skibets
nordvæg, har ført en ret omtumlet tilværelse både i og uden for kirken. En
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tid var helvedesbilledet overmalet og erstattet af en malet præsterækketavle29;
men allerede i sidste tiår af 1800’rne blev det nedtaget og lagt på loftet for
senere at blive fjernet fra kirken. Genopsat 1954.
4) Mindetavle over 34 i 1914—18 faldne sogneboere. På skibets nordvæg.
Gravsten. (Fig. 12). O. 1554. Nis Hinricksen, herredsfoged. »Anno domini
MVCLIIII iars mondages na Andres wort hir vnder begraven Nis Hinricksen
hardesfaget dem godt ane twivel genedig is den he in sinen lesten bi em blef«,
og i skjoldet: »Got is min hogest trost«. Indskriften, der savner skilletegn, må
oversættes30 således: I det Herrens år 1554 om mandagen efter Andreas’ dag
blev herunder begravet N. H., herredsfoged, hvem Gud uden tvivl er nådig;
thi han blev hos ham på det sidste. — Gud er min højeste trøst. Lysgrå kalk
sten, 210 × 126,5 cm (revnet og sammensat med cement, hvori de manglende
bogstaver er ridset op); Andreaskorset i skjoldet nederst på stenen er Nis Hinricksens bomærke og genfindes i hans segl31. Skjoldet er ved et sløjfebånd op
hængt i en langskaftet spidsøkse, hvis skaft bærer et par symmetriske akantus
blade. Stenens oprindelige plads var neden for prædikestolen (1891 delvis dæk
ket af mandsstolene); herfra flyttedes den ud på kirkegården vest for tårnet,
men reddedes o. 1927 ind i våbenhuset, hvor den nu er rejst op ad østvæggen.
Til Nis Hinricksens navn32 er knyttet flere sagn i forbindelse med hans op
træden 1523 på Urnehoved ting, hvor han talte Frederik I.s sag over for de
fjendtligsindede bønder; han slap hårdt såret fra dette møde og reddede sig
kun ved hjælp af sin hurtige hest, men fem pile blev hængende i hans tykke
kappe. Denne skal tillige med pilene og hans sporer være blevet ophængt i
Bylderup kirke; ifølge pastor Beier skulde de være faldet ned engang mellem
1786 og 1790; Pontoppidan omtaler dem dog allerede 1781 som forsvundne.
Kirkegårdsmonumenter. Gravsten. O. 1835. Marina Elisabeth Hedewig Grangaard, »Pastorin«, f. Schmid, f. 14. febr. 1775 i Drelsdorf, d. 18. dec. 1835 i
Tingleff, 60 år. Gråbrun kalksten, 98 × 68 cm, med fordybet skriveskrift.
Støbejernskors. 1) O. 1824. »Johanne Magdelena Johannsen aus Bredewadt,
geb. d. 23. Novbr. 1821, gest. d. 30. Decbr. 1824«. 9 7 × 5 9 cm, med reliefkur
siv; foroven svævende engel med palmegren og kors, forneden stående engel.
2) O. 1845. »Thomas Sönnichsen von Haistruphoff, geb. 21. November 1788,
gest. 19. Febr. 1842«, og »unsere sel. Mutter« Ingeburg Sönnichsen, f. Paulsen,
f. 5. okt. 1793, d. 1. jan. 1845. 157 × 101 cm, med reliefkursiv. Foroven to hæn
der i skyer, forneden kvinde med nedadvendt fakkel.
3) O. 1849. »Pastor P. C. Schmidts Familienbegräbniss, Pastor in Bülderup
1833, versetzt nach Buhrkall 1849«. 118 × 67 cm, med reliefversaler. Pastor S.
døde 1875 som præst i Skodborg.
Korrekturnote: Dåbskande af tin, stemplet med Justitia-mærke,
(ell. 65)« samt IM; vistnok sydtysk arbejde. Skænket efter 1954.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Bylderup præstearkiv: B 2. Arkivfortegnelse 1803. — B 4. 1736—1813.
Sager til arkivfortegnelsen 1803. — Bb. 1851—70. Indgåede skrivelser. — Bd 5. 1785—
1935. Sager vedr. kirken, præstegården og kirkegården. — Ca 1. 1732—1872. Kirke
regnskabsbog. — Ca 3. 1905—26. Kirkeregnskabsbog. — Tønder provstearkiv: 1636—
1865. Bylderup kirkeregnskabsbog. — 1786—1919. Sager vedr. Bylderup sogn II,
lægget 1786—1917. Bausachen, Kirchhof. — Tønder kirkevisitatorium: aflev. fra Kiel:
G VI 2, nr. 615. 1732—1847. Betr. die Kirche zu Bylderup. — C VI 2, nr. 616.
Inventarium der Kirche zu Bylderup. — Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i
almindelighed p. 932. — Chronik 1896 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære
af 1918, besvaret 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910,
M. Mackeprang 1922 (†kalkmalerier), O. Søndergaard 1922 (†kalkmalerier), Niels Termansen 1922 (†kalkmalerier), jfr. Jyllandsposten 21. sept. 1922, P. Kr. Andersen 1935
og 1952 (forundersøgelse og istandsættelse af inventar), 1952 og 1955 (undersøgelse og
istandsættelse af epitaf nr. 3) og N. J. Termansen 1953 (epitaf nr. 3). — Undersøgelse og
beskrivelse ved M. Mackeprang 1950 samt Elna Møller, Erik Moltke 1950 og 1954 og
Marie-Louise Jørgensen 1954.
Haupt II, 565 ff. — H. M. Detlefsen, i Den nordslesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 72 ff.
1 Pag. 165; herfra har Pontoppidan det i Danske Atlas VII, 300. 2 Indtægterne af
dette, knyttet til Burkal og Bylderup sogne, henlagdes 1575 af hertugen til en skole i
Bylderup, som skulde forestås af kapellanen, se De Hansborgske Registranter ved Ca
roline Emilie Andersen I, 1943, p. 241 ff., jfr. Kirkehist. Sami. 3. rk. I, 740. 3 Diplo
matarium Danicum 1. rk. IV, nr. 57. 4 Smst. nr. 171. 5 Smst 2. rk. I, nr. 173, III
nr. 107, VI, nr. 170 og Ældste danske Archivregistraturer V, 776. Heller ikke hertug
Valdemars pantsættelse af sognet 1353 (Repertorium nr. 2393 s og 2606 s) synes at have
påvirket ejendomsforhotdet. 6 Dipl. Dan. 2. rk. II, nr. 389; i 1328 ses sognepræsten at
have fået et kanonikat i Ribe, smst. 2. rk. X, nr. 78. 7 Repertorium nr. 10135, 10.
aug. 1504. 8 Tonder provstearkiv: 1636—1865. Bylderup kirkeregnskabsbog, jfr. Carsten
Petersen, i SJyAarb. 1941, p. 13. 9 Sml. Morskabslæsning for Den Danske Almue.
Udg. af H. K. Rask. 1840, nr. 40, 2. okt. (p. 623—25). 10a Danske Sagn III, 1895,
p. 110, nr. 580 og p. 149, nr. 769 samt den i note 32 nævnte litteratur. 10 Bylde
rup præstearkiv: 1732—1872. Kirkeregnskabsbog. 11 1882 anskaffedes en ny kirke
gårdsport for indtægten af noget af det solgte tagbly (Tønder provstearkiv: 1786—
12
1919
etc.,
lægget
1786—1917.
Bausachen,
Kirchhof).
Tønder
provstearkiv:
1786—1919 etc., lægget 1786—1917. Bausachen, Kirchhof. 13 SJyAarb. 1941, p. 37;
jfr. Carsten Petersens privatarkiv: saml. ang. kirker i Sønderjylland. Slesvig acta A XX.
14
Bylderup præstearkiv: B 2. Arkivfortegnelse 1803. 15 Sønderjydsk Maanedsskrift
1. årg., 1924—25, p. 160. 16 Abildgaards dagbog p. 165. 17 LA. Åbenrå. Højst
præstearkiv: Ca 1. 1696—1888. Højst kirkeregnskabsbog. 18 Bylderup præstearkiv:
1785—1935. Sager vedr. kirken etc. 19 Sig. Schoubye: Guld- og sølvsmedemærker
fra Tønder og Tønderegnen, Tønder 1958, p. 10, nr. 6; jfr. Bøjes stempel 2835.
20 L. Andresen, i Die Heimat, 1927, p. 267. 21 Ifølge Danske Atlas VII, 300 »For
vandte af den Nissenske Familie i Haistrup«. 22 Tønder kirkevisitatorium: C VI 2,
nr. 616. Inventarium etc. 23 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1836—63, 1875.
24
Visitatsberetninger.
LA.
Åbenrå.
Tønder
kirkevisitatorium:
1856—62.
Visitationsprotokol. 24a Jfr. Wolfgang Scheffler: Zur Benaissanceplastik in Schleswig-Hol
stein, i Schlesw.-Holst. Jahrbuch, 1930—31, p. 96. 25 Sig. Schoubye: Gamle Møbler
fra Tønderegnen, Tønder 1951, p. 5. 26 De sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 26.
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27 Ang. et til Bylderup kirkeklokke knyttet sagn, se Sønderjydsk Maanedsskrift, 1. årg.,
1924—25, p. 15. 28 Gengivet i SJyAarb. 1891, p. 221. 29 Denne overmaling skete
først i pastor Bahnsens embedsperiode (1882—94). Ikke desto mindre befinder sig i
Dansk Folkemindesamling en på stedet optegnet »tradition«, der dels går ud på, at
herredsfogden havde ladet sig selv male i himmelen, men en af sine uvenner i helvede,
dels fortæller, at man mange gange forgæves havde overmalet helvedesbilledet, nu var
det sortmalet. Jfr. Danske Sagn III, 1895, p. 110, nr. 580. 30 Ifølge professor Peter
Jørgensen, Kbh.s universitet. 31 Jfr. Sønderjydsk Maanedsskrift 4. årg., 1927—28, p. 58.
32
Om Nis Hinricksen, se Danske Atlas VII, 300, Staatsbürgerliches Magazin IV,
Schleswig 1824, p. 244—246 (»Der Mantel in der Bülderuper Kirche; eine Legende
mitgetheilt von Pastor Beier in Carlum«), G. Friis: Herredsfoged Nis Henriksen paa
Haistrupgaard og hans Slægt, i SJyAarb. 1891, p. 213—243, især p. 214 ff., med litte
raturhenvisninger (jfr. Sønderjydsk Maanedsskrift 6. årg., 1929—30, p. 139—141, uddrag
af foregående), J. Hansen, i Sønderjydsk Maanedsskrift 1. årg., 1924—25, p. 160, 4. årg.,
1927—28, p. 57 f. (om gravstenen), jfr. Georg Galster, i Nordisk numismatisk Årsskrift
1953, p. 205 f.

Fig. 13. Bylderup. Kirkegårdsplan o. 1800 (p. 1607).

Fig. 1. Burkal. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1954
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irken, hvis værnehelgen ikke er kendt, betalte 12 skilling lybsk i cathedraticum
(jfr. p. 1025), men dens forhold i middelalderen er i øvrigt ukendt. Ved reformationen
kom den under landsherren, fra 1544 hertug Hans og efter dennes død 1580 til de got
torpske hertuger, fra hvem den 1713—21 overgik til kongen. Menighedens valgret var
her som ved herredets øvrige kirker til en viss grad i behold endnu i 1700’rne og 1800’rne.
Kirken, der nu er selvejende, kom efter genforeningen fra Slesvig til Ribe stift. — Under
svenskekrigene led kirken stor skade både på bygning og inventar1 (jfr. †alterkalk p.
1634). Angående skole i våbenhuset, se p. 1628.
Om kirken findes et par navneforklarende sagn2; ifølge det ene var Bylderup og Burkal
opført af to jomfruer, den ene ved navn Bur (i nat har Bur fået kalv!), ifølge det andet
var de bygget af to kæmper, Byl og Bur (med samme redskab, der kastedes frem og til
bage, jfr. p. 1607).

Kirken og kroen ligger i et vejmøde et stykke nord for byen og nordligt i det
store sogn, ved Slogs å og kun ca. tre km fra Bylderup kirke. Den store kirke
gård med vestudvidelse fra 18743 hegnes dels af indvendigt jorddækkede kampestensdiger, dels af levende hegn. I sydøst er der en ret ny køreport flankeret
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Fig. 2. Burkal. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1954.

af to fodgængerindgange, alle med trægitterfløje mellem granitstolper. På udvidelsesplanen fra 1874 er der indgange i syd og nord. En sydport omtales
1650 og en nordre indgang, »der Nordersteigen«, 16554.
†Kirkeriste nævnes første gang 1643, den søndre 16694.
Fritstående †træktokketårn(?). Det er sandsynligt, at det klokketårn, som en
tømrer arbejdede på 1640, har været fritstående og ikke en tagrytter over vest
forlængelsen5 (sml. p. 1628); træet fra dette gamle tårn solgtes 16674.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, et gotisk våbenhus foran
syddøren og en vestforlængelse fra 1637 med en tagrytter fra 1792. Orienterin
gen har afvigelse til nord.
Bygningens romanske del, der må henføres til o. 1200—50, er meget stærkt
skalmuret og overpudset. Materialet er sikkert munkesten i munkeskifte om en
kerne af marksten i kalk, således som i skibets 1637 nedrevne vestmur, hvis
nederste skifter indtil 1944 lå tilbage under gulvet, hvor de forårsagede et
højere niveau i vestforlængelsen; murtykkelsen i gavlen, 118 cm, var væsent
lig større end andetsteds i kirken6.
Apsidens nordøstre parti, der tilsyneladende er uforandret, har muret skrå
kantsokkel og en frise af rundbuer; murhøjden over soklen er 380 cm. Der har
været tre vinduer, af hvilke det østre er genåbnet ved restaureringen 1943—45
(udv. mål 128 × 27 cm), mens det søndre er ødelagt af en gotisk ommuring.
Skibets nordmur har foroven et savskifte, og det må formodes, at koret i lig
hed med Bylderup (p. 1608) og Højst (p. 1569) har været prydet med en rund
buefrise. Koret har haft to vinduer i hver langmur og skibet tre, men alle syd
vinduerne er ødelagt. Korets og skibets murhøjde over terræn er 545 cm, og
de 1943—45 genåbnede vinduer måler udvendig ca. 170 × 60—64 cm; deres
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Fig. 3. Burkal. Ydre, set fra nordøst.

afstand fra murens overkant er 65 cm. Norddøren er helt forsvunden; den
rundbuede, søndre sidder i et lille murfremspring, hvis øvre afslutning er ukendt,
fordi våbenhusloftet er utilgængeligt.
Indre. I apsidens nordre del er der en lille gemmeniche, og indtil 1945 var
der mellem korets nordvinduer en lav, 75 cm bred (nyere?) blænding nederst
i muren. Triumfmuren blev fornyet ved sidste restaurering; den gamle triumf
bue, der havde overgribende stik, flankeredes af to rundbuede sidealternicher,
af hvilke den nordre er genfremstillet, den søndre afløst af en prædikestolsopgang. Skibet har i vid udstrækning bevaret de oprindelige loftsbjælker.
Ændringer og tilføjelser. Hvælv i apsis og kor. Apsidens søndre del er ommu
ret i gotisk tid og udvendig forsynet med tre slanke, spidsbuede blændinger,
der har retkantede kragbånd i vederlagshøjde. Dette arbejde er vel foranlediget
af apsishvælvingens nedstyrtning, thi i forbindelse med den krumme murs
istandsættelse blev apsisbuen ommuret, og såvel apsis som kor fik ribbehvælv.
Af disse hvælv, der antagelig må tilhøre 1400’rne, hviler korets på vederlag,
der er hugget ind i væggene, mens apsidens har vederlag i apsisbuen og to
skjoldbuer, som i øst hviler på en pille foran vinduet; ribberne, der er kvart
sten brede, samles om slutsten; brede overribber med trinkamme. Korets østre
taggavl med to spidsbuede åbninger til apsisloftet og et par savskifter udven
dig er muligvis samtidige med hvælvene.
Våbenhuset, 1643 kaldet karnhus4, er af munkesten i munkeskifte. Den flad
buede dør omsluttes udvendig af en slank blænding, der løber op i taggavlen,
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Fig. 4. Burkal. Bjælke fra skibet med urørt dekoration (p. 1630).

hvor den ender med tvillingspærstik og krones af gavlens tre eneste kamtak
ker. Indvendig flankeres døren af fladbuede blændinger, og i hver flankemur
er der en lille, blændet lysåbning; det nuværende vindue er nyt. — Måske har
der været skole i våbenhuset7.
Et kampestensfundament afdækket sammen med resterne af skibets vest
gavl, men uden forbandt med denne, stammer sikkert fra en gotisk støttepille.
Vestforlængelsen må henføres til 1637, da der dels aftaltes løn med murman
den for »de westerende an der kerken«, dels indkøbtes bjælker, spær, mursten
og kalk m.m.4. En sådan datering stemmer også med murenes krydsskifte og
tagværkets type. I nord, hvor muren står urørt, er der et dobbelt savskifte
under sugfjælen og et fladrundbuet, nu tilmuret vindue. Det indre har malet
bjælkeloft, som skiller sig ud fra det gamle skibs malede loft (sml. loftsmalerier).
Tagrytteren, »det nye tårn«4, over vestforlængelsen er i sin nuværende form
fra 1792—938 (sml. fig. 1 og vindfløj 2). Tagrytterens lodrette sider er helt
dækket med plader, men bag disse står en nydelig bindingsværkskonstruktion
af eg og med udmurede tavl. De otte glamhullers fladbuer er udskåret i over
liggerne. — †Tagrytter. 1663 var der udgifter »am newerbawten thurm«, som
1671 havde spåntag4; dette tårn må have været en tagrytter, hvorimod dets
forgænger antagelig har været fritstående (sml. p. 1626). — Forlængelsens gavl
har flere jernankre med initialer i skriveskrift: EAvB (E. A. von Bertouch,
amtmand 1789—1815), IGCA (Jac. Georg Chr. Adler, superintendent 1792—
1834,
provst 1793—96), opsat i forbindelse med tagrytteren; i et jernbånd,
som indvendig forbinder to udvendige ankre, står der med lignende skrift:
CF (eller T) R 1793. — Indvendig i tagrytteren læses: Iur(aten) Anno 1807
MBL PBLd. 4. Sept.
På skibets nordside står A 1778, der må henvise til en større istandsættelse9
(sml. indskrift på †pulpiturstøtter), hvortil man muligvis skal henføre det nu
fjernede bræddeloft med stor hulkel langs væggene. Om et †årstal, 1622, se
loftsmalerier.
Tagværker. Bevaret af apsidens tagværk er kun kongens øvre del, der er
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ført op over taget som en blyindklædt brand, og af korets kun ubetydelige
rester. Skibets er samtidigt med murene såvel over den gamle del som over
forlængelsen; spærfagene er næsten ens, med to lag hanebånd og korte spær
stivere, alt tappet og naglet, men vestforlængelsens fag har mellem spær og
nedre hanebånd små knægte fastgjort med dobbeltnagler.
Kirken, der står hvidkalket med blytag, præges af restaureringen 1943—45
(arkitekt Holger Mundt), ved hvilken alle sydsidens vinduer fik de spidse buer
udskiftet med runde samt trækarme med blysprosser i stedet for jernrammerne
fra 187610 (der havde afløst trækarme). Endvidere blev triumfmuren som nævnt
fornyet, bræddeloftet (på bjælkernes undersider) fjernet og gulvet lagt med
mursten, således at der blev et trin op til koret, mens trinnet til vestforlængelsen
fjernedes.
Solur, af eg, på våbenhusgavlen; ukendt alder. En †solskive renoveredes
1637 og maledes 16644.
Vindfløje. 1) Med 1772 og Chr. VII.s spejlmonogram i fløjen; over skibets øst
gavl. 2) Med B K K og 1793 i fløjen; på tagrytteren.
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LOFTSMALERIER
Både det gamle skib og vestforlængelsen har malede lofter, som er blevet
frilagt og istandsat ved sidste restaurering (P. Kr. Andersen). Malerierne over
det gamle skib (fig. 5) er ældre end vestforlængelsen (1637) og kan stilistisk
henføres til tiden o. 1625 (jfr. sangerpulpituret i Tønder kirke 1623 ff., deko
rationerne på undersiden, p. 964); sandsynligvis er de udført 1622. Danske
Atlas (VII, 301) nævner, at årstallet 1622 har stået »paa Kirken«, og det kan
være opsat i anledning af, at det indre har gennemgået en hovedrestaurering
(sml. altertavle fra 1622 og nedenfor under inventar).
Loftet var (1944) meget medtaget såvel på træ som på maling; tre bjælker
og flere bjælkeender over det gamle skib samt store partier af loftsbrædder
(fortrinsvis langs murene) blev fornyet. Heraf følger, at tilsvarende store par
tier af loftet er nymalede, men også på de gamle brædder (som er samlet med
løs fjer) er der foretaget store suppleringer.
Det på fig. 4 afbildede bjælkestykke, der viser bjælkesidens dekoration før
restaureringen, har rød bundfarve med hvide og blå, sortkonturerede blomster
ranker og englehoveder. Alle de restaurerede bjælker har blågrå bund, også på
undersiden, hvor de sorte, stiliserede bladranker findes. Dekorationen på loftsbrædderne over det gamle skib fremgår af fig. 5. Bunden er lysgrå med blågråt kassetteværk; til blomster, frugter og dragter er der benyttet blåt, gult,
rødt og grønt. De tretten medailloner med Kristus og de tolv apostle (Matthias
nymalet) har rødbrun (tidligere zinnober) indramning. Af de to gange tretten
kvindefigurer med forskellige symboler forestiller nogle dyderne, andre vistnok
de frie kunster (bl. a. en med passer) og årstiderne.
Vestforlængelsens loft, der må være malet efter 1637, måske først 165311,
har nu en dekoration fra 1943—45 på brædderne12, som måske ikke tidligere
har haft nogen. Bjælkerne derimod har gamle motiver, på siderne spejlvendte
bladmotiver og rankeslyng, på undersiden slyngbånd, altsammen skabloneret
og sort på grå bund.
KALKMALERIER
På hvælvene i apsis og kor blev der ved restaureringen af dækket en enkel, go
tisk dekoration fra o. 1500, bestående af blade og knopper langs ribber og buer
samt nogle småranker fra kappernes issepunkt op mod slutstenen. — Denne
gotiske bemaling fremkaldtes på bekostning af en †dekoration fra 1653-54(?) 13 ,
i hvælvkapperne bestående af store figurer i skyformationer: Treenigheden,
evangelisterne, Elias og Johannes Døber samt musicerende engle; langs ribber
og buer var der brede, skablonmalede friser, hvoraf nogle med det samme
spejlvendte bladmotiv, som findes på vestforlængelsens bjælker. Farverne var
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Fig. 6. Burkal. Indre, set mod øst.

blå, røde og gulbrune. Figurmalerierne stod urørte, mens ornamenterne indtil
en højde af ca. 4 m over gulvet var blevet overkalkede; efter 1910 fornyedes
disse, og på samme tid maledes en ny dekoration på korbuens underside.
I den †nordre sidealterniche blev der iagttaget spor efter farver og guld.

INVENTAR
Inventaret, til hvis gennemgribende fornyelse det ovenfor nævnte forsvundne
årstal 1622 sikkert hentydede, bærer præg af den store restaurering 1943—45
(P. Kr. Andersen, Einar V. Jensen), ved hvilken nordpulpituret nedtoges, og
loftsmalerierne fremdroges, farver fra 1800’rne fjernedes fra det ældre inven
tar, og ældre farver, mest 1700tals, afdækkedes, repareredes og suppleredes,
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prædikestolen og dens opgangsforhold ændredes, alterpanel konstrueredes, mens
alterskranken og tildels stoleværket fornyedes. Rummet domineres dog især af
det farveprægtige, men hårdt restaurerede loft12.
Alterbord 1946, muret af store mursten fra en ældre gård i Emmerlev14. Det
oprindelige munkestensalter blev nedbrudt 192615 (relikviegemmet senere for
svundet) og erstattet af to nord-sydgående mure af cementsten og dækket af
brædder. Det nuværende bord dækkes af panel fra prædikestolsopgangen med
fyldingsmalerier af evangelisterne (fig. 7), samt prædikestolens dommedagsfelt.
†Alterklæder. 1) 1639 anskaffedes »color sammet«, »roden pansen«, »gülden
borden« og »color side«4. 2) Rødt med Fr. V.s navnetræk, årstallet 1763 og
silkefrynser16. 3) 1856 skulde anskaffes et karmoisinrødt med kors og borter
af sølv eller guld17.
Altertavle (fig. 7) i renæssance, med reliefskåret årstal 1622, mærkelig ved
i stedet for malerier at indeholde relieffer, af hvilke to (bønnen i Gethsemane
og hudstrygningen) er skåret helt, eet (hudstrygningen) delvis efter Albr. Dü
rers lille kobberstikpassion (1508 og 1512). Tavlen, der er en tro replik af alter
tavlen 1621 i Klixbüll (Kreis Südtondern), hidrører som denne fra det Ringerinckske værksted. Opbygningen er tidens almindelige; men medens storstyk
kets midtfelt flankeres af frie søjler, har kvindehermer indtaget søjlernes plads
på sidefelternes rammestykker. Småfigurerne af Petrus og Paulus i postamentfremspringenes nicher er svendeagtige gentagelser af de tilsvarende pragtfigurer på altertavlen i Flensborg 1599, der regnes for værkstedets hovedarbejde.
Englehoveder og putti er typiske værkstedsarbejder. De velskårne relieffer for
deler sig med nadveren i storfeltet omgivet af otte mindre: til siderne og for
oven fire dyder (Tro, Håb, Kærlighed, Tålmod), i hjørnerne evangelisterne; i
sidefelterne, mod nord: hudstrygningen og bønnen i Gethsemane, mod syd:
tornekroningen og korsbæringen, i topfeltet Kristus på korset mellem Maria
og Johannes. Postamentfeltet, der var erstattet af et oliemaleri på lærred (bøn
nen i Gethsemane), signeret vistnok »Jacob NI 36 (ell. 56?)«, fornyedes ved
sidste restaurering. Ved denne lejlighed fremdroges en staffering fra 1700’rne,
muligvis fra 1762 og udført af »A I«18; rødt er fremherskende; også en del guld
er anvendt og lidt sølv; reliefferne har milde, ofte laserede farver. Oprindelig
har tavlen vistnok kun stået med en delvis staffering og muligvis kun med guld
og sølv; fra denne hidrører de plattyske indskrifter i top- og storfrise: »Dorch
sine Wunden sindt Wÿ Gehelet, Esaia 53« og »Wÿ Hebben Ock Ein Paschelam Dat is Christus Vor Uns Geoffert, 1. Cor. 5«. De fjernede farver (ramme
værket overvejende hvidgråt) hidrørte sikkert fra 1845 og 185719.
†Altertavle. To gamle kvindefigurer af træ nævnes 1881 (sager ude af brug20).
Altersølv. Kalk (fig. 8) 1646, ifølge graveret kursivindskrift under fodpla
den: »Nach dem der vorige Kelch von den schwedischen Reuteren Ao 1644
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geraubt21 Ist Dieser zum gottesdienst Ao 1646 verfertigt und von Kirchen
geldern bezahlt«. Den svære, lidt klumpede kalk, 20,5 cm høj, har sekstunget
fod af almindelig baroktype over aftrappet fodplade; på en af tungerne er
fastnittet et støbt, stærkt slidt krucifiks, der muligvis stammer fra en ældre
kalk. Skaftleddenes borter kan være taget fra en renæssancekalks standkant.
Den runde, fladtrykte knop har på over- og underside seks punslede og cise
lerede tunger med primitive akantustreblade; det store bæger, af 1700tals
Danmarks Kirker, Tønder amt
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form, måler 12 cm i tvm. På fodpladen og på bægeret ens stempler: IRi
symmetrisk skjold. Stor disk, samtidig, med cirkelkors på randen, samme me
stermærke samt skjold med kors (jfr. Højer kalk og disk (p. 1036), hvor me
stermærket fejlagtigt er læst IA for IR). Ifølge Sig. Schoubye er IR snarest mestermærke for Jacob Reimer I, mens korset må være et hidtil ukendt
bymærke for Tønder21. Oblatæske af plet, stemplet: Th. Koppen, Berlin.
Vinkande af plet, ligeledes tysk fabriksarbejde.
Under omtalen 1644 af svenskernes ødelæggelser, dels af »de kerkenkiste«,
dels af kirkeskabet, som to gange blev ødelagt, nævnes, at den »thobrakenen«
†kalk repareredes (som svenskerne derefter stjal), og at der blev gjort en ny
†tinkalk4.
Sygekalk (fig. 9), skænket 1763, meget lignende Møgeltønder (p. 1312),
15,4 cm høj, med drevne frugtbundter på fodens seks tunger; støbt, påloddet
krucifiks; balusteragtige skaftled med akantusblade, knop af spidsovalt tvær
snit med lave rudebosser og på over- og undersiden cirkelfelter med drevne
roser; lavt bæger med graveret kursiv: »GHzBK GMA. 1763« [BK vel
BurKal]. På fodpladen stemplet IHi rektangel, for Tønderguldsmeden Jür
gen Hinrichsen (Eggersen) (Bøje 2842)22. Samtidig disk med graveret cirkel
kors i bunden. Aflang, ottesidet oblatæske (fig. 9) med samme skrift og stem
pel som sygekalken. Et †»glas« til vinen nævnes 178216.
Alterstager. *1) Middelalderlig, af gult brændtler, fragment med indstemp
lede ornamenter; ca. 15,5 × 8,4 × 6,4 cm. Fundet ved åbningen af et (i middel
alderen tilmuret) romansk nordvindue 1944 og indsendt til Nationalmuseet.
2) 1600—25, med svære, næsten ens fod- og lyseskåle (jfr. Randerup p. 1465)
og skaft med fortrykt balusterled, 41 cm høje. De står på kobberplader, 41
cm i tvm., med kuglestav på den skrå rand; i bunden ciseleret akantusranke
og tovstav samt store kursivbogstaver: »Christen Klipleff in Buhrkarl 1763«
— »Hans Hansen von Nolde 1763«. Stagerne blev fjernet i krigsårene 1657—60,
men tilbagekøbt for 3 mk. 8 sk.4. 3) Svarende til Tinglev 1730 (p. 1650), med
to flade kugleled under og tre over en større, midtdelt skaftkugle; kuplet fod
skål, flad lyseskål. På foden stemplet: VW under krone, i felt afpasset efter
stemplerne. 39,3 cm høje. — 1782 hedder det i inventariet: Flor og lignende
på vokslysene tilhører ikke kirken, men den afdødes efterladte; de to stumper
tilfalder præsten og »kysteren«16.
†Fyrfad til alteret, anskaffet 16684.
Messeklokke, sengotisk, skriftløs, 18 cm i tvm. Ophængt i et lille 1700tals
hus i korets sydøsthjørne; huset har udsavet, trekløveragtig gavl og bueudsavet underkant; lys, vissengrøn farve med brun bladdekoration og årstallet
1762. I inventariet 1782 nævnes den lille klokke over degnens stol, »hvormed
han angiver forsamlingens begyndelse«16.
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Fig. 8—9. Burkal. 8. Alterkalk 1646 (p. 1632). 9. sygekalk og oblatæske 1763 (p. 1634).

Alterskranke 1946 (H. Mundt). Den tidligere skranke, af støbejern, i spids
buestil, var kirkens første, idet det 1856 bestemtes17, at der skulde indrettes
et gitter og knæfald foran alteret ligesom i Nr.-Løgum. Før den tid har der
været en knæleskammel nord og syd for alteret, hvor først brødet uddeltes og
dernæst vinen (jfr. p. 1596). Disse skamler, fra o. 1575, ødelagdes ved sidste
restaurering, og vangerne anvendtes i to bænke i koret; i toppen roset og en
indridset blomst; indslåede, rvgvendte halvcirkler og stjernestempler. Nu grelt
marmorerede.
Døbefont med himmel (fig. 10—11), sikkert samtidig med altertavlen og som
denne fra det Ringerinckske værksted, himmelen svarende bl.a. til Klixbüll
1621 (jfr. altertavle) og til Kliplev 1612 (Åbenrå amt), med hvis figurmæssigt
langt bedre font også Burkal samstemmer; de fire evangelister, der bærer kum
men, er decideret svendearbejde. Småreliefferne i himmelens topstykker (jfr.
Tønder p. 966, Rabsted p. 1596) forestiller: syndefaldet, syndfloden, omskæ
relsen, Kristus og børnene, dåben, forklarelsen på bjerget (i den nævnte orden).
I himmelens lanterne sidder Kristus som smertensmand, med kors i venstre
og med højre holdende om sin brystvunde. Topstykket krones af Helligåndsduen. Til fonten hører også et enkelt låg med drejet knop. Font, himmel og
låg står nu med en 1943 fremdraget staffering fra 1700’rne, svarende til alter
tavlens, dominerende rødt og en del guld, fontekummen, skaftet og låget er
brunviolet marmorerede. I den fjernede staffering, vistnok fra 184519, var hvidt
104
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og guld fremherskende. Af den op
rindelige
staffering
konstateredes
smalteblåt i skriftfelterne og guld
på englevingerne. 1943 afkortedes
kummen 6 cm.
Dåbsfad og -kande er nye, men
både det oprindelige fad og den
gamle
kande
eksisterer
endnu,
fadet i kirken, kanden i præste
gården, begge af tin, jadet 53 cm
i tvm., med bred kant 0m den
skålformede
fordybning
og
to
store jernringe i blyøskener på
kanten; her tre små, tætsiddende
stempler, hvert i sit symmetriske
skjold: det holstenske nældeblad
flankeret af to ens bomærker (som
en yngre h-rune) med initialer, L
og ?. Angrebet af tinpest. Kanden
er cylindrisk, 23,5 cm høj, med
svajet næbtud, fladt låg med
kuglegæk (øvre halvdel afbrudt
ligesom midtknoppen) og enkel,
Einar V. Jensen 1942
flad S-hank. På lågets underside
Fig. 10. Burkal. Døbefont (p. 1635).
mesterstempel:
rektangulært
felt
med rundede hjørner hvori engel og omskrift med versaler: Ioh. Andr. Ohrt
[borgerskab, Tønder 1767].
Korbuekrucifiksgruppe (fig. 12—14), sengotisk, fra første fjerdedel af
1500’rne, fra samme værksted som Tandslet (Sønderborg amt) og vel Ubjærg
(p. 1287), Satrup (Landkr. Schleswig) m.fl. Den harmonisk byggede Kristusfigur måler 126 cm, de lidt undersætsigt virkende sidefigurer ca. 110 cm. Korset,
der ved sidste restaurering suppleredes med Matthæusfeltet, som var afsavet,
er nu 233 cm. Felterne med evangelisttegnene er svagt indskårne firpas, korsarmene er glatte med rundstavprofil langs kanterne, overalt ledsaget af korsblomster (tildels fornyede), der egentlig består af tre sammenslyngede blade
på hver sin stilk.
Samtidig med sidste istandsættelse fremkaldtes ældre farver, på Kristusfiguren den oprindelige farve på kridtgrund, mens en lidt trist træfarve fra 1800’rne
afdækkedes på korset og bibeholdtes; på sidefigurerne standsede man ved et
lag fra o. 1700, og gruppen savner derfor i nogen grad de middelalderlige far-
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vers festivitas, et indtryk der under
streges ved det stærkt oxyderede, uægte
guld. Kristusfiguren har nu lys hudfarve
skygget med grønligt, og violetagtige
blodstriber; tornekronen er grøn, hår og
skæg sort, lændeklædet guld. På korset
iagttoges rester af lys, grøn dækfarve,
mønjeagtigt rødt med gult glimmer på
evangelisttegnene og blå smalte i bun
den; de oprindelige farver har imidlertid
været sølv-evangelisttegn på stærk rød
bund. 1782 på bjælke foran koret16,
indtil istandsættelsen på skibets nord
væg, derefter opsat på en ny i den nye
korbue indmuret bjælke.
Prædikestol i renæssance, o. 1600—20,
snarest efter end før 1610, af Tønder
type, men med relieffer delvis efter
andre end de vanlig forlæg, noget
ændret ved sidste restaurering (jfr. ndf.).
I plan og opbygning (syv fag, hvoraf
tre som karnap) som den »normale«
Tønderstol; felternes flankerende kvart
Einar V. Jensen 1942
søjler er dog her glatte, mens hjørnesøj
Fig. 11. Burkal. Fontehimmel (p. 1635).
lernes kapitæler er lidt rigere udformet
end vanligt. Reliefferne: bebudelsen, fødselen, dåben, Kristus på korset mel
lem Maria og Johannes, opstandelsen, himmelfarten samt dommedag, der 1946
blev udtaget af vægfeltet og anbragt i alterbordets nordside. De latinske ind
skrifter i frise- og postamentfelternes kartoucher er de vanlige, f.eks. under
opstandelsesfeltet: »resurrexit propter iustificationem« (»han genopstod for ret
færdiggørelsen«). Ny underbaldakin. 1946 henlagdes opgangen gennem den nye
triumfmur; den gamle opgang med panel og et lille pulpitur, der forbandt
trappen i korets sydvesthjørne med selve prædikestolen, ialt fire fag med enkle
arkader som prædikestolens, men uden muslingeskal, nedtoges og brugtes til
alterbordspanel. Den samtidige, rektangulære himmel adskiller sig ikke fra den
almindelige type. Under en staffering med dominerende hvidt fra 1845 og
185719 fremdroges en til altertavlens farver svarende maling, hvor rødt her
sker. Fyldingerne bag stolens søjler og himlens loftsfelter er blå, den nye under
baldakin brunligt marmoreret. 1638 købtes et †timeglas4.
Stolestaderne hidrører i deres nuværende skikkelse fra sidste restaurering,
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Einar V. Jensen 1946

Fig. 12. Burkal. Korbuekrucifiks
(p. 1636).

Einar V. Jensen 1946

Fig. 13. Burkal. Sidefigurer til korbuekrucifiks (p. 1636).

men har bibeholdt de gamle gavle fra 1700’rne, og af de hertil hørende døre,
der var glatte, men 187910 havde fået spidsbuede »fyldinger«, har man blot
bibeholdt det lave, udsavede topstykke. To ældre gavle fra 1600'rne (muligvis
fra 16554), hvori er skåret en roset over tandsnitgesims, fandtes på loftet og
anvendtes østligst i staderækkerne, men dørene, der var »pæne og havde Tandsnitsliste langs Overkant« (indberetn.), er forsvundet. Gråmalede med lidt blåt
og rødt, hvidmalede blade på de gamle topstykker og gavle; før restaurerin
gen havde stoleværket en stærk blå farve (1845)4. — I Danske Atlas (VII, 301)
hedder det: »Paa den Stoel, som tilhører Lydersholm, staaer et nu ukiendeligt
Vaaben«. Ifølge Haupt tilhørte en del af stoleværket mod vest samt »die Täfe
lung der Westseite« begyndelsen af 1600’rne (1622?). — 1846 fjernedes de
gamle hatteknager eller -opstandere (»Aufhängestöcke«)19; fire af dem er be
varede, smukt udført af smedejern, med initialer, årstal og ornamenter, nogle
snoede, andre flade, med gennembrudte ornamenter og bogstaver: 1) med CI
(eller EI), 2) EP (eller CP) 1712, 3—4) ens, med CK over CI og HH over
o. I, alle i våbenhuset. — Endnu o. 1910 fandtes ved orglet et par †pulte fra
H 1690, med karnisskårne ornamenter (indberetn.).
1856 bestemtes det17, at †præste- og †degnestolene (præstestolen nævnt 1638)4
i koret skulde borttages, og at den første skulde anbringes bag alteret; her er
nu et nyt lukke for præsten, forsynet med en smuk, gammel gesims, i hvis
frisefelter, der adskilles af brede, kannelerede karnisfremspring, man ser kas-
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Einar V. Jensen 1946
Fig. 14. Burkal. Korbuekrucifiks (p. 1636).

setteværk med rosetter og ruder, samt i et felt det reliefskårne årstal: »Anno
1715«, muligvis stammende fra det 1943 nedtagne sydpulpitur (jfr. ndf.).
†Kirkekiste, se ovfr. under altersølv.
Skab, barokt, af fyr, o. 1700, 116 × 127 cm, på nyt fodstykke med ben. De
to låger har hver sekssidede fyldinger, som er spidsvinklede opad og nedad og
med forkrøpning på siderne, mens de lodrette rammestykkers fyldinger ender
i buetunger. Under de to øverste hylder (den ene nu borte) er der en dobbelt
hylde med rum til otte skuffer (tre bevaret). De oprindelige farver, grønt med
røde lister og i dørfyldingerne englehoved over frugtbundt m. m. i blå, røde og
brune farver på lysblå bund, fremkaldt 1946. På orgelpulpituret.
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Pulpitur. Kirken har siden sidste restaurering kun et vestpulpitur, der ved
nord- og sydvæggen har fremspring på fire fag. Det er det tidligere nordpulpitur,
som ifølge regnskaberne blev opsat 1690 og var malet 17034. Det bestod af
33 fag, afsluttedes mod øst med tre fag, som ragede ud i korbuen og blev båret
af firkantede jernpiller, af hvilke fem nu står under vestpulpituret. I hvert fag
er der en arkade med profilkapitæler, men glat både på pilastre og over bue
slaget. Mellem arkaderne er der riflede pilastre og i frisen herover ædelstensbosser. På de to østligste jernpiller er indslået kronede navnecifre, på den ene
BK, på den anden RC over W og II over OH samt årstallet 1778 gentaget
på begge piller (sml. årstal på skibets nordmur p. 1628).
En prøveafdækning viste seks lag maling over hinanden, det inderste med
ret små blomster malet med en gul farve, der synes at have indeholdt glimmer
stof, på mørkegrå bund. På gulvets underside fremkaldtes bølgeranker af store,
fligede akantusblade i blåt, rødt og gult. Bjælkerne er stafferet som skibets
lofts, blot med gule kanter.
†Pulpiturer. Vest for syddøren var der, før restaureringen, et mindre †pul
pitur på 3 + 3 + 3 fag, svarende til det nordlige, men med gesims som den på
præstelukket ovfr. beskrevne, der bærer årstallet 1715. Allerede 1647 omtales
et †pulpitur (kerkenböhn)4, formentlig i vest; herefter, 1690, fik man det store
nordpulpitur (der må være blevet ændret 1778) og 1715 det mindre, som måske
har afløst det oprindelige vestpulpitur, idet længden af det bevarede netop
passer til skibets bredde fra sydvæg til nordpulpiturets oprindelige bredde.
Hvilke ændringer der er sket, da kirken 1761 fik orgel, ved vi ikke, men da
det 1795 overvejedes at udvide »koret« i vestenden indtil kirkedøren4, blev
1715-pulpituret formentlig flyttet herhen, hvor det endnu sad 1943.
Orgel, leveret i begyndelsen af 1900’rne af Marcussen og søn, Åbenrå, om
bygget 1943 af Frobenius og søn med to manualer og pedal; 11 stemmer,
pneumatisk. Façaden er fra 1845, da orgelbygger Ohrt i Gram leverede et
†orgel4, der afløste kirkens første †orgel fra 1761, hvilket år tyske kancelli
under 14. marts tillod, at der indrettedes et orgel23.
Pengeblok o. 1800, ottekantet, med jernlåg og skålformet pengetragt. Ved
syddøren. †Klingpung nævnes i inventariet 178216.
†Ligbårer. Inventariet 1782 omtaler fem eller seks bårer16.
Klokke. Støbt 178324 af Johann David Kriesche, Lybæk. På legemet dels
vers, dels lang indskrift på tysk, der meddeler, at 1783 var kirkepatronerne
kammerherre, ridder og amtmand Hinrich Christoph Friedrich v. Bielcke,
konsistorialråd og provst Baltzer Petersen, præst P. Petersen, sognefoged
Iacob Lofson (Lopson?), jurater Adolph Cornelsen og Thomas Iwersen. Relief
versaler; støberindskriften og »Gud alene æren« på latin i bånd om klokkehalsen
mellem rocaille-bånd; de andre indskrifter omgives af spredte blomster og
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fugle; på slagringen en ranke. Tvm. 105 cm. I ny ophængning i tagrytterens
tagkonstruktion.
Messeklokke, se p. 1634.
GRAVMINDER
Gravsten. 1) O. 1625—50, med sekundær indskrift over Jep Nielsen »in
Rentz«, entschlaffen 77 år gl. 4. marts 1704, og hustru, Gunder Jepsens i Rentz,
d. 40 år gl. 8. april 1668. Spættet, rødlig orthoceratitkalksten, 286 × 128 cm,
med fordybet kursiv, i hjørnerne cirkler med englehoveder, mellem de øvre
udsparet felt med Kristus på korset og til siderne herfor to borthugne relieffer
(bomærkeskjolde?). I skibets vestvæg.
2) O. 1636. Lorents Asmussen »tho Rentss«, entschlapen 63 år gl., 15. nov.
1615, og hustru Katrine Lorentses, d. 75 år gl., 22. nov. 1636. Rød kalksten,
182 × 118 cm, med reliefversaler i to rækker langs randen; i midten arkade
med udslidt indskrift vedrørende to andre afdøde, da de øvre hjørnecirkler
med kartoucheskjolde indeholder de to navngivne afdødes bomærke og ini
tialer, mens to andre bomærker med initialer (nu læses kun A i det heraldisk
højre og M i venstre) ses i de nedre hjørnecirkler. I våbenhusets gulv.
3) O. 1777. Peter Andreassen, f. i Buhrkarl 1. okt. 1721, d. »daselbst« 11. febr.
1777 56 år. Grå orthoceratitkalksten, 172 × 114 cm, med fordybet kursiv i
tværskrift. I våbenhusets gulv.
†Begravelser. Fra arkivalia4 kan anføres: 1) 1674 repareres sal. pastor Tychos
begravelse. 2) 1682. Dettleff Nielsen til Løvsholm skal betale for stolestade og
begravelse. 3) 1798. Fra Lydersholm betales stadig 3 rdl. for gravsted og
stolestade.
Kirkegårdsmonumenter. 1) Over de i 1914—18 faldne fra sognet. 2) Over
modstandsfolk fra sognet, som døde i tyske koncentrationslejre 1939—45
(tegnet af H. Mundt).
*Smedejernskors, nu uden indskrift. Kvadratisk plade i oval med spiraler og
kronet af kors25. I Åbenrå museum.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Burkal præstearkiv: Bc 4. Sager til aktfortegnelsen I—III, lægget II
1881—1913. Kirche und Kirchhof. — Ca 3. 1869—97. Kirkeregnskabsbog. — Ca 4—5.
1727—1868. Sogneregnskabsbøger. — H 2. Stolestaderegistre m. v. — Tønder provste
arkiv: 1636—1867. Burkal kirkeregnskabsbøger. — 1761—1919. Sager vedr. Burkal
sogn II, lægget: 1716—1912. Bausachen, Kirchhof. — Tønder kirkevisitatorium:
1862—79. Kirke- og fattigvæsenssager fra Burkal. — Aflev. fra Kiel: C VI 2, nr. 613.
1593—1854. Betr. die Kirche zu Burkal. — C VI 2, nr. 614. 1782. Inventarium der
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Kirche zu Burkal. — Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i almindelighed p. 932.
—
Forhandlingsprotokol for kirkeforstanderskabet og menighedsrådet i Burkal sogn
1870 ff. (ved embedet). — Synsforretning 1921 (NM). — Kirkeklokkecirkulære af
1918, besvaret 1922 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910,
P. Kr. Andersen 1941 (prøveafdækning og istandsættelse af detaljer af altertavle,
fontehimmel og pulpitur samt forundersøgelse af inventar), 1944 (rester af skibets
vestmur under gulv, sidealterniche i sdr. kormur samt vinduer i apsis og kor),
1945 (istandsættelse af loft) og 1946 (istandsæt, af inventar), Einar V. Jensen 1943
(istandsæt. 1942 af døbefont og himmel) og 1947 (do. 1946 af krucifiksgruppe), arkitekt
Holger Mundt 1944 (kalkmalerier, fund af lysestage), Harald Borre 1945 (afdækning og
restaurering af kalkmalerier) og Chr. Axel Jensen 1946 (dåbsfad af tin). — Undersøgelse
og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Marie-Louise Jørgensen 1954.
Haupt II, 562 ff. — Ejnar Høgel: Historien om Burkal Kirkes Restaurering, i Ribe
Stifts Aarb. 1946, p. 38—49. — Samme, i Den nordslesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg
Paulsen II), 1948, p. 68 ff.
Aage Jørgensen: udat. tuschtegning (i NM) af smedejernskors i Åbenrå Museum (jfr.
Aa. Jørgensen: Danske Gravminder af Smedejern. 1951, p. 130).
1 SJyAarb. 1941, p. 12 f., 15. 2 Danske Sagn III, 1895, p. 149, nr. 769 og samme
1931, p. 16, nr. 47 og 48; jfr. notat i Dansk Folkemindesamling. 3 Tønder kirkevisita
torium: 1862—79. Kirke- og fattigvæsenssager etc. 4 Tønder provstearkiv: 1636—
1867. Burkal kirkeregnskabsbøger. 5 I så fald skulde der være tale om en nybygget
tagrytter, og det er ikke sandsynligt, eftersom det pågældende tårn allerede 1663—64
fik en afløser (se p. 1628). 6 Indberetn. af P. Kr. Andersen 1944. 7 1682 var der en
udgift til bord og bænke i »der Schulen«, som dog kan have været i et selvstændigt hus
ved kirken (note 4). 8 Den ældre tagrytter omtales 1788 som brøstfældig og for lille
til den omstøbte klokke (Tønder kirkevisitatorium: C VI 2, nr. 613. 1593—1854 etc.).
En oplysning fra Trap: Slesvig I, 159 og herefter Haupt om en tårnbrand 1783 kan ikke
verificeres; omstøbningen af klokken skete 1783 (se p. 1640). 9 1780 solgtes gamle
materialer, og de uspecificerede udgifter var på 1150 mrk. (note 4). 10 Burkal præstearkiv:
Ca 3. 1869—97. Kirkeregnskabsbog. 11 1653 fik to malere 465 mrk. for at male hele
kirken. Noget af arbejdet kan have været vestforlængelsens loft og †kalkmalerierne
(note 4). 12 I et felt over orglet har P. Kr. Andersen malet en indskrift med sort fraktur
vedr. restaureringen 1943—45: I Aarene 1943—1945 istandsattes Burkal Kirke paa
Tag, Mure, Gulv og Inventar, et Pulpitur langs Nordsiden nedtoges, dette Loft frem
droges tillige med Korhvælvingens gamle Dekorationer. Orglet ombyggedes, Alterskran
ken og Stoleværket fornyedes, Opgang til Prædikestolen blev brudt gennem Korbuemur.
Arbejdet blev ledet af Arkitekt Holger Mundt, Sønderborg, Konservator Peter Kr.
Andersen og Sognepræst Einar Høgel. Hovedentreprenør var Bygmester E. Ruhlmann,
Rens. Stoleværket leveret af Snedkermester H. Johannsen, Bov. 13 Se note 11.
14
Den nordslesvigske Kirke II, 70. 15 Forhandlingsprotokol f. kirkeforstanderskabet etc. 1870 ff. 16 Tønder kirkevisitatorium: C VI 2, nr. 614. 1782. Inventarium
etc. 17 LA. Åbenrå. Tønder kirkevisitatorium: 1856—62. Visitationsprotokol. 18 Ind
beretn. af S. A. Claudi Hansen o. 1910. 19 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1836—63,
1875. Visitatsberetninger. 20 LA. Åbenrå. Tønder provstearkiv: 1879—1920. Ang.
kirkebygninger og deres inventar. 21 Jfr. rgsk. for 1644 f. (note 4); den nye kalk kostede
180 mrk. Oplysninger om mester- og bymærke i brev af 22. marts 1959 (NM).
22 Jfr. Sig. Schoubye: Guld- og Sølvsmedemærker fra Tønder og Tønderegnen, Tønder
1958, nr. 42. 23 Tønder provstearkiv: 1761—1919 etc., lægget 1716—1912. 24 Jfr.
inventariet 1782 (note 16). 25 Afbildet i Aa. Jørgensen: Danske Gravminder af Smede
jern. 1951, p. 130.
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Fig. 1. Tinglev. Ydre, set fra sydøst.
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der ifølge en sen tradition var viet S. Leonhard og var et vikarie , betalte 6
Kirken,
skilling lybsk i cathedraticum (sml. p. 1025). O. 1279—83 synes den at have haft egen
præst2. Før reformationen tilhørte patronatsretten Slesvigbispen3, og 1502 og 1505 havde
kirken fælles præst med Uge kirke4, der også var et biskoppeligt patronat. Lautrup og
Almstrup i Uge sogn lå tidligere under Tinglev, mens Stoltelund indtil ca. 1550 hørte
under †Bjerndrup kapel5 (i Kliplev sogn, Åbenrå amt). — Ved reformationen kom kirken
under landsherren, fra 1544 hertug Hans og efter dennes død 1580 under de gottorpske
hertuger, fra hvem den 1713—21 overgik til kongen. Menighedens valgret6 var som ved
herredets andre kirker endnu til en vis grad i behold i 1700’rne og 1800’rne (sml. Højst p.
1568). Efter genforeningen kom kirken, der nu er selvejende, fra Slesvig til Ribe stift. —
Under svenskekrigene led kirken en del overlast (sml. †messehagel p. 1651).
Vedr. sagn om øksekastende kæmper, se Bylderup p. 1606. — Om en tradition ang.
spiret, se p. 1657, note 13.

Kirkens beliggenhed helt mod nordøst i sognet forklares delvis af de nævnte
ændringer i sognegrænsens forløb (sml. ovenfor). Kirkegården, der er udvidet
mod sydøst (1871)7, hegnes mod vest og nord af cementsatte kløvstensdiger
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fra 19138. I vest er der port med låge og i nordøst en låge, alle med gitterfløje;
den vestre har i slutningen af 1800’rne afløst en muret portal med køreport og
fodgængerlåge, og samtidig blev en nordvestindgang nedlagt7. Denne vest
portal har antagelig været kirkegårdens hovedindgang fra middelalderen, efter
som tårnet opførtes med vestindgang (p. 1645).
En †kirkerist blev repareret 16419, og da den senere i regnskaberne altid
omtales i bestemt form, har den sikkert været i vestporten.
Et †halsjern sad endnu i begyndelsen af 1800’rne på kirkens mur7.
Kirken består af romansk apsis, kor og skib samt et våbenhus i syd og et
tårn i vest, begge sengotiske. Orienteringen har afvigelse til nord.
Den romanske bygning, der formentlig er ret sen ligesom herredets teglstenskirker, er opført af rå kamp i ret jævne skifter, med pakning af småsten og
flækker samt bredt udglattede fuger af stærkt skælholdigt mørtel. Skråkant
sokkel, hjørner og andre enkeltheder er sat af slet hugne granitkvadre, der
næsten kun er banede kampesten; nogle af sokkelkvadrene har en rille under
skråkanten. Materialemæssigt slutter kirken sig til Rabsted (p. 1586) og de
nærmest liggende i Åbenrå amt. En enkelt munkesten og mange teglstensflækker findes i oprindeligt murværk i skibets vestre taggavl, men ikke i den
østre; hvis norddørens teglstensmurede inderkarme er oprindelige, indicerer
munkestensforekomsten antagelig en aldersforskel på kor og skib. — Af apsidens tre vinduer, der sikkert alle er ændret i 1880’erne, blev de to tilmuret
1941. Korets nordmur er delvis fornyet, vel 1889, da korvinduerne udvidedes
kraftigt7, og sydmurens øvre halvdel stammer fra renæssancetiden; det lille,
rundbuede, tilmurede vindue vest for det åbne sydvindue indeholder forment
lig rester af et oprindeligt, og man må derfor formode, at hver af korets langmure har haft to vinduer (sml. Rabsted p. 1586). Skibet, hvis højde over
soklen er 540 cm, har i nord tre (1941 genåbnede) vinduer, mens kun eet af
sydsidens er bevaret, tilmuret ved våbenhusets opførelse. Vinduerne er ret
brede, 110 cm høje, og sålen sidder 330 cm over soklen. Karme og stik er
udført af rå eller blot svagt tilhugne kampesten. — Den blændede norddør
(muligvis tilmuret 1743)7 har rundbuet stik, som omslutter et granittympanon,
der kun ses indvendig fra, hvor den står med en grov behugning; inderkarmene
med rundbuestik af munkesten kan være oprindelige, hvorimod syddørens
karme og fladbuestik er af gotisk oprindelse.
Begge skibets taggavle er i behold, den østre noget beskadiget af skorstene
og en brudt gennemgang til koret, den vestre delvis ommuret på østsiden ved
tårnets opførelse; her ses et par bomhuller for stillads, og på vestsiden står de
skrå taglinier urørte.
Indre. Apsiden har to små gemmenicher, falset bue til koret og kvartkuglehvælv af kampesten. Den spidse korbue af munkesten er gotisk. I skibet
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Fig. 2. Tinglev. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1956.

fandtes o. 1890, 20 cm under nuværende gulv rester af et pikstensgulv, der kan
være det oprindelige. Foran altret lå i samme dybde en »hård flade«, mens
korets ældre gulv var helt ødelagt af begravelser7. Kor og skib har stået med
trælofter, men kun een oprindelig bjælke (antagelig fra skibet) er genanvendt
over koret.
Ændringer og tilføjelser. Nogle gotiske småændringer på de ældste bygningsafsnit er omtalt ovenfor.
Mellem skibets sydvinduer ses et mindre, rundbuet, der formentlig går til
bage til 1600’rne.
Våbenhuset (16569 og 1872 ff. 7 kaldet karnhus, 1779—8510 våbenhus) er af
munkesten i munkeskifte med ridsefuge; den vestre flankemur er skalmuret
eller måske helt fornyet. Østmuren og gavlen har fladbuede blændinger både
inde og ude (sml. Halk sydkapel, p. 452); de udvendige er tvedelte over af
trappet konsol, hvis nedre led har en lille tap eller knop på midten. Døren er
spidsbuet, men ødelagt ved en udvidelse 18727; gavlen har en båndblæn
ding11 i højde med flankemurene, og gavltrekanten er glat med retkantet glug
i fladbuet fals. Materialkammeret i vestsiden er udskilt 188312; i dets sydende
er der en kalkgrav. — 1656 havde bygningen spåntag9.
Tårnet, der indtil 1667 havde kobberspir (sml. ndf.), er forneden jævnbredt
med skibet og kun to stokværk højt. Materiale og fuge er som våbenhusets,
men stenene er her gule og røde. Tårnrummet har rundbuet arkade til skibet
og en lignende spareblænding i nord; det store, fladbuede sydvindue (sålen
sænket 18457) og døren i vest er begge oprindelige; stikket over den tilmurede
dør er skjult af orglet. Den samtidige, ottedelte hvælving med profilerede rib-
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ber om rund slutsten hviler i syd på en flad skjoldbue, som er spændt mellem
vestvæggen og trappehuset; til de andre sider har hvælvingen forlæg i murene.
Trappehuset, hvorigennem der er adgang til andet stokværk, er bygget noget
ind i tårnrummet. Underdøren er fladbuet, spindelen rund og loftet muret af
fladbuede, udkragede binderstik. I højde med trappens udmunding er der ud
vendig en kraftig inddragning af tårnets nord- og sydmur. Det øvre stokværk,
hvori klokkerne er ophængt, har i nord en retkantet glug i fladbuet fals; sydog vestmuren er næsten helt fornyet tillige med de derværende glamhulpar; i
øst er der en råt brudt åbning, der fører til skibets loft oppe i hanebåndshøjde.
— Vestsidens skalmuring med store, råt tildannede granitkvadre (sml. Broager,
Sønderborg amt) stammer fra 1776 (Abildgaards dagbog p. 162), men er vist
nok delvis omsat 18108. På muren jernankre med årstallene 1776 og 1810
samt Chr. VII.s kronede spejlmonogram.
Formen på det spir, som brændte 178310, kendes ikke, men det var, ligesom
vist også Brede (p. 1487), tækket med kobber. I svenskekrigenes tid, der var
meget hård for sognet, havde man ikke råd til at vedligeholde den dyre be
klædning13, og mange af de nedfaldende kobberplader er måske også blevet
stjålet. I årene 1657—59 brækkede man kobberet af een side, som derefter
tækkedes med tjærede brædder, mens man endnu engang fæstede kobberpla
derne på en anden af spirets sider; først 1667 fjernedes det sidste af kobberet,
og blytækker Christen Clausen fra Als gik i gang med en spånbeklædning9.
Tinglev spir var kun et af de mange ofre for lynilden 7. sept. 1783 (sml. Arrild
p. 1266), men dette spir foranledigede provsten Balthazar Petersen i Tønder til
et voldsomt angreb på kirketårne, der kun var »Pralværk« for en landsbykirke.
Han ønskede tårnet fjernet og erstattet med en træklokkestabel14, men sogne
folkene beholdt deres tårn, omend det ved reparationen 178410 kun fik en blytækt kuppel. Menighedens ønske om at få kuplen udskiftet med »et ordentligt
tårn« gennemførtes 1810, da det nuværende spir rejstes10; det blev tækket med
spån, men 1861 udskiftedes spånerne under lanternen med skifer15.
†Tagrytter(?). Hanebåndene i korets 5.—6. spærfag fra vest har udskæringer,
der kan stamme fra opbygningen til en lille tagrytter.
Tagværkerne over apsis og kor er oprindelige, af eg, over apsiden af en noget
»hjemmesyet« form, over koret af type som Roager (p. 1171, fig. 4 c), men tillige
med korte, lodrette spærstivere; skibets ældste spærfag har antagelig svaret til
korets, men de synes dog at have haft to hanebånd. Skibets nuværende tag
værk er helt af fyr, fra 17— eller 1800’rne. Spirkonstruktionen er fra 1810, af
fyr. Korets (»lillekirkens«) bjælker fornyedes 185915.
Kirken, der sidst er istandsat 1940—41 (arkitekt Holger Mundt), stod indtil
da præget af en omfattende restaurering, der var gennemført i 1880’erne7. I de
store, fladbuede vinduesåbninger har trækarme 1941 afløst 80’ernes rundbuede
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støbejernsvinduer, der atter afløste trækarme, som 1845 havde erstattet gamle
blyruder15. 1941 blev alt puds hugget af væggene, der nu står hvidkalkede,
gulvene blev belagt med hasleklinker (under stolene brædder) og loftsbjælkerne,
som var beklædt og gipset på undersiden16, blev lagt fri og malet. — Apsiden
har zinktag fra 19128, kor, skib og våbenhus tegltag af blådæmpede sten. Op
lægningen af blå tagsten påbegyndtes 185115, da det meste af kirken var tækket
med et forfaldent spåntag17; talrige blytagsreparationer i 1600’rne og begyn
delsen af 1700’rne9 tyder på, at apsis, kor og skib tidligere var helt blytækte.
Solur fra 1789. Kirkekrøniken oplyser7, at der tidligere over karnhusets dør
var et solur, hvis skive »kan genopsættes«; denne skive, som blev malet og
forgyldt 18668, er først nu blevet genopsat på sin gamle plads efter en istand
sættelse ved maler Stadsholt, Tinglev. Et †solur og en hage til fastgørelse
anskaffedes 16419.
†Glasmalerier. Af korets to 1941 kasserede vinduer havde det søndre en
fremstilling af Ecce homo, det nordre af »Bethlehem«, mens skibets fire lignende
vinduer fra 1890 havde evangelistmedailloner17. Apsidens tre vinduer havde
glasmalerier af tilsvarende art, som skal være efterladt bag ydervinduernes
tilmuring.
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Sophus Bengtsson 1941

Fig. 4. Tinglev. Maleri på altertavlens predella (p. 1649).

†KALKMALERIER
Indtil 1941 stod kirkens vægge som et godt eksempel på den interesse for de
historiske stilarter, der blomstrede i 1800’rnes senere del. Apsisvæggen havde
tæppebemaling, de andre vægge kvaderfugning, mens ornamentfriser, repræ
senterende alle kendte stilarter tilbage til den romanske, var benyttet til ind
fatninger og langs lofterne. Ifølge kirkekrøniken7 havde »de romanske« for
billede i Ål kirke (Ribe amt). Tæppet i apsis kan have være inspireret af et
ældre i gullige og brunlige farver, som ifølge samme kilde blev iagttaget 1889.
Bemalingen må dog være blevet til hen imod 1900, thi krøniken oplyser, at
apsis 1889 fik en blålig farve (den skulde have været lys rød, som de gamle
spor viste) samtidig med, at der talrige steder i apsis og kor maledes gudelige
indskrifter.

INVENTAR
Alterbordet er muret, fra nyere tid. 18667 undersøgtes det middelalderlige
alderbord, der bar spor af bemaling i form af store kvadersten; foroven sprang
»en muret platte i tykkelse af en mursten« frem; i midten firkantet fordybning,
helgengraven, hvori dog intet var bevaret.
Alterbordspanelet er 1941 sammensat af dele fra det tidligere stoleværk, fra
1826. Forsiden dækkes af stadernes østpanel, fire frisefyldinger med aftrappet
midtparti og herover en gennembrudt frise af hinanden skærende ringe med
roset. I nord og syd er indsat to og to hele stoledøre. Træværket er malet i
farver, der står til altertavlen, men de gamle fyldingers oprindelige blomster
dekoration er fremkaldt (sml. stolestader).
†Alterklæder. 1640 købtes 20 alen silke til et klæde, og 1662 anskaffedes atter
et af silke, til 25 mrk.9 176318 (og 1782)19 var alteret dækket af et rødt alter
klæde af plys med forgyldte spidser og derover et af lærred, skænket af pastorinde Hoeg; nedenunder lå de gamle klæder, af rødt klæde og af lærred.
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Fig. 5. Tinglev. Altertavle (p. 1649).
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Altertavlen (fig. 5) er en lutheransk f l ø j altertavle med predella fra sidste
fjerdedel af 1500’rne, men med gennembrudt topstykke fra o. 1700. Såvidt det
kunde skønnes ved restaureringen 1941 har tavlen ikke indeholdt katekismus
ord, men malerier, hvoraf der dog kun var ubetydelige rester tilbage på for- og
bagside. Derimod lykkedes det at fremkalde det oprindelige maleri i predellafeltet (fig. 4); det skal ses i sammenhæng med Lucas Cranachs lutheranske
propagandabilleder i kampen mod katolicismen20 og forestiller en lutheransk
gudstjeneste med præsten på prædikestolen. Midt i kirkerummet, hvis gulv er
lagt med grønne og rødlige fliser, og væggene rødbrunt kvadrede, ses Kristus
på korset; til venstre herfor står mændene (flere med hatte) i »standeiser« uden
bænke, mens kvinderne, dels med konehuer, dels ugifte med baret eller anden
hårpynt, sidder på skamler.
De øvrige malerier samt rammeværkets staffering hidrører fra o. 1700, i stor
feltet nadveren, efter samme forlæg som Valløby (DK. Præstø p. 301), holdt i
ret klare farver, i nordfløjen Kristus på korset mellem de to Maria’er og JohanDanmarks Kirker, Tønder amt
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nes, i syd bønnen i Gethsemane; predellavingerne er malet som englehoveder,
mens de til denne staffering hørende nadverord (fraktur), på dansk, er fjernet
af hensyn til fremkaldelsen af det oprindelige maleri. Rammeværket er rødt
marmoreret med hvide streger på sort grund; i frisen grå frugtbundter, sort
konturerede, på olivengrøn baggrund. Profilerne er grønne, sorte og forgyldte,
topstykket rødt og grønt med lidt guld på englevinger og -hår. På fløjens bag
sider ses store, hvide, sortkonturerede barokranker. 1903 fandtes alteret liggende
i stykker i kirkens vestende17. 1912 anbragtes det i koret8 og genopstilledes
atter på sin rette plads 1941.
*
Altertavlen, der mellem 1902 og 1941 indtog fløjaltertavlens plads, er skæn
ket af pastor P. M. Johannsen 190221 og består af et maleri af den opstandne
Kristus i skyer, i en svær egetræsramme med søjler. Deponeredes under sidste
hovedrestaurering i den daværende tyske højskole.
Til en gotisk †altertavle hørte nogle figurer, en †S. Jørgen til hest, »et lille
†Mariabillede foruden andre smaa Træbilleder af †Apostlene«, der nævnes i
inventariet 178219, og som i Danske Atlas ( V I I , 303) omtales som »forældede
Billeder, som endnu ere Levninger fra de catholske Tider«. Måske er figurerne
identiske med de »verauktionirte Kirchenbilder«, der 1790 solgtes for 26 sk.7.
Altersæt, nyere, antagelig tysk maskinarbejde. En †kalk, fra 167022, omtales
endnu i indb. o. 1910. †Kalk anskaffedes 1757 for 30 mrk.10, muligvis den der i
inventariet 178219 omtales som skænket af sogneboerne for mange år siden.
Sygekalk 182023, formodentlig omlavet af en ældre, fra 1755(?). Den 11 cm
høje kalk har r u n d fod, hvis standkant har skråtriflet hulstav; skaftet hviler
på ni opadsvungne sølvtråde, hvorunder ligger en vinstængel med drueklase.
Trådene slutter sig til det koniske skaft, smykket med graverede, lodrette
siksaktråde, der ved overgangen til den runde k n o p løber ud i drevne aks. Ret
bredt bæger med skrå, let udsvajende kanter. Herpå indprikket: »lens Iepsen
Farber- Chatharina Iensens(!) 1755 — 1820«. — Sygekalken nævnes allerede i
inventariet 176318 som skænket af Jens Jepsen. — Stemplet med Tønder by
mærke og PH i rektangel med kuglestavsramme for Paul Hansen I (Bøje
2856)24. Disk med samme stempler og graveret bladranke. Oblatæske af blik.
Alterstager, to sæt næsten ens, af typen med slankt skaft, der har tre flade
kugleled over og eet under en midtdelt, større kugle; det ene sæt, 13,5 cm høje,
skænket 1719, svarende til Halk nr. 2 (p. 464), med graveret kursiv: »H. E. A.
Lohmann Pastor — Fr. Christina Lohmanns — A n n o 1719«, det andet par, 40
cm høje, skænket 1730, svarende til Burkal (p. 1634), med graveret kursiv:
»Christen Petersen K. V. [kirkeværge] — Anna Petersen T. L. 1730«.
Alterkrucifiks, nyere, af gips; nu i norddørens niche. Et lille †trækrucifiks,
som var solgt til Wippel og endnu 1790 var i familien Ratenburgs besiddelse,
ønskede præsten at få tilbage til kirken7.

727

TINGLEV KIRKE

1651

Til alterbrug nævnes i inventariet
176318 en gammel †lygte, et gammelt
jern-† ildf ad samt en †lyseslukker.
†Brudekrone og -smykke, for hvilke
præsten fik 3 mrk., omtales i præstens
indtægtsoversigt 184825.
†Messehageler. Da de svenske ryttere
havde taget den gamle messehagel, an
skaffedes 1646 8 alen blommet italiensk
sammet, 4 alen purpur »kronrasch«, 20
alen sølvgaloner og 5 ½ alen sølvkniplin
ger til en ny9.
†Messeklokke. 1782 hang over »kysterens« stol en lille klokke, som brugtes
ved gudstjenestens indledning og afslut
ning19, antagelig den samme som 1741
benævnes korklokken10.
E. M. 1956
Alterskranke 192226, halvrund, med
Fig. 6. Tinglev.
Korbuekrucifiks, detalje (p. 1651 f.).
træbalustre. 1910 fandtes ingen skranke.
Døbefont, romansk, af granit, kummen (74 cm i tvm.) af sortgrå og foden af
hvidgrå granit med talrige sorte korn. Den glatte kumme har svagt buede,
nedad stærkt smigede sider, der under et lille afsæt prydes med en række halv
runde buetunger; det korte skaft afsluttes af svær rundstav, mens den firkan
tede fod, der delvis er skjult i gulvet, har en flad rundstav, på hjørnerne af
brudt af udetaljerede menneskehoveder. 1866 maledes fonten med egefarve og
dekoreredes »på passende måde«8, dvs. med buetunger foroven på kummen. I
koret, lidt øst for triumfbuen, hvortil den o. 1922 flyttedes fra korets nordøsthjørne.
Dåbsfad og -kande moderne, af kobber, fadet med tre fisk og kraftige relief
bogstaver. 178219 stod fonten »uden dåbsbækken«. Lille †tinskål 1786, med del
finer på hankene, nævnt i indb. o. 1910.
Korbuekrucifiks med sengotisk figur fra 1400’rnes slutning, på unggotisk kors,
fra o. 1250—75. Korset, der mangler den øvre og nedre afslutning, er karakte
ristisk ved buen, der forbinder øvre korsarm med de vandrette arme (sml.
Bjerning, Døstrup, Højer m.fl.). Korset har skarpkantede profiler, fra hvis
yderste skråkant udgår små, ret rudimentære spiralblade. De vandrette korsarmes ender er retkantede med forsænkede relieffer i firpasfelt af Lukasoksen
(til heraldisk højre) og Matthæusenglen, af hvilke især den sidste synes opskå
ret. Buens profil er to brede hulstave skilt af en smal stav; hver halvdel består
af to sammenstødende cirkelslag, der i sammenstødet har cirkelskiver med
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E. M. 1956
Fig. 7—8. Tinglev. Prædikestol, detaljer. 7. Storfelt. 8. Fra hjørnepilastre (p. 1653).

buster af skæggede mænd med skriftbånd, sikkert evangelister. Endnu i
1890’erne7 fandtes alle fire korsarmsender. — Kristusfiguren (fig. 6), ca. 150
cm høj, er af en gængs sengotisk type, beslægtet med Brede-gruppen (p. 1493).
Lændeklædet er fladt og skarpt foldet med midt- og sidesnip; de skråt strakte
arme, der er for korte og spinkle til den velskårne krop27, og i øvrigt ikke
passer, må skyldes en senere ændring, måske 1712, da Christen Petersen lod
krucifikset reparere10. Figur og kors står siden 1941 i renset eg; den oprindelige
staffering fjernedes allerede 18667.
1826/28 blev krucifiksgruppen taget ned, antagelig fra sin plads over kor
buen, hvor det hang 1809 (præsteindb.), og †sidefigurerne, Maria og Johannes,
lå en tid lang i karnhuset; senere fjernedes de fra kirken, og kysteren stillede
dem op i sin have, hvor de ifølge kirkekrøniken7 hurtigt rådnede op. — Da
korbuebjælken fjernedes i 1890’erne, opdagedes herpå en indskrift »med store,
indbrændte bogstaver«: ».. IMILEN PREDIGSTUHL RENOVIRT . 614«28.
— Efter flere omflytninger hænger krucifikset nu på skibets nordvæg.
Prædikestol 29 (fig. 7—10) i renæssance, af den såkaldte vestflensborgske
type, fra Henrik Ringerincks værksted, formodentlig fra tiden efter 1614, da
en †prædikestol renoveredes (sml. ovenfor), nærmest beslægtet med Kliplev
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Fig. 9—10. Tinglev. Prædikestol, detaljer. Storfelter (p. 1653).
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1609 og Bov 1626 samt med forskellige sydslesvigske arbejder, bl.a. Sdr. Løgum
(udat.) og Klixbüll 1618 (Kreis Südtondern)30.
Stolen, der er af karnapform som Tønder-stolene, har i storfelterne under
muslingeskalarkader værkstedets vanlige, fint udførte relieffer af syndefaldet
(fig. 7), bebudelsen, fødselen (fig. 9), korsfæstelsen (med Maria og Johannes),
opstandelsen (fig. 10) og himmelfarten, alle skåret efter gængse stik, opstandelsesscenen således efter Dürers lille kobberstikpassion. På hjørnerne er
der pilastre, hvis baser er forkrøbninger i midtpartiets fodliste, ligesom kapi
tælerne danner fremspring i arkitraven; hver pilaster er smykket på den for
den vestflensborgske type karakteristiske måde med beslagværk, endende i
frugtbundtophæng, over og under figurer anbragt under baldakiner (fig. 8).
Figurerne, hvis navne er indskåret med versaler i deres konsoller, er — regnet
fra opgangen: »Salvator m[undi]«, »S. Petrus«, »S. Andreas«, »S. Jacobus mi.«,
»S. Johannes«, »S. Philippus«, »S. Bartholeme«, »S. Thomas«, »S. Mattheo«,
»S. Jacobus ma.«, »S. Judas Tadeo« og »S. Simon« (den sidste31 nyskåret 1941
af billedhugger Astrid Noack). I frise- og postamentfelterne versalindskrifter
hørende til reliefferne, de første i kartouchefelt mellem fremspring med diadem
hoveder, de sidste med rosetprydede fremspring: 1) »Genes: 2. — Welckeres
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da/ges dv darvan/ isst werstv/ des dodes sterven. 2) Lvc: 1. — Sv dv werst
swa/nger werden im/ live vnde eine/ seon(!) geberen. 3) Lvc: 2. — Ivwis hvden
de/ heilant gebaren/ de dar is Christvs/der here. 4) 1. Petri: 2. — Christvs hefft/
selvest vnse/ svnde geoffert/ an sinem live. 5) Mat: 28. — Ick wedt dat gi/
isevm den gegrv/tziden soeken/ he is vpgestan. 6) Epes: 4. — He is vpgefaren/
in de hoge vnde/ hefft dat gefenc/nisse gefangen«. Som hængestykker er an
bragt englehoveder, kartoucher samt smalt bladophæng, der ikke skjuler sto
lens lave, polygonale underdel, der er smykket med tætsiddende, lodrette, af
lange bosser, hvorunder rundliste og tandsnit; stor hængekugle med frugtbundter og drejet hængespir. — Den samtidige opgang, der er formet som et
trapez, dvs. at den er bredere forneden ved døren end oppe ved prædikestolen,
har tre fyldinger med kannelerede rammestykker, gennemløbende frise- og
postamentfelt samt tandsnit under den udkragede gesims. Døren, der er formet
ganske som i Kliplev, har kannelerede poster, midtpå afbrudt af ædelstensbosse og med punkter over hver kannelure; glat frisefelt under tandsnitliste.
Den stumpvinklede gavl, med fod- og topspir, har buste af Kristus (fig. 11) i
gavlfeltet. Dør fra 1826 med frisefyldinger, den store midtfylding med stor
rude; muligvis oprindeligt låsebeslag. Trappeopgangen har utvivlsomt oprin
delig gået vinkelret på stolens første felt. — Himlen, af samme plan som stolen,
har frise og profiltandsnit, på hjørnerne afbrudt af bøjler med diademhoveder.
De store, rigt udformede topstykker er kartoucheformede om medailloner med
englehoved; på retkantspir over hjørnerne står stærkt bevægede putti med
lidelsesredskaber; barnet med eddikesvampen er meget primitivt udført og til
sat, da stolen fik sin barokstaffering. Hængestykkerne svarer omtrent til sto
lens. Under loftet pålimede stjerner samt hængedue.
Oprindelig har stolen stået med en partiel staffering, sikkert som Kliplevs.
Nu er der under en interesseløs bemaling fra 18668 fremkaldt en i rødt, grønt,
blåt, gråt og gyldent holdt barokstaffering, hvis maler har sat følgende ind
skrift i vægfeltets bueslag: »Joh. Hinr. Brockmann Pinxit Anno 1747«. Opgan
gens fyldinger er rødt-hvidt marmorerede. En gylden indskrift med fraktur og
versaler i frisen meddeler, at »Hans Bendixen32 og hans Hustru Helena Bendixin til Gerrebeck haver ladet denne Prædike-Stoel pryde og staffere Anno
1747«. I himlens frise moderne fraktur fra Matth. 10,20. — Stolen er nu an
bragt østligt på skibets sydvæg, nær midten, med opgang fra øst.
Stoleværk 33 fra sidste restaurering, dog er bibeholdt de gamle frisefyldinger,
med aftrappet midtparti, fra det tidligere stolesæt, fra 1826 (sml. †mindetavle),
udført af tømrermester Peter Petersen8; de øverste stader i nord og syd har
mindre fyldinger og herover en gennembrudt ringfrise som på det oprindelige
østpanel, der nu indgår i alterbordsforsiden (p. 1648). De østligste stolegavles
cirkulære topstykker, med skrå gennembrydninger i cirkelfelt, afsavedes 1931.
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I de genanvendte dørfyldinger er fremkaldt en nydelig staffering, sløjfeop
hængte blomsterbuketter på blågrøn bund. †Stolestaderne 34 fra før 1826 var
ifølge kirkekrøniken7 ganske simple; de bestod af tykke, næsten uhøvlede bræd
der og var uden døre; kun mandsstolene havde ryglæn.
En høj smedejernsopstander, beregnet til hatteknage, smykket med mange
volutter og med topspir, var ifølge et ældre fotografi anbragt i østligste mandsstade, tilhørende familien Bendixen7 (sml. åben †begravelse p. 1656).
†Præste- og †degnestol, med enkle fyldinger og foroven lav frise med balustersøjler, fjernedes 1931 fra korets nordøst- og sydøsthjørner. I degnestolen
stod indskriften: »Nis Hansen Ao. 1646«7.
Jernbunden †kiste, hvori blyet opbevaredes 178219, stod »bag i« tårnet.
†Pulpitur opførtes 16429.
Orgel 187635, fra Marcussen og søn, Åbenrå, med ni stemmer, et manual og
pedal. Nygotisk façade med tre spidsbuer, på samtidigt pulpitur8 med balu
strade bestående af spinkle, drejede søjler og båret af 12 toskanske søjler; i
tårnrummet.
Præsterækketavle skænket af P. Kr. Andersen efter restaureringen. †Præsterækketavle, nævnt i inventariet 181636, med fortegnelse, på tysk, over præsterne
siden reformationen, hang i kirkens vestende7.
†Mindetavler. 1) 1830, til minde om kirkens hovedistandsættelse 1826, hvor
bl.a. nævnes »mit neuen Stühlen versehen und angemalt«; signeret »N. Nissen,
Maler«. 2) Indskrift på tysk vedr. kirkens legater og legatstiftere 1735—1877
og 1883. Begge tavler på skibets vestvæg (indb. 1931).
*Maleri, »Eet er fornødent«, efter Dorph, udført af Pedro Schmiegelow, fin
des nu i kommuneskolen37.
Tre †olietryk af Luther, Kristus på korset og Melanchton, skænket 1883 af
skolebørn7; oprindelig i våbenhuset (sml. p. 1657, note 12).
Marmorrelief 1885, Josef tyder i fængslet ægypternes drømme, af Jeremias
Christensen38. På skibets nordvæg.
Lysekroner fra 1946.
Kirkeskib »Albertine«39, linieskib, udført af maler Stadsholdt, Tinglev. På
agterspejlet, med relief af S. Jørgen, malet 1685—1930.
Klokke 1784, støbt af Beseler, Rendsborg. Indskriften, med versaler, om hal
sen: »Me fudit Bartold Ionas Beseler in Rendsburg«. På legemet: »Soli deo
gloria. Ved ilden ødelagtes ieg (1783), men blev nu til paa nye igien (1784).
Giv Gud nu lykke, at min lyd maæ(!) minde alle til dig hen. Herr Ulrich Anton
Petersen pastor loci«. Bokokkoornamenter i frise og over slagringen; 101 cm
i tvm. †Klokke 1525. Ifølge Abildgaards dagbog (p. 162) med indskriften:
»Anno + domini + m + d + xxv + maria + mater + gr(ati)e + mater +
mis(ericordie) + tv nos ab hoste + protege + in + ora + mortis« (»I Herrens
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år 1525. Maria, nådens og barmhjertighedens moder, skærm du os mod fjenden
i dødens time«). †Messeklokke, se p. 1651.

GRAVMINDER
†Epitaf ( ? ) . E n marmortavle »med marmorpostamenter« fandtes ifølge præsteindb. 1809 på væggen nord for alteret.
Åbne †begravelser fandtes dels lige ud for prædikestolsstadet, tilhørende
familien Bendixen, dels på kirkens sydside, tilhørende »der Gerrebeker«7.
Mindesten på kirkegården, 1) 1922 over 71 faldne fra sognet i 1. verdenskrig,
2) 1925, efter tegning af arkitekt Carl Brummer, på fællesgraven for 16 engelske,
franske og russiske soldater, døde i krigsfangelejren på Gårdeby mark.
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Fig. 11. Tinglev. Prædikestol, detalje fra opgangen (p. 1654).
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ÅBENRÅ S. NICOLAI KIRKE
o

benra har i hvert fald fra Valdemar II. Sejrs tid været købstad; ganske vist nævnes
den ikke i kong Valdemars jordebog 1231, men sammesteds omtales toldindtægter
af Rise herred, hvad der næppe kan opfattes anderledes, end at byen har eksisteret som
handelsplads. Byretten, der i sin ældst kendte skikkelse stammer fra 1335, peger tilbage
på en ældre, omend af uviss alder 1 . Første gang, byen udtrykkelig nævnes, er i det kgl.
privilegium for Løgumkloster 1257, hvoraf det fremgår, at den da hørte under kongen 2 .
Allerede 1259 pantsattes den imidlertid til bisp Niels af Slesvig 3 , og middelalderen igen
nem hørte den under skiftende herrer. 1335 og 1366 nævnes den sønderjyske hertug;
inden sin død havde Valdemar IV. Atterdag erhvervet den, men derefter lå den indtil
1404 under de holstenske grever. Nævnte år kom den i dronning Margrethes besiddelse
for 1429 at vende tilbage til holstenerne efter belejring og erobring. Først foreningen 1460
skabte mere stabile tilstande. 1473 bekræftede Christiern I. byens privilegier. Ved delin
gen 1490 kom byen til den kongelige del. Da borgerskabet forblev tro mod Christiern II.,
indtoges og plyndredes byen 1524 af hertug Frederiks lejetropper.
Det middelalderlige Åbenrå havde to kirker: S. Knud og S. Nicolai og i byens umid
delbare nærhed et S. Andreas kapel og en S. Jørgensgård; af disse er nu kun S. Nicolai
tilbage, men i ny tid har byen fået endnu to kirker, sml. p. 1674.
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S. Nicolai kirke nævnes 1360 som viet de søfarendes helgen S. Nicolaus 4 (sml. alter
kalk 1466). Den ligger nord for den gamle bykerne, uden for den ældste bybefæstning,
og er antagelig opført som led i en byudvidelse (Tønder blev udvidet i første trediedel af
1200'rne og plads til en ny kirke afsat, jfr. Tønder amt p. 938). Kirkegården til S. Nicolai
har været befæstet med en vold og en grav, og der er næppe nogen grund til at antage,
at dette voldanlæg skulde være ældre end selve kirken 5 .
Den forholdsvis beskedne cathedraticumafgift, 12 skilling lybsk 6 , kan måske tages
som tegn på, at kirken oprindelig ikke har været særlig betydelig, men de syv altre, der
vides at have været i den for reformationen, viser, at dette forhold er ændret i middel
alderens lob. De syv altre var viet til: Maria 7 , Nicolaus, Anna, Mikael, Andreas 8 , Kristi
legeme og Margrethe. Enkelte af disse altre var bevaret endnu i begyndelsen af 1600tallet.
Præsterne ved kirken var for reformationen forenet i et Marianersamfund, der ejede et
kalentehus, som senere indrettedes til rådhus (brændt 1610). Marianerne, der skal have
været syv i tal — een for hvert alter — synes at have haft en ret anselig position, hver
af dem havde således sin præstegård, og traditionen tillægger dem både opførelsen af
kalentehuset og befæstningen af kirkens område 9 .
Efter reformationen, der i Åbenrå indledtes 1526 med indsættelsen af den lutherske
præst Johannes Brun, var der ved kirken to præster, af hvilke sognepræsten vistnok
stedse er blevet kaldet umiddelbart af landsherren, medens diakonen 1656 og 1668
kaldtes af borgmester og råd med consens fra amtmand og provst (1656) eller hertugen
(1668) 10 . Et efter krigen 1848—50 oprettet tysk pastorat besattes umiddelbart.
Ved delingen 1544 var Åbenrå tilfaldet Gottorperne, under hvem byen lå til 1713
(1721). Da det meste af byen brændte 1610, blev også kirken ramt, idet bl. a. [det frit
stående] tårn (p. 1675) odelagdes 11 . 1612 byggedes »klokketårnet« 12 (p. 1675). De gen
tagne fjendtlige besættelser i 1600'rne vides derimod ikke at have voldt kirken skade.
— En korforlængelse (p. 1686) opførtes 1641 på foranstaltning af amtsforvalter Joachim
Danckwerdt, da der kun var ringe plads til altergang 13 , og 1758 blev koret påny forlænget
(p. 1686).
S. Jørgenskirke, der ligger i byens nordre villakvarter, er opført for Åbenrå frimenighed,
efter tegning af arkitekt N. Jacobsen, Odense, og indviet 4. april 1904. Fra 1922 blev
den indtaget til sognebrug, og 1948 blev bygningen overdraget folkekirken.
Kirken på Søndertorv, tilhørende Sct. Hedwig søstrenes congregation, er opført 1937,
tårnet dog først 1957—58 (arkitekt Niels A. Nielsen, Åbenrå).

Kirken ligger på byens højeste punkt, umiddelbart nord for den ældste by
del med dens forsvundne befæstning og vest for Storegade, fra hvilken kirke
pladsen kun er skilt ved en enkelt husrække. Den nedlagte kirkegård, der i
udstrækning formentlig nogenlunde har svaret til den nuværende kirkeplads 14 ,
skal ifølge Claus Møllers optegnelser 1635 15 have været omsluttet med »en vold
og en grav norden om kirken, af hvilken spor endnu kan tages i øjesyn i . . .
borgmesters humlehave« 16 . Alderen af denne befæstning omkring kirkegården
såvel som selve befæstningens udformning 17 er ukendt. En befæstet kirkegård
er ikke uden sidestykke 18 , og før kendskabet til anlæggets karakter og udstræk
ning er øget betydeligt gennem gravninger, er der ingen holdepunkter for at
henføre befæstningen til et borganlæg ældre end kirkens 19 . Ved dennes sidste
restaurering foretoges under gulvet nogle prøvegravninger, som ikke afslørede
noget spor efter ældre bygninger, hverken borg eller kirke.
En kalket ringmur omsluttede 1756 kirkegården 20 ; 1866 betaltes der for en
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Fig. 2. Åbenrå S. Nicolai. Sondre korsarm efter skalmurens fjernelse.
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indhegning af den gamle kirkegård 21 , hvorpå begravelserne var blevet indstil
let 1826 22 , da den nye kirkegård vest for byen grundlagdes 23 , og 1838 blev
den gamle kirkegård planeret og brolagt 24 . Siden 1956 henligger kirkegården
som en åben, græsbevokset og brolagt plads med enkelte store træer.
Den bygfældige port til kirkegården omtales 1736 25 , og 1795 ønskede menig
heden de nedbrudte kirkeporte genopført; det vides ikke, om de bestræbelser,
der udfoldedes mellem 1793—98 for at få en ny port 26 , bar frugt, og placerin
gen af de nævnte porte kendes ikke.
Fritstående †klokketårn. Blandt de brandlidte bygninger 19. maj 1610 op
regner Claus Møller et klokketårn 11 . Sammenhængen lader ane, at klokketår
net var fritstående, og sikkerhed derfor giver Fladsten-dagbogens mere detal
jerede optegnelse: ». . . Kirkespiren og Overdelen af Kirken, Klokketårnet og
Skolehuset på Kirkegården . . ,« 27 . Et nyt †klokketårn (tagrytter?, sml. p. 1690)
blev ifølge en tilføjelse hos Claus Møller opført 1612 12 , hvilket kan være rig
tigt, selv om de egetræer, hertugen havde lovet til genopbygning af kirke,
skole, klokketårn, broer etc. først blev givet fri 1614 20 .
Kirken er en enskibet, hvælvet korskirke. Korsarmene 28 har østapsider (den
søndre genopført 1952), og koret har haft en †apsis, der 1641 veg pladsen for
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Fig. 3. Åbenrå S. Nicolai. Plan 1:300. Øst opad. Ved Kaare Klints tegnestue 1947.
Tegnet og suppleret 1959 af Holger Schmidt.

en polygonalt afsluttet forlængelse; denne ombyggedes 1758 i forbindelse med
en ny forlængelse. På korets nordside er der et gotisk sakristi med en udvidelse
mod øst, på nordre korsarmsgavl et urlodhus og over korsskæringen en tag
rytter (rekonstrueret 1953). Der har været flere †tilbygninger, hvoriblandt et
benhus og et våbenhus. Orienteringen har afvigelse til syd.
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Fig. 4—5. Åbenrå S. Nicolai. Langsnit, set mod nord, og nordfaçade. 1:300.
Ved Kaare Klints tegnestue 1947.

Som kirken står nu, er den helt præget af en omfattende restaurering 1949—
56 (arkitekt Kaare Klint; arbejdet fuldførtes af arkitekt Esben Klint). Ved
denne har man søgt at rekonstruere større og mindre dele, som i tidens løb
var gået tabt. Mange af de nedenfor givne oplysninger skyldes iagttagelser
under restaureringen 29 .
Danmarks Kirker, Abenrå amt
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Korskirken med de ens brede fløje er opført i to tempi. Skellet ligger umid
delbart vest for tværskibet, men selv om fortandingerne viser nogen påvirk
ning fra vejrliget, behøver standsningen efter østafsnittets fuldendelse ikke
nødvendigvis at have været af lang varighed. Plan og façader øst og vest for
skellet er behersket af samme ånd, men i hvælvene og i visse mindre detaljer
spores en aldersforskel. Østafsnittets halvrunde, lidt klumpede halvsøjler, der
uden overgang fortsætter i vulstagtige skjoldbuer, røber den seneste udvikling
inden for den romanske stil og kan næppe være blevet til før o. 1250—60, da
den ligeledes enskibede, men større korskirke i Haderslev (Haderslev amt p.
58 f.) stod under opførelse. Vestafsnittets mure kan være opført hurtigt efter,
men de to †hvælv, som indtil o. 1813 (nu rekonstrueret), dækkede skibet, må
nok henlægges til tiden hen imod eller o. 1300, dels på grund af den fra øst
afsnittet vidt forskellige, rige leddeling i vægpillerne, som er klart påvirket af
en ny stilperiode, dels fordi vægpillerne er hugget ind i ældre murværk. Trappe
huset i skibets sydvesthjørne er rejst i forbindelse med hvælvslagningen.
Bygningen er opført på en kampestenssyld med næsten plan overflade.
Under østafsnittet er der en temmelig råt hugget, ca. 45 cm høj kvaderstenssokkel med lille, stejl hulkant; vestfløjen har ingen sokkel, men under et stykke
af nordmuren er der (senere indhugget?) en med murværket bindig række af
råt firhugne granitkvadre. Munkestensmaterialet, der overalt er formuret i
munkeskifte, er øst for skellet isprængt mange gule og lyst flammede sten;
også formstenene er gule bortset fra de trekløverformede ribbesten, som er
helt røde. Vest for skellet er murene af røde sten, mens den ligeledes trekløver
formede, men noget større ribbesten er gul (sml. Haderslev kirke p. 63 og 78).
Mange steder ses endnu mørkbrændte bindere i rudemønster.
Bortset fra forskellen i sokkel er kirkens øst- og vestafsnit som nævnt op
ført efter samme arkitektoniske skema, med ca. 55 cm brede ende- og hjørne
lisener (vestendens er rekonstrueret). Disse begrænser murfladernes store blændingsfelter, hvis skrå sål ligger 7—8 skifter over granitsoklens overkant. På
alle flankemure slutter blændingsfelterne med et savskifte og en (rekonstrueret)
gesims på fem skifter; regnet fra neden opefter har gesimsen følgende led: to
glatte skifter, kvartrundt led mellem platter, hulkel og glat skifte (se fig. 11, nr. 7).
Af korsarmenes gavle har den søndre over dørhøjde og i taggavlens fodlinie et
savskifte, men herudover har blændingsfelterne ingen øvre afslutning, og hjørne
lisenerne standser i højde med overkanten af flankemurenes hulkel. Taggavlen
på nordre korsfløj er oprindelig (bortset fra den lave kam), hvorimod de to
taggavle i syd og vest er helt fornyede.
Apsiderne (fig. 1) på tværskibets østside har ingen lisener, men den skrå
sål fra korsarmenes blændingsfelter løber rundt på de krumme mure som en
ekstra sokkel. Den søndre apside, der var bevaret endnu 1755 (sml. fig. 12),
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Fig. 6. Åbenrå S. Nicolai. Korets nordvæg (p. 1680).

N. E. 1957

er rekonstrueret efter den nordre 1952. Om den †hovedapside, der indtil 1641
afsluttede det romanske kor mod øst, findes kun den oplysning, at murmeste
ren, som udvidede koret (sml. korudvidelsen 1641), skulde nedbryde »das alte
Rundell« 20 , optage fundamenterne helt og bruge materialerne til det nye kors
fundamenter og mure. Formentlig indeholder de par murrester, som ses øst for
det gamle kors østre gjordbue, levninger af apsiden, der må have været så bred
i forhold til koret, at den nævnte gjordbue har dannet apsisbue.
Blændinger, vinduer og døre. Døre og vinduer er det eneste, som bryder murfladernes store blændingsfelter, men en undtagelse er dog de to korsarmsgavle.
107*
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Fig. 7. Åbenrå S. Nicolai. Gulv af ribbesten i søndre korsarm (p. 1683).

Her har bygmesteren skabt en stærk reliefvirkning ved over døren at anbringe
en tregruppe af dybe, falsede og rundbuede blændinger, af hvilke den midter
ste brydes af gavlens eneste vindue (se fig. 11, nr. 2), mens de to andre har
siksakmuret bund. I taggavlene afsluttes dekorationen over det nævnte sav
skifte med en høj, slank, vindueslignende blænding, der skiller sig ud fra alle
kirkens øvrige åbninger ved sin spidsbuede form og de falsede karmes gotiske
profilering (rundhjørne, trekvartrundstav og affaset led, fig. 11, nr. 6); omkring
stikket er der et prydskifte af lige løbere.
Koret har i nord bevaret den oprindelige vinduesordning intakt (fig. 6):
to ret tæt sammenstillede, slanke, rundbuede vinduer med lysningskant og
smige karme, der ved overgangen til ind- og udvendig murflugt brydes af en
fals, som er muret i formsten; denne sten, som er profileret med lille kvartstav
mellem platter (fig. 11, nr. 1), er velkendt både fra Haderslevkirken og fra nord
vestkapellet ved Løgum klosterkirke (Tønder amt p. 1070), der må henføres til
o. 1250. Dette dobbeltvindue har været og er nu efter sidste restaurering påny
karakteristisk for kirken. Korets sydvindue er en rekonstruktion efter nordsi
dens, mens de øvrige vinduespar i tværskibets vestside og i skibets langmure alle
er baseret på rester af de ældste vinduer (sml. fig. 11, nr. 1—5). Det sidste gælder
også enkeltvinduerne i syd- og vestgavlen, hvis ydersider i øvrigt er fornyede
efter forbillede fra nordre korsarms gavl. De lave vinduer i nordre (og den nye
søndre) apside svarer til korets nordvinduer, men ellers optræder profilstenen
med kvartstav kun i inderfalsen på tværskibets vinduer og slet ikke i skibet,
hvis vestvindue dog indvendig har et tilsvarende, men langt kraftigere profil.
Kirken har fire døre, een i hver korsarmsgavl og een i hver af skibets flankemure, alle anbragt i vandret afsluttede murfremspring. Udvendig har dørene
to retkantede false og rundbuet stik, indvendig dækkes de af en fladbue. Alle
døre har været forsynet med stængebom; det dybe hul (ca. 2 m) sidder i øst-

21

1681

S. NICOLAI KIRKE

Fig. 8. Åbenrå S. Nicolai. Apsis på nordre korsann (p. 1681).
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karmene undtagen i søndre korsfløj. Alle træbomme er borte, men i det dybe
hul i skibets syddør fandtes en stærkt tæret metalroset med en øsken. Dette
beslag har antageligt siddet på træbommens ende, og i den nævnte øsken må
der have været en ring til at trække i.
Indre. Den enkelhed, som præger kirkens façader, er også stærkt udtalt i
det indre, hvor et par formsten går igen i alle detaljer inden for østafsnittet.
Korsarmenes apsider (fig. 8), der dækkes af kvartkuglehvælv, åbner sig
mod kirkerummet ved en falset bue med helstensstik og prydskifte af krumme
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løbere. Under nordapsidens to ydervin
duer er der uregelmæssigt fladbuede
nicher, og et par steder findes indhug
gede nicher; ingen af disse nicher er gen
givet i den søndre apsis, hvis bue til
korsarmen er oprindelig.
De fire korsskæringspiller er ens ud
formet (fig. 9), og den her anvendte,
brede halvsøjle med de klumpede hjørneknopper optræder tillige som vægpille på
overgangen mellem koret og den for
svundne hovedapsis. De ribbebærende
forlæg er forskelligt udformede, i koret
og korsskæringens østhjørner har de
kvartstav mellem platter, i korsskærin
gens vesthjørner og korsarmenes inderhjørner er de kvartrunde og i yderhjørnerne retkantede. De pilleled, som
N. E. 1957
Fig. 9. Åbenrå S. Nicolai.
flankerer væg- og korsskæringspillernes
Nordvestre korsskæringspille (p. 1682).
halvsøjler, har et forneden affaset kragbånd i vederlagshøjde, og et sådant findes også på korets fire halvsøjler. Andre
steder løber halvsøjlen uden overgang op som det midterste led i gjordbuerne.
De ledsagende led i korets to gjordbuer (der er identisk med apsis- og korbue)
har profil med kvartstav mellem platter, og samme profil er benyttet i korets
skjoldbuer, der er tvedelte over en konsol (sml. fig. 6), ganske svarende til
Haderslev o. a. Sidste gang dette profil optræder i kirkens hvælv er på vest
siden af korets vestre skjoldbue. I de øvrige buer er de tilsvarende led retkan
tede, og dette gælder også skjoldbuerne i korsarme (og skib). Korsskæringens
hvælving har fire, korets og korsarmenes hver otte ribber, alle af trekløver
profil (fig. 11, nr. 8), og kapperne er nærmest ringmurede, forneden helsten
tykke og bindermurede, foroven halvsten tykke. I kor og korsarme mødes
ribberne om nedhængende, runde slutsten.
Skibets to ligeledes ottedelte hvælv, der som nævnt er en rekonstruktion fra
1949—56, er i overensstemmelse med de fundne spor opbygget uden anvendelse
af andre profilsten end den trekløverformede ribbesten (fig. 11, nr. 8). Denne,
der er noget kraftigere end den tilsvarende i østafsnittet, er ikke blot benyttet
til ribber, men også — i sammenstilling med almindelige munkesten — til de
to vægpiller, som bærer hvælvenes fælles gjordbue. Det er nævnt, at disse to
vægpiller er hugget ind i murene, og det er vel sandsynligt, at de ældste væg
piller har været udformet med halvsøjler. Indhugningen af de nye vægpiller
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Fig. 10. Åbenrå S. Nicolai. Indre, set mod ø st.
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har fundet sted samtidig med opførelsen af trappehuset i sydvest. I dets mur
værk, fra gulvet og opefter, er der samtidig med opførelsen indmuret et forlæg
for vesthvælvingens sydvestribbe, der ellers var beregnet til at udgå fra ski
bets sydvesthjørne; dette forlæg er muret af den samme trekløverprofilerede
sten, som optræder i vægpillerne.
Det er sandsynligt, at det midterste af vægpillernes trekløverprofilerede led
også tidligere har fortsat op som gjordbue, men det er ikke helt sikkert, at de
hvælv, som indmuredes i skibet henimod eller omkring 1300, fik de tvedelte
skjoldbuer i nord-syd, som var forudsat ved murenes opførelse, og som de re
konstruerede hvælv har fået.
Det runde trappehus indvendig i skibets sydvesthjørne er som nævnt op
ført senere end ydermurene. Gennem en fladbuet dør kommer man til lofts
rummet ad en højresnoet trappe med rund spindel og loft af lige binderstik.
Gulv. Ved restaureringen sænkedes gulvet, og i søndre korsfløj fandtes rester
af den oprindelige belægning, der var udført dels i piksten, dels i røde og gule
ribbesten (fig. 7), begge dele bevaret i det nuværende gulv.
Sakristiet og dets forlængelse. Den vestre del af sakristibygningen på korets
nordside er middelalderlig, og da det stærkt medtagne bygningsafsnit istand-
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Fig. 11. Åbenrå S. Nicolai. Bygningsprofiler målt 1949—56. 1—6. Vindueskarme 1:20 (1 korets nord
mur, 2 søndre korsarms gavl, 3—4 vestligst i skibets mure, henholdsvis nord og syd, det fø rste med
rester af vinduesjern, 5 skibets vestgavl, 6 nordre korsarms taggavl); 7 gesimsen 1:10, 8 ribbepro
filer 1:10. Efter opmålinger ved Kaare Klints tegnestue.

sattes 1954—55, afdækkedes forskellige spor af vinduer og blændinger. Mate
rialet er munkesten i munkeskifte over en uregelmæssig kampestenssokkel. I
østmuren, der tidligere var façademur, og som formentlig har været afsluttet
med en halvgavl, fandtes to slanke blændinger, hvis øvre afslutning er fjernet
sammen med gavlen. I hver blænding har der været et ret stort, rundbuet,
ind- og udvendig falset vindue, i hvis ellers lige gennemløbende karme, der
sås en rille for og rester af blyindrammet glas. Vinduernes lysning har været ca.
100×40 cm, og det er ret usædvanligt at finde så store lysåbninger i et sakri
sti. På begge sider af de to vinduesblændinger (den søndre omdannet til dør)
er der stumper af to savskifter, og tilsvarende blev fremdraget på nordmurens
yderside. Indvendig i østmurens s øndre del er der en fladbuet blænding med
afløb i bunden, næppe et piscina, da afløbet er ført helt ud gennem muren som
en rektangulær åbning. — I sydmuren fandtes to senere indhuggede fnicher,
hvori der havde været anbragt skabe. Den store, østre del af det uregelmæssige
rum, der er fremkommet ved sammenbygning med apsis, dækkes af et kryds
hvælv med kvartstensribber, mens der over den østre del er spændt en art spids
tøndehvælving. Døren, som har givet adgang til koret, er forsvundet ved ind
retning af en lukket stol, men den slidte tærskel iagttoges under restaurerin
gen. Fra rummets vestende er der adgang til prædikestolen, en gennembrydning, som blev foretaget 1641 30 .
I forbindelse med korudvidelsen 1641 (sml. ndf.) skulde der fra det nye
kor laves en dør, så man kunde komme fra sakristiet ind i koret. En sådan
dør kan ikke være blevet etableret, uden at man samtidig har forlænget sakri
stiet. På Doses plan fra 1755 (fig. 12) har sakristiet en †forlængelse, der var smal-

25

1685

S. NICOLAI KIRKE

Fig. 12. Åbenrå S. Nicolai. Ved C. Dose 1755. Planen viser †korafslutning fra 1611,
og flere ttilbygninger. Snittet forneden viser skibets †hvælv og korsskæringens ttagrytter. 1:300.

† søndre

apsis

lere end det middelalderlige sakristi, og denne forlængelse stammede da mu
ligvis fra 1641.
Efter korudvidelsen 1758 (sml. p. 1686) oplyser murmestrene i en skrivelse
fra 1759 20 , at arbejdet er blevet noget dyrere end beregnet, blandt andet fordi
de havde indrettet det gamle sakristi mere bekvemt og udvidet det. Da den
nuværende sakristiforlængelse har sokkel af råt hugne kvadre som korforlæn
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gelsen 1758 og tillige er opført af en gul teglsten, der minder meget om forlæn
gelsens, er det formentlig denne udvidelse, murmestrene hentyder til.
Det middelalderlige sakristi og dets forlængelse har nu ensartet profileret
gesims (hulkel under kvartrundt led) og fælles halvtag. Ved sidste restaurering
fjernedes alle spor af en stor istandsættelse fra forrige århundrede (sml. p. 1689).
Urlodhuset ved nordre korsarms gavl er muret af røde og gule teglsten i kryds
skifte. Opførelsestiden er ukendt, men det er ikke gengivet på Doses plan fra 1755.
(†)Korudindelsen 1641. 22. November 1640 undertegnedes en kontrakt 20 mel
lem bygmester Andres Clausen, Haderslev, og borgmesteren og rådet i Åbenrå
om en korudvidelse til 700 rdl. Samme dag undertegnede amtsforvalter Joa
chim Danckwerth, der på mange måder var virksom for at få arbejdet gennem
ført, et brev 20 , hvori han lover at betale de 300 rdl. mod årligt at få 30 rdl.
uden rente af kirkens penge. Ifølge kontrakten skulde bygmesteren efter den
tilstillede tegning opføre et hvælvet kor af bredde som den gamle kirke, ind
vendig 16 alen langt regnet fra den gamle skjoldbue [mellem det romanske kor
og apsis], »hinden in vier Ecken« (med fire hjørner bagude, dvs. med en tre
sidet østafslutning), med fire vinduer, en dør, så man kunde komme fra sakri
stiet ind i koret, og en dør i sydsiden. Herudover giver kontrakten visse oplys
ninger om fundamenter, mure, materialer (bl.a. hugne sten til sokkel og mur
sten) samt om, at byggearbejdet skulde fuldendes i løbet af 1641.
Af korudvidelsen, hvis middelalderligt prægede plan kendes fra Doses teg
ning (fig. 12), kan der være bevaret noget murværk i det nuværende kors
næstøstligste fag, men der er ikke ved sidste restaurering iagttaget sikre spor
af 1641-udvidelsen, hvis udvendige murværk blev skalmuret i forbindelse med
den følgende korudvidelse. En del af et bredt fladbuet(?) stik, der ses i for
længelsens sydmur, i tilknytning til den før omtalte rest af kirkens hovedapsis, kan dog måske stamme fra 1641 og må da være en mindelse om, at korudvidelsens indervægge har været brudt af en blændingsrække under vinduerne.
Konudvidelsen 1758. O. 1700'rnes midte var der stærke kræfter igang for at
få rejst en ny kirke til erstatning for den gamle, som allerede 1712 besigtigedes
for sin bygfældigheds skyld 20 . En tømrermester Hans Sørensen Berg, Køben
havn, afleverede 1741 et (ukendt) projekt til en ny kirke 31 ; 1756 kom C. Dose
fra Slesvig med et forslag 20 (fig. 12), der ganske vist bibeholdt de gamle
mure, men under en sådan form, at kirken helt vilde have ændret karakter.
Et interessant udkast til en nybygning afleveredes året efter af Fredericiabygmesteren Cornelius Hansen Bardewick 20 , men allerede forinden havde
kongen afslået ansøgningen om en nybygning fra grunden og i stedet tilrådet
den ligeledes foreslåede reparation 32 . Overslaget til denne var givet 4. februar
1756 af murfolkene Jürgen og Lorentz Jacobsen, og med disse undertegnedes
en kontrakt 25. april 1757 20 .
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Fig. 13. Åbenrå S. Nicolai. Litografi (O. v. Brück, C. W. Arldt) visende tilstanden for ombygningen 1869 ff.

Arbejdet udførtes 1758 i henhold til overslag og kontrakt. Det omfattede
først og fremmest reparation af tagrytteren og 13 fag tag over den vestre fløj,
nedrivning af korets tresidede afslutning og de to korhvælv fra 1641 (sml.
ovenfor) samt en ny forlængelse af koret. Forlængelsen var ikke stor, idet den
nye østmur må være opført umiddelbart øst for den gamle korpolygon, men
da den nye østmur fik et retliniet forløb, udvidedes korets gulvareal alligevel
kendeligt. Som nævnt er der ikke ved sidste restaurering fundet murværk af
1641-udvidelsen, hvilket enten må skyldes, at man i 1758 har fjernet Andres
Clansens kor fuldstændigt eller indkapslet de bevarede dele i nyt murværk. I
hvert tilfælde har de to murmestre 1758 sat deres stempel så kraftigt på 1641udvidelsen, at de to korforlængelser optræder som een stor udvidelse fra 1758.
— Materialet er røde, gule og flammede teglsten, og murene er forsynet med
en art tandgesims. Det afvalmede tag over forlængelsen må også skyldes de
to murmestre, som tillige fornyede skibets tag. Østgavlen har to store, til
murede vinduer, sydsiden to (af hvilke det vestre sidder i 1641-udvidelsen) og
nordsiden eet, alle med kurvehanksbuer. Rundbuede stik træffes derimod over
sydsidens i 1955 tilmurede dør mellem de to vinduer, samt i tre højtsiddende
døråbninger, der har givet adgang til lukkede stole eller pulpiturer (sml. p.
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Fig. 14. Åbenrå S. Nicolai. Indre, set mod ø st. For restaureringen o. 1900. (Ældre foto i privateje).

1704); den ene af disse døre sidder i syd, tæt ved det romanske kor, de to andre
i nord og således anbragt, at den vestre sidder lige over for sydsidens, mens
den østre sidder øst for vægpillen mellem de to østre hvælvfag. Den søndre af
disse døråbninger har haft en forgænger i 1641-udvidelsen (sml. †trappehus p.
1690). — De to hvælv, som dækker den samlede korudvidelse, efterligner
trods den sene opførelsestid det senromanske kors oprindelige hvælving ind
til så små detaljer som vægpillernes hjørneknopper og halsringe samt ribbe
profilet og de nedhængende, kugleformede slutsten, dog er skjoldbuerne ikke
tvedelte, og de anvendte profilsten er ikke skåret over helt samme læst.
Senere ændringer. 1813—16 gennemførtes en stor reparation 20 . De to brøstfældige hvælvinger over skibet blev nedtaget, og i stedet opførtes een †londe
hvælving af træ og gips (sml. fig. 4), store dele af tagværket fornyedes, her
under hele korets, og nye vinduer indsattes. På samme tid foretoges ud
strakte murreparationer af skibets nordmur og s øndre korsarm, herunder
muligvis nedrivning af apsiden og opsætning af en klassicistisk portal på syd
gavlen (sml. fig. 13).
Efter nogle arbejder 1851—52 udtalte synet 20 , at kirken var noget forbed
ret, omend der var meget tilbage at afhjælpe. 1862 undertegnedes kontrakt 20
med murmester J. II. Callesen om opførelsen af et ligkapel i tilknytning til
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Fig. 15. Åbenrå S. Nicolai. Indre, set mod ø st for restaureringen 1949 ff.
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sakristibygningen. Arbejdet blev standset 33 , og derefter opfordredes ligkapel
lets arkitekt, L. A. Winstrup, til at udarbejde en plan for den påtænkte re
staurering, navnlig en ombygning af gavlen på søndre fløj 20 . Under Winstrups
ledelse og som første led i restaureringen gennemførtes 1869—70 en istand
sættelse af søndre korsarm og kirkens indre, hvor vægge og hvælvinger blev
renset og kalket. Korsfløjens gavl og gesims blev helt omformet efter Win
strups udkast. 1881 genoptoges restaureringen ved murmester P. Callesen,
men til dels efter Winstrups tegninger. Kirkens øst- og vestende fik trekant
gavle med stigende rundbuefriser og kamtakker, taggavlen på nordre korsfløj
fik en lignende udbygning, hele kirken fik nye vinduer og gesims samt skifer
tag (sml. fig. 5). 1889 fornyedes gulvet med lerfliser, 1899—1900 udførtes
en kalkmalet udsmykning (sml. ndf.), og hermed var den alt andet end histo
riske istandsættelse 34 afsluttet.
1908 blev der over korsskæringen til erstatning for tagrytteren (p. 1690)
rejst et svært †murstenstårn med trappegavle i øst-vest og en høj tagrytter;
dette tårn, der var tegnet af arkitekt C. Vosz, Kiel 35 , og som på en uheldig
måde delte kirken op i fire fløje, blev fjernet i forbindelse med restaureringen
1949—56, og stenene blev benyttet til det nye kirketjenerhus vest for kirken.
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Forud for den sidste bygningsistandsættelse gennemførte Kaare Klint en
grundig efterforskning af oprindelige detaljer inden for de enkelte bygningsafsnit. De derved fundne spor har været bestemmende for restaureringen, og
hvor der ikke har været sikkert grundlag for rekonstruktion, har man enten
efterlavet lignende forhold (f.eks. søndre korsarms apsis) eller valgt en gan
ske enkel løsning (f.eks. taggavlen i vest). De arbejder, der gennemførtes under
restaureringen, er omtalt under den egentlige bygningsbeskrivelse; her skal
blot nævnes, at alle spor efter Winstrup-Vosz er udslettet, og at søndre kors
arms apsis, tagrytteren og skibets to hvælv er nyopførte.
Tagrytteren over korsskæringen har Kaare Klint tegnet efter forbillede af
den ældre †tagrytter, som 1908 36 veg pladsen for det store †korsskæringstårn
(sml. ovfr.). Den forsvundne tagrytter var ældre end 1755 (sml. fig. 12), i
hvilket år Dose foreslog det gamle »tårn« erstattet af et nyt 20 , og det er muligt,
at den var opført 1610—41 i forbindelse med den første korudvidelse eller
1612 som erstatning for det †kirkespir, der brændte 1610 (sml. †klokketårn,
p. 1675). Et restaureringsudkast 1756 oplyser om den daværende tagrytter, at
spidsen i træ og bly var god, mens de otte støtter eller piller var opspaltede
af vind og vejr og derfor måtte beklædes med bly og brædder 20 .
†Tilbygninger. Langs kirkens mure har der ligget flere bygninger opført til
forskellig tid og til forskellige formål. Fire af dem eksisterede 1755 (sml. fig.
12), og af disse er de tre søndre antagelig fjernet i årene 1813 ff.
Et †trappehus (sml. fig. 12) ud for den p. 1688 omtalte, højtsiddende dør
i korforlængelsens sydside; herigennem må der have været adgang til en luk
ket stol eller et pulpitur i koret (sml. p. 1704).
Et †benhus (sml. fig. 12) på skibets sydside mellem korsarm og dør. Det er
omtalt 1756 32 , og skal ifølge Danske Atlas 37 have haft indskriften »Hir is der
Herr und Knecht geleich, Gott helff uns all ins Himmelreich«.
Et †våbenhus (sml. fig. 12), 1758 kaldet karnhus 21 , foran skibets syddør.
†Materialhus. Et sprøjte- og materialhus på skibets nordside blev nedrevet
1813 ff., hvorefter et nyt opførtes 1826 20 . Også dette synes at have ligget på
nordsiden, thi 1852 foreslås det ubenyttede materialhus her indrettet til bolig
for en politibetjent, hvorved bl.a. også »nogen forskønnelse og bedre orden i
kirkens på denne side højst uhyggelige omgivelser kunde opnås« 20 .
Tagværkerne er alle af fyr. Korudvidelsen fra 1758 har samtidigt tagværk,
mens korets to andre fag muligvis er fra 1641, og resten kan stamme fra tiden
efter branden 1610, men alt er suppleret senere.
Kirken står i blank mur og med tegltag; tagrytteren er blyklædt. Hele byg
ningen er som nævnt fuldstændig præget af restaureringen 1949—56. Vindues
rammerne er alle nye, i de romanske afsnit af bly, i de yngre af træ. Det indre,
hvis tykke pudslag blev afbanket, står hvidkalket med gulve af gule lerfliser.

31

S. NICOLAI KIRKE

Fig. 16. Åbenrå S. Nicolai. Indre, set mod vest.
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Et †solur blev 1758 forgyldt med ægte guld af maler Peter Jessen 21 .
En vindfløj med hane, der tidligere har siddet på †tagrytter og †korsskæringstårn, er overført til den nuværende tagrytter.
Kalkmalerier. Om nogle malede kartoucher fra 1684, se gravkælderen p.
1710. På sakristihvælvingen afdækkedes 1954 nogle sengotiske †dekorationer
med store blomsterkolber. De †kalkmalerier (sml. fig. 15), som indtil sidste
restaurering fandtes i kirken, var udført 1899—1900 af A. Wilckens »efter
gamle spor« 38 , og hvor disse ej slog til, låntes motiver fra Møgeltønder (Tønder
amt p. 1301 f.), der netop var istandsat af Wilckens.

INVENTAR
Kirkens inventar bærer præg af den sidste store restaurering 1949—56 (Kaare og
Esben Klint, den første har tegnet stolegavlene, den sidste resten, orglet dog i samar
bejde med Mogens Koch); ved denne fornyedes alterklædet, alterskranken, døbefonten
(med tilkøbt romansk fod), dåbsfadet og -kanden, stoleværket, orglet med hus og façade,
salmenummertavler og pengebosser; de udsatte ting var hovedsagelig fra 1800'rne; de få
tiloversblevne gamle stykker istandsattes, og farverne opfriskedes.
S. Nicolai kirke har (bygnings- og) inventarmæssigt været igennem så mange omfat
tende restaureringer (1610, 1641—42, 1758, 1813 ff., 1899—1900 m. ff.), at praktisk taft
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kun altertavle og prædikestol har klaret sig igennem til vor tid. Sit første stoleværk
synes kirken at have fået i forbindelse med opsætningen af prædikestolen 1565. 1594 fik
den orgel. Branden 1610 har næppe krævet andet »inventar« end klokken; men ved den
første korudvidelse 1641/42 er sikkert det gotiske inventar udryddet, i alt fald erstattedes
altertavlen af den nuværende; prædikestolen udvidedes. I lobet af de folgende århundre
der opsattes og nedtoges pulpiturer og lukkede stole, stoleværket fornyedes; den gamle
f o n t forsvandt sammen med de sikkert talrige gravsten (kun een bevaret i kirken), gamle
lysearme og en kalk solgtes etc. Ved restaureringen 1899—1900 fjernedes i alt fald eet
pulpitur, og stolestaderne fornyedes.

Alterbordet, der må være samtidigt med den sidste korforlængelse 39 (1758,
sml. p. 1686), er af mursten (26×13,5×6 cm), ca. 1 m fra korets østvæg. I bag
siden en rundbuet niche, ca. 50×70 cm, med rulskiftestik. Bordet blev ved
restaureringen 1949—56 forhøjet med et par skifter. Hvidkalket.
†Sidealter. 1648, under en opregning af kirkens stolestader, nævnes »ein
Stoel dar thovorn ein altar gewesen worden by den Predigstoll« 30 [dvs. i nor
dre korsarms apsis].
Alterklæde, nyt, gult med mange småkors, foldet ophængt. I inventariet
1798 nævnes to †alterklæder, et af fløjl med »guld-trisser«, anvendt på fest
dage, samt et gammelt skarlagens, der ligger som dug; om det sidste hedder
det 1860, at det nu er sort, men at kirken foruden to af fløjl ejer et godt, der
er foræret af kancelliråd Kanntz 40 .
Altertavle (fig. 17) 1642, i rig og voldsom barok, ifølge den latinske indskrift
i postamentfeltet skænket af amtsforvalter (præses arcis et præfecturæ) Joa
chim Danckwerth 1642 (altså året efter den første korudvidelse (jfr. p. 1686),
og med tilføjelser 1758 ff. (dvs. efter flytningen på grund af den anden korudvi
delse). Den høje, slanke tavle er arkitektonisk opbygget i storstykke med po
stament, gesims og vinger, topstykke og gavl, men det barokke viser sig, for
uden i ornamenter og figurer, ved planernes forskydning, i leddelingen og frem
skydningen af storsøjlernes baser og kapitæler foran postament- og frisefrem
spring. Både stor- og topfeltet er dybtliggende med smige ornamentrammer,
og begge flankeres af korintiske søjler, storsøjlerne snoede, vinrankesmykkede
og med englehoved-prydbælter, topsøjlerne fornyet 1758. Foran de bruskede
vinger, der især for de stores vedkommende løber ud i »Gudewerthske« brusk
led, står imposante figurer, Moses og Aron (med vældig turban) flankerende
storstykket, Petrus og Paulus ved topstykket, alle i stærk bevægelse, Paulus
og Aron med flagrende fuldskæg. På de bølgede postamentfremspring sidder
Medusa-lignende englehoveder med slangeagtig hårvækst (fig. 27). Diadem
hoveder smykker Moses' og Arons konsoller, stærkt fremspringende engle
hoveder storsøjlernes prydbælter og frisens fremspring, mens den dybtliggende
frise næsten skjules af to svævende englebørn, der holder givernes hjelmede
alliancevåben, hans med sølvfugl til højre på brun, afkvistet træbul, bærende
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Fig. 17. Åbenrå S. Nicolai. Altertavle 1642 (p. 1692).
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Fig. 18—19. Åbenrå S. Nicolai. Malerier i altertavlens top- og storfelt (p. 1695).
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ring i næbbet, hendes med gylden luth, alt på rød bund. De to putti på storge
simsen er fornyelser fra 1758. Foran topstykkets gesimsfremspring er der vredne
skjolde med: An(n)o — 1642, og småengle med luth og violin sidder på frem
springenes hjorner, tildels dækkende to dydefigurer (tilføjet 1758), der i stærkt
forvredne stillinger sidder på den brudte gavls rundled, skuende op mod (den
ligeledes 1758 fornyede) Kristus med sejrsfanen, trampende på djævelen.
Kristus står på en maskekonsol, der danner afslutningen på gavlens tre felter,
som tidligere (jfr. Haupt I, fig. 14) dækkedes af de to stiftermalerier (fig. 20—21),
der nu er ophængt på korets sydvæg.
Efter istandsættelsen 1956 står tavlen med sort rammeværk hvorpå en del
guld og matte brogede farver. I postamentfeltet læses med gyldne versaler
stifterindskriften (jfr. ovfr.): »D. O. M. Monumentum quo Joachim Danckwerth, præses arcis et præfecturæ Apenradensis, ad quinquennium, sacellum
hoc, cuius stru[c]turam nuperrime ope et consilio sedulo curavit, â serenissimo
Friderico Schleswic. et Holsatiæ duce in aulam revocatus, et præfectus ærarii
designatus, Apenrada discedens, ære privato ornari iussit. — Renovatum est
sum[p]tibus ærarii ecclesiastici anno 1761« (»Herren, den bedste, den største.
På egen bekostning lod J. D., i fem år forstander for Åbenrå slot og præfek
tur (dvs. amtsforvalter), pryde denne helligdom, hvis opbygning han nylig med
råd og dåd ivrigt har taget hånd om, med dette monument. Han forlod Åbenrå
[1641], da han af den stormægtige Frederik, Slesvigs og Holstens hertug, blev
kaldet til hoffet og udnævnt til kammermester. — Renoveret på kirkens be-
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Fig. 20—21. Åbenrå S. Nicolai. Stifterbilleder fra altertavlen (p. 1694).
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kostning 1761«). I stor- og topfeltet dystre malerier (fig. 18—19), 124×112 og
91×76 cm, mørkegråt i gråt med brunt, i storfeltet Kristus på korset (efter
Rubens' maleri gennem stik af Paulus Pontius) med solformørkelse og på bag
grund af skyer to engle, den ene nedkæmpende en mørkets engel, den anden
jagende Døden med segl; forneden Jerusalem. I topfeltet Kristus bundet til
en ambolt, alene (sml. f.eks. hudstrygningen i Ljørslev, DK. Tisted amt p.
890) 41 . Fra regnskaberne kan følgende data hentes 21 : 1758 foreligger der en
regning fra Mathias Bilthauer for reparation af »det gamle Alter« med 2 »Pelerer udaf Arkitector«, 2 »Instrumentbikler«, 2 dyder på »Hofgesemsen«, »Noch
Christi Opstandelse«, 2 »Capteler«, »Noch 2de Bilder Kalch og Disch at fore
stille«; samme år nedbrød Andreas Jacobsen Bornholmer alteret, opsatte og
reparerede det, mens maler Peter Jessen fik betaling for at grunde »an das
Altar 5 bilder nebst Pfeiler«. 1901—02 restaureredes altertavlen af maler
Hampke, Slesvig 42 .
Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 23) med gotisk fod fra 1466, men ellers fra renæs
sancetiden (o. 1600); på en af den sekspasformede fods tunger er graveret en
bisp (kirkens værnehelgen), på den modstående er fastloddet en krucifiksgruppe
(efter samme forlæg som den langt ringere på Løgumkloster *kalk (Tønder
amt p. 1110). Langs randen et bånd med tynde, fordybede minuskler: »Anno
d(omi)ni mcccclxvi procuratus est calix iste ad sumu(m) altare eccl(es)ie
s(an)c(t)i nicolai in openra ora (pro nobis ell. lign.)« (»i Herrens år 1466 er
108*
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Fig. 22—24. Åbenrå S. Nicolai. Alterkalke.
22. 1740 (p. 1696). 23. Med fod fra 1466 (p. 1695). 24. 1751 (p. 1697).

Fis. 25 a b. Åbenrå S. Nicolai. Disk 1466. Over- og underside (p. 1696).
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denne kalk anskaffet til højalteret i S. Nicolai kirke i Åbenrå. Bed . . .«). Skaftleddene har graverede blomster, den store knop er af almindelig renæssance
type med støbte løvemasker og renæssanceversaler: »Ihesus« i bosserne (nu
uden sort masse). Stort bæger. Højde 19,5 cm. Den tilhørende disk (fig. 25 a—b)
har firpasformet bund med gotiske kogleblomster i sviklerne, graveret cirkelkors på randen og på bundens underside en bispestav med svededug. Tvm. 16
cm. Ude af brug. 2) 1740 (fig. 22), med fod kantet af tre kølbuer, glat stand
kant over tovstav-punslet fodplade, støbte, pånittede englehoveder på de seks
sider og graverede ornamenter i kølbuernes spidser. Skriftbånd langs kanten
med kursiv: »Anno 1740. Das Blut Iesu Christi Des Sohnes Gottes Macht Vns
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Fig. 26. Åbenrå S. Nicolai. Alterkalk 1740. Detalje med mester- og bymærke (p. 1697).

1697

Fot. i NM.

Rein von Allen vnsern Sünden«. Graverede tulipaner o.a. på de trinde skaftled, opdrevne rudeblade og støbte englehoveder på knoppen. På bægeret gra
veret kursiv: »Anno 1740. Dieser Kelch gehördt zu der Kierge In Apenradt«.
Højde 30,2 cm. Stemplet (jfr. fig. 26) med Åbenrås bymærke og A V B for
Åbenrå-guldsmeden Anders v. Barm (Bøje 1202). Ude af brug. Disk, ligeledes
med kølbuerand, graverede blomster i spidserne, cirkelkors kronet af græsk
kors i bunden. Under bunden graveret kursiv: »Anno 1740. Zu der Kierge In
Apenradt«. Tvm. 18,1 cm. Samme stempler som kalk. Kalken solgtes 1883 af
forstanderskabet, der for den ringe, modtagne sum købte en sygekalk af uædelt
metal. Senere dukkede den op hos antikvitetshandlere i England og Sverige 43 ;
1946 erhvervedes den atter af kirken. 3) 1751 fig. 24), ligeledes med kølbuefod, men med skrå standkant og skarpe rygge opad mod de diminutive skaft
led. På foden graveret kursiv: »Dieser Kelch Gehört Der Kirche Zu Apenrade.
Anno 1751«. Højde 21,8 cm (fodens tvm. 19,5). Åbenrås bystempel og mester
mærke L T for Ludolph Thiesen (Bøje 1201). I brug som vinkande. 1) Nyere,
af uædelt metal, tysk, nygotisk, efterlignende 1400tals kalktype. Under foden:
Th. Prüfer. Berlin. Ude af brug.
Oblatæsker. 1) 1714, cylindrisk, ca. 5 ×1 2 , 2 cm, med påloddede bølgelister
og opdrevet roset på det let hvælvede låg; herpå graveret: »Friederich Jebsen
Catarina Jebsens 1714«. Åbenrås bymærke og mestermærke som kalk nr. 2.
2) 1716, oval, 11,2×8,1 cm, ca. 3,5 cm høj, med tunget kant på æske og låg.
Smukt drevet pærestav på låget, der midtpå har opdrevet oval med graverede
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Fig. 27. Åbenrå S. Nicolai. Detalje fra altertavlen (p. 1692).

versaler: »Der Kirchen zu S. Nicolai in Apenrade Anno 1716«. Mestermærke
som foregående samt lødighedsstempel 22.
Vinkande 1837, i blandingsstil, ca. 30 cm høj; på foden graveret skriveskrift:
»Zur dankbaren Erinnerung an den Kirchenprobst und Hauptprediger Peter
Paulsen [sml. maleri p. 1704], Ritter von Dannebrog u. Dannebrogsmann bey
seinem Abschiede von Apenrade den 18ten Iuni 1837«. Hamborgs bymærke og
stemplet I F B i oval for Johann Fridrich Brahenfeld 43a .
†Ske nævnt i inventariet 1798 40 , sølvforgyldt.
Sygekalke af plet.
Alterslager. 1) Sengotiske, omtrent svarende til Bedsted (p. 1728), men sidevulsterne uden ledsagende false. Spor efter tre ben. Højde 36 cm. 2) O. 1625,
med spinkelt skaft som renæssancebaluster, midtdelt af fladt kugleled, høj
fodskål med to kraftige rund- og hulstave, flad lyseskål. Højde 42 cm.
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*Alterstager fra begyndelsen af 1700'rne,
to par, af træ, forgyldt på kridtgrund,
kandelaberformede, med fod som tre
volutter, og overalt udskåret med akantusblade og muslingeornamenter, noget
forskellige, det ene par 72—75 cm høje,
det andet 55—55,5 cm. I Nationalmu
seet siden 1891 44 .
Alterskranken stammer fra restaure
ringen 1949—56.
Døbefont af granit, kummen ny, glat,
foden (fig. 36 a—b) romansk, firkantet,
muligvis fra †Bjerndrup kirke, Kliplev
sogn, med relieffer: 1) Tvillingportal,
hvis bueslag forlænges ind i portalerne
som spinkle bladranker, 2) (fig. 36 a)
løve, hvis hale på senromansk vis er
lagt op over dyrets ryg; højre forben
fremstrakt mod ubestemmelig genstand,
3) (fig. 36 b) fugl, 4) »løve«, set fra siden,
med akantusbladtunge, fremstrakt højre
forben, meget busket hale over ryg; de
to sidstnævnte relieffer i tvillingportaler.
Indtil 1956 stod foden i en have i StolteN. H. 1957
Fig. 28. Åbenrå S. Nicolai.
lund, Tinglev sogn, Tønder a m t .
Prædikestol. Detalje fra postament (p. 1700).
*Døbefont. Den tidligere font er i em
pirestil, af træ og stuk, og Haupt (I, 15) har da sikkert ret, når han skriver, at
dennes †forgænger, der var skænket 1641 af amtmand Jürgen von der Wisch 45 ,
og hvis udseende er ukendt, solgtes 1826 sammen med gravstenene. Empirefonten, hvis kumme og ornamenter er af gips, har form omtrent som en
alterkalk, kvadratisk plint, trindt svejet skaft over rundstav, foroven med
guirlander af blomster og blade, herover bred platte, der formidles til den
lave, konkave kumme af en bladstav. Mørkerødt malet med sort rundstav og
kummekant, uægte forgyldte ornamenter. Fontens højde 91 cm, kummens tvm.
57 cm, den karnisformede fordybning 32,5 cm, 13 cm dyb. I Åbenrå museum.
Dåbsfad og -kande af sølv, nye. Inventariet 1798 omtaler et ottekantet
messingfad 40 .
Prædikestol (fig. 28 34) i ungrenæssance, ifølge en forsvundet indskrift
over den oprindelige opgang, fra 1565, noget omdannet og forøget 1641, og
med himmel fra 1626. Oprindelige er stolens fire fag med tilhorende lisener;
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en ekstra lisén ved siden al det nordligste gamle fag antyder muligvis et for
svundet fag eller snarere forbindelsen til den gamle opgang. De to midterste
storfelter indeholder Sehesteds og Rantzaus hjelmede våben (med ombyttede,
malede navne i felterne nedenunder), flankeret af to jævngamle relieffer: 1)
Abels drab med brødrenes offerbål i baggrunden (fig. 32) og 2) Kristus med
sejrsfanen, trædende slangen under fod, ved siden af syndefaldet og i bag
grunden himlens borg og helvedes flammer (fig. 30). I de tilhørende lisener
er der herlige relieffer af hermer, hvis skafter forneden ender i djævlehoved
(fig. 31), mere sammensatte opbygninger (kvindehoved, vase, løvehoved
m.m.), akantusmontant, nøgen herme med fjerprydet hoved. Frise- og postamentfremspringene til de oprindelige dele indeholder engle-, diadem- og andre
hoveder, hvoraf især det som fig. 28 afbildede udmærker sig ved rig fantasi;
frisefelterne
viser
evangelistsymbolerne,
postamentfelterne
akantusranker
endende i hoveder og kroppe. Under hjornerne er der englehoveder. 1641 til
føjedes et fag med et plumpt skåret syndefaldsrelief samt et par lisener. Grun
den til denne tilføjelse har været en ændring af opgangsforholdene, hvorom
regnskaberne skriver 30 : 1641 blev prædikestolstrappen nedtaget og adgangen til
stolen ført igennem muren. Over den gamle indgang læstes, ifølge Danske Atlas
(VII, 232): »Anno Domini MDLXV. leth Swarte Hans Karckswor diissen Prædick Stoel hirher setten« (»i Herrens år 1565 lod kirkeværgen Sorte Hans denne
prædikestol opsætte«). Den nye adgang blev fra sakristiet, ad en lirefags bro,
der førtes fra en gennembrydning i korets nordmur og hen til stolen. Stolen
hviler på en ottekantet jernstang.
Den regulært ottekantede himmel er af sædvanlig renæssanceopbygning
med skriftfyldt frise, afdelt af bøjler med kvindehoved, englehoveder i Ringerinck-manér under hjørnerne, kartouchenedhæng med rosetter, topstykker
omtrent som Tøndertypens, kartoucher med blindarkader, hvori relieffer af
Troen, Håbet, Mådehold og Retfærd (uden bind for øjnene). Et stort topstykke
med lang reliefindskrift fortæller om himmelens opsætning, mens et yngre top
stykke med svejfede kanter mod nord tilhorer 1761-udvidelsen. Mellem top
stykkerne står — ligeledes i Ringerinck-manér — småengle med lidelsesredskaber. Det store topstykkes indskrift lyder: »A(nn)o 1626 ledt de erbar vnd
wolwise Iens Hansen bvrgemeister disser stadt dise decke Godt thon ehren vnd
der kercken thon zier vor ferdigen darneven de predigstol vp dat nie staferen
laten«. I frisefelterne, fra nord: 1) »Wol van Gade is de horet Gades Wordt.
Ioh. 8«, 2) Wol deme etc. Sirach 15, 3) Dat wort etc. Esa. 40, 4) Din wort etc.
Psalm. 119, 5) Salich sindt etc. Lvc. 11, 6) Des presters lippen etc. Mala[k]. 2,
7) For største delen bortsavet [ved ændringen 1641].
Af den oprindelige staffering er der næppe meget tilbage (skriften under
våbenskjoldene er dog e n d n u renæssance-versaler). Efter ændringen 1641 er
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Fig. 29. Åbenrå S. Nicolai. Prædikestol 1565 (p. 1699).
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de nye dele vel blevet malet og de gamle oppudset; den malede indskrift
på det tilføjede topstykke melder: »Anno 1761 ist diese Kantzel auf Un
kosten der Kirche reparirt und ausgeschmückt worden«. 1902 stafferedes
stolen (der sikkert i mellemtiden har været udsat for malerreparationer)
af maler Hampke (jfr. også årstallet 1920 på »broen«), og endelig repareredes
og rensedes farverne i forbindelse med kirkens sidste restaurering. Stolen
står nu med farver, der svarer til altertavlens, dog med mere vissengrønt; i
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Fig. 30— 32. Åbenrå S. Nicolai. Prædikestol. Detaljer (p. 1700).
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det oprindelige syndefaldsfelt er himmelens borg og helvedes flammer malet i
eet med baggrunden. I storfelternes skriftkartoucher er med fraktur (sikkert
fra 1902) malet, under det yngre syndefaldsbillede: »1 B. M. 3. Cap. 7. V.«,
under Abels drab: »1 B. M. 4. Cap. <S. V.«, under Sehested- og Rantzau-våbnerne (renæssanceversaler): »F. Mette Seehsted« — »H. Bartrum Seehsted« (jfr.
†gravsten 1), under det oprindelige syndefaldsbillede: »1 B. M. 3. Cap. 6—15
V.« I opgangsbroen og på rygskjoldet er rokoko-stafferingen fra 1761 bevaret,
i broens felter brungule rokokokartoucher med mørknede, skrivende evangeli
ster over navnekartoucher (fig. 33—34); på rygskjoldet er der forneden en stor
rocaille, hvorpå står en putto med en stor bog under armen, pegende på den
korsfæstede, der ses ved rocaillens højre side, mens Moses til venstre bærer
lovens tavler. Foroven, i felter, der holdes af engle, læses: »Iesus am Creutz tilgt
die Sünde 1. Pet. II, 2—4 und macht Gerecht. Rom. X, 4« samt over Moses
Ro. III, 20 og Gal. I I I , 24. I midtfeltet: »Der Busfertige« etc. Gal. II, samt
1920, hentydende til en farverestaurering. Rødmarmoreret ornamentik, gul
fraktur. På hjørnet mellem østre og nordre korsarm.
Stolestaderne er fra sidste restaurering. Kirken synes at have fået sit første
stolesæt i forbindelse med opsætningen af prædikestolen. I det ældste stoleregister 1567 30 nævnes bl. a. Jurgen Snitker, Hans Snitker og Tuge Goldtsmidt.
1640 klages der over mangelen på mands- og kvindestole 20 . I 1700'rne og be
gyndelsen af 1800'rne er de fleste stader blevet fornyet (bl. a. 1726 46 , 1776 47 og
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Fig. 33—34. Åbenrå S. Nicolai. Malerier 1761 på prædikestolens »løbebro« (p. 1702).
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1813 20 ). De stole, der afløstes af de nuværende, var fra 1900. 1851 anmodede
man om at få kirkestolene åbnet til almindelig brug, da det fandtes urimeligt,
at kirkegængere skulde stå op ud for ikke-kirkegængeres lukkede stole 25 .
1648 nævnes »Ihr Furstl. Gnad. Stohl, darin der H. Amtmann steht« 30 .
Lukkede stole. Der findes nu kun to sådanne, i korets nordvæg, (sml. fig. 16)
efter dørene at dømme samtidige med korudvidelsen 1758, mens façaderne
mod kirken må være ændret ved restaureringen 1813 ff. De har rundbuet af
slutning, tre og fire vinduer flankeret af glatte, korintiske pilastre. Indgang
fra sakristiet og det tilstødende rum ad smukt profilerede barokdøre (fig. 39)
med oprindeligt låsetøj. Mørkeblåt malede, pilastre og profiler rødt-hvidl
marmorerede, vægge og dørene indvendig dekoreret med rødmalede skyer
(nymaling efter den oprindelige, der er bevaret).
Standur (fig. 40) i egetræskasse, 230 cm højt med tinskive (i form af en
ring) på messingplade, visende sekund, minut, time, dag, måned og månens
faser, udført af urmager »Peter Green, Apenrade« vistnok 1744 24 . I sakristiet.
1622 omtales tre nye stole »oben bey dem Seyger« 30 .
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†Pulpiturer. I tidens løb har der været opført og nedtaget adskillige pulpi
turer (og hævede »lukkede« stole) i kirken. Men det er ofte vanskeligt ud fra
regnskaberne at angive opforelsestid og plads. Inden hovedrestaureringen
1899/1900 var der to pulpiturer, orgelpulpituret i vest samt et i søndre korsarm (sml. fig. 14), med enkelt fyldingsbrystværn. 1622 omtales »das Chor oder
Borkirche [d. e. Empor-kirche = pulpitur] alhier in der Kirchen weiter ins
Norden ausgebauwett«, formentlig i nordre korsarm. 1699 omtales den nye
»Boerkirche« ved orglet i den nordligste gang 30 . 1723 er der en udgift på 581
mk. til »der neue Boden oder Chor« 48 , vel i s øndre korsarm, eftersom en signeret
tegning fra maleren Joh. Hinr. Brochmann 1750 til et nyt pulpitur i nordre
korsarm endnu ligger mellem arkivalia 20 , et pulpitur (»der grosse LectorBoden im Norden Flügel«) der atter bringes i forslag 1756. 1758 nævner en
smederegning det nye »Böhne« og dets dør, og samme år nedbrydes »alte Boden«,
hvor orglet har stået, og et nyt opfores 21 . 1869/70 omtales »alte Boden« og
orgelpulpituret 34 . — 1758 blev kammerherrens stol [i koret] nedbrudt og genopsat med trappe, døre m.v. 21 . I korforlængelsens nordmur er der to h ø j t siddende døre og i sydmuren een (sml. p. 1687), hvorigennem der har været ad
gang til †pulpiturer eller lukkede †stole.
Orgel 1956, Marcussen og son, Åbenrå; 31 stemmer, tre manualer, pedal,
mekanisk 49 . I skibets vestende. — 11. jan. 1594 blev det nye forgel, som var
afstemt og fuldført af Matthæus Man fra Buxtehude, antaget af Andreas Jacobi,
organist i Flensborg, og overdraget kirken 50 . Det havde 18—20 stemmer og
underkastedes 1715, da kun to af dem k u n d e spille, en hovedreparation ved
Hans Vent, Flensborg. 1758 sluttedes kontrakt med Joh. Matthias Schreiber,
Glückstadt, om et nyt orgel; 1760 fik han 280 mrk.; ialt skulde han have 1360
mrk. 51 . Façaden 52 (fig. 38), nu på kirkens loft, havde bredt midttårn og lavere
sidetårne flankeret af foroven C-svungne fløje, ligesom de mellemfaldende par
tier havde svungen øvre afslutning. I slutningen af 1700'rne må façaden have
fået udsmykning i Louis XVI-stil, tøjguirlander, skyer og vaser. Under flere
lag egemaling og eet lag hvidt ligger en s m u k marmorering, guld på Louis
XVI-tilføjelserne. 1885 leveredes et nyt værk af Marcussen og søn, Åbenrå 53 .
Pengeblok, 1600'rne, ottekantet, med jernlåg og -tragt, lodrette, forsæn
kede jernbånd, fire tværbånd. To taskelåse. Nye pengebosser af træ.
To klingpunge, fløjlscylinder med messinglåg og -ring forneden; sort drejet
skaft. I sakristiet.
Maleri, forestillende provst Peter Paulsen (1811—37, d. 1855), brystbillede,
olie på lærred, 70×58 cm, i nyere ramme. Sign. C. Eibe, Hamburg post mortern
pinxit 1867 54 . På korets nordvæg, i vestfaget. Ang. altertavlens stifterbilleder,
se p. 1694 og fig. 20—21.
Lysekroner. 1) 1709. »Dieser Cron hat S(eigneu)r Peter Tavsen In Der Kirche
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Fig. 35. Åbenrå S. Nicolai. Lysekrone 1725 (p. 1705).
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In Apenrade S:t Nicolay Genandt Zur Zirat Vorert 1709«. Graveret kursiv.
I skibet.
2) 1723, med 2×8 arme, flakt ørn som topfigur og profilknop forneden. På
kuglen graverede versaler: »Hinrich Frellesen. Ellena Frellesens A. 1723«; 1870
fornyedes ni arme 55 . I korets vestfag.
3) 1725 (fig. 35). På kuglen graveret kursiv: »Niss Krage Barbara Kragen
Anno 1725 — Du erleuchtest meine Leuchte etc. Psalm. X V I I I v. 29«. En del
arme fornyet 40 . I korets midtfag.
4) O. 1775, stor, med 2 ×1 0 arme, dannet af C-bøjler, der mødes i knæk med
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Fig. 36 a—b. Åbenrå S. Nicolai. Fontefod, detaljer (p. 1699).

46

N. E. 1957

profilspir. Skaft med fortrykte balusterled, stor hængekugle, knop med vand
rette rundstave, profileret som hele æggestave. Topfigur: kjortelklædt kriger
med sværd og skjold skrådelt af bjælker. I korsskæringen.
Inventariet 1798 40 meddeler om de fire i den store gang hængende kroner:
Den, der hang nærmest koret, forsynedes med lys af bysekretær Bentzon, den
anden fra alteret forsynedes af rådsherre Nissen, den tredie af skipperlavet 55 ,
den fjerde af Hinrich Frellsen. Samme inventarium nævner en lysearm med tre
arme på prædikestolen, en i koret med een arm, en lignende ved magistratsstolene, en på nordvæggen bag råds-stolene og to på væggen mod vest. Under
år 1860 hedder det 40 : Lysearmene solgtes ved kirkens reparation 1813—16
til fordel for kirkekassen 56 .
Kirkeskib 57 (fig. 37), stort, fregat med to lag kanoner; på agterspejlet Frede
rik V.s monogram i kronet felt holdt af vildmænd. I nordre korsarm.
†Ligbåren tilhører liggildet, hedder det i inventariet 1798 40 ; 1863 omtales to
fligbårer 58 , †Ligvognen nævnes første gang 1851 21 ; en ny anskaffedes 1871 22 .
Tårnur. Sejerværket til de ved sidste restaurering opsatte, gennembrudte
urskiver, er leveret af Ed. Korfhage u. Söhne og restaureret 1956. Dets forgænger var fra 1740, da kirken sluttede kontrakt med urmager Peter Mathiesen
fra København om forfærdigelse af et †tårnur (til tagrytteren) med visere 31 ;
1756 anskaffedes fire runde, sorte træ-urskiver med forgyldte cifre; men de
gamle visere bibeholdtes 32 ; lodderne har gået i det lille »hus« ved nordre kors
arm (sml. p. 1686).
Klokker. 1) 1613, støbt af Melchior Lucas, Husum 20 . Versaler omkring halsen:
»Verbum domeni(!) manet in æternum M. Melchior Lucas tho Husum me fecit
ano 1613«. 92 cm i tvm. I tagrytteren; fungerer som slagklokke for uret.

47

S. NICOLAI KIRKE

Fig. 37. Åbenrå S. Nicolai. Kirkeskib (p. 1705).
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2—3) 1921. Genforeningsklokker fra de Smithske Jernstøberier, Ålborg, med
udsmykning af Jensen-Klint 59 . I tagrytteren.
*4) 1623. Støbt af C. Kleiman, Lübeck. Fejlfuld indskrift om halsen i to
linier med reliefversaler: »Anno 1623 itzsiger Zeit regernder Her G. G. Hertzasg
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Fig. 38. Åbenrå S. Nicolai. †Orgel. Skitse af façaden, ved Kaare Klints tegnestue (p. 1704).

Friderich zu Holsten. M. Cordt Kleiman und H. Provest Johannes Gegerannes
[dvs. Generanus] und B[ürgermeister] Jens Hnsen [dvs. Husen] in Apenrade«.
Tvm. 93 cm 60 . 1623 sluttedes kontrakt med Kleiman om omstøbning af en
klokke, der vejede 3 skipp. 7 pd. Klokkestoberen fik 257 mk. 8 sk. 61 . 1831
onskedes den lille klokke, »Stormklokken« repareret og ophængt 21 . 1908 blev
klokken, der da var bestemt til indsmeltning, afgivet til Lübeck museum 35 .
†Klokker. 1590, støbt af Michel Dibler, vejede ifølge hans regning 2½ skipp.,
9 lisp, og kostede 78 mk. 2 sk. 62 . Omstøbt 1613 ( j f r . ovenfor) vel som følge af
beskadigelser ved branden 1610. — Kirkeklokkecirkulæret nævner to klokker,
støbt 1908 af Gebr. Otto i Hemelingen ved Bremen, begge afleveret 1917 til
krigsbrug.
GRAVMI N D E R
Mindetavler. 1) Over faldne i krigen 1870—71. Af marmor. I nordre korsarm.
2) Over faldne i verdenskrigen 1914—18. Af træ. I søndre korsarm.
*Gravplader fra lysestager. To par gravplader af kobberblik, med sekundære,
malede indskrifter (sort skriveskrift) og uægte forgyldning, findes i Åbenrå
museum. Begge par plader, der første gang er benyttet o. 1820 og anden gang
o. 1840—50, har indskrifter med tilknytning til navnet Lorentzen. Den læse
lige indskrift på den ene af pladerne lyder: »Sel. Rathsverwandter Iürgen
Lorentzen, gel). 1762 den l sten Aug., gest. 1842 den 12 ten Iuly, alt 79 Iahr 11
Mot. 11 Tage«.
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†Epitaf. 1623. Claus Esmarch. »Anno
1610 Sontags Misericordias Domini um
12 Uhr ist der Achtbare und Wohlweise
J.[!] Esmarch weyland Burgermeister
dieser Stadt, mörderlich und vorräthlich
verkaufft, erschossen, und allhie begraben
worden seines Alters 42 Iahr, dessen Seele
etc. Zu desselbe Gedächtniss sein einiger
Sohn diss Epitaphium setzen lassen anno
1623«. Gengivet efter Marmora Danica
(II, 25). Ifølge Danske Atlas (VII, 232)
blev borgmesteren myrdet »på sin Kones,
Superintendent Paul von Eitzens Datters,
Anstiftelse« 63 . På epitafiet havde sønnen
(ifølge samme kilder) ladet syndfloden
afmale ved en god mester.
Gravsten. Tilbage i kirken af de sikkert
meget talrige gravsten er kun en enkelt.
N. E. 1957
Fig. 39. Åbenrå S. Nicolai.
En af grundene til denne fattigdom fin
»Lukket stol«. Dørfløj mod sakristiet
des formentlig i den under *døbefonten
(p. 1703).
(p. 1699) citerede passus fra Haupt. Ikke
få sten er åbenbart solgt til omkringboende, thi i fortovet foran indgangsdørene
til husene på kirkepladsens vestende ligger store, omtrent helt udslidte sten;
andre, men ituslåede, har været anvendt som kantsten på kirkepladsen, men
er nu henlagt omkring mindesmærket og stien, der fører til det.
O. 1698. »Hinrich von Günderoth Sr. Kayserlichen Hoheit des Gros-Fürsten
und regierenden Herzogs zu Schleswig Holstein bestalter Kammer-Raht Wie
auch Ober-Forster der Ämter Apenrade Tondern und Lugumcloster, und Haus
voigt zu Apenrade. Gebohren den 9 Febr. 1674, Gestorben den <8 Febr. 1750>
Seines Alters <76> Iahr. Sophia von Günderoth, ge[b]ohrn von Saldern ist
Gebohren den . . . Febr. 1634. Gestorben den 23 Iuny [16]98 Ihres Alters 64
Iahr 3 M. 3 W. 1 Tag Deren beiden Erb- und Eigenthümlich angekauftes Erb
begräbnis welches nach deren Einsenkung von Niemand hernach wieder Zu
eröfnen«. Herunder tilføjet: »Erneüert durch den pt. Besitzer des von Günderotschen Fidei-Commissi Paul Caspar von Saldern Günderoth Anno 1792«. Lysgrå
kalksten, 168×118 cm. Gravskriften med reliefversaler, tilføjelsen 1792 med
reliefkursiv. Kantrammen vekslende glat og tværriflet. På korets nordvæg,
midtfaget.
Gravsten. 1) Slutn. af 1500'rne. Bertram Sehested. 1609 beklagede kirke
værgerne sig over, at Bertram Sehesteds begravelse foran alteret i koret var
Åanmarks
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opmuret så højt, at den generede gudstjenesten. Afdøde havde lovet kirken
100 mk. for begravelsen, men trods talrige opfordringer var de ikke blevet
betalt. Værgerne anmoder nu om, at arvingen Christoph Rantzau må erlægge
den lovede sum eller tillade dem at sænke stenen i niveau med gulvet 64 .
2) Ide Rantzau, datter af Kaj, Mouritz' søn, og Elisabeth, datter af Henrik,
tre danske kongers statholder, begge af Rantzaus æt, d. 24. febr., begr. 22.
marts 1591. — Kaj Rantzau, arveherre til Hanrou og »præfectus arcis Apenrad.«
lod sætte dette monument til minde om sin kære datter Ide, f. 8. sept. 1588 i
Itzehoe, d. i Åbenrå 22.[?] febr. 1591. Lang, latinsk indskrift, gengivet efter
Marmora Danica (II, 24 f.), afsluttet med vers 60 .
†Gravplade af træ. O. 1622. Jacobus Andreae [Generanus], sognepræst, d. 22.
okt. 1622, 77 år. Indskrift på tysk og latin; våbenskjold. 1812 foran alteret
»auf einem holtzem Brett« 66 .
En gravkælder med sønderbrudt hvælving afdækkedes 1955 i korets vestfag;
rummet, hvis vægge havde sortmalede bladrammer om bibelske indskrifter
(fraktur) fra 1684, er nu tilgængeligt gennem en lem. Sandsynligvis præstebegravelse. Provsten, Troels Arnkiel den ældre, døde 1684.
1804 omtales begravelserne under stolene 31 . Efter kirkens reparation 1813—
16 blev alle begravelser i kirken afskaffet 40 .
Kirkegårdsmonumenter 67 . 1) O. 1838. »Carl Wilh. Carlsen, geb. in Copen
hagen d. 27. Novbr. 1794, gest. als pract. Arzt in Apenrade d. 16. Juny 1838«;
sat af venner. Stele i senempire, al sandsten, 3 m høj, med postament og for
oven afsluttet som en lav, firesidet pyramide. Fordybet skriveskrift på indsat
marmorplade. På postamentet flammende urne og bog, kors, anker mellem
palmegrene, på selve stelen ugle og Æskulap-stav, på »frisens« ene side vinget
timeglas, bikube og krydsede nedadvendte fakler, på den anden: to larver og
tre sommerfugle.
2) O. 1850. Over 32 faldne i krigen 1848—50. Stele af sandsten med indlagt
(og på bagsiden påsat) marmorplade. På gravsted omgivet af et 62 fags, ny
gotisk støbejernsgitter.
3) O. 1850. Kaptajn F. J. v. Hegermann-Lindencrone, faldet i slaget ved
Bau 9. april 1848. Sandsten med indlagt marmorplade, kronet af marmorkors.
Gravstedet var tidligere omgivet af et nygotisk støbejernsgitter på ni fag.
4) O. 1851. Niels Peter Bruun af 11. liniebataillon, f. 1828, d. på lazaret i
Apenrade 17. jan. 1851. Marmorplade lænet til natursten. På samme gravsted
som nr. 2. — Alle de nævnte monumenter findes på den nye kirkegård vest
for byen.
På kirkepladsen syd for kirken står et mindesmærke over faldne fra verdens
krigen 1914—18 (fredens engel mellem dansk og tysk soldat), udført af billed
huggeren Johs. Bjerg 1923.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Åbenrå præstearkiv: Ca 1. 1735—
1839. Kirkeregnskaber. — Ca 2—6. 1855—1892/93.
Kirkeregnskaber med bilag. — Cc 1. (1607)—1875.
Sager ang. kirkeinventariet. — H l. 1830—89. Apenrader Kirchenbaurisse, Kostenanschläge, Bedin
gungen. — H 2. 1816—87. Sager ang. kirkegården og
ligvognen. — H 3. 1567—1776. Stolestaderegister.
— H 4. 1776—1880. Sager ang. stolestaderne. —
Åbenrå provstearkiv: 167. Til 1919. Sager vedr. de
enkelte sogne. Åbenrå. — 1721—1847. Kirkeregn
skabsbog for Åbenrå by. — 1819—1913. Forskelligt
sagligt ordnet, lægget: 1876—87. Kirchenbausaehen.
— Åbenrå amtsvisitatorialarkiv: (aflev. fra Kiel) C
II, 2 nr. 330. 1645—1826. Betr. Begräbnisse in der
Kirche resp. auf dem Kirchhof zu Apenrade. — C
II, 2 nr. 331. 1648—1806. Betr. Kirchenstühle zu
Apenrade. — C II, 2 nr. 333. 1724—1812. Varia
betr. die Kirche zu Apenrade. — C II, 2 nr. 335.
1729—1819. Betr. kirchlichen Gebäude und Zube
hör zu Apenrade. — C II, 2 nr. 336. 1740—1825.
Apenrader Stadtkirchenrechnung. — C II, 2 nr.
338. 1765—1819. Betr. das Apenrader Stadtkircheninventar. — Åbenrå byarkiv: 226 b. (1650) 1765—
1838. Kirkeinventarier. — 227 a—d. 1613—1868.
Sager ang. kirkebygningen og kirkeinventariet. —
229 a—c. 1669—1870. Kirkeregnskaber og kirkeregnskabssager. — 235 a—f. 1608—1872. Forskel
ligt (kirkesager). — 1714—1805, 1857. Akten betr.
die Orgel der Kirche zu Apenrade. — Åbenrå landsrådsarkiv: V. B. nr. 8. Die Kirche zu Apenrade. —
Ved embedet: Apenrader Kircheninventar 1872. —
Inventarprotokol. — 1870—1898/99. Kirkeregn
skabsbog. — (1920—22) Protokoll. — Se i øvrigt
arkivalier for Åbenrå provsti i almindelighed p.
1667. — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen og Chr.
Axel Jensen 1910, P. Kr. Andersen 1952 (den gamle
orgelfaçade) og N. J. Termansen 1956 (rest. af alter
tavlens malerier). — Kaare Klints papirer og teg
ninger vedr. rest. 1949—56 (NM, jfr. note 29).
Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller og
Erik Moltke 1957.

N. E. 1957

Fig. 40. Åbenrå S. Nicolai.
Standur af Peter Green (p. 1703).

Haupt I, 10—15. — Vilh. Marstrand: Aabenraa
c 1028—1523. En egnsplan- og byplanhistorisk un
dersøgelse, 1933. Heri er udgivet organisten Claus Mollers optegnelser om byen 1620—35
med tilføjelser af kartografen Johs. Meier 1635—70, provst Georg Hübschmann 1669
o.
fl. p. 99 ff. (Jfr. Hist. Tidsskr. 10. rk. III, 160 ff., 254 ff.). — S. H. S. Prahl, i Den nord
slesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 177—181. — Åbenrå Annaler
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1524, 1584—1694, ved Niels Black Hansen. Skrifter udg. af Hist. Samf. f. Sonderjylland
nr. 14, 1954.
Kilderne til Åbenrås ældre historie er tneget sparsomme. Plyndringen 1524, såvelsom
brandene 1576 og 1610, har ramt byens arkivalier hårdt, og man er i vid udstrækning
henvist til nogle senere optegnelser, der i første række skyldes organisten Claus Moller
(jfr. Vilh. Marstrand ovfr.).
1 Danmarks gamle Købstadslovgivning, udg. af E. Kroman 1951, p. 245: »skraa . . .
prout erant temporibus Woldemaris regis«, jfr. A. D. Jorgensen: Historiske Afhandlinger
IV, 1899, p. 274. 2 Dipl. Dan. 2. rk. I, nr. 224. — Når det har været hævdet, sidst af
Marstrand anf. skrift p. 77, at Åbenrå afbrændtes 1247 af Erik Plovpenning, skal dertil
bemærkes, at efterretningen kun kendes fra Svaning, hvis pålidelighed ikke er så stor,
at man tor bygge noget herpå, jfr. Kr. Erslev: Historiske Afhandlinger I, 1937, p. 215.
3 Dipl. Dan. 2. rk. 1, nr. 303. 4 S. B. I). VIII, 163, jfr. Schl.-Holst. Regesten und Ur
kunden . . . IV, Kiel 1924, nr. 889 og Repertorium . . . under 1509 13. sept. ... 5 Til
diskussion herom, se A. 1). Jorgensen, i Hist. Afhandl. IV, 280 og Vilh. Marstrand, i
Aabenraa etc. p. 77 1. 6 Quellensammlung VI, 260 og 278. 1400 nævnes det, at
»fruelus« af sognekirken i Åbenrå udgjorde 4 mrk., se Acta pontificum danicum nr. 950.
7 Maria-alteret nævnes 1519, se Acta pont. dan. nr. 4702. 8 Delte alters årsrente var
senere tillagt sognepræsten og kapellanen, se Claus Mollers optegnelser, udg. af Marstrand
p. 102. Om S. Anna alter, jfr. †S. Andreas kapel p. 1714. 9 Vilh. Marstrand har sikkert
med rette set en forudsætning for Marianersamfundet i det S. Nicolai gilde, der omtales
i stadsretten 1335 (anf. skrift p. 93). A. D. Jorgensens formodning (Hist. Afhandl. IV,
281), at kirken oprindelig har været viet Maria, kan næppe opretholdes, da Nicolaus
nævnes som værnehelgen, for samfundet er opstået. Marianerne nævnes 1501 15. febr.
(Repertorium); sml. Danske middelalderlige Regnskaber 1. rk. I, 541. Samiundet synes
endeligt oplost 1542, da dets indkomster tillagdes byens gejstlighed (Nye Kirkehist.
Saml. I, 525). 10 RA. Gottorp B 3. Sager vedr. kirke-, skole- og fattigvæsen, Åbenrå I; jfr.
om diakonvalg 1729, i Kirkehist. Saml. 7. rk. 11, 515. 11 Marstrand p. 100. 12 Samme p.
117. 13 Samme p. 112 f. 14 1542 skal nogle af ejendommene på kirkens nordside
(hvor bebyggelsen nu ligger tæt op mod kirken) dog have fået en del af kirkegårdens
jord; sml. Marstrand p. 61 med note 14. 15 Marstrand p. 102. — Claus Møllers oplysning
her er sikkert grundlaget for den omtrent ligelydende meddelelse i Danske Atlas VII, 231.
16 Muligvis har Vilh. Marstrand ret (p. 61), når han som forklaring på de ringe grund
dybder ø st og nord for kirken fremsætter den formodning, at grundene er udstykket på
det gamle voldterræn. Er dette tilfældet, har kirkeområdet inden befæstningens ned
læggelse strakt sig helt ud til Storegade. 17 Nogle ufyldestgørende efterretninger om to
grave med rester af egepæle, som skal være iagttaget i St. Pottergade, er gengivet i
Hejnidal 17. sept. 1928. 18 C. G. Schultz: Malling, en befæstet Kirkegaard fra den
ældre Middelalder, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1945, p. 85. I øvrigt viser de
historiske forhold, at der ofte kan have været anledning til forsvarsarbejder i Åbenrå,
og en efterretning hos Claus Moller (Marstrand p. 100) viser, at borgerne søgte at be
skytte i alt fald deres ejendele bag kirkens mure. 19 Marstrand p. 61 f. 20 Åbenrå
byarkiv: 227 a—d. 1613—1868. Sager ang. kirkebygn. etc. 21 Åbenrå byarkiv: 229 a—c.
1669—1870. Kirkergsk. etc. 22 Åbenrå præstearkiv: H 2. 1816—87 etc. 23 Denne
kirkegård er senere udvidet meget, første gang 1869 (note 22). 24 Åbenrå provstearkiv:
1721—1847. Kirkeregnskabsbog etc. 25 Åbenrå byarkiv: 235 a—f. 1608—1872. For
skelligt. 26 Åbenrå amtsvisitatorialarkiv: C II, 2. nr. 335. 1729—1819. Betr. kirchl.
Gebäude etc., samt note 20. 27 Sønderjydsk Maanedsskrift XII, 1936, p. 189. 28 Nor
dre korsarm kaldtes 1648 »norder Stuue«, og det samtidigt omtalte »Capelle« må være
søndre korsarm (Åbenrå præstearkiv: H 3. 1567—1776. Stolestaderegister). 29 Kaare
Klints papirer, fotografier etc. vedrorende Åbenrå kirke er af Esben Klint skænket til
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NM 1959. 30 Åbenrå præstearkiv: II 3. 1567—1770. Stolestaderegister. 31 Åbenrå
amtsvisitatorialarkiv: C II, 2. nr. 335. 1729—1819. Betr. kirchl. Gebäude etc. 32
Åbenrå præstearkiv: Ca 1. 1735—1839. Kirkergsk. 33 Det var formentlig en direkte
folge heraf, al apsiden på nordre korsarm omdannedes til ligkapel og forsynedes med en
dør til det fri. 34 Åbenrå præstearkiv: H 1. 1830—89. Apenrader Kirchenbaurisse etc.
35 B. Haupt: Jahresbericht 1908/09, p. 1. 36 Et par år forinden havde man uden til
ladelse fjernet den overste del (B. Haupt: Jahresbericht 1905/06, p. 16). 37 VII, 232.
38 R. Haupt: Jahresbericht 1899/1900, nr. 5049, p. 15. 39 Jfr. 1758: alteret (dvs. alter
tavlen) nedbrydes . . . alteret opsættes og repareres (note 21). 40 Åbenrå præstearkiv:
Cc 1. (1607)—1875. Sager ang. kirkeinventariet. 41 Malerierne er ifølge E. Juhler, i
Sønderjydsk Maanedsskrift 22. årg., 1946, p. 1 ff. muligvis udført af Otto Jagenteuffel.
42 R. Haupt: Jahresbericht 1901/02, p. 8. 43 Haderslev Stifts Aarbog. 1947, p. 48.
43a Rosenberg: Der Goldschmiede Merkzeichen. H, 2454: jfr. Kunstdenkm. Eckern
förde p. 356, nr. 6. 44 NM.s 3. afd., nr. 144/1891, F. 19 og F 20. 45 Marstrand p. 113.
46 Se note 24 og 25. 47 Åbenrå præstearkiv: H 4. 1776—1880. Sager ang. stolestaderne.
— 1767 sælges gamle materialer fra de nedbrudte kirkestole (note 24). 48 Note 24 og
Åbenrå amtsvisitatorialarkiv: C II, 2. nr. 331. 1648—1806. Betr. Kirchenstühle zu
Apenrade. 49 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944, p. 207. 50 Åbenrå Annaler
p. 17; jfr. Marstrand p. 117. 51 Note 20 og Åbenrå byarkiv: 1714—1805, 1857. Akten
betr. die Orgel etc. 52 Opmåling ved Kaare Klints tegnestue (fot. i NM). 53 Åbenrå
provstearkiv: 167. Til 1919. Sager vedr. de enkelte sogne. Åbenrå. 54 Åbenrå amtsarkiv:
Journalsager 1867 XVI, nr. 56. 55 Åbenrå præstearkiv: Ca 3. 1866—71. Kirkergsk.
med bilag. 56 I inventariet 1818 nævnes dog den på prædikestolen og den i koret
(note 40). 57 H. Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester, 1950, p. 152: først op
hængt efter 1818. 58 Åbenrå præstearkiv: Ca 2. 1855—65. Kirkergsk. etc. 59 De
sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 11. 60 Venligst meddelt af Max Hasse, Lübeck
museum. 61 Kvittering 7. nov. 1623 (note 20). 62 Jfr. dog under året 1613 (note 20):
3 skipp., 17 lispd. og 2 pd. 63 Jfr. Marstrand p. 107. 64 Kleine gesch. u. topograph.
Notitzen ved Broder Boysen 1609, i Neues Staatsbürgerliches Magazin, ed. N. Falck, IV,
1836, p. 845. 65 Jfr. Marstrand p. 117. 66 Die Heimat XXXVIII, 1928, p. 69. 67 Se:
Krigergrave p. 20 f., 41—44, 91 f.
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ÅBENRÅ †S. KNUDS KIRKE
I Claus Mollers optegnelser fra 1620—35 omtales, at byens »første kirke« lå i Østergade
(nu Skibbrogade) på venstre hånd, når man gik ned mod skibsbroen, og det tilføjes,
at kirken ikke har været stor 1 . Der vides i øvrigt meget lidt om denne kirke; således
kendes værnehelgenen, S. Knud, først fra optegnelser ved midten af 1700'rne 2 , men
Danske Atlas oplyser, al der på stedet er fundet knogler og hovedskaller.
S. Knuds kirke har sandsynligvis været Åbenrås ældste kirke og sognekirke 3 . Dels
har den ligget i byens ældste del, inden for bybefæstningen, nær torvet (jfr. fig. 41), dels
er der ikke under S. Nicolai kirke, der ligger uden for den ældre bymur, og som ikke kan
være ældre end fra o. 1250, fundet spor af en ældre kirke. Hvorledes S. Knuds kirke har
set ud, og hvornår den er forsvundet, vides ikke; senest er den antagelig nedrevet på
reformationstiden. 1638 omtaler Johannes Meier spor af den 4 .

KILDER OG HENVISNINGER
1

Organisten Claus Møllers optegnelser 1620—35, ed. Vilh. Marstrand: Aabenraa
c 1028—1523. En egnsplan- og byplanhistorisk undersøgelse, 1933, p. 101. 2 Danske
Atlas VII, 233 og Sønderjydsk Maanedsskr. 1947, p. 57. 3 Dette er betvivlet af A. D.
Jørgensen, i Historiske Afhandlinger IV, 281. 4 Jfr. Marstrand anf. skr. p. 110.

ÅBENRÅ †S. ANDREAS' KAPEL
Kapellet lå syd for byen på en høj (senere kaldet Kapelbjerg) vest forvejen (jfr. fig. 41).
Ifølge en sen (1764) beretning har det været »en liden Træ Capelle« viet fiskernes patron 1 .
I Danske Atlas hævdes, vistnok udelukkende på grundlag af indvielsen til fiskernes skyts
helgen, at kapellet blev bygget, medens byen endnu var et fiskerleje, og at det således
var byens ældste kirke. Der vides imidlertid intet om kapellets oprindelse 2 . Det kan heller
ikke afgøres, om kapellet har rummet det fra digtet »Den papistiske messe« (1533) be
kendte S. Annabillede »Sancta Anna udi Obenraa, der . . . er gjort af en Ege-Stolpe« 3 ,
idet der hermed ligesåvel kan have været tænkt på S. Annæ alter i S. Nicolai kirke. På
reformationstiden blev kapellet nedrevet, og højen, hvor det stod, udlagdes til kålhaver 4 .

KILDER OG HENVISNINGER
1

Sønderjydsk Maanedsskrift 1947, p. 57. 2 Danske Atlas VII, 232; Vilh. Marstrand,
Aabenraa c 1028—1523. En egnsplan- og byplanhistorisk undersøgelse, 1933, p. 55 f. og
p. 61, har ment at kunne datere det til Knud den stores første tid. 3 Danske Magazin
I, 2 p. 90 f.; jfr. Nye Kirkehist. Saml. II, 287 og V, 741. 4 Claus Møller, ed. Marstrand
p. 101.
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Fig. 41. Åbenrå 1648.
Johs. Meiers kort efter C. Danckwerth: Newe Landesbeschreibung. Husum 1652. a (nord for byvolden)
S. Nicolai kirke, c (mellem torvet og byvolden) †S. Knuds kirke, e (helt forneden) Kapelbjerget. —
Øverst til hø jre ses Jørgensgård eng.

ÅBENRÅ †S. JØRGENSGÅRD
S. Jørgensgården, der lå nord for byen, er sandsynligvis identisk med det hospital i
Åbenrå, der betænktes i Knud Snubbes testamente ca. 1279—83 1 . Hospitalet rum
mede et kapel, der synes at have været i brug til o. 1592, da det omdannedes til beboelse.
Stiftelsen, der ejede en del jordegods 2 , tjente i sin sidste tid som fattiggård, men bortforlenedes fra 1546 til fyrstelige betjente 3 . O. 1596 lagdes jordegodset under slottet, og
o. 1600 blev det tidligere kapel nedrevet.
I sydskellet af ejendommen S. Jørgensgårdsvej nr. 1 blev der 1929 afdækket rester af
middelalderligt murværk, der muligvis hidrørte fra en teglovn, som kan have hørt til
den forsvundne S. Jørgensgård. Fundamenterne af gården skal antagelig søges ved den
nuværende gård af samme navn eller på den tilgrænsende såkaldte »kirkegårds lokke«
(S. Jørgensgårdsvej nr. 17), hvor der gentagne gange er opgravet skeletter.

KILDER OG HENVISNINGER
Indberetning 1929 ved Hugo Matthiessen, i NM.
1 Dipl. Dan., 2. rk. II, nr. 389. 2 Jfr. Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Re
formationstiden, udg. af F. Falkenstjerne og Anna Hude 1895—99, p. 131 f. 3 Claus
Møller, ed. Vilh. Marstrand: Aabenraa c 1028—1523. En egnsplan- og byplanhistorisk
undersøgelse, 1933, p. 101 og 105.

Åbenrå amt. Bygningsprofiler. 1:10. Målt af El. M.
Ensted, korbuekragbånd og -sokkel. 2 . Løjt, korbuekragbånd. 3 —4 8 . U d v e n d i g e s o k l e r . 3 . Bedsted
(kor og skibets østhjørner). 4 . Egvad. 5 — 6 . Øster-Løgum (5 †apsis, kor og skibets ø stende, 6 skibets
vestende). 7 —8. Løjt (skib). 9 —1 0 . Rise (9 apsis, kor og en del af skib, 10 skib og talrige genanvendte
kvadre i tårn). 1 1 —1 5 . Bjolderup (11—12 apsis, 13—14 kor, 15 skib). 1 6 —1 9 . Uge (16—17 kor,
18—19 skib). 2 0 — 2 1 . Ensted. 2 2 — 2 3 . Feldsted. 2 4 —2 8 . Varnæs (24 kor og skibets østhjørner, 25—26
skib, 27 vestforlængelse, 28 vestgavlen). 2 9 —3 4 . Kværs (29—31 kor og skibets østhjørner, 32—34
skibet). 3 5 — 3 9 . Kliplev (genanvendte kvadre). 4 0 4 2 . Holbøl (40 41 koret og skibets store ø stre
del, 42 skibets vestende). 4 3 4 s . Bov (43—46 kor og skibets østhjørner, 47 skibet, 48 vestforlængelse).
1.

†

Fig. 1. Bedsted. Ydre, set fra sydøst.
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BEDSTED KIRKE
SØNDER-RANGSTRUP HERRED
irken omtales 1514 som viet S. Godehard eller Jomfru Maria (jfr. †helgenfigur.) 1 .
Den var sat til 6 skilling engelsk i cathedraticum* og betalte på reformationstiden
3 sk. eng. i procuratio. Ved reformationen kom kirken under landsherren og blev 1544
gottorpsk, hvilket medførte, al den 1564 overførtes fra Ribe til Slesvig stift. 1713—21
kom kirken under kongen, dog således at menighedens gamle valgret delvis bevaredes 2 .
Indtil 1300 havde Bedsted, Egvad, Hellevad og Rabsted kirker fælles præst. Bedsted blev
udskilt 1496 (jfr. Hellevad p. 1737).

K

»Kirken står på Bedsteds mark, sonden for østerkanten af Bedsteds by«;
således angav sognepræsten C. Wiborg beliggenheden 1754 3 , og byens vækst
har ikke ændret forholdet væsentligt. Kirkegården, der har stærkt rundede
* Cathedraticumafgifterne fra kirkerne under Ribe stift findes tilfojet kirkelisten i »Ribe Olde
moder« (udg. O. Nielsen 1869 p. 108 f.), som er affattet i 1300'rnes anden fjerdedel. For kirkerne under
Slesvig stift henvises til cathedraticumlisterne i Quellensammlung VI, 260 og 277. Procuratioafgiften
er hentet fra listen »Procurationes sacerdotum in archidiaconatu riipensi« i Nye Kirkehist. Saml. I,
668 f. Om forholdene i nyere tid henvises til Wolf Christian Matthiä: Beschreibung der Kirchenver
fassung in den Herzogthümern Schleswig und Holstein II (Flensburg und Leipzig 1786), Jensen:
Versuch einer kirchlichen Statistik etc., 1840, samt Trap: Slesvig til disse værker såvel som til M. Mackeprangs almindelige indledning til »Danmarks Kirker«, Sonderjvlland (Haderslev amt p. 31 ff.), henvises
een gang for alle.
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Fig. 2. Bedsted. Plan 1:300. Målt af John Petersen 1956.

nordhjørner, er i ny tid udvidet mod syd; den hegnes overalt af stablede
kampestensdiger ligesom 1754 3 . I nord, ud for tårnets forlængst tilmurede
norddør, er der en muret og hvidtet portal med port og låge, begge fladrund
buede og falsede (sml. fig. 3). Indgangen er formentlig identisk med den
»dødeport«, hvis bly 1829 erstattedes med tegl 4 , som senere er veget for skifer.
I øst og syd er der låger mellem murede kampestenspiller. Alle lågefløje er af
jerngitre.
Kirken består af romansk kor og skib, senromansk eller unggotisk vest
forlængelse, tårn i vest og våbenhus i syd, begge sengotiske, og et trappehus
på tårnets nordside fra renæssancetiden. Orienteringen har afvigelse til syd.
Den romanske bygning er ikke opført i eet stræk (sml. sokkel og tagværker).
Koret med triumfmuren skiller sig klart ud som det ældste afsnit og har sand
synligvis en tid lang tjent som kirke. Både kor og skib er opført af rå kamp
med detaljer af let tilhuggede granitkvadre. Koret og skibets østhjørner står
på en hulkantet granitsokkel (p. 1716, fig. 3). Korets østhjørner er ommuret
sammen med hele gavlen og sydmurens yderside 1857 5 , og kvadrene fra ski
bets vesthjørner er udflyttet ved forlængelsen. Murhøjden er ens på kor og
skib, ca. 4,2 m over soklen.
I korets nordmur er der bevaret eet, i skibets to rundbuede vinduer, der
udvendig synes at være sat af kvadre og forsynet med monolitoverligger.
Indvendig er korvinduet ret regelmæssigt, hvorimod skibets har stærkt hu
lede karme og sålbænk samt kraftigt rundede hjørner forneden, således at de
næsten fremtræder som ovaler, og lysningen ligger ret yderligt. Udvendig er
vinduerne ensartede i størrelse (ca. 100×64—68 cm) og højde over sokkel (ca.
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Fig. Hedsted. Ydre, set fra nord.
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260 cm), men indvendig er korets betydelig mindre end skibets (ca. 138×82 cm
mod 160×120). Der ses intet spor efter samtidige døre.
Trekantgavlen over triumfmuren er af rå kamp og på begge sider udsat
med mortel; på østsiden, hvor mørtlen er mest glat, ses spor efter korets æld
ste tag, hvis tagryg har ligget cirka een meter under den nuværende. Dette
tag, der var tækket med bly, kan kun have været midlertidigt, eftersom triumfgavlens romanske del i rejsning og udstrækning svarer til den nuværende tag
form, som koret muligvis har fået endnu for skibets fuldførelse. Ved rejsning
af skibets nuværende tagværk, der senest kan være opsat som indledning til
vestforlængelsens opførelse (sml. tagværker), tik triumfgavlen en påmuring i
munkesten, der udfylder mellemrummet mellem korets og skibets tagflader.
Indre. Den uregelmæssige, runde triumfbue er tilsyneladende af granitkvadre, men vistnok omsat.
Vestforlængelsen, som antagelig er opført for 1300, er af rå og (enkelte) kløvede kampesten; hjørnekvadrene i vest må stamme fra skibets gamle vest
hjørner. Til åbningerne synes der at være anvendt munkesten. Over våben
husloftet står murværket med to pudslag, et indre, afkostet, som ikke dækker
stenene helt, og et ydre (med en del muslingeskaller) på omkring een cm.s tyk
kelse. Der tindes i nord et rundbuet, tilmuret vindue med en indvendig bredde
på ca. 90 cm. Af de to fladbuede, men ændrede døre, der sidder nær det ro
manske skib, er den s øndre i brug. Øverst i de udvendige hjørner er der kra
get en kvader frem, den s øndre rektangulær, den nordre vistnok svagt krum
hugget; mod disse kvadre løber sugfjælene af. De nederste par meter af for
længelsens taggavl er bevaret, stobt i 20—25 cm høje skifter, hvori kampe-
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stenene er stillet vandret, lodret eller skråt, en teknik, der er meget forskellig
fra den i triumfgavlen benyttede.
Våbenhuset, 1704 kaldet karnhuset 6 , 1829 »das sogenannte knockenhaus« 4 ,
foran forlængelsens syddør, er af munkesten i munkeskifte. Flankemurene har
savskifte et stykke under murkronen, og i gavlen, hvis fladbuede dør vistnok
er ændret, er der en lille, retkantet glug, som flankeres af to små, spidsbuede
blændinger. Øst- og vestvæggen har hver to fladbuede blændinger, der er
tvedelte under aftrappet konsol, men i ny tid er den mellemfaldende pille
omdannet til konsol, således at hver væg nu står med een stor blænding.
Tårnet, der er af materiale som våbenhuset, har sadeltag og gavle i øst-vest.
Det er opdelt i fire stokværk, som alle har træloft. Det underste stokværk, der
er sat i forbindelse med det forlængede skib gennem en rundbuet arkade, har
været tilgængeligt fra nord (hvor byen ligger) gennem en rundbuet dør, der
blev blændet ved trappehusets opførelse. Indvendig sidder denne dør i en fladbuet blænding, der flankeres af to tilsvarende blændinger (sml. fig. 5), og de
to andre frie vægge har en lignende udformning. I 2. stokværk, hvor den yngre
trappe udmunder, er der i halv højde et tilbagespring i murene; østvæggen er
overpudset så stærkt, at man ikke kan afgøre, om det er forlængelsens gavl eller
en ommuring samtidig med tårnet. Loftet hviler på tre oprindelige, nord-sydgående bjælker. Det 3. stokværk er lavt og mørkt. En høj, fladbuet åbning
fører til skibets loftsrum, og vestmuren har en tilsvarende; disse åbninger har
deres sål midt i stokværket og deres overkant et stykke oppe i 4. stokværk,

1722

SØNDER-RANGSTRUP HERRED

62

hvor der findes et glamhul mod nord og syd. Umiddelbart under rejsehøjde
er der radiært stillede bomhuller og et udvendigt savskifte. De to taggavle,
hver med en tvedelt blænding om to tæt sammenstillede, rundbuede åbninger,
er stærkt fornyede. Kamtakkerne, der er samtidige med skalmuringen 1929,
har afløst svungne gavle svarende til korets. På tårnets sydside er der jern
ankre med årstallene 1757, 1788 og 1929.
Trappehuset er af munkesten i krydsskifte; det har fladrundbuet underdør
med prydskifte, spindeltrappe med tøndehvælvet loft og en høj, udvendig fal
set overdør, som indvendig sidder i en fladbuet niche. I overdørens østkarm
findes to sten med 16 MPT og sammenskrevet CH. Det har sadeltag og en
lille gavl, hvis vejrbidte kamme måske dækker over svungne konturer.
Tagværker. Over koret har der som nævnt været et ældre tagværk, men det
blev antagelig endnu i 1200'rne afløst af det nuværende, der har lange, skrå
spærstivere og to lag hanebånd. Skibets tagværk, antagelig dets første, er som
nævnt opsat før eller i forbindelse med vestforlængelsens opførelse; de to tag
værker er helt ensartede omend klart adskilte ved stød i murremme og ved
nummereringen. Typen svarer til korets, men spærstiverne er noget kortere.
Der er overalt benyttet tappede forbindelser mellem spær og bjælke. De fleste
bjælker er fornyede helt eller delvis, og de yderste bjælkeender er skåret væk
i ny tid. Tagværkerne er af eg ligesom tårnets og våbenhusets, der er sam
tidige med murene.
Tårnet står i blank mur, resten af kirken er hvidkalket, og alle tage er skifertækt. Indtil 1876 7 var våbenhuset hængt med tegl, de øvrige afsnit blytækte. Det indre er hvidkalket med gråmalet bjælkeloft, der ved restaureringen
1942 (arkitekt H. Mundt) afløste et gibsloft. I syd nyere, fladbuede trævindues
karme. Gulvene i kor og midtgang er af sorte og gule fliser, under stolene af
gule mursten, vest for døren og i tårnet dog af firkantede, røde fliser og mursten.
Solur fra 1899, på våbenhusets gavl. Et †solur anskaffedes 1837 8 .
†Vindfløje. 1891 anskaffedes »2 nye Flöiel . . . med Skruer og Aarstal« 9 , for
mentlig til tårnets gavle.
KALKMALERIER
I årene mellem 1564 og 1586 er der på nordre halvdel af triumfvæggen malet
et våbenskjold tilhørende hertug Adolf af Holsten-Gottorp. Skjoldet måler
200×180 cm, og under det er malet et A i et C under en femtakket krone.
Dette sidste er imidlertid malet oven på en flerlinjet indskrift, af hvilken kun
kunde skimtes: ADOLF G N. GOTSNN. Våbenskjoldet omgives af en udma
ling i hvidt og rødbrunt med en enkel ornamentering. Denne udmaling må
sikkert opfattes som en slags våbentelt. Fremdraget 1941 af Egmont Lind. I
sin heraldiske opstilling afviger skjoldet fra kendte fremstillinger af Holsten-
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Fig. 5. Bedsted. Tårnrum. Indre, set mod nordvest (p. 1721).
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Gottorpske våbener, idet bl.a. hjerteskjoldet indeholder Ditmarskens rytter,
og under dette er endnu et lille skjold med tegn for Delmenhorst og Olden
borg. Ifølge Albert Fabritius må »skjoldet utvivlsomt henføres til hertug
Adolf af Gottorp (1526—86), der 1564 blev gift med Christine af Hessen (1543—
1604). Initialerne henviser således til hertugparrets navne og daterer tillige
malingen til tiden 1564—86« 9a .
INVENTAR
I kirkens inventar er middelalderen, selv efter sønderjyske forhold velrepræsenteret
(alterbord, sidealterbord, døbefont fra romansk tid, to gotiske altertavler, alterbordsforside (overmalet), tre krucifikser og vægskab); hertil kommer en fin, hollandsk klokke fra
1490. 16- og 1700'rnes møbler er der ryddet godt op i; et pulpitur er forsvundet, og stole
staderne er fra midten af 1800'rne (renæssance-eksemplarer i museum); En stor ændring
i inventaret og i kirkelivet var det, da man omkr. genforeningen indførte en knæleskranke
foran alteret og afskaffede de to gamle (delvis bevarede) knæleskamler, hvor altergæsterne
først modtog brødet ved den nordre, hvorefter de gik bag om alteret og fik vinen fra den
s øndre. Inventaret bærer nu præg af den store restaurering 1941—42 (P. Kr. Andersen),
der hovedsagelig fremdrog farvestafferinger fra 1770'erne, men hverken kasserede eller
fornyede meget.

Alterbord, middelalderligt, muret af gule og røde, pudsdækkede munkesten (ca.
30×15×9,5 cm), og med en, dog også middelalderlig, skalmur af mindre sten
på bagsiden, hvor der er en rundbuet, 35 cm høj niche. 1941 fjernedes (p. gr. a.
altertavlens højde) bordets øverste rulskifte, med udkragende skråkant. Midtpå
fandtes et mørtelfyldt rum, ca. 25×26 cm, kun 4 cm dybt, måske en helgengrav.
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Fig. 6. Bedsted. Predellamaleri (p. 1726).
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Lige ud for bordets sydside ses rester af en gammel, stærkt medtaget, svær
egebjælke, muligvis led i en ciborieopbygning.
Alterbordsforsiden er gotisk, med fire fyldinger; nord- og sydsiderne er dæk
ket af senere paneler, hver med to fyldinger, med skråkantprofiler på alle
sider. Lyst egetræsmalet.
†Alterklæder bekostet af kirkens indkomster 1750 10 , af rødt skarlagen kan
tet med ægte sølvgalon.
Altertavlen er en sengotisk skabstavle med to fløje og predella, fra o. 1525 11
og fra samme værksted som *Hagenbjærg (Sønderborg amt), jfr. også Feldsted sidealtertavle (Lundtoft-Vis hrd.). Midtskabet (fig. 7), der måler 219×185
cm, rummer en figurrig Golgathascene, der som i andre sene tavler flankeres af
etagedelte smalfelter med 74 cm høje figurer af Anna selvtredie (Maria og bar
net med fornyede højre arme) og Maria Magdalene mod nord, Johannes døbe
ren og Antonius mod syd. På de flankerende søjler står to ca. 18 cm høje figu
rer, muligvis lægehelgenerne Kosmas og Damian, med henholdsvis tykhalset
flaske og bog; begge havde tidligere en palmegren i den anden hånd. — I skabsfløjene står de 12 apostle, 62 cm høje med sokkel, ifølge restaurators indberetn.
»nogenlunde rigtigt anbragt, da de allerfleste af dem har en Pind — Dyle —
i Fodstykket, der passer til et Hul i det tværgaaende Rammestykke«. Række
følgen (der i sin nuværende orden hverken svarer til messekanonen eller til
evangelierne) er, foroven fra nord: Peder (ny nogle), Andreas (ene korsstav
ny), Jakob den ældre, Paulus (ny sværdklinge), Johannes, Matthias; nederste
række: Bartholomæus (nyt knivsblad), Judas Thaddæus, Thomas, Filip (nyt
kors), Simon (ny savklinge) og Matthæus (ny sværdklinge). Johannes, Filip
og Matthæus er skægløse, de andre har kortere eller længere fuldskæg, stærkt
kruset eller symmetrisk ordnet. Alle figurer er antagelig skåret af samme
mester. Under apostelfigurerne er der friser med oprindeligt, sengotisk ranke
værk, mens baldakinerne overalt er blevet fornyet i 1700'rne, antagelig 1777
(sml. staffering). Rammeværkets hulkel har påsatte blyrosetter, på bagsiden
har fløjene kraftig hulstav mellem rundstave. — Predellaens forside er sam
mensat af tre stykker, hvoraf det nordre på et tidspunkt er blevet afkortet,
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Fig. 7. Bodsted. Altertavlens midtskal) (p. 1724).
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men 1942 atter suppleret til sin oprindelige bredde. I bagsiden er i ny tid
brudt en lem til et rum for særkalkene.
1942 12 fjernedes flere lag maling fra altertavle og predella. Figurerne stod
hvidmalede på blå baggrund, mens det omgivende træ var mørkbrunligt. På
predellaens forside var et tarveligt nadvermaleri fra 1800'rne, og herunder lå
et varieret motiv af samme, begge flankeret af nadverordene med fraktur.
Danmarks Kirker, Åbenrå amt

110

1726

SØNDER-RANGSTRUP HERRED

66

Inderst lå den oprindelige, velbevarede staffering, Veronicas svededug holdt af
svævende engle, og i de flankerende felter Stefanus og Laurentius (fig. 6).
Veronicadugen fremtræder på klar cinoberrød, stjernestrøet baggrund, mens
baggrunden for helgenerne er vissengrønt jordsmon, hvorover hvid himmel,
der gennem lysere blågrønt fortoner sig i stadig mørkere nuancer. — På selve
altertavlen fremkaldtes en staffering, antagelig fra 1777, et årstal der stod
malet i predellaens s øndre felt. Farverne er douce, brogede med rødbrun bag
grund for Golgathagruppen (her var ellers en skyhimmel), gråblå for de øvrige
felter; i øvrigt er rødt øg blåligt dominerende med kun lidt guld og sølv.
På fløjenes bagsider fandtes under yngre malerilag sparsomme rester af op
rindelige malerier, to og to felter på hver fløj vandret delt af skriftbånd. På
grund af resternes sparsomhed konserveredes de ikke, men lakeredes blot.
Ifølge pastor Wiborg 3 har de forestillet scener fra Kristi lidelseshistorie; mu
ligvis forestiller sydfløjens nedre felt Kristus for Herodes, Pilatus eller ypper
stepræsten, mens en slumrende figur i nordfløjens nederste felt formentlig an
giver en fremstilling af bønnen i Gethsemane.
Sidealtertavle. Maria med barnet (fig. 8), sengotisk, fra slutningen af 1400'rne.
Mariafiguren måler med krone, hvis blystøbte takker og kugler er nye, 100 cm.
Det oprindelige skab har æselrygbuede dobbeltfløje og over liguren en stavværksbaldakin, kronet af fialespir, foran ribbeloft med midtroset. Det er kon
strueret således, at det selv i opslået tilstand ikke generer skabet i triumfvæg
gen (p. 1731). Alterskabet står sikkert på oprindelig plads i skibets nordøsthjørne 13 (på en ny træsokkel), anbragt på et muret alter, hvis karakter skjules
under et glat pudslag, men som ved sidste restaurering forhøjedes med to udkragende skifter.
Stafferingen, der fremdroges 1942 under to lag egemaling og mahognifarve
på skabet (figurerne var hvide), svarer til den på altertavlen fremkaldte (sml.
ovenfor); Marias kjortel er mørkeblå med rødt foer, underkjortelen vissengrøn
med skablonrosetter, barnets kjortel rød. Skabets rammeværk er grønt med
rødt-hvidt-blåt marmorerede felter, baldakinen grøn og rød.
Sidealterbord (og †helgenfigur) ved triumfmurens sydside, se under prædike
stol. Dette alter var forbeholdt kirkens værnehelgen (sml. f.eks. Ø.-Løgum
p. 1772), og her har enten stået en †altertavle med S. Godehard eller en †fligur
af samme. Det er muligt, at den S. Nicolaus-figur, der omtales i Danske
Atlas 14 som endnu eksisterende, og på grund af hvilken Pontoppidan lader
kirken være viet S. Nicolaus, i virkeligheden har forestillet S. Godehard, der
var biskop af Hildesheim (d. 1038), og som i almindelighed fremstilledes med
en kirkemodel.
Altersølv. Kalk (fig. 9) 1592, 18,8 cm høj. Den sekstungede fod har pånittede, støbte figurer på lo af siderne, en krucifiksgruppe og Kristus stående
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med sit kors; på begge sider af sidstnævnte er gra
verede versaler over en lille kalk: »Ego svm via et
veritas. Nemo venit ad patrem nisi per me« (»jeg er
vejen og sandheden. Ingen kommer til Faderen uden
gennem mig«). Langs buetungerne løber en indskrift,
ligeledes med graverede versaler: »Anno domine(!)
1592 procvratvs calix iste ad vsvm ecclesiæ Bethstadensis. Emanvwel« (»i Herrens år 1592 er denne
kalk anskaffet til Bedsted kirkes brug — Emanuel«).
Under den delvis afbrudte fodplade en nu defekt
indskrift, der kan suppleres efter pastor Wiborgs
beskrivelse 3 : »Petrvs Hennings / ivssv magistratvs
et cvra Io/hannis Petri pastøris Bedstedæ fecit
Appen/radæ / xxxix loth« (»Peder Henningsen i
Åbenrå gjorde kalken på øvrighedens befaling og
ved pastor Joh. Pedersens omsorg«). De sekskantede
skaftled har indslåede punkter og den store knop
bladgraverede tunger og fastloddede, støbte engle
hoveder; på de mellemfaldende rudebosser renæs
sanceversaler: »Ihesus«. Bægeret er måske fornyet
i ældre tid, men da i gammel form. Overalt forgyldt.
Samtidig disk, med konkav, firpassig bund, smykket
med små, symmetriske blade i sviklerne, der er
trambulerede på undersiden; på randen graveret og
ciseleret cirkelkors, hvis arme er dannet af cirkelslag.
S. Bengtsson 1942
Oblatbeholder af plet fra Lüdenscheid, Berlin. Vin- Fig. 8. Bedsted. Maria med bar
net. Fra sidealtertavle (p. 1726).
karaffel af krystal. 1861 omtaler inventariet 15 to
†glaskander til vin på alteret, skænket af pastor R. Jepsens (død 1814) enke.
En stor †tinkalk, som brugtes »i fjendtlige tider« og opbevaredes i præste
gården, omtales i pastor Wiborgs inventarium 16 .
Sygekalk og -disk 1840 15 , kalken 12,5 cm høj, med symmetriske blade på
den runde fod og knop samt graveret kors på bægeret. På standkanten mesterstempel »Holle« i rektangel, for L. H. Holle, Sønderborg (Bøje 2772) og lødighedsstemplet 13. Disken, med samme stempler, har graveret, tredelt jordklode
kronet af kors. Sygekalk af tin (fig. 10), sikkert den der (før 1770) skænkedes
af pastor Wiborg 16 , 11 cm høj; under bunden rektangulært stempel (Justitia,
for engelsk tin) for mesteren Ioh. Andr. Ohrt (Tønder, mester 1761, borger
skab 1767); hertil hørte en lille †tinflaske med skruelåg og rum til oblater.
Oblatæske, nyere, flad og trind, med stort I H S graveret på låget, som kantes
af en bladkrans. Til sølvsygesættet hører en krystal vinflaske fra 1840 15 , alt
110*
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opbevaret i et samtidigt, flojlsforet futteral formet som en bog med guldsnit
og spænder.
Alterstager. 1) 1550—1600, af gotisk form, svarende til Sønderborg. De er
40 cm høje og har svært cylinderskaft med tre vulstringe ledsaget af småvulster; ens fod- og lyseskåle med let svajet over- (under-)side og hulstavprofil. Tre lave, måske afsavede ben. 2) Skænket 1638; omtrent svarende til Skær
bæk 1637 (Tønder amt p. 1253, tig. 8) og Roager 1639 (smst. p. 1176). Rigt
profileret skaft med barokt pæreled, men klokkeagtige fod- og lyseskåle af
renæssanceform. På midtleddet ophængt symmetriske skjolde hvorpå givernes
navne med graverede versaler: »Claus Mickelsen tho Terp anno 1638« og »Ellen
Clauses tho Terp anno 1638« (sml. processionskrucifiks nr. 1). 49 cm høje 17 .
— Pastor Wiborgs inventarium 16 omtaler fire høje †træ-kveridonner (o: gueridoner) med piquer i og tvende mindre dito at støtte alterlysene i ved lig« 17 .
†Alter krucifiks, fra slutningen af 1400'rne, af eg, guldbronzeret. Den 24 cm
høje figur, af vanlig gotisk type med smalt lændeklæde med midtsnip, havde
flettet tornekrone på det lokkede hoved. Fandtes endnu 1927 (indberetn.).
*Røgelsekar (fig. 11), formodentlig eftermiddelalderligt, af kobber, fladt
kugleformet (største diameter 16,5 cm). 1754 3 opbevaredes det bag alteret og
brugtes af degnen »til at hente ild i, når der skal sættes røgelse på ligene, hvilke
står på ligbåre i kirken, sålænge prædiken varer, og derpå udbæres af kirken
og begraves i kirkegården«. I Odense Bys Museer, Møntergården, nr. 61/1928.
Processionskrucifikser. 1) (Fig. 13), fra begyndelsen af 1400'rne, ifølge in
ventariet o. 1754 16 skænket af Claus Mickelsen og hustru (sml. alterstager) og
ophængt på væggen i hans kvindestol. Figuren 69 cm høj. Det samtidige kors
er en afkvistet stamme med firkantede korsarmsender, hvori små hjørnegru
ber om det hulede evangelistfelt; den lodrette korsstamme ender i tap. 1942
restaureret og en sekundær staffering fremdraget. I evangelistfelterne forgyldt
fraktur: Sacht Modighed, Kier Lighed, Lydach Tighed og Ydmy Dighed.
Over norddøren. 2) (Fig. 14), fra slutningen af 1400'rne og af type som korbuekrucifikset og med samme cirkulære, hulede evangelistfelter på det sam
tidige kors. Figuren 59 cm høj. Staffering som foregående. Over korbuen.
†Messeklokker. To små †klokker, der hver vejede hen mod to lispund, var
ophængt i en af kirkens bjælker over degnestolen; med dem klemtede deg
nen, når han trådte frem »under korset« for at begynde eller ende guds
tjenesten (præstens beskrivelse o. 1754 3 ). 1842 afhændedes vistnok den ene til
»Kirchspielvogt« D. Hinrichsen, Terp 18 ; den anden, »bedeklokken«, omtales
endnu 1867 5 .
Alterskranke fra o. 1920, med svære træbalustre i nygotisk stil. Indtil denne
tid fandtes ingen alterskranke 19 , men derimod to (†)knæleskamler, hvor hen
holdsvis vinen og brødet uddeltes (jfr. bl.a. Rabsted, Tønder amt, p. 1596).
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I tårnrummet står resterne af disse skam
ler, to renæssance-stolegavle med spids,
øvre afslutning; indstemmede spor på
bagsiderne viser, at de har haft en knæleskammel med håndbrædt imellem sig.
Egetræsmalede over en lys, grønlig farve.
Indtil restaureringen var korbuekrucifiksets sidefigurer (p. 1729) fastgjort til
gavlene.
Døbefont, romansk, af granit. Kummen,
ca. 70 cm i tvm., er af arkadetype med
kort cylinderskaft; den kegleformede fod,
med fire vulster, har på hjørnerne over
den retkantede plint reliefhoveder med
langt hår. O. 1754 stod fonten »oppe i
alterets rum, vesten for skriftestolen« 3 ,
nu ved korbuens nordvange. (Macke
prang: Døbefonte p. 307).
Glat dåbsfad og kande, nye, af messing.
I alterbordets niche står en tinskål, ca.
21 cm i tvm., med to hanke, der ender i
N. E. 1956
Fig. 9. Bedsted.
dyreagtige hoveder. Den er skænket af
Alterkalk 1592 (p. 1726).
Jonas Gustavsens enke i Bedsted i okt.
1912 og er et gammelt, antagelig svensk svendestykke 15 . I fadets bund fire
stempler: øverst et kronet W, herunder to ens, utydelige stempler, et C eller
O over D F, endelig herunder et P i fordybet rektangel efterfulgt af et 2-tal.
1861 meddelte præsten 15 , at kirken intet døbebækken ejede, i stedet brugtes
et sædvanligt vandfad, som stod i fonten.
Korbueknicifiksgruppe (fig. 15), sengotisk, fra o. 1475, snarest efter end før 20 .
Den velproportionerede, 135 cm høje figur, hænger på et kors med skråkanter
og hulede skiver langs kanten og hulede evangelistfelter. De ret flade sidefigu
rer er 84 cm høje (med sokkel). Stafferingen, der er svarende til og samtidig
med altertavlens (sml. p. 1726), fremdroges 1941. Indtil restaureringen hang
krucifikset over korbuen, mens sidefigurerne var fastgjort på de ovenfor nævnte
knæleskamler; nu på skibets nørdvæg.
Prædikestol, beslægtet og sikkert omtrent samtidig med Hellevad 1659 (p.
1747), men med danske indskrifter, begge hørende til gruppen med Toftlund
(Haderslev amt p. 838) og Nr.-Løgum (Tønder amt p. 1535), sene, landlige
efterligninger af Tøndertypen — også hvad angår den 1737 delvis fornyede
himmel. Opbygningen er den vanlige, rektangulære med tresidet karnap; de
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naive relieffer forestiller bebudelsen, fodselen (fig. 12), dåben, Kristus på kor
set flankeret af to ensklædte kvinder, opstandelsen og himmelfarten. I postamentfelterne versificerede indskrifter med reliefversaler, i 1) »Undfangen af
den hillig and/ er iesus christ, gud og mand«, 2) »At frelse mig af syndens nod
er christus af en iomfru fod«, 3) »Mig reen at giøre med sit blød/ er iesus døbt
i iordans flod«, 4) »I karsens død gaf christus sig/ mig lif at gif i himmerig«,
5) »Op fra de døde er iesus vact/ oc har mig frelst fra sathans macht« og 6) »Min
iesus foer til himmelen/ at tage mig der til sig hen«. I frisefelterne: »Salige ere
de som høre« etc. Luc. XI.
Stolen hviler på en murklump, der sikkert i det væsentlige er et gammelt
sidealterbord (sml. p. 1726), som ved stolens opsætning er blevet forøget i vest
med en skalmur af munkesten, vistnok i krydsskifte, hvortil den halve, svejede
underbaldakin, med hjørneribber, slutter sig. — Om himmelen hedder det i
regnskaberne 1736 21 , at den er helt forfalden, så at en ny nødvendigvis må
anskaffes. At dette er sket, fremgår af et reliefskåret årstal 1737, der sammen
med »I I S« står i himmelens frisefremspring nærmest sydvæggen; af den gamle
himmel er dog formentlig de fire evangelistfigurer i portaltopstykkerne beva
ret; de er af eg, ligesom de naive englehoveder under hængesøjlerne, det øv
rige af fyr. Frisefelterne er sekskantede med spidser til siderne, og over dem
løber en indskrift på latin med reliefversaler: »Prædik ordet« etc. 2. Tim. 4.;
foruden de nævnte topstykker er der to, nærmest trekloverformede, omgivet
af rankeværk omtrent som altertavlens fornyede baldakiner. På undersiden
har været påsat stjerner samt en sol og måne, alt er blevet fjernet for ege
træsmalingen.
1941 fremkaldtes en staffering nogenlunde svarende til den på det øvrige
inventar afdækkede, men med hovedfarverne vissengrønt og rødt samt lidt
guld. På stolens arkitravliste fremkom sorte bogstaver: »Renoveret 1739 C VS
M I W« og i himmelens nordre topstykke: »Renovatum anno 1772«; i topstyk
ket over karnapfremspringet et himmelfartsmaleri.
De enkle stolestader, fra 1840'rne 22 , har glatte gavle med lave trekanttop
stykker over en lille profilliste samt døre, hvis fylding har en bred buetunge
foroven. Grå og grønne med gule eller røde profillister. — Om et par ældre
stadegavle, se under (†)knæleskamler.
Af en †skriftestol fra første halvdel af 1700'rne, der på et ældre fotografi i
Nationalmuseet har panel med ovre firkantgitter øg i døren gennembrudt
grenværk, er bevaret et topstykke med udsavet rankeværk, skriftsted med
hvid fraktur og spejlmonogrammet R C M (for sognepræst Rasmus Cl. Møinich.
1735—15). Tidligere nord for alteret og »smukt malet« 3 ; topstykket i tårnrummet.
Fra præstekonens stol (sml. fig. 5), 1777, stammer et panelværk med firkant-

71

1731

BEDSTED KIRKE

N. E. 1956

Montergården fot.

Fig. 10—11. Bedsted. 10. Tinsygekalk af I. A. Ohrt (p. 1727). 11. *Rogelsekar,
i Montergården, Odense (p. 1728).

gitter og en dør med bukkehornsbeslag, nu opstillet i tårnrummet; dørens
ranketopstykke omfatter et lille ovatfelt hvorpå hvid fraktur på blå bund:
»Præstekonens Stoel 1777«. Allerede 1737 omtales i regnskaberne 23 præstens
lukkede stol til kone og born. Stod o. 1754 16 i skibets nordøsthjørne.
En bogstol, af 1700-talstype, med udsavede balusterben, står i koret. I inven
tariet o. 1754 16 siges om den, at den står i prædikestolen, men bruges af deg
nen på gulvet til at læse forklaring over evangeliet, når præsten er på et andet
sted i embedsforretning.
Vægskab, sikkert middelalderligt. Døren, 91×47 cm, sammenholdt af jern
bånd foroven og forneden, samt af de to gangjern, med rundhovedede søm og
endende i store rosetter. Murabningen kantet af nvere fyrrebrædder. Selve
skabet består af en udhulet egestamme med fals til døranslag (dog ikke i nord)
og indskudt brædt som loft. I stammen er opklodset et mindre egeskab med
jerngitterlåge, hvis lodrette sprosser er stukket gennem de vandrette. Nyere
lås. I triumfmurens vestside, lige nord for triumfbuen.
†Pulpitur. 1736 overvejede kirkejuraterne at bygge et nyt »ambonium« i
kirken 21 .
Orgel fra 1877—78, med fem stemmer, manual og pedal, udført af orgel
bygger Johann Färber. Facaden, i nygotisk stil, har tre lige høje tårne med
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spidsbuede åbninger for piberne; sam
tidigt, enkelt fyldingspulpitur, bygget af
W. Bøttner 9 .
Pengetavle, sikkert identisk med den
i inventariet o. 1754 16 nævnte trætavle
inden for døren til at samle kollekter i;
hænger endnu sammesteds, men bruges
til opbevaring af salmebøger. En yngre
pendant hænger på dørens vestside. Gråmalede.
Klingpung, nyere, med sort, maskinbroderet fløjlspung.
Salmenummertavler, nyere. Ifølge in
ventariet o. 1754 16 fandtes fire sorte
bræddetavler fra 1745, at skrive salmenumrene på, da de nye salmebøger
blev indført i Bedsted kirke til offentlig
brug 24 .
Hude fot.
Fig. 12. Bedsted.
*Hatteknage, enkel, af smedejern, i
Prædikestolsfelt. Jesu fodsel (p. 1730).
Åbenrå museum.
†Ligklæde og †liglagen 25 havde de ældre præster ved kirken ifølge inventariet
o. 1754 16 selv bekostet og holdt.
Klokke, støbt 1490 af den hollandske mester Herman. Om halsen minuskelindskrift i dobbelt skriftbånd afbrudt af ni relieffer af helgener (her angivet
ved parenteser) og forneden begrænset af rundbuefrise med gotiske bladorna
menter: »anno d(omi)ni m ( ) cccc lxxxx ( ) maria bin ick ( ) gheheten de ( )
gamaghen in ( ) garyp ( ) leten my ( ) gheten ( ) heer iettic personne in ( )
garyp en ( ) rennert ende ( ) sibren ende ( ) iouta kerck voghe ( ) den weren ( )
herman ( ) mi goet«; den gammel-hollandske indskrift, der omtaler den frisiske
landsby Garyp, hvortil klokken er støbt, lyder i oversættelse: »I Vor Herres år
1490. Maria er jeg kaldet. Beboerne i Garyp lod mig støbe. Hr. Jettic (var)
sognepræst i Garyp. Men Rennert og Sibren og Jouta var kirkeværger. Herman
støbte mig«. Helgenreliefferne forestiller ifølge Uldall p. 193 f.: S. Antonius
med stav og svin, S. Katharina af Alexandria med hjul og sværd, S. Bernhard
af Menthon med tårn, S. Willibrord, biskop i Utrecht, Frisernes apostel, bæ
rende barn på højre arm, over den venstre et klæde, en biskop el. abbed (Au
gustinus?) med hue, bispestav i højre og hjerte (?) i venstre hånd, en helgen,
der holder kirkemodel i højre hånd, måske S. Godehard, S. Johannes evange
list med kalk og bog, en helgen med tårn i højre hånd og venstre pegende
herpå, samt S. Barbara (?) med tårn og (bog?). Endvidere findes på klokke-
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S. Bengtsson 1942

Fig. 13—14. Bedsted. Processionskrucifikser (p. 1728).

legemets nedre del to relieffer af Maria med barnet flankeret af træer og klokker
(sml. Uldall fig. 239) og biskop Nicolaus af Myra (sml. Uldall fig. 237), begge
relieffer samt bogstaverne udført i de samme voksmodeller og forme som den af
samme mester støbte klokke fra 1463 i V.-Hassing (Ålborg amt); bladfrisen
på slagringen svarer ligeledes til denne kirkes klokke. Hankene har dobbelt
tovsnoning. Tvm. 110 cm (Uldall p. 192 ff.).
†Klokke støbt 1615 af Berent Bodemann, Lübeck. Indskriften lød: »Mit
Gottes hulf gus mich Berent Bodemann zu Lubeck Ao. 1615. Verbum domini
manet in æternum« 26 .
GRAVMINDER
Mindetavle 1875 5 over Peter Petersen, f. i Bedstedt 10. maj 1814, d. i Drengstedt 5. nov. 1872; han oprettede et legat »til Bedste for Sognets Huusarme,
værdige og trængende Familier og Enker«. Fraktur og skriveskrift på hvid
marmortavle i træramme. I norddørens niche.
Gravsten, dobbelt, o. 1818. Pastor I. With, f. på Als i Nutmark 19. april
1751, kom til Bedstedt 1781, præst i 37 år, d. 3. jan. 1818, 67 år, og hustru
A. H. With, f. Wiborg, f. 3. aug. 1752 i Bedstedt præstegård, gift 3. maj 1783,
d. 12. marts 1829, 77 år. Lagt af efterlevende born. Norsk marmor, 142×201
cm, med fordybet skriveskrift inden for glat ramme. I kirkegårdens nordvesthjørne.
†Gravsten. 1) O. 1615. »Parentibns et fratribus posuit Johannes Johannis,
pastor ecclesiæ Hoist in memoriam 1615« (»til minde om forældre og brødre
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satte J. J., Højst kirkes præst [denne sten] 1615«). Lå 1754 »uden på kirke
gården sonden for kirken og øster for vognhuset« på en grav tilhørende det
største bol i Bedsted by 3 .
2) O. 1673. Maren Samuel Christians, f. 1607 i Kbh., d. i Bedsted 28. marts
1673, 65 år 27 .
†Gravrammer. Ifølge pastor Wiborgs beskrivelse 1754 3 lå lige ud før alteret
og ved degnestolen to firkantede rammer over en præst og præstekone; på
rammerne, der fjernedes, da kirkegulvet omlagdes, stod »udhugget«: 1) »Her
hviler udi Herren, salige og gudfrygtige Quinde salige Anne Jenses i Beedsted,
hvis Siel Gud være naadig, som døde den Tid Anno 1624«. 2) »Her hviler udi
Herren hæderlige og vellærde Mand, Her Jens Petersen, Sognepræst til Beed
sted, som døde i den Tid Anno 1643« 28 .
†Muret begravelse fandtes 1754 »straks inden for kirkedøren, som går lige
med kirkegulvet med en stor udhugget ligsten, hvorpå den udhugne skrift er
bleven ulæselig. Samme begravelse hører det største boel til i Terp, som for
hen har været beboet af en herredsfoged, og nu besiddes af en boel mand, som
og tilegner sig samme begravelse« 3 .
Kirkegårdsmoruimenter. 1) Over maleren J. Th. Lundbye, d. 26. april 1848 29 .
2) 1921, over 22 sogneboere faldne i første verdenskrig.
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Mg. 15. Bedsted. Korbuekrucifiksgruppe (p. 1729).
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1 J f r . SJyAarb. 1941, p. 3 (men originalen af dagbogen — RA. Hans den ældres
arkiv — har »St. Goddehardi aut Marie virginis«). Jensen (Statistik I, 290f.) kalder
(efter Danske Atlas V I I , 242) kirken S. Nicolai (se †helgenfigur p. 1726). Trap
(4. udg. Aabenraa Amt p. 423) lader kirken være viet Vor Frue og S. Godehard.
2 Ca. 1660 kaldes Bedsted, Egvad, Hellevad og Ø.-Logum kongelige (RA. Dan. Kane.
A 28. Fortegnelse etc. vedk. Kirker og Kald i Danmark og Norge). — Et menighedsvalg omtales 1715 (Kirkehist. Saml. 3. rk. VI, 668). 1786 havde amtmand og provst
præsentationen, menigheden valgretten, kongen konfirmationen. 3 Bedsted præste
arkiv: H 1. 1754. Geograf.-hist. beskrivelse over Bedsted etc. 4 Åbenrå amtsarkiv: 3.
v. Stemanns arkiv. Kirke-, skole- og konsistoriatsager nr. 1, 10, 1(5, 27, 29, 31, 33, 36b,
37, 38, 40, 43, 45, 54, (52, 72, 73. Året efter blev to dødeporte kalkel (Bedsted præste
arkiv: Ca 1. 1692—1893. Kirkeregnskabsbog); hvis der virkelig er tale om to portaler.
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der mod sædvane begge blev kaldt dødeport, og ikke om portalen med de to gennem
gange, kan den i teksten givne oplysning om den blytækte dødeport lige så vel gælde
den anden murede port, som da antagelig må soges i vest eller ø st. 5 Bedsted præste
arkiv: Ca 1. 1692—1893. Kirkeregnskabsbog. 6 Carsten Petersens privatarkiv: Saml.
ang. kirker i Sønderjylland. 7 Åbenrå landrådsarkiv: i pakken V. B. 9—13, nr. 10 etc.
8 Åbenrå provstearkiv: 1837—48. Kirkergsk. f. Åbenrå og Løgumkloster amter med
Varnæs birk. 9 Bedsted præstearkiv: Ca 4. 1809—87, div. år. Bilag etc. 9a »Et våben«,
skriver Fabritius videre, »med Ditmarsken i hjerteskjoldet kendes der ikke andre eksemp
ler på, således ikke i bevarede segl fra hertug Adolf. Hvis denne placering ikke udeluk
kende skyldes en fejl, må den tages som udtryk for hertugens stolthed over Ditmarskens
erobring 1559. Oldenborg og Delmenhorst må antages at have været gengivet i det nu
meget medtagne lille skjold under hjerteskjoldet. Det ser ud til at have været firdelt,
og man må i så fald antage, at det har haft Delmenhorst i 1° og 4°, Oldenborg i 2° og 3°
felt — en noget bagvendt placering. De to sorte bjælker, der har kunnet skelnes i 2° felt,
kan imidlertid næppe tolkes på anden måde, idel den sorte farve er en dekomponering
af den oprindelige(?) røde — allså som Oldenborg. Hessen er i hvert fald ikke repræsen
teret«. 10 Note 3 ovfr.; i inventaret 1569—1770 (Bedsted præstearkiv: H 3.) siges det
at være bekostet 1752. 11 Matthæi: Schnitzaltäre p. 122 daterer tavlen til 1500—1530.
12 På bagsiden af midtskabets nedre rammestykke er malet: »I Aarene 1941 og 1942
istandsattes Bedsted kirke, altertavlen, prædikestolen og kirkens 3 krucifikser samt side
altertavlen under Nationalmuseet ved Peter Kr. Andersen«. 13 Således også 1754 (note.
3). 14 VII, 242. 15 Bedsted præstearkiv: Cc 2. 1861. Trykt kirkeinventarium. 16 Bed
sted præstearkiv: H 3. (1569—1770). Kirkeinventarium. 17 I inventariet (note 16)
hedder det: »De tvende store donativ lysestager, givne af Claus Michelsen af Terp, er af
kirkens inspektorius forbudne at sættes på lig eller komme på altret til privat brug, da
den ene af dem ved lejlighed er bleven beskadiget. I deres sted er kveridonnerne på kir
kens bekostning blevne forfærdigede«. 18 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1840, XVI,
nr. 30. 19 Pastor Wiborg skriver o. 1754 (note 3): »Ved Bedsteds alter er ingen altre
fond, men kommunikanterne går runden kring alteret imellem skrifte- og degnestolen,
på den nordre side, hvor brødet uddeles, til den s øndre side, hvor vinen gives«. 20 Til
typen, se triumfkrucifikset fra 1489 i Lübeck Katharinenkirche, afbildet hos C. G. Heise:
Lübecker Plastik, 1926, fig. 41. 21 Åbenrå visilatorialarkiv: aflev. fra Kiel: C H 2, nr.
321. 1736—53. Kirchenrechnungen des Amts Apenrade. 22 Åbenrå provstearkiv:
1835—65. Visitatsberetninger. — Fornyelsen skete antagelig 1847, da kirkens indre
repareredes (Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1847, nr. XVI, 34). 23 Bedsted præste
arkiv: Cc 1. 1737—1861. Indb. etc. 24 Degnen fik fra 1745 årligt betaling for at skrive
salmenumrene (note 16). 25 Carsten Petersen, i SJyAarb. 1941, p. 202: ligklædet gik
af brug, da man farvede kisterne sorte (1765). 26 Danske Sagn I I I , 1931, p. 66, nr. 265
citerer indskriften, men har antagelig fejlagtigt »Arent« for Berent, se † klokke 1619 i
Stepping (Haderslev amt p. 344) og C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Stø
bere, i Kirkehist. Saml. 3. rk. IV, 205. 27 Danske Sagn I I I , 1931, p. 67, nr. 265.
28 Arends har dødsåret 1641. 29 Krigergrave, p. 52f. med afbildning af gravstenen.

Fig. 1. Hellevad. Ydre, set fra sydøst.

O. W. 1956
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irken 1 omtales 1514 som viet S. Laurentius 2 . Den knyttedes til Ribe domkapitel af
biskop Omer (1184—1204) 3 . Indtil 1300 havde Hellevad, Bedsted (p. 1718), Egvad
(p. 1750) og Rabsted (Tønder amt p. 1584) fælles præst, som boede i Egvad. Rabsted fik
sin egen præst 1300 og Bedsted sin 1496, mens de to sidste stadig er under samme præst,
dog således, at denne siden Egvad præstegårds brand i begyndelsen af 1400'rne har boet
i Hellevad, der derfor nu regnes for hovedsognet 4 . Cathedraticumafgiften var 6 skilling
engelsk, og på reformationstiden lod procuratiosafgiften på 4 sk. eng. (jfr. p. 1718).
Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 de gottorpske hertuger 5 , og
overførtes 1564 fra Ribe til Slesvig stift. 1713—21 kom kirken under kongen, idet dog
menighedens gamle valgret stadig til en viss grad bevaredes. Ved oprettelsen af Hjordkær
sogn, Rise hrd. afgav Hellevad sogn byen Kasso, i hvilken anledning sognepræsten ifølge
Danske Atlas (VII, 241) skal have sat den p. 1741 gengivne indskrift i kirken. Til gen
gæld blev Muspyt og Goldbæk i kirkelig henseende lagt fra Agerskov til Hellevad 6 . Ved
genforeningen 1920 kom kirken under Haderslev stift 7 . — Blandt sognets præster var
forfatteren Niels Heldvad, død 1634.
Ifølge sagnet skulde Hellevad (egentl. sten + vadested) have navn efter en helligkilde 8
på en bakkeskrænt på præstegårdsjorden tæt nord for byen; den tørrede ud i 1860'erne 9 .

K

Kirken ligger ensomt i engstrækningen vest for byen af samme navn. Kirke
gården, der ikke er benyttet mod nord og vest og næppe nogensinde udvidet
til disse sider, hegnes af stablede kampestensdiger. I øst er der køreport og
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Fig. 2. Hellevad. Tværsnit i koret, set mod øst. 1:150. Målt af John Petersen 1956.

fodgængerlåger, i syd en låge, alle med gotiserende støbejernsfløje mellem
banede stenstolper. 1811 blev der nedrevet en muret port 10 . Øst for den gamle
kirkegård og vej findes en ny kirkegård fra 1916 11 .
Fritstående træklokkehus(?). Niels Heldvad blev i en strid med degnen be
skyldt for d. 18. okt. 1598 at have afbrændt »ein altes Thürmlein« på kirke
gården 12 . Ordlyden tyder på, at det har været et fritstående træklokkehus,
der brændte, og ikke som jævnligt antaget det nuværende stentårn (p. 1740).
Kirken består af kor og skib fra senromansk tid, tårn i vest og sakristi i
nord, begge formentlig sengotiske, samt en tilbygning fra 1910 (kedelhus) på
skibets nordside. Et våbenhus på skibets sydside er nedrevet 1833. Angående
†apsis, se nedenfor. Orienteringen har lille afvigelse til nord.
Muligvis har der på pladsen ligget en ældre †kirke med apsis 1 , hvorfra nogle
under korets østende genanvendte apsiskvadre med skråkant kan stamme;
det er dog ikke udelukket, at apsiden har hørt til det nuværende kors vestre
del, men i så fald må koret være helt ombygget i senromansk Lid, samtidig
med skibets opførelse.
Den nuværende kirke med sit langstrakte kor er opført af rå kamp med
kvadersatte hjørner over en slet hugget, skråkantet sokkel; munkesten er be
nyttet til korets vinduer, som brokker i dets taggavl, til skibets døre og vist
nok overalt i dets indervægge samt forneden i vestre taggavl, hvor der op-
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Fig. 3. Hellevad. Plan 1:300. Målt af Mette Pihler 1950.

træder en skråt indtrykket fuge (stenstørrelse sidste sted: 28—29×12,5—13,5
×8,5—9,5 cm). Skibets murhøjde over sokkel er ca. 5,6 m. Koret har fire
slanke, smigede vinduer, tre i nord og eet i øst, alle blændede. De nordre må
ler indvendig 220×102—105 cm med en lysning på omkring 150×15 cm (det
udvendige mål ligger vistnok omkr. 200×90 cm), mens østvinduets udven
dige mål er 307×130 cm og ca. 190×20. Et spring i sydmurens i øvrigt
uregelmæssige sokkel markerer måske en præstedør. — I skibets mure spores
kun eet vindue, det østligste i nord, men af den lille rest kan man ikke se, om
det har været af størrelsesorden som korets. Norddøren, der er rundbuet i ydre
murflugt, blev muligvis tilmuret i renæssancetiden, mens syddøren, som har
nyere fladbue, blev blændet samtidig med våbenhusets nedrivning. Korets
østre taggavl med aftryk efter spærstivere (sml. fig. 2) står velbevaret, mens
skibets vestre blev delvis ommuret ved tårnets opførelse; sidstnævnte har på
østsiden spor etter tre ca. 130 cm brede spareblændinger.
Indre. Triumfmuren synes at være blevet fornyet 1776 (sml. nedenfor). I
korets østvæg er der en lille, retkantet gemmeniche og i nordvæggen en større
og vistnok nyere, fladbuet. Både kor og skib har haft bjælkeloft, se tagværker.
Tilføjelser og ændringer. Sakristiet skal ifølge Niels Heldvad være opført af
hans bedstefader Laurs Dytmarson 1522 13 , hvilket kan være rigtigt. Det er af
munkesten i krydsskifte over en syld af små kampesten. Taggavlen har over
et højtsiddende savskifte tre kvartsten dybe blændinger, hvis afdækninger nu
følger taglinierne. Indvendig i gavlmuren er der forneden to fladbuede, 60 cm
høje sparenicher, der har flankeret en †kamin, hvis skorstensrør er bevaret.
Østvæggen har tre fladbuede, 70 cm høje nicher, og vestvæggen har haft tre
tilsvarende, men den midterste er nu gennembrudt af en dør. I østmuren er
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der to nye vinduer, hvorover der ses et fladrundbuet stik. Rummet står i for
bindelse med koret gennem en fladbuet, falset dør og er dækket af en kryds
hvælving med rund skjoldbue mod køret, kvartstens ribber og diagonalt stillet
slutsten. — I nyere tid, antagelig 1776 10 , blev kamtakkerne fjernet, flankemurene forhøjet med en gesims, vestsiden skalmuret og tagrejsningen ændret.
Tårnet, der har gavle i øst-vest, rummer nu kun to stokværk (klokken er op
hængt i tagrummet), men ubenyttede huller for bjælkelag viser, at det var
planlagt med tre stokværk. Indtil midten af det tidligere mellemstokværk er
materialet rå og kløvet kamp med indtrykkede skærver i fugemørtelen, der
over gule og røde munkesten med ridsefuge. I nogle genanvendte granitkvadre
udvendig i nordvest er indhugget K L H P (eller B) H og M D C. Tårnrummet
der har rundbuet arkade til skibet, var tidligere dækket af et fladt loft med
fire nord—sydgående bjælker noget under den yngre hvælvings top. Adgangen
til det tidligere lave og mørke mellemstokværk er ad en muret fritrappe gennem
en falset, fladbuet dør, hvis sål ligger i højde med det forsvundne trægulv;
dørens overdækning består af stigende fladbuestik. Fra stokværket er der en
brudt åbning til skibets loft. I klokkestokværket, hvis mure nu kun er 16 skifter
høje, ses ingen spor efter glamhuller. Enten er tårnet aldrig blevet fuldendt
efter planen, eller også er det blevet afkortet. I øvrigt er den øvre halvdel af
tårnets syd- og vestmur samt begge taggavle helt ommuret, måske 1777 (jern
ankre i syd), da der var store arbejder igang 10 ; den etagedelte østgavl med
fladrundbuede blændinger og glamhuller må i hvert tilfælde være fra 1700'rne.
Også 1857 (jernankre i vest) blev der arbejdet på tårnet 14 , og 1833 eller senest
1860—61 (sml. nedenfor) må tårnrummet være blevet indrettet til våbenhus
og forsynet med dør i syd.
Tårnhvælvingen, der helt er af gotisk type, må være en tidlig tilføjelse. For
læggene er hugget ind i væggene, og de otte ribber er halvsten brede; træk
huller i fire svikler. Samtidig med hvælvingen er muligvis det spidsbuede, fal
sede sydvindue, der må have afløst et ældre.
Et af korets sydvinduer og to af skibets er formentlig gotiske, mens skibets
fladrundbuede nordvindue kan være fra 1776, da den vestre halvdel af korets
sydmur blev fornyet sammen med triumfmuren 10 . Skibets to sidste vinduer er
enten fra 1833, da kirken fik en hårdt tiltrængt reparation, som desværre be
taltes med blyet fra tagene, der i stedet fik teglsten 15 , eller fra 1860—61, da
der arbejdedes i kirken under ledelse af L. A. Winstrup 16 .
†Våbenhus. 1776 omtales karnhuset som brøstfældigt 10 , og det synes at være
blevet nedrevet 1833 17 .
Tagværker. Både kor og skib har egetagværker, der har været af type som
Arrild (Tønder amt p. 1267); de skrå spærstivere, som nu overalt er erstattet af
hanebånd, har efterladt sig aftryk i korets østgavl (fig. 2). Mange bjælker er
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Fig. 4. Hellevad. Indre, set mod øst.
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fornyet, men hist og her findes ender af de ældste bjælker. Tårn og sakristi har
nyere fyrretagværk.
Kirken står hvidkalket og tegltækt; de fladrundbuede vinduesrammer fra
1913 18 har blyindfattede ruder med bort af kulørt glas. De røde munkestensgulve og brædderne under stolestaderne er fra 1941—42 (arkitekt M. Moesgaard), da det 1860 oplagte gipsloft 19 mellem bjælkerne erstattedes af nye,
skrubhøvlede brædder, der ligger mellem de indklædte, gråmalede bjælker.
Solur med indskrift: 1768 Soli Deo Gloria, af rød kalksten; det sidder nu over
skibets syddør, men har formentlig tidligere haft plads på våbenhuset.
Kalkmalerier. I tårnarkadens nordside læses: QVIDQVID DELIRANT
REGES PLECTVNTVR ACHIVI ANNO MDXXI KOM KASSØ FRA
HELDEVAD (dvs. når de store slås, går det ud over de små; anno etc.);
tidligere stod der ovenover »15 ANNO 28«, muligvis det år, da sagen var
afgjort, og præsten lod den bitre indskrift male (sml. indledningen). Neden
under læses 15 HN 87; initialerne er sammenskrevne og kan læses både som
Hans Nissen og Niels Heldvad, men i betragtning af årstallet er det rimeligt
at regne med den første af de to præster.
1922 afdækkedes på korets nordvæg nogle primitive, geometriske †tegnerier
(hvoriblandt et par indvielseskors) fra sengotisk tid samt forneden på skibets
Danmarks Kirker, Åbenrå amt
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Fig. 5. Hellevad. Altertavlen, efter restaureringen 1942 (p. 1743).
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nordvæg et †tæppemaleri i rødt og gult fra 18. årh. Både i kor og skib fandtes
endvidere †malerier langs vinduer og loft, henholdsvis båndslyng og et tunget
draperi med kvaster (indberetn.), de blev brugt som mønster for en ny bemaling,
som dog nu er overhvidtet.
INVENTAR
Om de fremadskridende ændringer i kirkens inventar melder regnskaberne en del fra
1700-årene og fremefter. Bortset fra den romanske døbefont og de sengotiske alterstager
har kirken af middelalderligt kun bevaret den gotiske fløjtavle; men det ses, at der har
været flere altertavler (p. 1746), ligesom naturligvis et † triumfkrucifiks. Prædikestolen
fornyedes 1659, og 1758 gennemgik inventaret en stor reparation ved maler Benjamin
Richter, Åbenrå, der 1756 havde givet specifikation på maling af alter, prædikestol,
†skriftestol og †kvindestole 20 . Vistnok 1833 fornyedes stolestaderne, og 1858 flyttedes
prædikestolen fra syd- til nordsiden. 1941—42 underkastedes inventaret atter en hoved
reparation (ark. M. Moesgaard, Gram, kunstmaler Erik Petersen, Viby), der har givet det
indre dets nuværende præg: fjernelse af Richters barokke tilsætninger til altertavlen,
staffering af denne og prædikestolen, istandsættelse af orgel og ændring af pulpitur, for
nyelse af alterskranke, stoleværk og salmenummertavler. Samtidig flyttedes fonten, der
tidligere stod inden for alterskranken, ud i koret.

Alterbordet 21 er muret, men dels skjult bag masonitplader, dels dækket af et
alterklæde, af rødt klæde med guldgaloner og -kors i maskinbroderi.
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Fig. 6. Hellevad. Altertavlen, for restaureringen 1942 (p. 1745).

Hude fot.

†Alterbordsforside. Med præstegården brændte 1893 resterne af en interessant
romansk alterbordsforside. På Heinrich Hansens tegning af døbefonten (Nat.
mus.) hedder det: »Paa Alterbordets Forside findes et ældre Antemensale«. Ifølge
Haupt svarede forsiden til den i Egvad (p. 1754) og ødelagdes 1878; otte apostle
og den siddende Kristus (afb. Haupt I, fig. 55), alle med skriftbånd, den ene apo
stel også med et sværd, førtes til præstegården, hvor de, som nævnt, brændte.
Altertavlen (fig. 5—8) er en gotisk skabstavle med to bevægelige fløje (til dels
rekonstrueret predella) fra 1400'rnes sidste fjerdedel. Som tavlen nu står, er
den resultatet af restaureringen 1942, der skrællede 1700tals ændringerne af
for at føre tavlen tilbage til en mere oprindelig skikkelse. Tavlen er sikkert ud
gået fra samme værksted som Hammelev-Hjerndrup m.fl. (Haderslev amt),
men der er stor forskel på disse tavler, selv om f.eks. apostlene tildels er udført
efter samme forlæg. Nærmest står Hellevad tavlen Hjerndrup (Haderslev
111*
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Fig. 7. Hellevad. Altertavlen, tre apostle (p. 1744).

N. E. 1956

amt p. 292). Midtskabet indeholder en veludført Golgathascene (skriveren
foran Kristi kors forsvundet), der uden skille flankeres af lo figurer (jfr. Hammelev), der med deres 73 cm's højde er betydelig større end fløjenes apostelfigurer (ca. 45 cm), mod nord en ung, krølhåret diakon med bog, formodentlig
kirkens værnehelgen, S. Laurentius, der har holdt en rist i den fremstrakte
venstre hånd, mod syd en imposant Johannes døber, hvis lighed med den som
»St. Phillip« betegnede apostel er slående. Ved og under Kristi kors har der
sikkert været blodopsamlende engle, ligesom en sjælehentende engel og djævel
ved røvernes kors næppe har manglet. De Lo grupper under korsene består kun
af fem og fire personer; Longinus' fladpuldede og krigsknægtens høje, rund
puldede hatte skiller sig ud fra det vanlige. Der er lagt vægt på en symmetrisk
opbygning, men bortset fra høvedsmanden og hans fælle (skulde være ypperste
præsten) er der intet samspil mellem personerne. Apostlene (fig. 7), der tilsyne
ladende er skåret af samme hånd som midtskabsreliefferne, er noget lavstam
mede og iført klæder af stor stoffylde. De står på de pladser, hvor 1700tals
restaureringen anbragte dem, men det er næppe den oprindelige orden (der
muligvis har fulgt evangelierne?), ligesom de navne, der står under de enkelte
med gylden skriveskrift, heller ikke alle er rigtige; af attributterne blev ved
sidste restaurering tilsat: Simons sav, Filips kors og Bartholomæus's knivsblad;
men Filip plejer ikke at have en så imponerende skikkelse, og knivsbladel bør
være en sværdklinge; den skægløse apostel er sikkert Matthæus, hvis navn nu
står under den Pauluslignende sværdbærer øverst mod nord i sydfløjen. En
anden hånd har skåret de fjorten nødhjælpere (fig. 8; ifølge restaurators med-
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Fig. 8. Hellevad. Altertavlen, tre af predellaens
nødhjælpere (p. 1744).
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delelse var der spor efter 15) i den ved sidste restaurering fremdragne predella;
de er med deres store øjne, lige, spidse næser og i klædebonnets kast vidt
forskellige fra de øvrige figurer. Mens apostlene alle er barfodede, har midt
skabets figurer alle spidse sko, nødhjælperne snart spidse, snart bredsnudede.
Over hvert felt er der plane kølbuebaldakiner, hvis kølbuer ligesom de øvrige
af gruppens udmærker sig ved at være udstyret med en fladrundbue og i
kølens spids at have en fliget »akantusblomst«. Alle skabene har fortil skrå kant
profiler, sideskabene også bagtil. Rammeværket er sinket sammen og midt
skabet bagtil styrket med en indbladet, tværgående midtrevle. Der er runde,
gennemborede huller i skabenes lodrette rammestykker.
1758 betalte kirken Benjamin Richter 140 rdl. for maling af den ene side af
tavlen, 40 for bagsiden 22 . Samtidig med denne staffering (jfr. Halk og Nustrup,
Haderslev amt p. 460, 654f.) skete der en del ændringer (fig. 6): predellaen blev
afsavet for enderne, og foran blev der anbragt glatte brædder forsynet med et
nadverbillede flankeret af skriftsteder (sml. Bedsted p. 1725); på nye topstyk
ker placeredes nødhjælperne og en nyskåret Kristusfigur. De glatte søjler foran
Højenes og midtskabets sammenstød var snarest fra 1858 (jfr. Haupt I, 34).
I det midterste topstykke kom der et maleri af opstandelsen, i sidetopstyk
kerne Kristus med lammet og Moses med lovens tavler; fløjenes bagsider fik
malerier af hudflettelsen og kørsbæringen. En sammenligning med Richters
øvrige præstationer viser, at han (der var en meget benyttet restaurator) her
har overladt arbejdet til en ret ringe maler.
1941—42 førtes tavlen tilbage til sin gamle skikkelse, og predellaen supple-
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redes. Figurerne nystafferedes med let grumsede, umiddelalderlige farver.
Tavlens røde rammeværk har sikkert Richters farver; hertil står baldakinerne
med forgyldte kølbuer og en art lysblåt stavværk og tilsvarende baggrunde i
fløjene; for Golgatha-scenen danner Jerusalem i rødt skær baggrund. Indskrif
terne går muligvis også tilbage til Richters tid. Topstykker og Richters predellaforside m. m. ligger nu spredt på loftet.
†Sidealtertavler(?). I den Ribe ærkedegns regnskabsbog omtales en tavle, der
var købt til kirken af Lukas maler i Flensborg, ved hvilken lejlighed kirken
var blevet skammeligt bedraget 24 . — I et inventarium ca. 1767 23 nævnes tre
billeder »von Bildhauer Arbeit«: Maria med barnet, et mandsbillede og nok
et »Frauenbild«.
Altersølv. Kalk, disk og oblatæske er af plet, tysk fabriksarbejde. Vinkande
1854 25 , af københavnsk porcelæn, sort, med guldkors; itu, ude af brug. †Kalk
og †disk, må ifølge Haupts beskrivelse have svaret til †Hostrup (Tønder amt
p. 1560) m.fl. øg være fra samme værksted 26 ; Haupt opgiver, at det »prächtiges
schweres Renaissance-Werk« fra o. 1590 var stemplet med Tønders bymærke;
derimod må hans læsning af mestermærket (gentaget i Trap 4. udg.) være for
kert. Disken havde som Hostrup, Visby og Tønder diske graveringer på begge
sider og evangelisttegn i firpas-bunden.
Alterstager. 1) Sengotiske, 29,5 cm høje, nu uden ben, men svarende til
Holbøl (Lundtoft-Vis hrd.), der har bevaret de tre lover under foden. Skaftet
er konisk, med to flade profilringe, og »base« med hulkant; flad fodskål og noget
stejlere, mindre lyseskål, begge med hulede profiler.
2) O. 1900 18 , i gotisk stil, hvilende på løver. Tysk fabriksarbejde.
Alterskranken er af smedejern, udført 1911—42 (smedemester Th. Morthorst,
Hellevad); den tidligere var af nyere dato og havde glatte tremmebalustre.
1833 anskaffedes nye †»bænke« til kommunikanterne 15 .
Døbefont (fig. 9), romansk, af granit, af ranketypen, nær beslægtet med
Ø.-Løgum (p. 1774) øg Tislund (Haderslev amt p. 916) og sikkert fra Haderslevværkstedet. Kummen, der den dag i dag står vandfyldt, måler ikke mindre end
93 cm i tvm. Føden har hoveder på hjørnerne, værkstedets stiliserede plante
med midtkørs i det ene, rygvendt, tilbageseende løve og ørn i det andet, modvendt grif(?) og fugl i tredie, mens fjerde felt er tomt. Foden har gamle kalk
rester og spor af grå maling. Tidligere var fonten broget malet med larver, der
rimeligvis stammede fra renæssancetiden (Trap). Nordvestligt i koret. (Macke
prang: Døbefonte p. 330f.).
Dåbsfad og -kande 1927, af kobber. — 1861 27 betaltes for »Christentøiet«
således: for det simpleste 3 mk., før det midterste 5 mk. og for det bedste 1 rdl.
Korbuekrucifiks o. 1899, udført af W. Hansen, Kiel 28 . Nystafferet 1941—42.
På skibets nordvæg.
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Prædikestol, ifølge den forsvundne kir
kebog, citeret i kirkens kronik, fra 1659,
sikkert samtidig med og fra samme værk
sted som Bedsted (p. 1729), Toftlund 1654
(Haderslev amt p. 838), gjort af Hans
Thammesen, Løgumkloster, som disse en
sen og naiv efterligning af Tøndertypen,
men med tyske indskrifter. Reliefferne er
de samme, skåret efter samme forlæg med
få afvigelser; muslingeskaller og svikkel
ornamenter er ens, men hjørnesøjlerne her
er »renæssancebalustre«. I stedet for de
rimede indskrifter i Bedsteds postamentfelter, kendt fra samtidige, slesvigske
kister og skabe, har Hellevad tyske
bibelcitater svarende til reliefferne, f.eks.
under fødselen: »Ein Kind ist uns geborn

Fig. 9. Hellevad. Døbefont
(p. 1746).

N. E. 1956

ein Sohn ist uns gegeben, Es. IX«, eller under himmelfarten: »Ir Männer von
Galilea was stehet Ir und sehet gen Himmel, Act. 1. Ca.«. I frisefelterne: »Selig sind
die« etc. Luc. XI. Også himmelen efterligner Tøndertypen i helhed og enkelt
heder. I portaltopstykkerne står seks dyder: Tro, Håb, Kærlighed etc., i frise
felterne læses med reliefversaler: »Ihr seid es nicht, die da reden« etc. Mat. X.
Svajet underbaldakin, ny trappe. Stafferingen er fra 1941—42, til dels på grund
lag af Richters opmaling 1758 22 , fra hvilken de mørkeblå rokoko-ornamenter på
underbaldakinens lysere blå bund stammer. Ved sidste istandsættelse anbragtes
stolen, der 1858 var flyttet fra skibets syd- til dets nordside 27 , noget længere
mod øst; samtidig foretoges omfattende snedkerreparationer og -fornyelser,
dog mest på himmelen, der var medtaget af råd og borebiller; men alle top
stykker, spir og alt billedskærerarbejde er oprindeligt 29 . — For 1848 var der
planer om at anskaffe en ny prædikestol, og et legat med dette formål blev
oprettet 27 (senere brugt til tårnet).
Stolestaderne er fra 1941—42 og efterligner renæssancestader med spidse
gavle. De tidligere stader var vistnok fra 1833 15 og kasseredes på grund af
fremskreden råd og svamp.
Orglet, udført af Zachariassen, Åbenrå, er fra 1924, på samtidigt pulpitur 18 ;
hovedrepareret af Marcussen og son, Åbenrå, 1941—12 (otte stemmer, manual
og pedal), ved hvilken lejlighed pulpituret ændredes.
Lysekroner vel samtidige med alterstager nr. 2.
Klokke 1738 (1740) 20 , støbt af Armowitz, Husum. I frisen: »Soli deo gloria«,
på legemet mellem englehoveder: »Nata 1369, denata 1730, ex cineribus renata
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1738, est mea vox bombam, possum depellare Satan, Iohan Hinrich Armowitz
me fudit Husum« (»Gud alene æren. Født 1369, d ø d 1730, genfødt af asken
1738; min stemme er »bombam«, jeg kan fordrive Satan. I. H. A. støbte mig i
Husum«). På modstående side under krucifiks og englehoveder: »Past. Lavrent.
Andreas Høyer«. På begge sider af frisen og på slagringen ses værkstedets
smukke akantusbladrække. Tvm. 96 cm. Oprindelig ophængning.
Klokkestol af genanvendt materiale, hvoriblandt flere romanske tagspær, og
af fyrreplanker. På en overligger malet: A S F 1844.
Tre †ligbarer nævnt ca. 1767 23 .

GRAVMINDER
Vægtavle 30 . 1618. »Anno Christi M D X I I I I blef hederlig oc wellerd mand her
Laurentius Dytmarsøn sogneprest til Heldeway oc Ygeway, hand afstod syn
datermand kaldet anno MDLXIII oc døde aar 1565 25. Tunii(!) ætatis 72.
Hederlig oc wellerd mand her Hans Nissøn fik kaldit aar MDLXIII oc døde
aar 1590 ætatis suæ 56. Lig. h. begraf.«; herefter på latin: Niels I. Helvad satte
sin fader og bedstefader dette minde 1618 — ak mon for hvor lang tid. Sortmalet kalksten med fordybede, hvidmalede versaler. Indsat i korets nordøstligste vindue, af Abildgaard 1776 31 omtalt som opsat »i Choret paa nordlige
Væg«.
†Epitaf (eller tavle) over »min fader og kære forgænger« Johannes Heldvaderus (Hans Heldvad), d. 1590 24. okt. i sin alders 56. år. Indskrift på latin
efterfulgt af lang, pessimistisk udtalelse om livets forkrænkelighed, afsluttet
med: Hvad er livet? et pust (ventus), hvad er et pust? en flagrende skygge,
hvad er en skygge? intet. Hvad er da livet? intet 32 . Ifølge kronikken 32 befandt
epitafiet sig ved indgangen til sakristiet.
Mindesten over sognets faldne i 1914—18, af granit. 1935 flyttedes stenen fra
kirkegården ind i tårnrummet.
Mindelund 1935 for sognets faldne i 1914—18 med stor sten for frihedskæm
peren Jes Peter Asmussen, d. 17. dec. 1944 i tysk koncentrationslejr.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Hellevad-Eguad præstearkiv: Ca 1. 1851—98. Regnskabsbog for Hellevad
kirke. — Cc ca. 1767. Kopi af kirkeinventarium 1764—67. — Åbenrå provstearkiv: 1721—
1848. Kirkeregnskabsbog for Hellevad. — 1818—1920. Sager vedr. de enkelte sogne.
Hellevad-Egvad. — Åbenrå visitatorialarkiv: (aflev. fra Kiel) C II, 2 nr. 353. 1738—1815.
Betr. Heldevad-Ekvad. Verschiedene Kirchensachen. — C II, 2 nr. 354. 1745—1828.
Betr. die Kirchengebäude zu Heldevad-Ekvad. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B.
14—18. V. B. nr. 14. Die Kirche zu Hellewadt. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti
i almindelighed p. 1667. — Hellevad-Egvad Menigheders Krønike ved pastor L. A. An
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dresen, 1869 (ved embedet). — Afskrift af samme ved overlæge Abild, Åbenrå (i privat
eje). — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. ClaudiHansen o. 1910, J. Raben 1922 (kalkmalerier), Niels Termansen 1922 og 1929 (kalk
malerier og prædikestol) og sognepræst H. Larsen 1922 (opdagelse af kalkmalerier),
billedskærer Poul Borre, Havdrup, 1959 (istandsættelse af altertavle og prædikestol
1941). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller og Erik Moltke 1956.
S. Abildgaard 1776. Løst folioblad med aftegn, af mindestenen 1618 og den kalkmalede
indskrift 1587 (NM). — Samme: Dagbog 1776, jfr. SJy-Aarb. 1906, p. 153f. — Heinrich
Hansen: Tegning af døbefonten med kort beskrivelse af kirke og altertavle (NM).
Haupt I, 33f. — Frode Gribsvad: Nogle spredte Træk af Hellevad og Egvad Sognes
Historie, i »Vor Hjemstavn«, Åbenrå 1928, 3. hft. p. 212—295. — W. Stephansen, i Den
nordslesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 238—43.
1

Jensen: Statistik I, 284 (og efter denne Haupt) nævner, at kirken skal være bygget
1118. Kilden er ukendt, men hvis årstallet overhovedet er rigtigt, må det gælde den nu
værende kirkes forgænger. 2 SJyAarb. 1941, p. 3. 3 Ribe bispekrønike ved Ellen
Jørgensen, Kirkehist. Saml. 6. rk. I, 31; jfr. Kirkehist. Saml. 2. rk. I, 78, 82, 85 og 87.
4 Danske Atlas VII, 242 og Gribsvad p. 244 (efter Niels Heldvad). 5 1590 deltog sognemændene i præstevalget, som konfirmeredes af hertugen (Historiske Samlinger og Studier
udg. af Dr. Holger Rørdam, IV, 1902, p. 9f.). 6 Gribsvad p. 227. 7 Den nordslesvigske
Kirke II, 238. 8 Schmidt: Helligkilder p. 156; jfr. Haupt I, 33. 9 Gribsvad p. 239.
10 Åbenrå visitatorialarkiv: C II, 2 nr. 354. 1745—1828 etc. 11 Åbenrå provstearkiv:
1818—1920. Sager vedr. de enkelte sogne etc. 12 Nicolaus Helvaderus, i Historiske
Samlinger og Studier udg. af Dr. Holger Rordam, IV, 1902, p. 33 og 56 og H. V. Gre
gersen: Niels Heldvad, Nicolaus Helduaderus, en biografi. Skrifter udg. af Hist. Sam
fund for Sønderjylland, 1957, nr. 17, p. 77 og 96f., samt Fr. Gribsvad p. 261f. 13 Gribs
vad p. 246. 14 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1868, XVI, nr. G 26. 15 Åbenrå
provstearkiv: 1721—1848. Kirkeregnskabsbog etc. 16 Note 14 og Åbenrå amtsarkiv:
Journalsager 1863, XVI, nr. 39. 17 Åbenrå amtsarkiv: 1. v. Tillisch's arkiv. Kirke-,
skole- og konsistorialsager, nr. 378. 18 Tilføjelse til afskriften af pastor Andresens
Krønike. 19 RA. Kortsamlingen. Krigsministeriets aflevering. Mappe 26. Slesvigske
kirker. 20 Åbenrå visitatorialarkiv: C II, 2 nr. 353. 1738—1815 etc. 21 If ø lge
Vendsyssel Tidende 7. maj 1941 havde kirken ved hovedrestaureringen fået »et
gammelt Stenalterbord med Relikviegemme, formodentlig stammende fra en nedbrudt
Granitkirke. Relikviestenen er nu blevet indmuret foroven i Kirkens Stenalter,
. . . cfter at den har siddet indmuret i et Bindingsværksstuehus i over 100 Aar . . . «
22 Åbenrå provstearkiv: 1736—69. Kirkergsk. f. Åbenrå amt med Varnæs birk. 23 Hellevad-Egvad præstearkiv: Cc ca. 1767. Kopi af kirkeinventarium 1764—67. 24 SJyAarb.
1941, p. 7. 25 Hellevad-Egvad præstearkiv: Ca 1. 1851—98. Begnskabsbog etc, 26 S.
Schoubye: Guld- og sølvsmedemærker fra Tønder og Tonderegnen, Tønder 1958, nr. 5.
27 Åbenrå landrådsarkiv: V. B. nr. 14. Die Kirche zu Hellewadt. 28 R. Haupt: Jahres
bericht 1899/1900, p. 5, nr. 193. 29 Et basunblæsende, nogent englebarn, siden 1906 i
Flensborg bymuseum, kan ikke hidrøre herfra. 30 Stenen købl i Kbhvn., se H. V. Gre
gersen: Niels Heldvad. 1957, p. 117. 31 Dagbogen p. 156 og lost blad i NM. 32 Som
allerede påvist af Joh. Moller svarer ordlyden nøje til den königsbergske professor og salme
digter Ambrosius Lobwassers (†1585) epitaf; jfr. H. V. Gregersen: Niels Heldvad, p. 18.

Fig. 1. Egvad. Ydre, set fra nordøst.

N. E. 1956

EGVAD KIRKE
S Ø N D E R - R A N G S T R U P H E R R ED
irken, der er anneks til Hellevad (p. 1737) omtales 1514 som viet S. Laurentius 1 . Ind
til 1300 havde Egvad, Bedsted, Hellevad og Rabsted fælles præst, som boede i Egvad,
men præstegården gik op i luer sammen med byen i fejdetiden i begyndelsen af 1400'rne
(jfr. herom og i øvrigt under Hellevad, hvis skæbne Egvad har fulgt). Se †jernlygte p. 1760.
Kirkens cathedraticumafgift var 4 skilling engelsk, og på reformationstiden udgjorde
procuratioafgiften 2 sk. eng. (sml. p. 1718).
Om kirken går folgende bygningssagn (dels svarende til Finn-sagnet om Lund dom
kirke, dels i andre variationer), hvor bygmesteren fik hjælp af en mandsling mod at love
ham liv og sjæl; ved at overhore en samtale får bygmesteren troldens navn (Zi, Si) at
vide, men udslyngede det just for sidste sten skulde sættes i; derfor mangler den endnu
og ses som et vindue h ø jt i skibets sydmur, mellem tårn og våbenhus, også kaldet trolde
hullet (sml. p. 1752) 2 . — Et andet sagn handler om en jomfru, der begravede sin højt
elskede hund på kirkegården og selv ringede over den; derfor går hun igen i tårnet, og
på stedet, hvor hunden ligger begravet, kan intet græs gro 3 .

K

Kirken ligger nu ensomt (sml. indledningen), i sognets sydlige del, mellem
byerne Hønkys og Nr. Hostrup. Kirkegården, der sidst (1943) er udvidet
stærkt mod syd, hegnes af stablede kampestensdiger 4 . I øst 5 er der to murede
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Fig. 2. Egvad. Plan 1:300. Må lt af Mette Pihler 1956.

portaler, den nordligste med låge og koreport, begge fladrundbuede og falsede,
formentlig fra 1700'rne, men forsynet med nyt sadeltag af tegl. Den sydligste
portal, som findes på overgangen til kirkegårdens nyere del, efterligner den
ældre, men har kun køreport. I vestdiget er der en lille åbning med en tremmelåge svarende til portalernes.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt våbenhus i syd og
tårn i vest fra sengotisk tid. Orienteringen er omtrent solret.
Inden for bygningens romanske afsnit har der været en standsning i bygge
arbejdet umiddelbart vest for triumfmuren, dvs. efter at apsis og kor var rejst.
Dette fremgår dels af den springende skiftegang østligst i skibets mure og dels
af tagværket (sml. dette), men den ensartethed, som i øvrigt karakteriserer
den romanske bygning, tyder på, at standsningen har været rent midlertidig.
Hele bygningen er rejst af mådeligt hugne granitkvadre med rå kamp indvendig,
og den hviler på en rundstavprofileret sokkel (p. 1716, fig. 4), som på hjornerne
prydes af menneskehoveder (fig. 3); den nordvestre sokkelkvader er ved tårnets
opførelse flyttet til dettes sydvesthjørne, og andre af vestgavlens kvadre er
ligeledes genanvendt i tårnet. Den meget flade apsis har overst et sjusket muret
kampestensskifte, der antagelig skyldes en reparation. Apsidens højde (mellem
sokkel og kvadermurværkets overkant) er 290 cm, korets og skibets henholdsvis
390 og 425 cm. Apsiden og korets nordmur har hver eet, skibets nordmur to
vinduer, alle rundbuede, med monolitsålbænk og -overligger og stärkt hulede
indersmige. Apsis- og korvinduer har samme mål udvendig og i lysningen, som
ligger ret yderligt i muren, ca. 85×50 og 58×24 cm, mens de indvendige mål er
henholdsvis 105×100 og 128×75 cm og højden over sokkel ca. 145 og 188. De
tilsvarende mål for skibets vinduer er ca. 105×50, 62×25, 150×100 og 125 cm
(over sokkel). En i våbenhusets gavl genanvendt vinduessålbænk er 46 cm
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bred. — Begge skibets døre er bevaret;
den s øndre er i brug men udvidet, og
begge er måske noget omdannet ind
vendig, hvor de er overdækket med en
uregelmæssig fladbue. Norddøren, der
har vandret overligger udvendig, bryder
soklen; dens bredde er 125 cm, dens
højde (over soklen) 193. Triumfgavlens
top og skibets vestre taggavl er ommuret,
den sidste ved tårnets opførelse.
Indre. Apsiden har kvartkuglehvælv
(oversiden utilgængelig), mens kor og
skib har stået med bjælkeloft, hvis
brædder har ligget på oversiden, efter
som gammelt murværk går op mellem
bjælkerne. Over koret er alle bjælker i
P. N. 1927
Fig. 3. Egvad. Sokkel
behold, over skibet kun fire. Korbuen
på korets sydøsthjørne (p. 1751).
er udvidet, enten da skibet opførtes eller
i sengotisk tid; i syd har buen nu kragbånd af tegl og overgribende stik, i
nordvangen er der indmuret et middelalderligt skab (sml. p. 1760).
Tilføjelser og ændringer. Bortset fra korbuen og eventuelle vinduesudvidelser
er der ikke sket store ting ved det romanske anlæg i gotisk tid. En stor, muret
klods (2 m høj) i korets nordvesthjørne er vanskelig at forklare. Foroven i ski
bets sydmur, nær vesthjørnet, er der en højtsiddende lysåbning til et †pulpitur
(p. 1760). Udvendig svarer åbningens mål netop til en kvader, hvilket har givet
anledning til sagndannelse (sml. p. 1750).
Våbenhuset og tårnet er begge opført af genanvendt materiale fra skibet samt
munkesten, der for tårnets vedkommende er gule og røde, med midtridset fuge.
Våbenhusets indre har i øst en muret bænk fra middelalderen; den fladrund
buede dør og taggavlen er nyere. Tårnet, der har rundbuet arkade til skibet,
var bestemt til overhvælvning, men de murede hvælvforlæg har aldrig været
benyttet, og ved sidste restaurering blev hjørnepillerne (hvorpå ribberne skulde
have hvilet) ført til underkant af træloftet sammen med en udmuring over de
skjoldbueagtige forlæg, der er spidsbuet i nord, runde i vest og syd. Loftet blev
fornyet og vistnok sænket 1936—38. Adgangen til det folgende stokværk er i
nord, gennem et trappehus med fladbuet underdør i spidsbuet spejl, rund spin
del, loft af fladbuede, udkragede binderstik og overdør, af dækket med stigende
fladbuer. Dette stokværk har fladbuede spareblændinger og i halv højde radi
ært stillede bomhuller, det hele delvis ødelagt i vest og syd ved ommuring.
Loftet ligger nu kun fem skifter under murkronen, men det er sandsynligt, at
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tårnet har haft endnu et stokværk, hvis ovre afslutning formentlig markeres
af de bomhuller, der ses umiddelbart under den fornyede top i østre taggavl
(vestgavlen også fornyet). Dette forhold tyder på, at tårnet har haft en anden
afslutning forud for sadeltaget, (der muligvis er fra 1763), og derfor kan oplys
ningen om, at Laurs Dytmarsen (præst 1514—64) gav kirken et spir 6 , være
rigtig. På tårnets vestside er der jernankre med 1763 (3-tallet nu borte), hentydende til reparation 7 , og Frederik V.s kronede spejlmonogram.
Tagværkerne over kor og skib er helt omsatte og stærkt supplerede, men de
har tidligere været af type som Arrild (T ø nder amt p. 1267, sml. også nabo
kirken Hellevad p. 1740); begge har haft to sæt skrå spærstivere, men sam
linger og dimensioner er lidt forskelligt udformet over de to afsnit. De fleste
spær og en del bjælker, alt af eg, er bevaret.
Kirken står hvidkalket med tjæret sugfjæl. Apsis er blytækt, ligesom kor og
skib var indtil 1857, da blyet her afløstes af tegl 8 . I syd er der moderne trævindueskarme med blysprosser fra 1936—38 (arkitekt M. Moesgaard); apsisog korvinduet har nye egetræsrammer, mens skibets nordvinduer er af støbe
jern og vistnok indsat 1868 9 . Fra 1936—38 stammer også munkestensgulvene
og bræddeloftetne på indklædte bjælker, der afløste det 1857 ophængte gips
loft 9 . Væggene er hvidkalkede, loftet gråbrunt med røde striber.
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†Kalkmalerier. O. 1900 stod alle vinduer og buer med en malet murstensdekoration, der senere afløstes af en anden, enkel dekoration, som formentlig
sad indtil 1936—38 10 .
INVENTAR
Bortset fra den romanske døbefont, altertavlen, krucifiksgruppen og messeklokken fra
gotisk tid har kirken skilt sig af med sit middelalderlige inventar, af hvilket dog værdi
fulde eksemplarer er reddet af Thaulowmuseet, først og fremmest den romanske alterbordsforside. Prædikestolen er en sen empire-stol, stoleværk og orgel fra hovedrestaure
ringen 1936—38 (arkitekt M. Moesgaard), der helt præger kirken. Ved denne lejlighed
fjernedes et nordpulpitur, det gamle inventar restaureredes og pudsedes op af Erik
Petersen (jfr. Hellevad p. 1742), til dels på grundlag af Richters farver fra 1759 (specifi
kation her som i I Iellevad 1756) 11 . Om alterskranke og nadvergang, jfr. Bedsted (p. 1728).
Ikke eet ældre gravminde, hverken epitaf eller gravsten, er bevaret.

Alterbord, romansk, af granitkvadre, med forsiden i apsismundingen. Bordet
måler ca. 85 cm i højden, 160 i bredden og 110—111 i dybden; pudset og hvidtet.
Alterbordsforsiden er en kopi efter forgængeren, skåret 1933 af fhv. landmand
Christian Heisel, Rødekro 12 .
Den ældre *alterbordsforside 13 (fig. 5), romansk, o. 1200—50, af eg, solgtes
1907 til Thaulow-museet (nu Gottorp slot nr. 1908/28), hvorved den undgik at
dele skæbne med det tilsvarende †antemensale fra Hellevad (p. 1743). Pladen
måler 119×160 cm og er 5 cm tyk. Ifølge museets meddelelse er bagklædningen
sammensat af brædder, på hvilke en bred ramme og en gennembrudt arkitek
tonisk fladedeling er lagt, fæstet til bagklædningen med trænagler (dyvler).
Inden for en ramme med bølgeranke, afbrudt af 12 konkave cirkelfelter er
midtpartiet opdelt i 2×8 rundbuede portaler, midtdelt ved en smal liste med
små halvrunde fordybninger. De fire midterste portaler dækkes til dels af en
mandelformet mandorla med hulet ramme. Reliefferne, formodentlig Kristus i
mandorla (jfr. Hellevad) omgivet af evangelistsymbolerne og i portalerne de
12 apostle, er forsvundet (sml. det kobberdrevne fra *Kværn, Landkr. Flens
burg). Rester af en ældre, men næppe oprindelig bemaling på kridtgrund viser
rødt i sviklerne ved mandorlaen, alt øvrigt blåt 16 . O. 1908 fornyedes det nedre
rammestykke og 12 af de 16 småsøjler (ved prof. Schnoor, Kiel). Tilskrives af
Fritz Fuglsang mesteren for Htirup-passionen.
Altertavlen 14 (fig. 6—7) er et sengotisk arbejde i nederlandsk manér, med
forhøjet midtfelt, fra slutningen af 1400'rne, fra samme værksted som alter
tavlerne i Deezbüll og Nieblum (Kreis Südtondern) og (ifølge Haupt samme
hånd og arbejde som Schwesing, Kreis Husum); foruden de to normale fløje,
der lukker for midtskabet (140×156 cm), har dettes forhøjelse to småfløje.
Midtskabet indeholder en traditionel, figurrig Golgathascene; to af englene har
to kalke. Ypperstepræsten, på høvedsmandens venstre side, er blevet til en
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Fig. 5. Egvad. *Alterbordsforside,
nordre halvdel, for restaureringen (p. 1754).

Ivar Hertzsprung 1898

kjortelklædt, sværdbærende mand med fladpuldet hat (jfr. fig. 7). Apostlene
står i følgende orden, øverste række fra nord: Petrus, Jakob den ældre, Andreas,
Filip, Simon, Thomas, nederste række: Bartholomæus, Matthæus, Jakob den
yngre, Johannes, »S. Judas Iacobi« og Matthias; ordenen, der er den samme
som før sidste restaurering, svarer hverken til messekanonens eller evangelier
nes rækkefølge, og de nedenunder figurerne stående navne kan være blevet
misforstået af 1700tals-maleren. Hvad attributterne angår, er de mer eller
mindre fornyede; men den sværdbærende apostel, der nu står over Filips navn,
er sikkert Paulus, den skægløse yngling med nedadpegende, stor kniv, nu beteg
net Bartholomæus, er sikkert Matthæus (kniven skal altså være et sværd);
Matthæus (betegnet »S. Mtheus«) har nu som symbol en liste med to vandnæseprofiler(!). I de små skabe foroven sidder Johannes døberen med bog og lam
(mod nord) og en diakon med bog og nu uden attribut i venstre hånd, sikkert
kirkens værnehelgen, S. Laurentius, der har mistet sin rist. Alle figurer er til-
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Fig. 6. Egvad. Altertavle (p. 1754).
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syneladende skåret af samme billedskærer, hvis hånd genkendes i apostelfigurer
i de andre to ovenfor nævnte tavler. En ejendommelighed ved den overvejende
del af de bredansigtede apostle er, at hår og skæg er glat uden de sædvanlige
»hårriller«; i midtskabet har både mænd og kvinder detaljeret hårbehandling
undtagen kvinden længst mod nord. Skabe og fløje har flade stavværksbaldakiner med kølbuer og rudimentære korsblomster. Predellaen, afsavet for en
derne, er nu kun en aflang kasse. Skabene har på forsiden som profil en stejl
karnis, indvendig begrænset af en smal skråfas, forneden kun skråfas, som
fløjene på bagsiden. De lodrette rammestykker fastholdes på bagsiden af en
bred, indbladet tværrevle; de har alle runde, gennemborede huller.
Tavlens farvegivning 1938 hviler til dels på Benjamin Richters staffering fra
1759; †indskrift i midtskabets smalfelt: »Anno 1759 ist Dises Altar auf ge Maldt
und Rinuiret Worden« (i overensstemmelse med malerens tilbud 1756 (jfr. p.
1754)). Predellaens forside, rød, med sorte skriftfelter i rokokorammer (nadver
ord), samt apostelnavnene er Richters. På de fire fløjes bagsider er der jævne
malerier fra Richters restaurering, på nordfløjen hudfletteisen (fig. 11), på syd
fløjen bespottelsen, over tyske og latinske bibelcitater med hvid fraktur, på
småfløjene (mod nord) Judas' forræderi og bønnen i Gethsemane. Tavlen
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Kig. 7. Egvad. Altertavle. Detalje fra Golgathascenen (p. 1754).
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havde også været genstand for en opmaling 17237. Ved restaureringen 1938
fjernedes en opmaling fra 18689 (malerens navn og årstallet på bagsiden).
†Sidealtertavler. Fra kirkens †sidealtre, af hvilke det »ved den nør Side af
Chordøren [altså Maria-alteret] blev udryddet af Kirken« 179315, er bevaret tre
ligurer, der kom til Thaulow-museet sammen med alterbordsforsiden16.
1) Maria med barnet (fig. 9), sengotisk, fra sidste halvdel af 1400'rne, af
samme karakteristiske »yndige« type som f.eks. Hammelev og Nustrup (Ha
derslev amt p. 621, 658), 101 cm høj. Få rester af gammel, i det væsentlige for
nyet bemaling. Museumsnummer: 1908/31.
2) Diakonklædt figur (fig. 10), slutningen af 1300'rne, formentlig Laurentius
(værnehelgenen), næppe S. Stefan. 118 cm høj. Træet medtaget og forvitret.
Museumsnummer: 1908/30.
3) S. Laurentius (fig. 8), sengotisk, fra sidste halvdel af 1400'rne, 141 cm
høj, velbevaret, med 1800tals bemaling, men med sparsomme rester af forgyld
ning på kridtgrund. Museumsnummer: 1908/29.
Danmarks Kirker, Åbenrå amt
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Gottorp Mus. fot.

Fig. 8—10. Egvad. *Figurer fra †sidealtertavler (p. 1757 f.).

Altersølv. Kalk og disk er nyere, aí plet, som i hovedkirken. Oblatæsken er ai
københavnsk porcelæn, sort, med guldkors; den tilhorende vinkande er for
svundet. Ifølge inventariet 1861 17 var †kalk og †disk »givne Aar 1792 af Hans
Nicolaysen og Iing Hanses i Øbening (jfr. prædikestol). 1858 hedder det: »Ind
kommen for Resten af Alterbægeret efter Branden i Præstegaarden« 12 mk. 8 .
Alterstager, sidste halvdel af 1600'rne, kun 23 cm høje, med karnisformef
fod- og lyseskål og stor, ægformet, foroven flad skaftknop mellem spinkle ringe.
To tinstag er, med flad, karnisformet fodskål, lille lyseskål (egentlig kun en
krave) og snoet skaft med rundled over fodskålen, ses på ældre foto i National
museet. Ifølge indberetn. 1910 havde de to stempler, dels et skjold med nælde
blad, dels et skjold med H N på hver side af et bomærke (4-tal med tværstreg
på den vandrette stregs forlængelse og skråstreg forneden til højre på den lod
rette streg, sml. Hjordkær, Rise hrd.).
Messeklokke, sikkert sengotisk, 15,5 cm i tvm. og ligeså høj. Bag altertavlen.
Alterskranke, halvrund, med slanke træbalustre.
Døbefont (jfr. fig. 4), middelalderlig, formentlig romansk, af granit, enkel.
Kummen, kun 63 cm i tvm., er uregelmæssig cylindrisk med antydning af en
rundstav som mundingsprolil; skaftet har forneden spinkel rundstav over svæ
rere, der støder til den ellers firkantede fods dobbeltrundstav. I koret.
Dåbsfad af kobber, 1700'rne, 42 cm i tvm., med drevne kølbuer og kugle-
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Fig. 11. Egvad. Sekundært maleri på
altertavlens yderste nordfløj (p. 1756).

Hude fot.

Fig. 12. Egvad. Gotisk vægskab
for ændringen (p. 1760).

bosser på randen, ovalbosser på det lodrette led og tre krydsende tisk i bunden;
kanter med tovstave. Om »Christentøjet«, se hovedkirken p. 1746.
Korbuekrucifiksgruppe (fig. 13), sengotisk, fra begyndelsen af 1500'rne, efter
en omtumlet tilværelse nu atter opsat på oprindelig plads (ny bjælke). Den
velskårne Kristusfigur, 140 cm høj, har sikkert mistet en flagreflig til lænde
klædet. De maniererede sidefigurer, 90 cm høje, er skåret efter et Brøns-figurerne (lønder amt p. 1233) nærtstående forlæg (Maria-figuren, sml. også Kliplev,
Lundtoft-Vis hrd.). Elegante evangelistsymboler. Istandgjort 1907 af prof.
Hauser, Berlin, som delvis betaling for alterbordsforsiden 18 , og atter 1938.
Krucifiks, fra 1400'rnes første halvdel, provinsielt. Figuren, kun 58 cm høj,
har lukkede øjne, åbent snoet tornekrone, deform brystkasse og hænger ret
dybt i strakte (fornyede?) arme; lændeklædet er omhængt og fæstet på figurens
højre side, fødderne krydsede. Korset, af hvilket kun tværarmen og øvre arm
er gamle, har hvælvet midtparti, let forsænket, og ydre skråkant. Også dette
restaureredes 1907 af prof. Hauser 18 . Fri staffering 1938. I norddøren.
Prædikestol (sml. fig. 4) i empire, 1832, jfr. rgsk., hvor det oplyses, at »den
nye prædikestol« kostede 161 rdl. 7 . Allerede 1813 havde Hans Nicolaysen (jfr.
112*
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f alterkalk) skænket 100 mk. til en ny prædikestol, en sum der foreløbig stilledes
hen for at trække renter; i øvrigt oplyser rgsk. 8 uden kommentarer, at »Thaysens
regning [vedr. den nye prædikestol] var på 150 mk. og Chr. P. Holms på 3 mk.«.
Stolen er cylindrisk med glat korpus; i postamentet ligger et båndomvundet
knippe af rundstave, og i frisen løber en bølgeranke. Cylindrisk bærestolpe og
samtidig opgang med fyldinger. Den cirkulære himmel har en palmetlrise og
som kronliste en æggestav. Loftet er glat med cirkulært, fordybet midtfelt.
NystalTeret 1938: grøn-grå med blå knippestave og guldbånd, hvidt og gult på
lister. Ny indskrift: »Salige ere de« etc. I skibets sydøsthjørne. Om den forrige
†prædikestol meddeler rgsk. kun, at den blev malet 1723 7 .
†Jernlygte. Da præsten i middelalderen havde så mange kirker at betjene,
nåede han (ifølge Danske Atlas VII, 242) først Egvad ved midnatstid, »Og er
her endnu en stor Iernlygte at see ved Prædikestolen, som dertil er bleven brugt«.
Stolestader 1938. Det kasserede †stolesæt, fra 1847 7 , var enkelt og net, med
glatte gavle afsluttet af stumpvinklet topstykke samt låger med frisefylding.
Egetræsmalet 9 . Dets forgænger igen beskrives 1847 19 : De gamle stole er uden
døre og ganske ubearbejdede, mandsstolene har kun en »Latte« [lægte] til ge
lænder [rygstød], kvindestolene slet ingen. Af kirkens †renæssance-stoleværk.
fra o. 1600 eller noget før, er bevaret tre uens brede, defekte *gavlplanker af fyr
i Åbenrå museum, med halvroset foroven (delvis afsavet); på den smalleste
planke er under rosetten rester af et symmetrisk skjold malet med brede, sorte
konturstreger, vandret delt, med naiv fugl til højre i øvre og tre røde skrå
bjælker i nedre felt. På en anden gavl er bevaret gamle, men senere opmalede
farver i og om rosetten; under den prikmalet 1741.
Orglet, Zachariassen og son, Åbenrå, er et brugt, der skænkedes kirken 1929:
syv stemmer, eet manual og pedal. Facadeornamenter fra 1937. I tårnrummet.
†Pulpitur langs skibets nordside, fjernet 1936—38. Det stammede fra 1732 7
og havde i fyldingerne, hvoraf enkelte er bevaret, naive apostelmalerier.
»Troldehullet« (sml. p. 1750) har givet lys til et †vestpulpitur (kronik).
Vægskab (fig. 12) i nordre korbuevange, gotisk, men alt egetræ fornyet ved
sidste restaurering. Udvendig på døren er det gotiske låseblik med delvis be
varet korsblomst fastgjort; gangjern og buler er fornyede. Forrest i skabet
sidder den gamle gitterdør (jfr. fig. 4) med diagonalt løbende, firkantede jern
stænger, hvor skiftevis hveranden fra højre og hveranden fra venstre er gennemstukket. Oprindelig, enkel lås og nøgle med snoet skaft, glat kam og nyt hoved.
Klokke, støbt 1566 af Michel Dibler, uden ornamenter, men med versalind
skrift om halsen: »Im 1566 iaer goet mi Michel Dibler — dat is war«. Hankene
har tovsnoninger. Tvm. 72 cm; 1884 hedder det om klokken, at den i en lang
række år har været beskadiget og fuld af dybe revner; dens tone var ikke god,
hvorfor den kun brugtes ved begravelser 20 .
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Fig. 13. Egvad. Korbuekrucifiksgruppe, (p. 1759).
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Klokkestol, ældre, al fyr og med genanvendte egestolper fra ældre klokke
stol; det ældste af flere heri skårne årstal er 1792.

GRAVMINDER
Kirkegardsmonument. Mindesten 1921 for 26 faldne sogneboere i krigen
1914—18. I anlæg øst for kirkegården.
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Fig. 1. Øster-Løgum. Ydre, set fra sydøst.

ØSTER-LØGUM KIRKE
S ØN D E R - R A N G S T R U P H E R R E D
1

har efter *sidealtertavlen at domme (jfr. p. 1772) været viet S. Nicolaus . Den
Kirken
betalte 24 skilling lybsk i cathedralicum og var et biskoppeligt patronat . Ved reforma
2

tionen kom den under landsherren, fra 1544 de gottorpske hertuger, fra 1713-21 kongen,
idet dog menighedens valgret som ved de ovrige gottorpske kirker bevaredes: denne
havde ret til at vælge mellem tre »Subjekter«, der præsenteredes af amtmand og provst 1 ,
mens kongen konfirmerede.
Det store sogn langt ned i tiden skelnedes mellem ø ster- og veslersogn har i
middelalderen haft endnu en kirke, idet der if ø lge Johs. Meyers kort ca. 1641 skal have
stået en lille †S. Jakobs kirke eller kapel 3 ved Genner. Indtil 1526 horte sognekirken til
Haderslev provsti, men dette år kom den til det nyoprettede Åbenrå provsti 4 . Blandt
kirkens præster kan nævnes lokalhistorikeren Peter Kier, d. 1834 (jfr. gravslen nr. 4).
Om kirken går det almindelige vandresagn, at bygningens nylagte grundvold flyttedes
hver nat. Øster-Løgums skal være flyttel fra Kirkedal vest for Hovslund 5 .
I Genner opførtes 1933 -35 en ny kirke (indviet 1935) af arkitekt Jep Fink, Åbenrå 6 .

Kirken ligger nogenlunde midt i det meget store sogn og kun lidt øst for
den gamle hærvej. Kirkegården, der sidst er udvidet mod vest, hegnes dels af
stablede kampestensdiger 6a , dels af kløvstensdiger i cement. I vest er der køreport med fodgamgerlåger 7 , trætremmer mellem banede stenstolper, og en lig-
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Fig. 2. Øster-Løgum. Plan 1:300. Målt af El. M. 1956.

nende indgang findes sydligt i østdiget. I pastor P. Kiers »Vita«, påbegyndt
1807, beskrives kirkegården (jfr. fig. 15) med to porte af tegl, en mod vest
og en mod øst, begge med dør på højre side til de levende, mens portene var til
de døde; Kiers plan viser tillige låger i syd og nord.
Kirkerist. I vestindgangen er der bevaret en rist over en jordfyldt grav.
†Klokkehus (?). Det nuværende tårn har i to ankerbjælkelag tre stykker
genanvendt egetømmer, der på grund af sporene efter en klokkeophængning
må formodes tidligere at have siddet i et fritstående træklokkehus.
Kirken består af kor (med †apsis) og skib fra romansk tid, vestforlængelse,
sakristi i nord og tårn i vest, alle fra gotisk tid. To våbenhuse er nedrevne.
Orienteringen har afvigelse til syd.
Et byggestop umiddelbart vest for triumfmuren deler den romanske byg
ning i to dele, en østre af veltilhuggede granitkvadre (35—45 cm høje skifter)
og en vestre af rå kamp. Hele bygningen har profileret sokkel (p. 1716, fig. 5—6),
men også profilen skifter, fra en fin rundstav i øst til en retkantet sokkel med
rille (der omtrent markerer rundstavens bredde) i vest. På skibets sydside lig
ger skiftet i sokkelprofil otte meter fra østhjørnet, mens kvadrene kun er be
nyttet til og med selve hjørnet. Fra †apsis stammer de mange krumhugne
kvadre med og uden profil, der er anvendt i det nuværende kors lige afslut
tede gavl. Korets mure divergerer stærkt mod vest, og en tilsvarende diver
gens spores østligst på skibet, men da arbejdet førtes videre, blev nordmuren
rettet kraftigt op. Skibet har haft en længde af godt 16 m (sml. tagværk), og
murhøjden på kor og skib er 4,3 m. Det er sandsynligt, at koret har bevaret
sin oprindelige udstrækning. I alt fald antyder den vestlige placering af korets
eneste bevarede vindue, at hver langmur har haft to vinduer (sml. Rise og
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Mg. 3. Øster-Løgum. Ydre, set fra nordøst.
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Bjolderup, Rise hrd.). Det bevarede vindue, der er lidt forhugget i lysningen
ved anbringelse af en trælem, måler indvendig 140×95 cm; den udvendige
bredde er 68 cm og issepunktets afstand fra murkronen 65 cm. Vinduet har
monolit overligger, og en lignende, som er genanvendt i sakristiets vestmur,
kommer antagelig også fra koret. Vestligt i sydmuren er der et brud i soklen,
som nu er lukket med en apsiskvader; dette brud dækker sandsynligvis over
en †præstedør. Også skibets døre bryder soklen; de er sat af kvadre, men kun
syddørens er veltildannede. Bredden, 145—150 cm, tyder på, at dørene har
haft udvendig fals.
Indre. Den runde korbue er kvadersat, med 18—20 cm høje, forneden hulkantede granitkragbånd, hvis underside er hævet ca. 170 cm over nuværende
gulv. Triumfgavlen er af rå kamp og antagelig omsat i gotisk tid.
Tilføjelser og ændringer. De gotiske byggearbejder hører sikkert alle hjemme
i tiden efter 1450. Materialet er munkesten i munkeskifte blandet med granit
fra nedrevne dele af den ældre bygning.
Korets ombygning og overhvæluning synes at være sket på samme tid. Den
direkte årsag var vel apsidens forfald, og de krumme kvadre indgår nu i ko
rets ombyggede østre ende 8 . Taggavlen h a r i fodlinien to savskifter og derover
en fladbuet, falset åbning. Det otte-delte hvælv hviler på falsede hjørnepiller
(af hvilke de østre synes at være i forbandt med ydermuren), spidse skjoldbuer
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og halvstens ribber, der mødes omkring en rund slutsten. Den underste sten i
diagonalribberne har affasede hjørner. — På korets sydside fandtes tidligere
ankre med årstallet 1649 samt initialerne H K B (eller H H K B) vel for hr. K n u d
Bruun (præst 1611—88) 9 .
Sakristiet, der er yngre end korombygningen, har på østre flankemur en fem
skifter høj trappefrise, kun to centimeter dyb og foroven afsluttet med mur
remmen. Vestmuren har en konsolgesims; konsollerne dannes af almindelige
bindere, mellem hvilke undersiden af det overliggende løberskifte er udskåret
i flade eller runde buer, således at gesimsen fremtræder som en buefrise 10 . Her
under er der »ophængt« tre rektangulære blændinger. Taggavlen har et to skil
ter højt blændingsbånd og derover fem høj blændinger med tvedelt afslutning
og flankeret af aftrappede rudeblændinger (sml. fig. 3); midtblændingerne og
nogle af kamtakkerne er beskadiget ved reparationer. Det indre har fladbuet
dør til koret og et samtidigt krydshvælv. I nordmuren er der en tilmuret ka
min, hvis svagt fremspringende kappe hviler på rigt profilerede konsoller (fig.
1); på hver side af kaminen en lille vægniche, som måske rummer tilmurede
lyssprækker. — En gammel skolebænk i sakristiet, nævnt 1894 11 , tyder på, at
der har været holdt skole i rummet.
Vestforlængelsen og skibets overdel. Som indledning til eller afslutning på ar
bejdet med forlængelsen fik det gamle skib nye bjælker og tagværk (p. 1767).
Forlængelsen er rejst af en meget hårdt brændt teglsten, med ridsefuge. Den
har to store, spidsbuede døre, som blev tilmuret 1853 12 , og bjælkeloft. Tag
gavlens østside er bevaret, den vestre om- eller skalmuret ved tårnets opfø
relse. Dørene i vestforlængelsen må have medført tilmuring af de romanske døre.
Tårnet har sadeltag og gavle i øst—vest. Tårnrummet blev 1941 indrettet til
våbenhus, men allerede 1853 var kirkens hovedindgang blevet flyttet til tår
nets vestmur (sml. fvåbenhuse). Rummet har spidsbuet arkade til skibet,
spidse, skjoldbuelignende spareblændinger i nord—syd, et nyere sydvindue og
i vest en retkantet niche, der måske er et levn af en større blænding. Over
dækningen er et stjernehvælv med halvstensribber, øg opgangen til mellemstokværket sker ad en stige, gennem en lem i hvælvingens sydkappe. Dette
stokværk får nu kun lys gennem en fladbuet, falset åbning i nord (udvendig,
mod vest, flankeret af en aftrappet rudeblænding), men der har tidligere været
en lignende i vest og to i syd, som alle er ødelagt ved udstrakte reparationer.
Nogle af bjælkerne lige over hvælvingen og i det folgende bjælkelag er gen
anvendt tommer (sml. †klokkehus). Klokkestokværket har haft to fladbuede,
falsede glamhuller til hvert verdenshjørne, men de vestre og søndre er øde
lagte eller tilmurede. Overst har murene brudstykker af et dobbelt savskifte
og derover et lag bomhuller. Østgavlen har bevaret sin gamle blændingsdekoration, en båndblænding, hvorover tre høj blændinger, den midterste tvedelt,
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Fig. 4. Øster-Løgum. Tilmuret kamin i sakristiet (p. 1766).
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flankeret af cirkel- og aftrappet rudeblænding. Vestgavlen er helt fornyet 1718,
da tårnets »vestende« styrtede ned 13 . Både dette årstal og 1756 (sml. tagværker)
samt F. V.s spejlmonogram findes på gavlen. På den skalmurede sydside står
1838 (hentydende til en udvendig istandsættelse af hele bygningen) 14 og ini
tialerne C S (Chr. Christiansen Schmidt, præst 1835—39), H K og H M (kir
keværger Hans Kier og Hans Moes).
†Våbenhuse. 1) Foran vestforlængelsens syddør, nedrevet 1853, men ses på
P. Kiers planer (jfr. fig. 15); karnhuset omtales i jordebogen 1704. 2) På tår
nets vestside, opført 1853 15 og nedrevet 1941.
Tagværkerne er alle middelalderlige og af eg. Over det forlængede skib er det
velbevaret og samtidigt med forlængelsen, selv om der findes et skel ved over
gangen til skibet (p. 1764); hvert spærfag har korte spærstivere, to lag hane
bånd, hvoraf det nederste på en usædvanlig (øg ukonstruktiv) måde er forstøttet på bjælkerne. De øvrige tagværker er stærkt omsatte og suppleret med
fyr; tårnets er afstivet med en stol langs klokkestokværkets nord- og sydmur
(hvorpå ses årstallene 1714, 1716 og 1733), og mellem bjælker og hanebånd er
der indskudt stolper ligesom over skibet; på den vestre stolpe læses P K 1756 16
(sml. jernankre udvendig) og N H S 1855 (vel håndværkernavne).
Kirken står hvidkalket ude og inde. Sakristiet har tegltag, resten skifer, som
1882 11 afløste bly på kor og skib samt de gamle tagsten på tårnet. Vindueskar
mene er fladbuede og af træ, gulvene i tårn og midtgang af gule mursten og
lerfliser, i stolestader og sakristi af træ. Både loftsbjælkerne og de overliggende
brædder er gråmalede.
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Et solur, af granit, som må have haft malet inddeling, er opsat på vestforlængelsens sydmur.
To små vindfløje, hver med to tal, vistnok 19—31, sidder på tårnets gavle,
hvor der i alt fald tilbage til begyndelsen af 1800'rne 17 har været to tløje, bl.a.
med årstallet 188?.
†Kalkmalerier. 1901 blev der givet vejledning for kirkerummets dekorering
med kvader- og teglstensafstregning på væggene og krabbeblade på korhvæl
vingen 18 , en bemaling, som blev overkalket 1931.

INVENTAR
Interiøret, der på grund af de enkle, nye stolestader med døre giver et fast og sluttet
indtryk, har trods udrensning (epitafier m.m. 1856, to sidealtertavler 1900) en del vel
bevaret, middelalderligt inventar; granitfonten fra romansk lid, den anselige hovedaltertavle og korbuekrucifiksgruppen fra sengotisk. Mod ungrenæssanceprædikestolen fra 1562
er der faret, hårdt frem. En prægtig fregat fra 1778 hænger i skibet, Træværkets farver
er dels nye og frie, dels barokke.

Allerbord, middelalderligt, formentlig samtidigt med korforlængelsen, ca.
1 m fra østvæggen, ifølge P. Kier af mursten i ler; kun bagsiden synlig. Højde
over gulv ca. 110.
Mens nord- og sydsiden dækkes af glatte brædder, har alterbordsforsiden 2×3
fyldinger, adskilt og flankeret af smalfyldinger, alt med renæssanceproliler.
Nederste del af bordet er dækket af et brædt og på forsiden af dette et fast trin.
Forsiden lyst egemalet, siderne røde.
Alterklæde, måske fra 1906 (protokol), med guldgaloner og -kors; maskinbroderi. 1761 var det af rødt klæde med spidser 19 .
Altertavlen (fig. 6—11), sengotisk, fra 1500—1525, er en stor skabstavle,
hvis midt skab på nederlandsk vis har et opskydende, rektangulært fag, og to
hovedfløje; yderst på disse star små skabe, der tilsammen dækker det opsky
dende fag, når tavlen er lukket. Predellaen er afkortet. Midtskabet indeholder
en Golgathascene med 16 personer, ikke lodret delt i en »god« og en »ond«
gruppe på hver side af korset, men vandret delt i to rækker, hver i sit plan og
den bageste rækkes figurer knap halvt så store som for-rækkens. Kristi kors
nar op i midtskabsforhøjelsen, der i øvrigt optages af en langskægget Gud
Fader med verdenskuglen (halvfigur). Om korset svæver tre småengle, der i
kalke opsamler Kristi udstrømmende blod, hvis stråler er af tyk metaltråd,
der samtidig bærer englene. Den elegant skårne Kristustigur, hvis lændeklæde
muligvis har mistet en flagreflig på højre side, hænger udstrakt på sit kors,
med overlagte fodder og strakte vriste. Røvernes benstilling viser, at billed
skæreren har tilstræbt symmetri; både ben og arme er lemlæstet af svære
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øksehug. Korsene, der er højt hævet over mængden, står nu frit, idet et jern
anker er indsat i de lodrette rammestykkers oprindelige, cirkulære gennem
boringer og går bag om korsstammerne. I takt med udviklingen, der som nævnt
har forladt 1400'rnes gruppedeling med korset som skille, er også den tidligere
så faste karakteristik af de enkelte personer forsvundet: den pegende høveds
mand, den hviskende gejstlige, de vrængende bøddelknægte. Selv Longinus
med de blinde øjne er vanskelig at identificere; sandsynligvis er det den hætte
klædte rytter, der nu holder stangen med eddikesvampen. Al stivhed og iso
lation har veget plads for bevægelighed; alle personer gestikulerer eller fore
tager sig et eller andet. Marias segnende afmægtighed er fortrinligt karakteri
seret i skikkelse og udtryk, ligesom den bagved stående kvindes sorg; men
Maria Magdalenes hændervridende apparition virker overdrevent patetisk; de
øvrige figurer i første plan er hver for sig udmærket karakteriseret, især den
stolte skikkelse, der lægger hånden på skulderen af en stokkebærende, fornemt
klædt person. Johannes' kappe slynger sig som i et stormvejr op bag ham
(fig. 8) og dækker halvt de to her stående småfigurer; også Marias overklædning
og Magdalenes kjortel er af vældig stoffylde.
I sidefelterne er der fire relieffer med motiver fra lidelseshistorien, i nordfløjen
bønnen i Gethsemane (til dels efter Albr. Dürers lille kobberstikpassion 1508
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og omtrent som det tilsvarende maleri på Løjt altertavle, Rise hrd.) og hud
strygningen, i sydfløjen tornekroningen og begrædelsen, den sidste scene vild
og heftig, idet Maria kaster sig over sønnens afsjælede legeme og kysser hans
mund, mens Magdalene kysser de lemlæstede fødder, som hun i sin tid salvede
med sit hår. Den fortrinligt skårne Johannes (fig. 10) har her, i modsætning
til de to andre scener, hvor han optræder (Golgatha, Gethsemane), et vældigt,
flagrende hår; men dette berettiger ikke til at antage en anden billedskærer
for dette felt, idet kvindefigurerne ganske svarer til midtskabets. I fløjenes
topskabe står S. Catharina mod nord, Barbara mod syd. I predellaen ses
nu kun Kristus og 10 apostle (jfr. fig. 7); de to sidste apostle, Petrus og
Johannes, der blev hjemløse ved predellaens afkortning, har fundet plads oven
på skabene i sammenstødet mellem midt- og sideskabe. Rækkefølgen i predel
laen er (ifølge de med 1700tals kursiv malede navne): Simon, Judas Thaddæus,
Filip (skægløs), Thomas (med vinkel), Andreas, »Iesus Christus«, Jakob den
ældre (kun med stav, uden hat og muslingeskal), Bartholomæus, Matthæus
(bog i højre, afbrudt venstre), Jakob den yngre (skægløs, med spyd!), Matthias
(sekundær økse). De noget lavstammede figurer, der er af en anden hånd end
reliefferne, har ret små hoveder, dog på ingen måde så overdrevent som apostelfigurerne på Løjt- og Taps-tavlerne.
Overalt foroven i skabe eller felter er der plane bladslyngbaldakiner omkring
kølbuer, tladrundbuer eller krydsende rundbuer og hvilende på slanke, skarptsnoede søjler over høje postamenter; i predellaen er baldakinen en bølgeranke.
Rammeværket er sinket sammen på vanlig maner; forkanternes profil er en
bred platte, inden for hvilken der er en trekvart rundstav.
Tavlen støttes af en samtidig, kraftig, noget ændret tømmerkonstruktion på
bagsiden.
Altertavlen er tidligere sat i forbindelse med Løjt-tavlen (p. 1789) og Taps
(Vejle amt) 20 ; men bortset fra tidstypiske lighedspunkter har Løgum-tavlen
intet med disse at gore; både i skæring, ikonografi og enkeltheder er den afvi
gende. I Golgatha-scenen har den ikke een figur fælles med de to andre, lige
som hele den ikonografiske opstilling er anderledes. I enkeltheder fremgår for
skellen mellem Løgum og Løjt bl.a. ved en sammenligning mellem Løgums
Judas og Løjts Thomas, der trods deres afvigende udseende er skåret efter
samme forlæg.
Tavlen står nu med en broget staffering, der i hovedsagen må gå tilbage på
en 1700tals opmaling, men som sikkert gentagne gange er blevet opfrisket
(ifølge Haupt blev den oliemalet 1835) og i nyere tid renset. Fra 1700tals re
staureringen stammer, foruden Kristusfiguren øverst på tavlen og brædtet
under predellaen, den brunt-i-gråt malede baggrund, i midtskabet et bjerg
landskab med Jerusalem. Der er anvendt en del guld i dragter, på profiler og
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ornamenter, men ellers er rødt, nuancer af blåt og grønt fremherskende. Maria
og de svævende engle er iført kridhvide dragter, og rankeværket veksler i guld
og hvidt. På listen under apostlene står, som nævnt, deres navne med hvid
kursiv, på brædlet under predellaen er der blå skriftkartoucher med gullighvid
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Fig. 7. Øster-Løgum. Apostelfigurer fra altertavlen (p. 1770).
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fraktur: Dette er mit Legeme . . ., dette er mit Blod etc. Svære jernbånd er
sømmet fra fløjene hen over støttebjælkerne, så fløjene ikke kan åbnes; dette
er sikkert også sket ved den nævnte restaurering i 1700'rne, fra hvilken tid
afkortningen af predellaen formentlig også hidrører.
*Sidealterlavler. Kirken har halt to endnu ret velbevarede sengotiske side
altertavler, en Maria tavle og en Nicolaustavle, der 1822 omtales som indsat i
»væggen« mellem skib øg kor 13 ; men dette år blev de taget ned og opstillet i
tårnrummet 21 , og 1900 solgtes begge tavler til Vedsted kirke for 100 mark 22 ;
denne kirke restaurerede Mariatavlen og opstillede den på sit hovedalter (jfr.
D.K. Haderslev amt p. 634, fig. 4), mens Nieolaustavlen (fig. 12) 1905 blev
videresolgt til Flensborg bymuseum, hvor den har nr. 21274.
Ifølge Søren Abildgaard 23 stod de to tavler 1776 »i Hjørnerne op imod Cho
re!«, Mariatavlen i nord, Nicolaustavlen i syd, hvad der stemmer med den
vanlige anbringelse af Marias og værnehelgenens altre.
Nicolausallerlavlen 24 (fig. 12), o. 1475, er en skabstavle af vanlig sengotisk
type, midtskabet 165×100 cm, 21 dybt, med fem ca. 103—120 cm høje helgenfigurer med (op)malede navneunderskrifter i det nedre smalfelt, i midtskabet
»Sanctus nicolaus« flankeret af »Sancta kattrina« (trædende på konge) og
»Sancta berbra« (med tårn i venstre og manglende højre hånd); i nordfløjen
»Sanctus iacob«, i sydfløjen »Sancta g[erdrud]« (med kirkemodel). Som eksem
pel på den opmalede, men dog til dels oprindelige staffering kan S. Jakob-figuren, der delvis er beklædt med lærred underlag anføres: Guldkappe med blåt
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Fig. 8-11. Øster-Løgum. Detaljer fra altertavlen.
10. Fra søndre fløjs nederste felt, de andre fra midtskabet (p. 1768 ff.).
Danmarks Kirker, Åbenrå amt
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foer, guld underkjortel med røde ærmeopslag og rødt foer, rød bog, sort hat,
sort eller mørkbrunt hår og skæg, sort sokkel. Skabets sidevægge er røde med
guldstjerner, baggrunden guld, dog med rød bræmme bag soklen. Fialerne er
blå med røde blomster, i navnefeltet gule minuskler på rød bund. Figurernes
guldglorier har muligvis haft indtrykkede bogstaver. Midtskabets vægge er
røde med sorte skablonblomster.
Altersølv. Kalk, skænket 1630, af baroktype, med ottetunget fod over af
trappet fodplade og med otte flade tunger drevet op over fodens nedre vulst;
på een af tungerne et graveret krucifiks. De ret høje skaftled er ligeledes otte
kantede, knoppen, spidsoval i tværsnit, med spidse tunger på over- og under
side og lave rudebosser med fraktur: »ihesus«; ægformet bæger. Under foden
graverede versaler: »Iens Matsen tho Gener Kerckschwarhn unde sin Frwe Kir
stin heben tho Gades Eren disen Kelck samdt dep(!) Pati[na de] Kercken Lugum vorehret — alse Pastfor gewves]en Andreas Spandovius Anmoristi(!) [d.e.
Anno Christi] 1630«. 20,5 cm høj. Nyere disk. Oblatæske og vinkande er af plet,
fabriksvare fra Berlin 25 .
Sygekalk 1806, da man fik tilladelse til at sælge tinkalken og købe »en an
stændig« sølvsygekalk 19 . Den 15,5 cm høje kalk har kegleformet fod i tre skarpe
afsæt, mangekantet skaftled og knop med seks støbte »dråber«; højt, ægfor
met bæger hvilende i stobt »bladkurv« og med graveret empirebort. Ingen
stempler, men formentlig fra samme værksted som disken ndf. En †oblatæske,
der har været til at fastgøre under bunden (og som vel har indeholdt mestermærket), er forsvundet. Glat, tilhørende disk med Åbenrå bymærke og F C 11
i rektangel for Fridrich Christopher Hansen (Bøje 1208) 26 . Vinflaske af glas,
med to rundstave foroven og tre forneden på korpus.
Alterstager, omtrent som Tislund 1632 (Haderslev amt p. 916) med ens lødøg lyseskål, foden med rundstav over dyb huling og svagt karnisformet led,
skaft med fladt kugleled mellem to skarpe, flade ringkraver. 38,5 cm høje.
†Brudesmykke. 1861 nævnes 25 , at præsten holdt et brudesmykke, »og maa
hver Brud, hvad enten hun benytter det eller ikke, derfor betale 2 Rdl.«.
Døbefont, romansk, af granit, af ranketype, sikkert fra »Haderslevværkstedet«, og ret nøje svarende til Tislund (Haderslev amt p. 916) og Hellevad (p.
1716). Kummen måler 89—90 cm i tvm. og hviler direkte på den terningkapitælformede fod, hvis hjørneknopper sikkert har været dannet som menneske
hoveder, men hvis enkeltheder er afslået; halvdelen af dem er skjult under
korets bræddegulv. På fodens sider ses værkstedets kendte motiver, mod vest
to modvendte fugle på hver side af et liljeagtigt træ (fuglenes øjne dybt ud
hugget), mod syd og øst et stiliseret træ med henholdsvis nedhængende og
opadstræbende grene, mod nord en hængende, symmetrisk bladdusk. I korets
vestparti ved triumfbuens nordvange (Mackeprang: Døbefonte p. 142, 330).
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Fig. 12. Øster-Løgum. *SIdealtertavle (p. 1772)
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Dåbsfad fra slutningen af 1600'rne, glat, af messing, 41,5 cm i tvm. I bun
den tre ens mere eller mindre udslidte stempler i cirkelfelt: kronet C 5 flankeret
af F og vistnok K.
†Fontelukkelse. 1815 nævnes 9 , at »døbefonten« har følgende indskrift: »Anno
1615. Matthæi am 28. Ich dope im Namen Gades des Vaders, des Sons und
des heiligen Geestes«. Indskriften må imidlertid have stået på en fonlelukkelse,
da det andetsteds 13 hedder, at fonten var omgivet af »et træ Futteral« med
årstallet 1615.
Korbuekrucifiksgruppe, sengotisk, o. 1500. Den kun 70 cm høje Kristusfigur,
der har åbent snoet tornekrone, hænger i samme stilling som altertavlens kors
fæstede, helt udstrakt med kun svagt hældende hoved, men figuren er ikke så
spændt eller afmagret; sener og blodårer er angivet. Lændeklædet er viklet om
lænderne med opstikkende snip på højre side. Sidefigurerne, ca. 68 cm høje, er
tilsyneladende skåret efter ret gammeldags forlæg; Maria er ved at føre hoved
klædet op til øjnene, mens Johannes med forgræmmet ansigt og nedhængende
mundvige står med hænderne foldet foran brystet. Korset er glat med hulkant113*
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profil og ret primitive evangelisttegn i firpasfelter samt en senere blikstrimmel
med Inri. Sekundær staffering. Sekundær ophængning over korbuen, fastgjort
på tre lodrette planker, der er forankret over loftsbjælken og forneden bærer
et brædt til stølte for sidefigurerne.
Prædikestol (tig. 13) i ungrenæssance, med reliefskåret årstal 1562, noget ændret
og med lidt yngre himmel. Stolen, der står nær skibets nordøsthjørne, er nu på
fire fag, af hvilke vægfaget adskiller sig fra de øvrige, dels ved at have glat
fyldingsbund i storfeltet, dels ved bogstavernes karakter i frisefeltet; forhold
på stolens underside tyder på, at stolen har været højere.
I de tre oprindelige storfelter er der spinkelt ungrenæssancebladværk, der
foroven ender i englehoved; det ene af disse svarer nøje til himlens. Under
postamentfremspringenes fodliste ses det overste af en lille, oversavet fylding
med samme karnisagtige rammeprofil; stolen synes således at have haft to
lag postamentfelter. I de tre oprindelige frisefelter er der smukt profilerede
reliefversaler: »1562 verbum domini manet«, mens vægfeltets frise med enk
lere, glatte, men dog renæssanceformede versaler indeholder: »An dom« [d.e.
anno domini]; sentensens slutning: in æternum — (Guds ord bliver) i evighed
— mangler imidlertid: eet oprindeligt fag er altså erstattet og et andet gået
tabt, måske da stolen flyttedes fra skibets sydøsthjørne, hvor den for
mentlig fra første færd har stået. Stolen bæres af en kraftig søjle, hvis kannelerede skaft vokser op af en akantusbladskede, og hvis kapitæl består
af akantusblade; det er skåret i eet med en ottekantet platte, på hvilken sto
len hviler, og fra hvis fire modstående sider bærende knægte går ud til stolens
kanter. Over stolens krongesims er der en nyere liste med samme, men lidt
fladere profiler. Opgangen, hvis to fyldinger har svejfede over- og undersider,
kan tidligst være fra o. 1675.
Den rektangulære himmel ligner Tøndertypens; den har tre fag på sydsiden
og to i øst og vest. I topstykkernes små portaler med trekløvergennembrydning
er (eller har der været) et fremspringende mandshoved (kun to helt bevaret).
I frisefelterne reliefversaler: »Troe kommer af Predicken, oc Predicken af Guds
Ord, Rom X. Salig ere di som høre Guds Ord oc bevare det«. En prøveundersøgelse viste, at der under stolens egemaling lå en brun farve, mens englehovederne havde karnation. Træet har sikkert oprindelig kun stået med en
partiel snedkerstaffering. Nu er stol og himmel frit malet 1949 af maler Fr. P.
Recker, Hovslund. Ornamenterne er røde (englehovederne med karnation), på
gråbrun bund, i øvrigt med grå og gulbrune farver og guld på bogstaverne. I
vægfeltet nymalet, religiøs indskrift. Her var tidligere reliefmotivet fra de tre
oprindelige felter gentaget med maling. I pøstamentfelterne skimtes 1700tals
fraktur: »Anno [1772] ist dieses Kanzel reparirt und [angestrichen worden]«.
Stoleværket fra 1856, er rødmalet med lidt gråt. De ældste stolestader
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kasseredes 1762 »formedelst de underlige
Hoveder paa Gangstykket« 27 . — 1824
fik J. Chr. Thomsen, Gronbeckgaard,
tilladelse til at nedbryde sin stol mod
at sætte alt »in status quo« 28 .
Orgel 1901 (på samtidigt vestpulpitur),
leveret af Marcussen og søn 29 ; ni stem
mer, eet manual og pedal.
Pengeblok, o. 1800, cylindrisk, med
lodrette, forsænkede bånd (efterlignende
jernbånd), hvorimellem sømhoveder.
Bundet med tre vandrette, ufornaglede
jernbånd. Tre hængelåse, tresidet afslut
tet nedadtil. På høj, ottesidet sokkel.
I tårnrummet.
Klingpung med smukt, drejet skaft,
vistnok fra 1786 11 og nyere fløjlspose.
Ude af brug.
Kirkeskib (fig. 14), »Michel Koch 1778«,
fregat med to lag kanoner; stort, for

Fig. 13. Øster-Løgum.
Prædikestol 1562 (p. 1776).

Hude fot.

nemt, med billedskærerarbejde på forstavn og agterspejl. Ifølge optegnelser
af pastor Kier 13 var det skænket 1777 af »Mikkel Kok fra Gjenner«, bosat i
Amsterdam som kaptajn; det skulde være 700 gylden værd. Skibet er tiltaklet
1836 og 1853 29 ; 1854 11 maledes og forgyldtes det af H. A. Kjær, Ø.-Løgum 30 .
Klokke 1826, støbt af Beseler, Rendsborg. På legemet versaler: »Herr Otto
Iohann von Stemann Kammerherr und Amtmann, Herr Peter Paulsen Kirchenprobst, Herr Peter Kier Pastor, Niss Hinrichsen und Iwer N. Borg Iuraten«; på modstående side: »Gegossen im Iahre 1826 von I. F. Beseler bey
Rendsburg«. Under det tomme frisefelt svære guirlander og herover to borter
med blade. 1901 repareret hos Ohlssen, Lübeck 29 . Tvm. 90 cm. Ophængt i
klokkestokværkets bjælkelag. †Klokker. 1719 omstøbtes en klokke hos Joh.
H. Armowitz i Husum; den revnede 1735 og omstøbtes atter hos samme 1737 13 .
O. 1819 revnede den igen, og efter at Jes Kromand fra Jersdal forgæves for
medelst 66 mk. lybsk havde forsøgt at give klokken dens gamle klang, sendtes
den 1826 til Beseler 19 .
GRAVMINDER
Epitaf. O. 1618. Erik Brun (Hericus Brun), »pastor tho Lugum«, »entslapen«
14. marts 1618, 38 år. Svær egeplade, 170×62 cm, med renæssanceversaler i
relief. Plattysk. Blåt felt med gule bogstaver. Solgt ved oprydning under re-
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staureringen o. 1856 tillige med to for
svundne epitafier og en gravramme (jfr.
ndf.); o. 1900 genfundet på loftet over
en kostald. Nu i tårnrummet.
†Epitafier 31 . 1) O. 1640. Andreas Jacobi
Spandovius, d. 25. nov. 1640 mellem 11
og 12 middag i sin alders 48., sit embedes
22½ år. Gravplade af eg som foregående,
men med englehoveder og blomster i hjør
nerne. Indskrift på latin. Solgt sammen
med foregående.
2) O. 1648. Anna, datter af Løgumpræsten Knud Thomasen (jfr. ndf.), d. 29.
april 1648 kl. 8 morgen, 53½ år; gift
første gang med Erik Brun, anden gang
med Andr. Spandovius. Gravplade af eg,
omtrent som foregående. Indskrift på
O. W. 1956
Fig. 11. Øster-Løgum.
latin. Solgt sammen med foregående.
Kirkeskib, skænket 1778 (p. 1777).
Grausten. 1) O. 1780. Iohann Samuel
Dyrhof, f. i Kiøbenhavn 17. juni 1750, 1778 sognepræst i Øster Lygum, d. 29.
maj 1780, 30 år. Lille, fliseagtig gravsten af rødlig kalksten, 66×43,5 cm,
med fordybet kursiv inden for rammelinie. I kirkegårdens nordøsthjørne.
2) O. 1808. Thue Ole Ravn, f. i Aarhuus 11. dec. 1726, 1781 sognepræst »her
i Oester Lygum«, d. 6. marts 1808, 82 år. Som foregående, dog af grå kalksten,
67×50 cm. Løst henstillet ved korets østmur.
3) O. 1839. »Min kjærlige og trofaste Ægtefælle og mine Børns omme Moder
sal. Anne Kjestine lessen, f. Lassen«, f. i Toghale 15. juni 1813, d. i Gjenner
4. juli 1839. Som nr. 2, 103×56 cm. Øst for koret, nær østre kirkegårdsdige.
4) Peter Kier, f. i Hovslund 23. 12. 1771, d. i Øster Løgum 12. 1. 1831, og
hustru Anne Kjestina Kier, f. Bonnichsen, f. i Tinglev 28. 5. 1778, d. i Ø. L.
20. 7. 1858. Råt tilhugget granitsten med indhugget cirkelkors og antikva, 127
cm høj, på sokkel. I kirkegårdens nordøsthjørne. Sikkert senere rejst minde
over den kendte præst og lokalhistoriker.
†Gravramme. O. 1608. »Knudt Tomasen tho Lygum«, »entslapen« 1608. Lå
foran alteret. Forsvandt sammen med ovennævnte epitafier.
Kirkegårdsmonumenter. To smedejernskurs 32 , det ene med oval i korsskæringen,
dekoreret med tre korskronede hjerter og med volutter på korsstangen, det
andet enkelt med spinkle volutter og kronet af gennembrudt rhombe med
liljespids. Nu i forfald; ved kirkegårdens nordvesthjørne.
Mindesten over de faldne fra 1914—18.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Øster-Løgum præstearkiv: Rd 4. (1615)—1895. Sager til aktfortegnelsen I,
nr. 1, 2, 3, 24, 26, 34, 47. — Ca 1—2. 1720—1899. Kirkeregnskabsboger. — H 7. Afskrift
af pastor Meylands beskrivelse af Øster-Løgum sogn. — H 8. Til 1697. Østerløgum
menigheds annaler, samlede og fortsatte af Peder Kier. — H 13—14. Osterlygum sogn,
kort beskrevet ved P. Kier I—II. — H 14a. Øster Løgum sogns historie. H 18. P.
Kier: Collectanea. — Åbenrå provstearkiv: 1821-1919. Sager vedr. de enkelte sogne.
Øster-Løgum. — Åbenrå visitatorialarkiv: (aflev. fra Kiel) C II, 2 nr. 373. 1774—1842.
Betr. Osterlügum. Verschiedene Kirchensachen. - C II, 2 nr. 377. de 1811. Betr. den
alten Katholischen Altar zu Osterlügum. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 19—24.
V. B. nr. 19. Die Kirche zu Osterlügum. — RA. Gottorp D. Jordebøger og lign. Åbenrå
amt. 1609 1710. II 1704. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti i almindelighed
p. 1667. - Præsteindberetning 6. nov. 1808 ved P. Kier (NM). — Protokol over Kirkeforstanderskabets etc. Forhandlinger I, 1870—1907 (ved embedet). — Forhandlingsbog
for Menighedsraadet 1907 ff., 1922 ff. (ved embedet). Gemeindechronik für Oster
lügum, III Theil (ved embedet). Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, Poul Nørlund 1927 og P. Kr. Andersen 1945,
1946 (forundersøgelse af inventar) og 1948 (prædikestol).
S. Abildgaard: Rejsedagbog 1776 (jfr. SJyAarb. 1906, p. 152). Vila Petri Kier . . .
inchoata Anno MDCCCVII inneunte abipso. MS. (delvis med lønskrift), på latin, i pri
vateje.
Aage Jørgensen: Tegninger af to smedejernskors samt stok til ophængning af krans
1936 (NM).
P. Kier: Om Oldsagerne i Østerlygum Kirke [forkortet og til dansk oversat udtog af
ovennævnte indberetn.], i Antiqvar. Annaler I, 1812, p. 335—38. — Haupt I, 44ff. —
H. Hejselbjerg Paulsen: Nogle gamle Ligsten, i Sønderjydsk Maanedsskrift 3. årg., 1926 —
1927, p. 165ff. — Samme, i Den nordslesvigske Kirke II, 1948, p. 223—28.
1 Således antaget af Haupt (I, 44). I pastor Kiers beretning (p. 14) hedder det: »Jeg
har engang hort, at den [kirken] skal have været en Nicolaikirke, men om man blot har
sluttet dette af, at S. Nicolaus står midt i den nævnte [Alter]tavle, kan jeg ikke afgore
(jfr. Øster-Løgum præstearkiv: H 18. P. Kier: Collectanea (med afskrift af pastor Mey
lands beskrivelse over Øster-Løgum). 2 Seidelin: Diplomatarium Flensburgense II,
166. 3 If ø lge Johs. Mejers kort (RA): »Capelberg drauff vorzeiten ein kl. Kirch ge
standen«. 1921 nævnes fundet af »lidt Murbrokker . . . ved Vejkanten midt mellem Genner
By og Kalvo«, der antoges at være rester af kirken. 4 Øster-Løgum præstearkiv: II 8.
Til 1697. Østerlygum menigheds annaler etc.; jfr. Repertorium 27. sept. 1474, hvor den
Barved syssels provst nævnes som den, der står for regnskabshøringen. 5 Danske Sagn
I I I , 1931, p. 114, nr. 456. 6 P, Pedersen: Genner Kirke, i Den nordslesvigske Kirke
II, 229—31. 6a 1704 kaldet »Befriedigung« (RA. Jørdebøger). 7 Da et nyt våbenhus
1854 opførtes på tårnets vestside, blev flere kirkestier overflødige, og vestindgangen
flyttedes et stykke mod syd (Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1854. XVI, nr. 52). 8 I
Tra p IX, 432 tales der om en korlorlængelse i forbindelse med apsidens nedrivning, men
korets vinduesforhold tyder som nævnt på, at koret har bevaret den oprindelige udstiækning. 9 Øster-Løgum præstearkiv: H 8. Til 1697. Østerlygum menigheds anna
ler etc. 10 Sml. sakristiet på Magstrup kirke (DK Haderslev, p. 584) og L øjt kirkes
sydkapel (p. 1785). 11 Øster-Løgum præstearkiv: Ca 1—2. 1720—1899. Kirkeregn
skabsboger. 12 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1854. XVI, nr. 52. 13 Øster-Løgum
præsteaikiv: Osterlygum Sogn, kort beskrevet ved P. Kier. II. 14 Åbenrå amtsarkiv:
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Fig. 15. Øster-Løgum. Kirkegårdsplan, tegnet af P. Kier o. 1820. Øst opad.
De enkelte gravsteder ligger samlet i »byer«, placeret om kirken i forhold til landsbyernes beliggenhed
i sognet (Øster-L ø gum nr. 1—10, syd og sydvest. Leerskov og Andholm, 11 og 12, syd. Hejselbjerg, 14,
øst. Hugbjerg, 15—19, vest. Jarup 20 23, vest. Hovslund 20—30, nord. Genner, 37—50, øst).
Mellem de enkelte byer har oprindelig ligget et ingenmandsland, som siden er taget i brug af nye
slægter (på nye gårde) og nye befolkningslag (kådnere og håndværkere). I disse blandingsbælter
ligger gravsteder tilhørende gårde, som er opstået ved deling af de oprindelige. F.eks. nr. 29: A ligger
på sin oprindelige plads på kirkegården svarende til sin beliggenhed i Hovslund. B og C har fået
plads i blandingsbæltet mellem Hovslund og Jarup, mens I ) er anbragt mod syd mellem Øster-Løgum
og Leerskov. (Sml. nr. 2, 6, 50 og fl. a.). Da disse gårde er delt i det 16. årh., må inddelingen være

meget gammel 3 3 . [Billedtekst med note affattet af kortets ejer, pastor H. Hejselbjerg Paulsen],

Journalsager 1838. XVI, nr. 5. 15 Note 11 og 12 samt Åbenrå amtsarkiv: Journalsager
1853. XVI, nr. 47. 16 Under 17.17 er der opført uspecificerede reparationsudgifter på
803 mrk. (note 11). 17 Tegning af byen i Øster-Løgum præstearkiv: H. 14. P. Kier:
Øster Løgum sogns beskrivelse. 18 R. Haupt: Jahresbericht 1901—02, p. 8, nr. 7048.
19 Øster-Løgum præstearkiv: Bd 4. (1615)—1895. Sager til aktfortegnelsen etc. 20 Jfr.
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Matthaei: Holzplastik p. 130 og V. Thorlacius-Ussing: Claus Berg, 1922, p. 93; jfr.
samme, i Kunstmuseets Aarsskrift XIII—XV, 1926—28, p. 109—117. Fr. Beckett:
Danmarks Kunst II, 1926, p. 223. 21 Den nordslesvigske Kirke p. 226. 22 Åbenrå
provstearkiv: 1821 1919. Sager vedr. de enkelte sogne etc. 23 Dagbogen p. 152.
24 Flensborg Bymuseum har velvilligt ladet foretage en nyfotografering af tavlen og
stillet denne til redaktionens rådighed tillige med en protokoludskrift. — Se: Hein
rich Sauermanns Lebenswerk, i Verwaltungs-Bericht des Kunstgewerbe-Museums der
Stadt Flensburg, Flensburg, 1901—05, p. 45. 25 Jfr. Åbenrå landrådsarkiv: V. B. nr.
19. Die Kirche zu Osterlygum. 26 F. C. Hansen døde 1795, men værkstedet er for
mentlig, som det så ofte ses, videreført af hustruen. 27 Den nordslesvigske Kirke p. 227.
28 Åbenrå visitatorialarkiv: C II, 2 nr. 373. 1774—1842. Betr. Osterlügum etc. 29 Pro
tokol etc. 1870—1907. 30 Henning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester, 1950,
p. 25, 30, 150. 31 De forsvundne gravskrifter er gengivet efter Hejselbjerg Paulsen i
SJy. Maanedsskr. 3. årg., 1926—27, p. 165 ff.; jfr. samme: Sønderjydske Slægter I. Øster
Løgum. Haderslev 1941, p. 94 ff. samt note 13. De to † træ-epitafier og † gravramme er
afbildet i P. Kiers Vita, p. 12 f. 32 Begge afbildet i Aage Jørgensen: Danske Gravmin
der af Smedejern, 1951, nr. 103 og 104. 33 Formodentlig går den helt tilbage til middel
alderen. Adskilligt i anlægel peger i den retning, bl.a. placeringen af gravstederne til
24 og 25 (Tyrholm og Kopsholt beliggende i den vestligste del af sognet). Disse ligger
ikke på deres naturlige plads, men indeklemt i typiske blandingsbælter. Gårdene har
sandsynligvis tilhørt et i middelalderen nedlagt sogn, hvis område synes delt mellem
Bevtoft, Vedsted og Øster-Løgum sogne. Registrum capituli Slesvicensis nævner to for
svundne (sogne)kirker i Barved syssel: due capelle sunt ibidem destitute, videlicet Nubol
et Arwath. Nybøl [d. e. †Lilholt kirke, Haderslev amt p. 689] lå mellem Skrydstrup og
Vedsted sogne. Arvad kan have ligget sydligere, på Neder Jerstal mark, hvor kartogra
fen Johs. Mejer har anført: Vestigia einer Kirchen (kort nr. 53 i Johannes Mejers Kort
over det danske Rige III).

Fig. 1. Løjt. Ydre, set fra nord.

P. N. 1927

LØJT KIRKE
RISE HERRED
irkens værnehelgen er ukendt. If ø lge Danske Atlas 1 troede man, »at Kirken tilforn
har baaret Navn af St. lørgen, hvis Billede til Hest her endnu findes«. 1521 omtales
klerken Petrus Wendl fra Cammin s t i f t som evig vikar ved S. Annæ alter i L øjt 2 . I cathedraticum betalte kirken 24 skilling lybsk (sml. p. 1718). Ved reformationen kom den
under landsherren, fra 1544 de gottorpske hertuger, Ira 1713—21 kongen. Som \ed de
andre gottorpske kirker bevarede menigheden sin valgret, og 1786 hedder det, at kirken
havde to præster, amtmand og provst præsenterede, medens menigheden både valgte og
udstedte kaldsbrevet, der dog skulde underskrives af amtmand og provst, hvorpå kongen
konfirmerede.
If ø lge et sagn blev kirkens grundvold under opforelsen hver nat flyttet fra Elbjerg
Lokke til det sted, hvor kirken nu ligger; nogle sten blev liggende i skoven ved den første
byggeplads, der siden da kaldtes »den hellige Ved« 3 . En anden version lader den første
byggeplads være på »Smedebjerget«, der på Johs. Mejers kort fra 1641 betegnes »Kirchberg« 4 . Et andet sagn fortæller, al i L øjt Kirkeby, hvor den store præstegård ligger, lå
der et kloster, af hvilket murlevninger endnu i 1800rne var synlige 5 . Sagn vedr. orgel,
se p. 1799.

K
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Fig. 2. Løjt. Plan 1:300. Målt af Mette Pihier og John Petersen 1956.

Kirkegården er ikke benyttet til gravplads, efter at der 1880 6 blev anlagt
en ny i L øjt Kloster (ad vejen til Skovby), og 1914 blev den omdannet til an
læg. Den har kampestensdiger, dels af stablede sten (nord, vest og noget af
sydsiden), dels af kløvede i cement. I øst og syd er der koreporte med låger, i
vest en låge, alle med gotiserende smedejernsfløje mellem banede granitstolper
fra 1854 7 . — 1704 var der ifølge jordebogen murede porte.
†Kirkeriste. Jern fra portriste solgtes 1815 8 .
Kirken består af romansk kor og skib, senromansk korforlængelse, fem goti
ske og to eftermiddelalderlige tilbygninger: sakristi på korets nordside, to ka
peller østligt på skibet, våbenhus foran dettes syddør og tårn i vest, samt en
halvtagsbygning (mellem sakristi og nordkapel) fra 1600'rne og ved østgavlen
et gravkapel fra 1778. Orienteringen har afvigelse til syd.
De ældste bygningsafsnit er opført af rå kamp med hjørner af let banede
eller (i nordøst) rå kampesten, der er omhyggeligt udsøgt til formålet. Granitkvadre er benyttet til korbuen og skibets norddør, rå kamp til vindueskarmene,
mens stikkene er muret af kileformede munkesten, vekslende i rødt og sort.
Under skibets vestre del er der en profileret granitsokkel (p. 1716, fig. 7—8),
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Fig. 3. Løjt. Blik fra sakristi gennem
mellembygningen til kapellet (p. 1788).

N. E. 1956

Fig. 4. Løjt. Sakristiets nordvæg med kamin
(p. 1785).

hvorover skibets højde er ca. 4,5 m. Kampestensmurværket, der er synligt fra
sakristiets tagrum, synes at have stået blankt, med bredt udtværede fuger,
hvorimod indersiden er forsynet med ½—1 cm tykt, ret groft pudslag. Korets
nordvindue (indvendig 160×110 cm, udvendig bredde 80; afstand til murkrone 45 cm) og eet i skibets sydmur, formentlig det midterste af tre, er be
varet i tilmuret stand. Et par *søjlebaser af granit (fig. 19), hvortil der har
hørt 16 cm tykke søjleskafter, har muligvis tidligere 9 flankeret skibets syddør.
der er udvidet og forsynet med fladbuet stik under spidsbuet spejl.
Indre. Den høje, runde triumfbue er udstyret med profilerede kragbånd (p.
1716 fig. 2) ca. 215 cm over nuværende gulv. Den tilhørende taggavl (med
senere brudt åbning) er af større og mindre kampesten, som forneden er lagt
i skifter.
Tilføjelser og ændringer. Korforlængelsen. I 1200'rne, muligvis allerede om
kring århundredets midte, blev koret udvidet til dobbelt længde. Materialet er
rå og kløvet kamp samt munkesten (29,5×13×8,5—9 cm, 20 skifter = 207,5
cm); sidstnævnte materiale er anvendt til vinduer og taggavl. Nordsiden har
et vindue, der er lidt smallere end korets ældste, men ellers formet og placeret
som dette; dog er karmstenene og de kileformede stiksten her hugget til efter
brændingen. Lysningen er 22 cm bred, lysningskanten 9,5 cm tyk, og lysnin
gens bue er udhugget i to løbere. Vinduet synes fra første færd at have været
pudset og hvidlet. Gavlen har tre ens høje, rundbuede vinduer, noget større
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end nordmurens, men i øvrigt af tilsvarende udførelse (indvendig 220×95 cm,
lysningsbredde 22). Trekantgavlen, hvis øverste spids blev ommuret 1694
(jernankre), er glat. Det indre, som har stået med fladt loft, fik sammen med
de ældre kormure et pudslag omtrent som det romanske.
De gotiske byggearbejder må alle tilhøre tiden omkring og efter 1400. Om
deres indbyrdes aldersfølge kan kun siges, at skibets hvælv er yngre end nord
kapel og tårn. De er alle af munkesten i munkeskifte, i tårn og våbenhus røde,
i de øvrige afsnit røde og gule, med midtridset fuge. Forneden i murværket ses
overalt byggemateriale fra de romanske afsnit foruden store, rejste syldsten.
Sakristiet. Den eneste ydre udsmykning er to savskifter i gavlens fodlinie.
Rummet dækkes af en kuplet krydshvælving med rund skjoldbue i syd, kvart
stens ribber og diagonalstillet slutsten. I nordmuren er der en muret kamin
med profilerede vanger (fig. 4). En med bygningen samtidig, fladbuet dør fører
til koret, mens en yngre dør i vest giver adgang til nordkapellet (sml. halvtagsbygning p. 1788). Døren i nord og vinduet i vest er nyere.
De to korsarmskapeller kaldes endnu nørre og søndre »stuge« 10 . Sydkapellet
er stærkt ommuret, blandt andet 1835 og 1943 (jernankre på gavl; øverst Fr.
VI.s kronede initial). Flankemurene har dog bevaret deres gesims, en række
af fremspringende kopper som konsoller for små rundbuer, der er udhugget i
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underkanten af et løberskifte (sml. sakristierne i Ø.-Løgum, p. 1766, og Magstrup, Haderslev amt p. 584). Under den østre gesims er der en frise af aftrap
pede trekantblændinger (sml. nordkapellet), og i murens søndre del rester af
et siksakmuret felt. Døren i syd fandtes allerede o. 1830. Det indre har en
spidsbuet arkade til skibet og en ottedelt hvælving med kvartstensribber;
cirkulær slutsten og trækhuller.
Nordkapellet har diagonaltstillede støttepiller, der muligvis er oprindelige,
hvilket næppe gælder den skævt anbragte støttepille i vest. Flankemurene har
friser af aftrappede trekantblændinger mellem savskifter, og de samme former
går igen forneden på taggavlen under de tre højblændinger (sml. fig. 1). Gav
lens nyere vindue flankeres af to små, fladbuede blændinger. Vestmuren, hvis
blændingsfrise er ødelagt på den søndre halvdel, har på den nordre, ca. 180 cm
over terræn, et fire skifter højt, fordybet felt med aftrappet overkant. Dette
felt, som kan have strakt sig i hele murens længde, tyder nærmest på, at der
op mod muren har været planlagt en halvtagsbygning (et benhus?), som aldrig
er kommet til udførelse. Kapellet, hvis arkade og hvælv svarer til sydkapellets
(dog uden slutsten), har i vestvæggen to blændinger med tvedelt, stigende af
slutning over aftrappet konsol. Under nordvinduet og i østmurens nordre del
ses spor efter døre, begge omtalt 1847 11 . Østdøren, der 1943 blev erstattet af
et vindue, var ældst.
Våbenhuset, 1727 kaldet karnhuset, er vistnok helt ommuret i syd og vest.
Østmuren har falsgesims over to savskifter. Den asymmetrisk anbragte syd
dør, som ligger lige for kirkens dør, har et ældre kurvehankstik, og i taggav
len, der bærer årstallet 1757, er der en retkantet glug. Indvendig i øst (ligesom
tidligere i vest) ses to store, rundbuede spareblændinger, mens sydmuren har
en muret kamin med kurvehankstik; denne kamin må være samtidig med
gavlens ommuring. Rummet har træloft med en lem, der må stamme fra 1727
(sml. Bendix Kamphøveners pulpitur (p. 1798).
Tårnet 12 , der afsluttes med fire gavle om et ottekantet spir, er stærkt ommuret i syd og vest, sidst 1943. Tårnrummet har haft vestindgang, en rund
buet dør (indvendig under fladbuet, udvendig under spidsbuet spejl) forsynet
med to indvendige lukkebomme. Til skibet, hvis vestgavl blev helt afbrudt
ved tårnets opførelse, er der en spidsbuet arkade, og i nordmuren en lille, flad
buet blænding, som muligvis skjuler et tilmuret vindue. Det stærkt kuplede,
ufuldkomne stjernehvælv har et fremspringende løberskifte langs fødselslinierne i øst og vest, kvartstens ribber og trækhuller. Adgangen til mellemstokværket er gennem et trappehus i nordvest, som må være ommuret i renæssance
tiden. Under- og overdør er fladbuede, spindelen rund (13 cm) og loftet muret
som en tøndehvælving; trappehuset med omløbende gesims øver profilerede
konsoller dækkes af et halvtag. Mellemstokværket har i nord en fladbuet, fal-
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Fig. 6. Løjt. Indre, set mod ø st.
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set lysåbning, i vest spor efter tre lignende (sydsiden ommuret), og til skibets
loft en fladbuet, falset dør. Gulvet hviler på fem nord-syd gående ankerbjæl
ker og lottet på lem øst-vest gående, som tilsammen støtter en senere afstiv
ning af klokkestolen. Klokkestokværket har to fladbuede glamhuller i øst og
nord, spor efter een i vest og to nyere i syd. Af de fire gavle, der på tørninglensk
manér afslutter tårnet, er de tø i nord og øst oprindelige og med ensartet blændingsdekoration af savskifter, bånd- og højblændinger (sml. fig. 1). Hver gavl
krones på middelalderlig vis af en brandstang med et lille topspir. Tårnets
ottekantede spir fik i slutningen af forrige århundrede blyet udskiftet med ski
fer. På tårnets vestmur er der jernankre med årstallene 1747, 1913 samt F.V.s
kronede initial, i syd 1766 og C. VII.s kronede initial.
Hvælvene i kor og skib er antagelig bygget på samme tid og næppe stort
ældre end 1520 (sml. kalkmalerier). De er ottedelte og hviler på falsede væg
piller undtagen i skibets østhjørner, hvor der antagelig har skullet tages hen
syn til †sidealtre. Skjold- og gjordbuer er spidse, og de retkantede halvstens
ribber samles i koret om cirkulære, svagt nedhængende slutsten; i skibet er
der derimod på undersiden af ribbesammenstødet formet mønstre i puds, på
de to en otte-oddet stjerne, på den tredie et asymmetrisk våbenskjold med
bomærke. De stærkt forhuggede hvælvpiller og ribber suppleredes 1943—44.
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Den lille halvtagsbygning, der formidler forbindelsen mellem sakristi og nord
kapel gennem rundbuede døre, er formentlig opført i renæssancetiden. Materialet
er gule sten i ubestemmeligt skifte. Under gesimsen er der et dobbelt savskifte,
og det indre (sml. fig. 3) dækkes af et tøndehvælv.
Gravkapel 1778, en halvtagsbygning mod korets østgavl, opført af pastor
Christian Bendixen, Løjt (sml. p. 1801). Materialet er gule sten, i krydsskifte.
Vinduer og dør er fladbuede, gesimsen har kvartstav over platte. I det indre er
der bjælkeloft. Efter at kisterne blev nedsænket i gulvet, benyttedes kapellet
en tid som sprøjtehus, men er nu indrettet til ligkapel.
Tagværkerne, der er af eg, synes alle samtidige med de respektive bygningsafsnit. Over kor og skib har hvert fag to spærstivere og to hanebånd, der er
henholdsvis fjernet og hævet ved hvælvslagningen, da der påsømmedes lange,
svejede krydsbånd. Sakristi og korsarmskapeller har spærfag af krydsbåndst ype, og spirkonstruktionen, der hviler på syv øst-vest gående bjælker, min
der på mange måder om den tørninglenske spiropbygning.
Skibet og det forlængede kor er hvidtet; tilbygningerne står i blank mur
bortset fra nordkapellets vestside samt alle friser og blændingsbunde, der er
hvidkalkede. Siden slutningen af 1800'rne har alle tage beklædning af skifer,
der har afløst bly 13 (samt muligvis tegl på sakristi og våbenhus). Det indre er
hvidkalket, men korhvælvene har kalkmalerier. Gulvene af gule og rødllammede lerfliser stammer fra restaureringen 1943—44 (arkitekt Dan Fink), da
gulvniveauet sænkedes. I alle vinduer, som har fladbuet stik udvendig, flad
rundbuet indvendig, er der nyere træ-karme.
Et solur fra 1717, af kalksten(?), med romer- og arabertal, på sydkapellet.
På spiret er der en vejrhane over en kugle.

KALKMALERIER
Korets to hvælvfag har sengotiske kalkmalerier, som aldrig har været overhvidtede, og i skibet blev der ved sidste restaurering iagttaget lignende de
korationer. Malerierne er omtrentlig dateret ved et våben (over altertavlen)
for den sidste slesvigske bisp 14 (1514—1536). På det hosstående, næsten udviskede skriftbånd læste Abildgaard 1776: »D(omi)n(u)s gotsckalk van aleuelde
Ep(iscop)us Sleswar(u)m« [for Slesvicensis?], med minuskler. Ifølge en forsvun
den indskrift 15 skal dekorationen være udført 1520 samtidig med altertavlen
(p. 1789). Den har nære slægtninge i Holbøl (Lundtoft-Vis) samt i kirker i Søn
derborg amt 16 . Malerierne (fig. 5) er ens i begge hvælv, holdt i grønt, gult og
dodenkop, bestående af slanke tidselblade (sml. altertavlens) omkring store fan
tasiblomster og brølemasker, de sidste omkring ventilhullerne. På ribberne
er der sparremonstre og langs skjold- og gjordbuer skablonerede ornamenter.
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Fig. 7. Løjt. Indre, set mod vest.
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INVENTAR
Det synes at fremgå, at anskaffelsen af den store altertavle 1520 har været led i en
planlagt ændring af kirkens indre: overhvælvning (p. 1787) og hvælvenes udsmykning
med kalkmalerier (p. 1788). Alt det øvrige inventar, der (bortset fra den enkle granitfont)
bærer præg af en omfattende restaurering og fornyelse i 1785—87, står nu med kraftige
blågrønne farver, blomsterdekorationer på prædikestol og stoleværk, religiøse scener og
figurer på pulpiturerne, alt udført af Eckersbergs lærer, Jes Jessen, Åbenrå. Altertavlen
nyrestaureredes 1928—38 af Niels Termansen, mens de Jessenske farver og billeder
fremdroges eller istandsattes af Knud Roland-Hansen 1943—44, da kirken restaureredes
ved arkitekt Dan Fink.

Alterbord, formentlig fra 1520, samtidigt med altertavlen, muret af røde
munkesten, 28—29×13×8—8,5 cm, ca. 200 cm langt og 94 cm dybt, hult, med
lav, 40 cm høj, rundbuet åbning i tilsvarende, nu foroven ødelagt blænding;
110—115 cm fra korets østvæg. På de tre sider dækket af glatte fyrrebrædder
og forsiden desuden af et rødt alterklæde med maskinbroderier. Et †alterklæde
bar indskriften: »Soli Deo Gloria. Bodel Sal. Matz Bossens Enke. Anno 1788« 17 .
Altertavlen (fig. 8—12) er en sengotisk fløjtavle med malet årstal 1520; den
har to faste og to par bevægelige fløje, står på en predella med hulsvejede siDanmarks Kirker, Åbenrå amt
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Fig. 8. Løjt. Altertavle 1520 (p. 1789).
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der og krones af en knap kvartrund baldakin med opstående, stiliseret plante
ranke. Den vældige tavle, Nordslesvigs største, står nu efter sidste restaurering
så nogenlunde i oprindelig skikkelse, dog hvad stafferingen angår, med enkelte
figurfarver i midtfeltet fra en restaurering 1738 (jfr. ndf.). Til midtskabets
reliefskæringer af Golgatha flankeret af Johannes Døber og Erasmus svarer
fløj maleriernes passionsscener og malerier af Døberens og Erasmi martyrier.
Fløj malerierne er næsten alle velbevarede og har aldrig været overmalet.
Såvel i snitværket som i malerierne viser tavlen enkelte renæssanceindslag.
Det 454 cm brede hovedskab, hvis midtparti flankeres af to storfigurer, inde
holder foruden selve Golgatha med de rejste kors og folkemassen ved korsenes
fod tre biscener: korsbæringen, korsrejsningen med de terningspillende lands
knægte og gravlæggelsen, således som dette oftere træffes i relieftavler fra
1500'rnes første halvdel 18 og betydelig tidligere i malede altertavler 19 .
Ligesom ved Øster-Løgum tavlen, hvis forhold til Løjts er omtalt p. 1770,
viser kompositionen, at Løjt tavlen tilhører gotikkens sidste fase. I stedet for
ældre tavlers statiske grupper ses på Løjt tavlen en sammenhængende, bøl
gende mængde i livlig bevægelse, langt kraftigere end på Ø.-Løgums; den op
tager hele feltets forreste, vandrette plan, med den hellige gruppe trængt ud i
venstre hjørne (fig. 9). I øvre plan, bag de rejste kors, der til dels dækker per
sonerne, følger man Kristus på vej til Golgatha, hvor korsene rejses, mens
krigsknægtene yderst til højre kives om Kristi kjortel; og over korsbæringen
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Fig. 9. Løjt. Altertavlens midtfelt, detalje (p. 1790).
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ses en ganske lille gravlæggelsesscene. De mange ryttere og landsknægte har
erobret billedet, kvindernes voldsomme, skarpe og knækkede klædebon, hvis
unaturlige, flagrende kast udelukkende er bestemt af billedskærerens virtuose
leg med liniernes spil, og personernes, især kvindernes, maniererede stillinger 20 ,
forlener scenen med et flimrende liv og understreger samtidig det verdslige
præg, der er ældre tavler fremmed.
Flankerende Golgathascenen og adskilt fra denne af to slanke, gennembrudte
søjler med balusterled, står to langstrakte figurer af Johannes Døber med
lam på bog og Erasmus (ny bispestav) i bispedragt med tarmvinde og bog.
De er karakteristiske ved deres langstrakte skikkelser og små hoveder — især
bispen —, hvad der i endnu højere grad gælder de 12 apostle i de inderste,
faste fløje, alle i mer eller mindre bevægede og maniererede stillinger. Apost
lene 21 , hvis oprindelige plads er sikret gennem navnebetegnelse med malede
minuskler under hver figur samt versaler i baggrundens glorier og til dels ved
bevarede attributter, står i følgende orden (der hverken svarer til evangelierne
eller messekanon'en), øverste række tværs over: »S. petrus«, »S. iohannes«, »S.
pawelus« (ny hånd og nyt sværd) / »S. matias« (sekundær økse), »S. philippus«
(nyt kors), »S. iacobus« [minor] (ny valkestok); nederste række:» S. iacobus«
[maior] (ny stav), »S. mateus« (ny hellebard), »S. simon iuda« / »S. bartolomeus«, »S. andreas« og »S. tomas« (sml. fig. 10). Tavlen indeholder endnu et
114*

1792

RISE HERRED

132

relief: predellaens A n n a selvtredie med del stående barn mellem de to kvinder,
der sidder på en bænk, som ved restaureringen forlængedes ud til rummets
sider, ligesom fodstykket forhøjedes.
I midtskab og fløje er der kniplingsfine tidselrankebaldakiner om rund- og
kølbuer, båret af slanke, til dels gennembrudte søjler med indskudte balusterled; i midtskabsbaldakinen over Golgathascenen udgår baldakinrankerne fra
to smådrager, der kravler på søjlernes indersider foroven; i rankerne over de
flankerende figurer er der vindrueklaser. Det elegante tidselværk findes også i
smalfelter og konsoller; der er kun få fornyelser, og dette gælder også den sym
metriske ranke, der rejser sig fra baldakinens kronliste. De faste skabe har hulstavprøfil på forkanterne (skråfas forneden), de bevægelige fløje har skråfas overalt.
Altertavlens malerier. Når tavlen står helt åben, ses kun predellaens fire
stærkt opmalede helgenfigurer på hver side af Anna selvtredie relieffet, ydersl
to biskopper, inderst to helgeninder; den nonneklædte helgeninde med bog er
snarest den hellige Birgitta 22 , mens den anden er Appollonia (med en tand i
hånden). Når de inderste af de bevægelige fløje lukkes for tavlens reliefskæ
ringer, ses otte passionsbilleder (92×105,5 cm foran midtskabet og i yderfløjene
88×96 cm), i øverste række: nadveren, bønnen i Gethsemane (fig. 12), til
fangetagelsen, hudstrygningen, i nederste: tornekroningen, Kristus for Pilatus
(fig. 12), Ecce homo samt opstandelsen, alle efter gængse forlæg 23 .
Når det næste sæt fløje lukkes i, fremkommer otte andre malerier, foran
midtskabet (altså på yderfløjenes bagsider) mod nord (svarende til relieffrem
stillingens storfigur af Johannes Døber) to scener af Døberens martyrium på
arkitektonisk baggrund, øverst hans halshugning og nederst Herodes' gæste
bud, hvor Salome bringer Døberens hoved på et fad, foran midtskabet mod syd
(svarende til relieffernes storfigur af S. Erasmus) to scener af Erasmi martyrium
på landskabelig baggrund (fig. 11), øverst tarmene vindes ud af helgenens krop
og nederst Erasmus (nøgen, med bispehue) stående i en gryde over bålet. Fløjmalerierne viser hver to gange tre helgener, mod nord øverst pave Gregorius,
Barbara foran stort tårn og Antonius med svin; forneden bispehelgen med bog
(Ambrosius?), Ursula med pil og Magdalene med salvekrukke. Sydfløjen øverst:
kronraget munk med abbedstav (Benedictus), Margaretha med stor drage og
Hieronymus med fladpuldet hat og en på bagbenene stående løve; forneden:
Laurentius med rist, Katharina med sværd og hjulstump og endelig Augustinus
i bispedragt med hjerte gennemboret af pil. Alle helgeninderne tilhører sen
middelalderens yndige type (Barbara og Ursula i fornem tidsdragt). Farverne
er usædvanlig klare og line undtagen i de overmalede predellabilleder, og
næsten alle meget velbevarede. Mens passionsmalerierne og legendebillederne
er restaurerede og supplerede, er fløjenes helgenfremstillinger blot konserverede,
idet her partielt forekommer store afskalninger, især i feltet med Gregorius,

133

1793

LØJT KIRKE

Niels Termansen 1929

Fig. 10. Løjt. Altertavlen, apostle i sidefløje (p. 1791).

Barbara og Antonius. Som eksempel på farvevalget kan nadveren anføres:
Kristus har brunt hår og mørkegrå kappe, Johannes blondt hår og hvid dragt,
Peder mørk, blågrøn kjortel med rød kappe, forreste apostel til venstre hvid
kjortel med gul krave, hans sidemand til højre purpur kappe, hvorunder skimtes
underkjortel som Peders, Judas har rødt hår, grøn kjortel (som Peders, men
lysere) og varmt gul kappe, gulgrå pung. Kalken på bordet er gylden, gulv
brædderne ådrede, skamlerne til højre (den ene med kølbueudskæring) har
renæssanceagtige blomstermotiver. Renæssanceindslaget i malerierne er betydeligere end i snitværkets beskedne antydninger; det viser sig både i interiø
rernes og møblernes enkeltheder ligesom i det kraftigt understregede perspektiv.
De talrige personmalerier frembyder et overordentlig rigt materiale til studier
i senmiddelalderens farveprægtige dragter.
Rammeværkets og baggrundens staffering samt personernes dragter præges
af det meget og blanke guld 24 samt rødlaseret sølv. Apostlene har f.eks. guld
kapper med blåt foer, sølv underkjortler og røde bøger. I midtskabet bibeholdtes i reliefferne for en stor del farven fra 1738. Baggrunden i midtskabet er guld
med indtrykkede mønstre, bag apostlene sølv. Forneden og indvendig på midt
skabets lodrette rammestykker er der blomster af solv på rød bund, tilsvarende
er der i fløjene gule ornamenter på brun bund. På forkanterne ses ornamenter
i guldfarvet sølv på cinnoberrød bund, mens hulkelen er blå smalte, hvorpå der
er fæstet forgyldte blomster, udskåret i tynd karton. På støtterne under hoved
baldakinens ender afdækkedes bl.a. en ejendommelig marmorering, der i øvrigt
også fandtes (uovermalet) indvendig på de faste fløjes rammestykker. Balda
kinhvælvingen var oprindelig med skiftende mørk cinnober og blå smalte, pålimet forgyldte pap-stjerner; men ved restaureringen dæmpedes det røde og
blå. Indskrifterne stod med guld på cinnoberrød bund, forneden i midtskabet
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med gotiske, renæssanceprægede majuskler (bl.a. forkert vendte N'er): »Anno
M CCCCC XX in deme iare is karkhere har Iohan Tam — do wort dis tafel
maket in Go« 25 . Noget nøjere vides ikke om denne energiske præst, der, som
sin kollega i Hviding (Tønder amt) og flere i Sydslesvig, få år for reformatio
nens indførelse prydede sin kirke med så prægtig en tavle; at han har arbejdet
i nær tilknytning til Slesvigbispen, turde fremgå af de over tavlen anbragte,
samtidige kalkmalerier (p. 1788).
Ifølge årstal, der fandtes på tavlen, dels fremme, dels under sidste restaure
ring, fremgår, at den er repareret med guld og farver 1738 26 og 1862/64. På
predellaens forkant var anbragt en liste med hvid skriveskrift: »Anno 1738 ist
diese Tafel repariret. Da war Amtman der Herr. Conferencerath C. A. von
Massow und Probst der Herr. Ioh. Schmidt. Pastor der Herr. Laur. Fabricius
und Diaconus der Herr. Canut(us) Plübschmann«; ved aftageisen af denne liste
viste det sig, at den havde dækket over samme indskrift, men med gule versaler
på cinnoberrød bund, og i tilslutning til denne afdækkedes på midtskabets
nederste rammestykke: »und Kirchen Iuraten Iep Bruhn, Knudt Petersen, Iep
Kopperholt, und Paul Christensen. Peter lessen, Mahler«. Ved denne restaure
ring er hele tavlen blevet nymalet med oliefarver og forgyldningen overmalet
med olieforgyldning, figurernes dragter dog kun så langt, penselen kunde nå
om bag dem. Alle synlige farver på reliefferne har da været stærkt medtaget af
afskalning (hvad der medførte, at 1738-farverne i det væsentlige bibeholdtes i
Golgathafeltet ved sidste restaurering). Apostlenes dragter fik røde, grønne og
gule farver, en grumset gul påførtes glorierne og skabsvæggene, baldakinen
marmoreredes, og den frie, kronende rankefrise maledes med farver, der skulde
forestille metal. Predellaens malerier opmaledes, hvorimod der ikke rørtes ved
fløj malerierne. Dateringsindskriften gentoges med de oprindelige bogstavfor
mer. 1862 og 1864 istandsættelserne har, hvad malerarbejdet angår, hoved
sagelig indskrænket sig til en påføring af den dengang så moderne egetræs
ådring. Også da blev dateringsindskriften gentaget med de gamle bogstavfor
mer. Fra disse restaureringer hidrører en i kridtgrunden bag predellaens relief
indridset indskrift: »Repareret af W. M. 1862« og en malet indskrift ved skri
veren i korsfæstelsesrelieffet: »E. V. S. M. V. 1864«.
I 1934, da tavlen blev nedtaget efter fiksering af malerierne, var den over
ordentlig medtaget, sammensunket og skæv, så at fløjene ikke kunde bevæges,
og alle farver mer eller mindre skallende. Tavlen istandsattes snedkermæssigt.
Det senere, over baldakinen anbragte, krucifiks fjernedes (sml. p. 1796). Male
rierne konserveredes og lakeredes, og med undtagelse af de ovenfor nævnte
helgenmalerier suppleredes de. Predellaens malerier opmaledes dels på oprinde
ligt grundlag dels med let ændrede 1738-farver. Blomsterne »i Døberens Kappefoer og Blomster og Bræmmer paa Dragter i Korsfæstelsesrelieffet er ny og til
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Fig. 11—12. Løjt. Altertavlefløje, malerier (p. 1792).
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Niels Termansen 1929

føjedes, fordi de tiltrængtes. Undtagen derfra er dog Guldpailletterne i Marie
Magdalenes(?) Dragt« (indberetn.). S. Anna-gruppen nystafferedes efter de få
bevarede farverester med ny baggrund i guld. Restaureringsindskriften 1738
flyttedes hen på predellaens nordende med undtagelse af malerens navn, der
bibeholdtes på sin oprindelige plads 27 .
†Sidealtertavle. S. Jørgen til hest, endnu til stede i kirken 1781 (Danske Atlas).
Altersølv. Kalk 1701, af barokform med sekstunget fod over tilsvarende fod
plade, trinde skaftled begrænset af små rundstave, knop af spidsovalt tværsnit,
midtdelt af tre smalle rundstave og med seks graverede, store barokblomster i
cirkler på over- og underside; stort, lavt, nyere bæger 28 . Under fodpladen gra
veret: »Anno 1701 Wigt 60½ Loht«. 19,7 cm høj. På fodpladen Tønders by
mærke og mesterstempel D S for Daniel Steinweg 29 . Disk med randlinier og de
samme to stempler. 16 cm i tvm. Oblatæske o. 1775, trind, med små, tætsiddende
riflinger forneden over svagt fremkragende fodplade og herover graveret storfliget akantus brudt af tre tomme ovalfelter. Låg med flad randprofil og tæt
siddende rifling som æsken og på den flade overside graveret og punslet orna
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mentik, symmetrisk anbragte akantusblade inden for bort med savtakker og
herudenfor båndomvundet »stav«. Under bunden to ens, utydelige mestermær
ker, to bogstaver hvoraf det første er H. Vinkande af plet. Berettelsessæt. 1) Hos
førstepræsten. O. 1870. Kalken i nyrenæssance, 12,5 cm høj med kombineret
disk—oblatæske fastgjort i bunden. Under bunden Åbenrå bymærke samt P I P
med fraktur (omtr. som Bøje 1225) for Peter Johannsen Petersen. 2) Af plet,
hos andenpræsten.
Alterstager (fig. 13), ikke meget forskellige fra Bevtoft (Haderslev amt p. 899)
1632, godt 42 cm høje.
Træstager (fig. 13), kopi efter alterstagerne, godt 43 cm høje. I inventariet
1765 hedder det: Af træ haves to forgyldte lysestager, som bruges ved lig, og
endnu en af samme slags, som ikke er malet 30 . På våbenhusloftet.
Alterskranke, halvrund, med slanke, drejede træbalustre. Ifølge journalerne
1857 31 foreslås, at de pastoratet, diakonatet og degneembedet tilhørende stole
stader på alterets sydside borttages, at præsternes stol flyttes længere tilbage,
samt at den private stol på nordsiden flyttes over på sydsiden. »Derved ville
knæleskamlen foran alteret blive så stor, at 24—26 altergæster kunne admitteres ad gangen«. Dette gennemførtes, så vidt det ses, året efter 32 .
Døbefont 33 , middelalderlig, uden udsmykning, foden som et omvendt terning
kapitæl. Kummen 78 cm i tvm.; i alt 88 cm høj, stærkt ophugget. Stod »paa
Gangen i Kirkens vestlige Ende« indtil 1921, da den efter fjernelse af nogle
stolestader flyttedes op i koret 34 ; nu i dettes vestfag (jfr. fig. 7).
Dåbsfad, o. 1700, af messing, glat, med dyb, konkav bund; to ophængningsringe. Tvm. 45 cm.
Krucifiks fra begyndelsen af 1400'rne, ca. 60 cm højt, der tidligere havde
plads på altertavlen, hænger nu, forgyldt, ved prædikestolen.
Prædikestol, oprindelig i ungrenæssance fra 1557, helt ændret 1787, ved
hvilken lejlighed også himmelen og opgangen tilføjedes. Af den oprindelige
stol er vistnok kun rammeværket tilbage, idet alle tværgående profillister og
pilastrene er fra 1787; muligvis er heller ikke fyldingerne de gamle, de fint
skårne blomster i frisefremspringenes felter er de eneste levn af ungrenæssanceornamentikken. Ifølge S. Abildgaard stod der på stolen »i Træ udskaaren«:
»Bartram Sestede. v(row) Mette Seste. Anno Do(min)i 5557« [skal være 1557].
På stolen stod endvidere (med fraktur), også udskåret i træ en religiøs sentens,
muligvis et skriftsted, »dog saa urigtigt, at man nødvendig maae giette sig til
Meeningen«, og »et andet Sted paa Prædikestolen« stod (med versaler): »Benedictus Hugo regebat ecclesiam Lucht 1557« (»Benedikt Hugo [sognepræsten]
styrede Løjt kirke 1557«).
1787 afskrælledes prædikestolen og genopstod i Louis Seize stil med hjørnebøjede riflede pilastre, der i stedet for kapitæler havde båndomvundne sym
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boler, fra opgangen: 1) kors, bog og udyr,
og herunder fordybet: »Col. 2 v. 8. 9«,
2) kors, bog og udyr samt »1. Pet. 5 v.
8. 9«, 3) tredelt jordkugle og kors samt
»Gal. 6 v. 14«, 4) lovens tavler, kors,
dødningehoved og knogler samt »1. Cor.
15 v. 54 til 58«, 5) kugle, to bøger og
kors samt »Rom. 10 v. 17. 18«. Stolens to
pulte opsattes og et opgangspanel med
rillede lisener og tandsnitliste tilføjedes;
over stolen ophængtes en rigt skåret him
mel med alle Louis Seize stilens virke
midler, ejendommelig ved de fra gesimsen
nedhængende bjælder. Fem symboler,
N. E. 1956
Fig. 13. Løjt. Alterstager af træ og malm
som ved en senere istandsættelse var
(p. 1796).
blevet nedtaget og påklæbet stolens nu
glatte storfelter, lå (og ligger atter) på småkonsoller mellem vaserne: 1) kors
og fane, 2) bog, brystharnisk og kors, 3) kors, sværd, vægtskål og bog, 4) kors,
bog, skjold og flammende hjerte, 5) hjelm, bog og sværd. I himlens fordybede,
laurbærkransomgivne loftroset Guds øje i trekant og stråleglans.
Ved sidste restaurering 35 fjernedes en staffering med egetræsfarve, guld og
sort (indskrift på postamentfremspring: »ædif. 1551 — renov. 1787 — anno
1862«), og en smuk staffering fra 1787 fremdroges tillige med signaturen i opgangsfeltet: »Jes Jessen Maler in Apenrade 1787 8/3«: lys, grå marmorering
med guldstaffering; i storfelterne vaser med blomster og frugter, malet i brun
lige farver. Ældre farvelag på stolen konstateredes, men undersøgtes ikke nøjere.
Ved samme lejlighed fjernedes en kræmmerhusagtig opbygning på himmelen,
sat til skjul for de bærende jernbånd, og jernbøjler førtes fra stolens underliste
ned til den bærende jernstolpe. Opgangen ændredes noget. Et panel fra sakri
stiet til opgangen fjernedes 36 .
Stoleværket er udført 1785, da regnskaberne viser en udgift på 2291 rdl. »til
forfærdigelsen af helt nye stolestader« 8 . Der er nu 107 gavle (102 døre) i skib,
tårn og korsarm, nogle brugt som panel i søndre korsarms pulpitur, og i Åbenrå
museum er der 14 døre og fem gavle fra stader, der har været i koret (jfr. p.
1796). Gavlstykkerne er glatte med rundbuet afslutning over hul-led og dørene
enkle med een stor fylding. Dørene (med malede numre) har — som pulpitu
rerne — særlig interesse ved at være dekoreret med smukke blomstermalerier
af Jes Jessen, varierende buketter på sort bund, mens rammeværket er blå
grønt, med hvide tøjguirlander på gavlene; eksemplarerne i Åbenrå museum
har bibeholdt egetræsmalingen, der blev påført stolestaderne samtidig med
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altertavle og prædikestol. — Et billede af forholdene før de »ordnede« stolesta
ders tid samt forklaring på de mange udhugninger i pillerne tegner følgende fra
visitatorialarkivet 37 : Jes Christensen og Jep Bendixen af Stollig havde 1776
hver et kvindestade »i Altergulven«, hvor Jes Christensens kone sad med siden
til Jep Bendixens kones ryg, og det trange sæde gjorde, »at de . . . er vorden
klagbare mod hinanden«. Kirkeværgerne indrømmer, »at begge Stolestaderne
efter denne Tids brugelige Klædemoder ere to fuldvoxne Quindepersoner meget
for trange« og tilråder at lade pillen mellem to hvælvingsfag udhugge for at
skaffe mere plads.
†Degnestol, 1700'rne, med udsavede gavle, hvorimellem dør, der ligesom pult
forsidens tre fyldinger har et dydemaleri. På forsiden Tro, Kærlighed og Håb,
på døren Ydmyghed (overmalet indskrift: Demuth). I koret (indberetn. 1927).
Pulpiturer. 1—3). 1728. 1727 fik Høgebjerggårds ejer, Bendix Kamphøvener,
tilladelse til at lade bygge et stolestade over den vestre kirkedør og gennem
bryde muren fra »dem sogenandten Catharinen- oder Karnhaus« samt lade
bygge en trappe fra våbenhuset op til døren ind til stadet 38 . Tre fag af denne
pulpiturstol indgår nu som sydfløj i kirkens vestpulpitur, der desuden har en
tilsvarende nordfløj på tre fag. Såvel af sydfløj som af vestpulpitur og nordfløj,
der oprindelig har udgjort tre forskellige og til forskellig tid — dog i første
halvdel af 1700'rne — opførte pulpiturer, findes felter i Åbenrå museum. Ældst
er sikkert nord- og sydpulpiturerne, der begge har postament, hvad vestpulpi
turet savner, men alle tre er de opført efter samme skema med høj felter, der
har affasede hjørner og forkrøbbede langsider. I sydpulpituret er hjørneaffasningerne suppleret med trekantbosser; gesimsen er nu normaliseret for alle
pulpiturer. Opgang fra våbenhuset.
Sydpulpiturets to østfag har fin, malet regenceornamentik, svarende til tre
felter i Åbenrå museum, det ene desuden med årstal: »Anno 1728«; i de tre
nordfelter (fig. 15) ses evangelisterne »S. Mattheus« og »S. Marcus« (svarende til
to felter i Åbenrå museum med »S. Lucas« og »S. Iohannes«) samt kartoucheskjolde med spejlmonogrammer i regenceornamentik: B K og A K over tysk
indskrift: »Was machts ob dieser Stuhl / wird durch die Zeit verletzet? / wird
nur dadurch ein Stuhl / bey Dir O! Gott gebaut« etc. I postamentfelterne er der
blomstermotiver.
Vestpulpituret indeholder Jessens malerier af Kristus med kors og syv
apostle (fig. 14), tre andre apostelmalerier findes på nordpulpituret, mens »S.
Mathæus« med Jes Jessens signatur er i Åbenrå museum. Jakob den yngre sav
nes, og ordenen er usædvanlig. For enden af nordpulpituret er der store ned
hængende blomsterbuketter og i alle dets postamentfelter blomsterfestons.
Marmoreret rammeværk.
4—5). 1784 noterer regnskaberne en udgift på 977 rdl. til opførelse af to
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Fig. 14—15. Løjt. Pulpiturmalerier 1728. 14. Fra vestpulpituret. 15. Fra sydpulpituret (p. 1798).

ambonier 8 , et i søndre og et i nordre korsarm. De to pulpiturer, der hviler på
firkantede jernpiller, er ret enkle, med retkantfyldinger, hvorimellem »hængepilastre« med knap foroven og stort skruehoved (knap med kærv) forneden over
en trapezformet konsol; både gesims og fodliste har tandsnit i stort format. På
nordpulpituret er der mod vinduet et samtidigt gitter med udsavede balustre.
Nye bænke på begge. Alle felter er optaget af religiøse malerier, om hvis her
komst en hvid indskrift under pilasteren mellem den samaritanske kvinde og
den fortabte søn oplyser: »Ao 1785 is Diese bede Abonicen(!) Gemalt von Ies
lessen in Apenrade«. Billederne, der er kopier efter stik, svarer for en stor del
til pulpiturmalerierne i Bjolderup (p. 1840). Rammeværket er blågrønt som
stoleværket, hængepilastrene hvidmarmorerede, mens gesimsbjælken er sortmarmoreret. — Sydpulpituret indeholder 16 gammeltestamentlige billeder med
kapitelunderskrift, strækkende sig fra Evas skabelse (»1. B. Mosis 2 Cap. 22 v.«)
til Daniel i løvekulen (»Daniel 6 Cap. 22 v.«). — Nordpulpituret indeholder 17
nytestamentlige scener strækkende sig fra Marias bebudelse (»Ev. Lucæ 1. Cap.
28. v.«) og til Kristi himmelfart (»Ev. Marci 16. Cap. 19. v.«). Senere maler
signatur: »S. M. V. 1864«.
Orgel, anskaffet 1845 8 ; 1841 gav Marcussen og Reuter, Åbenrå, tilbud på et
nyt orgel 39 , og 1892 betaltes restsummen (740 mrk.) til firmaet 6 . 1944 omdis
poneret af samme (15 stemmer, 2 manualer og pedal, elektrisk). Ifølge
Danske Atlas (VII, 238) fik kirken sit første orgel 1764. — Følgende sagn er
optegnet 40 : Anno 1636 den 19. nov. døde sognepræst Villads Knudsen, og der
var nu ingen præst i Løjt i fire år; af fattigdom måtte Løjtingerne sælge deres
orgel, hvorfra følgende rim stammer: Da alle Punge var i Laas, Og ingen vilde
dirke, Da tog Løjt Orgel en anden Kaas, og gik til Klipleff Kirke.
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Pengeblok, fra 1500'rne ell. 1600'rne, svær, helt jernbundet, ottesidet, nu kun
med een taskelås. I våbenhuset.
Klingpung, ægformet messingbeholder med sølvklokke, hvorpå graveret:
»Loit Anno 1727 (ell. 1717?)« og bladkrans foroven; drejet skaft.
Malerier (fig. 16). 1—2). O. 1685. Joh. Hübschmann, kapellan og præst i
Øster-Løgum 1679—97, og hustru Margaretha. De to malerier må være bragt
til Løjt af sønnen Knud, der var andenpræst i Løjt 1707—60 41 . Olie på lærred,
hans 62,5×62,5 cm, hendes 89×79,5, i ens profilrammer. Foroven læses i hans:
»Natus 1647 28. September«, i hendes: »Nata 1661 d. 30. Iuly«. Malerierne, der
sikkert er udført kort efter giftermålet 1682, svarer i dragt og udstyr ret nøje
til Hinrich Bahnsens i Haderslev domkirke (Haderslev amt p. 170) og især til
Lucas Ambders i Tønder Kristkirke (Tønder amt p. 1001). I sakristiet.
3) Riffelmaleri, skænket o. 1750 af borgmester Hans Iversen L øjt i Flensborg
(præstesøn fra L øjt) 42 , forestillende, fra den ene side, Kristus på korset mellem
Maria og Johannes, fra den anden, opstandelsen, farveprægtig, Kristus med
Dannebrog. Sort profilramme med guld på profilerne og klokkeagtige blomster
ved hjørnerne. I nordre korsarm på østvæggen.
4) 1700'rne. Den angrende Petrus, siddende, himmelvendt, i landskab med
brune og vissengrønne farver, iført blå kjortel og rustrødt slag. Under billedet
hvid fraktur: »Og hand gik ud udenfor og græd bitterlig. Math. 26, 75. V.«.
Olie på træ, 104×75 cm, i profilramme med øvre, buet rammestykke. 1796 blev
der givet tilladelse til, at maleriet renoveredes af Jes Jessen 38 .
Kirkeskib 1845, fregat, »Gloria Deo«; repareret 1913 43 .
Sejerværk. »Ed. Korfhage u. Söhne in Buer f/Han. 1911«. Urskiver til alle
fire verdenshjørner.
Klokker. 1) 1865, støbt af Beseler, Rendsborg. Versaler på legemet: »Soli deo
gloria. I. Iürgensen, p. t. Amtmann, F. G. Göttig, Probst, I. Mumsen, Pastor,
H. C. Reuter, Kirchspielvogt, Kirchenjuraten I. Elberg, I. H. Schmidt, I. M.
Hoy und H. Holdt. Gegossen von I. F. Beseler von Rendsburg 1865«. Blad
række og drueranker over frisebånd. Tvm. 103 cm. Ny ophængning. Tidligere
slagklokke.
2) Genforeningsklokke 1920 fra De Smithske Jernstøberier, Ålborg, med vers
af Helge Rode 44 . Nu slagklokke.
†Klokker. Ifølge Danske Atlas (VII, 238) var der i kirken en klokke fra 1626
og en fra 1633. 1827 omstøbtes den lille klokke 8 hos Beseler; den blev 1917
afgivet til krigsbrug.
Klokkestol af eg, muligvis samtidig med tårnet, til to klokker, med svære
stolper forstøttet af dobbelte skråstiverpar, endestolperne dog kun af eet par.
Fiele klokkestolen har senere fået en understøtning (sml. p. 1787). På overlig
geren sortmalede versaler (vendte renæssance N'er og C med midtprik): »HS
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Fig. 16. Løjt. Malerier af pastor Joh. Hübschmann og hustru (p. 1800).

IC?IPB I CLASEN CC.C. L I. EHLSCHAN«. Skråstiverne nummererede med
huljern, de østre med streger, de vestre med streger plus tilføjet skråstreg.
†Begravelse. I det gravkapel (p. 1788), som sognepræsten Chr. Bendixen
(Bendtsen) havde opført for sig og sine (jfr. skrifttavle ndf.) fik hans hustru og
et barn af hendes slægt plads; i 1800'rne nedsænkedes kisterne under gulvet 45 .

GRAVMINDER
I Danske Atlas (VII, 238) hedder det: »Paa Kirkegaarden tælles henved 300
Liigstene, hvis Antal aarlig formeeres«. Som nedenstående oversigt viser, er
alle disse sten gået til grunde undtagen nogle få, der af de respektive gårde er
taget hjem og opstillet ved gården.
Skrifttavle i gravkapellets sydmur over døren. »Alfa Omega [græske bogsta
ver]. In Silentio ac spe Hocce Cubiculo Sepulcrali qieiescunt (!) Marcus Christianus Goedgens, nat. Lutgenburgiæ A(nn)o 1765 d. 12. sept. denat. Loytæ
A(nn)o 1777 d. 4. Iun. — Der selige Pastor Christian Bendixen in Loit hat dieses
Begræbnis 1778 erbauen lassen, um hieselbsten im Todte zu ruhen. Erstarb aber
1781 den 4. septb. zu Hannover auf der Ruckreise von Pyrmont, und liegt
daselbsten in der Nikolai Kirche begraben. Die Erde ist des Herrn« (»begyn
delsen og enden; i stilhed og håb hviler i dette grav-sovekammer« etc.). Sandsten,
60×120 cm, med sortmalede bogstaver, reliefkursiv og skønskriftsbogstaver.
Gravsten. O. 1836. M a . . .B. Schau, f. 12. jan. 1790, d. 30. nov. 1836. Lille,
fliseagtig, rødlig kalksten, 66,5×45 cm, med fordybet kursiv inden for rand
linie. Nord for sakristiet.
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Fig. 17. Løjt. Gravsten nr. 6 over Paul Haus
sen, d. 1780. Detalje (p. 1802).
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Udflyttede gravsten. 1) 1650—1700.
Med borthugget indskrift, men herover
opstandelsesscene flankeret af volutter og
kronet af volutgavl med liggende engle,
der holder kranie og timeglas; uden for
sidevolutterne sol og måne. Det tomme,
retkantede skriftfelt flankeres af akantusbladvolutter.
Rød
ortoceratitkalk,
198×150 cm. Som trappe foran havedø
ren til Drengesgård, Barsmark. Jfr. nr. 4.
2) O. 1750. »Sl. Hans Nissen af Lam(m)ets Berg, som døde A(nn)o 1750 de(n)
2. Sept. Hans Alder 82 Aar 6 M., desligest
hans Hustru sl. Leena Hansses, som
d ø de A(nn)o 1750 d. 29. Sept hendis Al
der 77½ Aar, ligeledes sl. Nis Hanssen,
som døde A(nn)o 17<64> d. <12. Iuli>
hans Alder <64> Aar <5> M., tilligemed

hans Hustru Engeborig Nisses, som døde A(nn)o 17 □, Hendis Alder □ Aar □«.
Grå, spættet kalksten, 170×105 cm, med reliefversaler og -kursiv i tværskrift,
nederste trediedel af skriftfeltet tomt. Tværriflet kant. Indmuret i Lammetsbjerggård-staldens sydgavl, men hører til den anden Lammetsbjerggård.
3) (Fig. 18) O. 1758. Over tre børn: Elsbe Iesdatter af Ellbierg, d. 12. juli
1758, 6 år og 4 mdr., Maren Iesdatter, d. 16. juli 1758, 18 uger gl. og Caren
Iesdatter, d. 3. aug. 1758, 5 år og 4 mdr., herefter skriftsted. Rød kalksten,
192×134 cm, med reliefversaler, -kursiv og -fraktur. En stor rokokokartouche
kanter hele feltet inden for profilrammen, forneden står gravskriften, foroven
relieffer af de tre børn, liggende med foldede hænder på pude og med krone.
Sammesteds som nr. 2, men indmuret i ladens sydende og hørende til gården.
4) O. 1760. Brudstykke med hjørnecirkler om englehoveder og rokokoorna
menter. Sammesteds som nr. 1, men som trappetrin til hovedbygningen.
5) O. 1770. Peder Eschelsen af Barsmarck, d. 27. jan. 1770, 82 år 10 uger
gl., og hustru Ellen Peders, Barsmarck, d. 2. aug. 1770, 76 år 12 uger gl. Rød
kalksten, 180×119 cm, med reliefversaler og -skønskriftsbogstaver i tvær
skrift. Tværriflet kant. På Møllegård, Barsmark, indmuret i hestestaldens
nordgavl. Jfr. nr. 7.
6) O. 1780 (fig. 17) 46 . Paul Hanssen af Jacobsgaard i Barsmarck, f. 2. sept.
1694, d. 15. aug. 1780, og hustru Mettha Pauls, f. 15. nov. 1711, d. 11. marts
1789, og Ellen Paulsdatter, f. 8. april 1733, d. 28. maj 1742. Rød kalksten,
185×123 cm, med reliefversaler og -skønskriftsbogstaver i tværskrift, der er
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anbragt i et rektangulært skriftfelt midt
på stenen, omgivet af otte relieffer i
retkantfelter, forneden i venstre hjørne
(og rundt): bønnen i Gethsemane (Luc.
22), hudstrygningen (Joh. 12), Ecce homo
(Marc. 15), Kristus på korset mellem
Maria og Johannes (Joh. 19), gravlæggelsen (Luc. 23), opstandelsen (Luc. 24),
himmelfarten (Luc. 25), og forneden i
midten Jesu fødsel (Luc. 2, 7—11). Tvær
riflet kant. På Jakobsgård, Barsmark,
indmuret i kostaldens sydgavl.
7) O. 1800. »M[a]tz Ieps. . . . . . [Bars]marck, fød A a r e . . . døde den 6 Decemb«.,
66 år, og hustru Ellin Matzes, Barsmarck,
f. 29. jan. 1756, d. ?2. juli 1806, 50 år og
6 mdr. Lysgrå kalksten, 174×115 cm,
itubrudt og udslidt. Tværskrift med
K. Uldall 1921
reliefversaler og -skønskriftsbogstaver, Fig. 18. Løjt. Gravsten nr. 3 over Elsbe, Maren
og Caren Iesdatter af Ellbierg, d. 1758 (p. 1802).
nederste halvdel tom. Tværriflet kant.
Sammesteds som nr. 5, men ligger i jorden mellem stuehus og hestestald.
8) O. 1810. Nis Clausen af Paulsgaard, Barsmarck, f. 11. aug. 1720, d. 26.
maj 1793, 73 år og 9 mdr., og hustru Karen Nissen, f. Kiers af Poulsgaard i B.,
kom i ægteskab 1744 (syv børn, to lever), f. 13. febr. 1724, d. 8. april 1817, 93
år og 2 mdr. — Claus Nissen (førstnævntes søn) af Paulsgaard i B., f. 9. sept.
1747, d. 15. juni 1810, »63 Aar mind. 2 Maaneder 6 Dage«, og hustru Bodel
Clausses, f. 20. aug. 1757, d. □ »Af agtelse og Kierlighed ned leger deres efter
levende Børen dette Minde for deres foreldere«. Rød kalksten, 214×154 cm,
med reliefversaler, -kursiv og -skønskriftsbogstaver i tværskrift. Tværriflet
kant. På Povlsgård, Barsmark, indmuret i udhusgavl mod syd.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1831. Jacob A. Bruhn, f. 12. febr. 1755(7), d.
31. aug. 1831 samt M. B. Heschmann, f. Bruhn, f. 2. juni 1820, d. 13. jan. 1843.
Stele af norsk marmor på aftrappet sokkel og med lav pyramidespids. Stærkt
forvitret, tysk indskrift med fordybet skriveskrift. Nord for sakristiet.
2) O. 1843. Andreas Mathiasen 47 , sognepræst i Løit i 41 år, d. 1843. Lille,
udslidt marmorsten med buet overside, 60×36 cm.
3) 1850'erne. Skibskaptajn og gårdmand Iep Schwennesen fra Barsmark,
f. 4. dec. 1790, d. 8. febr. 1851. Opbyggeligt vers og skriftsted. På den anden
side gravskrift over Bodel Schwennsen, f. lessen, f. 16. febr. 1790, d. 8. dec.
1859. Tresidet stele af sandsten, nu uden topstykke (kors). I de to sider ind
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fældede marmorplader med gravskrifterne i fordybet kursiv og fraktur, på den
tredie side brig for halv sejlføring under kors og anker og herover (salme)bog.
Stelen er nu det eneste gravminde, der erindrer om de engang så bekendte
Kinalarere, »Løjtkaptajnerne«. Nord for nordre korsarm.
4) 1920. Over 96 sognemænd faldet i verdenskrigen 1914—18.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå: Åbenrå provstearkiv: 1721 — 1848. Kirkeregnskabsbog for Løjt. — 1813—
1920. Sager vedr. de enkelte sogne. L øjt. Åbenrå amtsarkiv: (aflev. fra Kiel) Visitatorialsager C II, 2 nr. 301. 1722—1827. Loit. Verschiedene Kirchensachen. — C II, 2 nr.
367. Betr. Orgel und Organisten zu Loit. — C II, 2 nr. 308. 1705. Kircheninventarium
zu Loit. — C II, 2 nr. 369. 1811—28. Loit. Kirchenrechnungen. — Åbenrå amtstue: (aflev.
fra Kiel) C II, 3 nr. 438. Selzregister der Riesharde 1704. Åbenrå landrådsarkiv: I
pakken V. B. 14—18. V. B. nr. 18. 1809—79. Die Kirche zu Loit. — HA. Gottorp I).
Jordeboger og lign. Åbenrå amt 1609—1710. II 1704. — Tyske kancelli indl. afdeling:
I). 54. ca. 1730—1848. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti i almindelighed p. 1667.
Præsteindbcretning ved C. Posselt 29. sept. 1809, heri aftryk af kirkens segl med plat
tysk indskrift (NM). — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Udat. indberetn. til Trap af
lærer Gammelgaard (NM). Indberetn. af lærer Jes M. Holdt 1956 (NM). — Museumsindberetninger af Chr. Axel Jensen 1910, K. Uldall 1921 (gravsten), Poul Norlund 1927,
Niels Termansen 1923 (forundersøgelse af altertavle m.m.), 1935 (forel øbig indberetn. om
altertavlens istandsæt.), 1944 (istandsæt, af altertavlen 1928—29, 1934—38), P. Kr.
Andersen 1941 (forunders øgelse af inventar) og Knud Roland-Hansen 1948 (istandsæt,
af prædikestol, pulpiturer og stolestader 1943—44).
S. Abildgaard: Lost folioblad 1770 med afbildn. af det kalkmalede Ahlefeldt-våben
og indskrifterne på prædikestolen (NM).
Haupt I, 39 ff. Jes Holdt, i Den nordslesvigske Kirke II, 214—22.
1 VII, 238. 2 Acta pontificum danicum nr. 4846, 19. marts. 3 Danske Sagn III,
1931, p. 126 f., nr. 543. 4 Jes Holdt p. 214. 5 Danske Sagn III, 1931, p. 140, nr. 549.
6 Åbenrå provstearkiv: 1813—1920. Sager etc. 7 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1855
XVI nr. 2. 8 Åbenrå provstearkiv: 1721—1848. Kirkeregnskabsbog for Løjt. 9 Nu
opstillet i en have i Løjt Kloster, men ingen ved, hvorfra de stammer. 10 Jes Holdt p.
215. 11 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1851 XVI nr. 65. 12 Carsten Petersen skriver
(SJyAarb. 1941, p. 193), at man i L øjt nævner 1480 som året for tårnets opførelse. Kilden
er ukendt, men der er intet i tårnets udformning, som taler imod en sådan datering.
13 1883 fik tårnet skifer (note 6), og Haupt oplyser, at tårnet var det sidste afsnit, som
tik blyet udskiftet. 14 Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen,
1886, nr. 975—978. 15 Haupt p. 40. — Der foreligger dog den mulighed, at indskriften
kan være forvekslet med altertavlens fra 1520. 16 Tandslet (dat. 1501), Broager, Dybbol
og Sottrup. 17 Jes Holdts indbereln. 18 Jfr. f.eks. de sydslesvigske tavler i Aventolt,
Kr. Südtondern, Kotzenbüll og Witzworth, Kr. Eiderstedt og Gelting, Landkr. Flens
burg m.fl. 19 I Kølnermaleriet allerede i begyndelsen af 1400'rne, fremtrædende især
i de westfalske tavler omkring Johann Koerbecke og »Meister von Liesborn«; jfr. West
fälische Maler der Spätgotik 1440—1490, i »Westfalen« XXX, 1952, Heft. 2. 20 Vedr.
kvinden i Løjttavlens nederste venstre hjorne (med hænderne foldet om knæene) kan
påvises fælles forlæg med f.eks. mester Hinrick Stavoers Engertavle fra 1525 i Westfalen
(Bau- u. Kunstdenkm. Westfalen, Kr. Herford, Dorf Enger). 21 Under Ø-Løgum alter
tavle (p. 1770) er omtalt, at Løjts Thomas er skåret efter samme forlæg som Ø.-Løgums
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Judas (der i øvrigt genfindes i den fynske Brenderup-tavles S. Simon); her kan tilf øjes,
at Løjts Filip er skåret efter samme forlæg som Taps-tavlens Jakob d. yngre, og Løjts
og Taps' Jakob d. ældre har ligeledes samme forlæg (jfr. også de to tavlers Johannesfigurer), men om alle disse paralleller gælder, at de indbyrdes er vidt forskellige i ud
førelsen. 22 Fremstillet omtrent på samme måde som hos Ulm-maleren Zeitblom; jfr.
Karl Künstle: Ikonographie der Heiligen, Freiburg im B. 1926, II, 136. 23 Således viser
bønnen i Gethsemane stort slægtskab med Albr. Dürers version i Lille kobberstikpassion
1508 (jfr. i øvrigt Ø.-L øgum p. 1769), Petrus-Malkus i tilfangetagelsesscenen moder vi
bl.a. i et † kalkmaleri i Å kirke fra 1571 (DK. Bornholm p. 156), hudstrygningens ikono
grafi genfindes hos den med Løjttavlen samtidige »Meister von Cappenberg« (sml. Peltzer,
Köln, Handbuch der Kunstwissenschaft II, 1917, p. 465), og endelig kan der gøres op
mærksom på den morsomme overensstemmelse mellem Pilatus-scenen på Løjt-tavlen og
de naive kalkmalerier i Brons (Tønder amt. p. 1225), der viser, at samme forlæg har
været til stede. 24 Restaurator fandt, trods ihærdig eftersøgning, ikke spor af lasur.
25 Det sidste ord må, ifølge meddelelse fra professor ved Kbh.s universitet, Peter Jorgen
sen, snarest opfattes som forkortelse for »Gott«. 26 Jfr. rgsk. (note 8). 27 På nord
fløjens bagklædning maledes: »Altertavlen er istandsat af Niels Termansen væsentlig paa
Nationalmuseets Bekostning. Arbeidet fuldforles i September 1938. Knud Roland-Hansen deltog i Arbeidet«. 28 1868 fik guldsmed P. J. Petersen 54 mrk. for kalken (Åbenrå
amtsarkiv: Journalsager 1865 XVI nr. 2 og Åbenrå provstearkiv: 1866—69. Visitats
beretninger). 29 Boje 2834, Schoubye 16, Stierling 789. 30 Åbenrå amtsarkiv: Visitatorialsager C II, 2 nr. 368. 1765. Kircheninventarium etc. 31 Åbenrå amtsarkiv:
Journalsager 1857 XVI nr. 52. 32 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1859 XVI nr. 2.
33 En fontekumme, 76 cm i tvm., uden udsmykning, med lodrette sider og bred skråfas
forneden står som blomsterpotte i gården »Valhalla«s have. Hvidkalket. — En anden,
dog muligvis et trug (?), nærmest uregelmæssigt syvkantet og ligeledes med lodrette
sider står i købmand Brinks have i Barsmark. 34 Brev fra I. H. Riis 30. jan. 1922, i
NM. 35 Inde i stolen er malet: »Pulpitur, stolegavle og prædikestol med himmel af
dækket og repareret for Nationalmuseet 1943—44. Knud Roland-Hansen«. 36 »Hejmdal«
13. jan. 1944. 37 C II, 2 nr. 361. Udskrevet og meddelt af Jes Holdt. 38 Åbenrå amts
arkiv: Visitatorialsagcr C II, 2 nr. 361. 1722 1827. Loit etc. 39 RA. Tyske kane. indl.
afd.: D 54. ca. 1730 1848. 40 SJvM. 1943, p. 186. 41 Jes Holdt p. 217 f. 42 Danske
Atlas VII, 238 og Jes Holdt p. 217. 43 Henning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester, 1950, p. 30, 153. 44 SJyKirkeklokker p. 27. 45 Jes Holdt p. 215. 46 Se Hej
selbjerg Paulsen: Paul Hansens Dagbog, i SJyAarb. 1933, p. 188 f. 47 Om denne sær
prægede præst, se Jes Holdts omtale i Den nordslesvigske Kirke II, 219.
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Fig. 19. Løjt. *Granitbase (p. 1784).

Fig. 1. Rise. Ydre, set fra nordvest.

O. W. 1956

RISE KIRKE
RISE HERRED
irken var i katolsk tid viet S. Laurentius (sml. *altertavle; også i kirkens segl fra
1591 fandtes helgenen) og formodes at have været herredskirke 1 ; den var et bi
skoppeligt patronat 2 og betalte 24 skilling lybsk i cathedraticum (jfr. p. 1718). Til sognet
skal tidligere for Hjordkær kirkes opførelse — have hørt Årslev by 1 . — Ved refor
mationen kom kirken under landsherren, fra 1544 de gottorpske hertuger, fra 1713 21
kongen. Her som andetsteds i det tidligere gottorpske område var menighedens valgret
til en viss grad bevaret.
Ved kirken holdtes Maria Magdalene dag (22. juli) et marked, indtil det 1530 (14. juli)
flyttedes til Åbenrå 3 .
Mellem 1627—29 skal kirken være blevet afbrændt af Wallensteins tropper 4 . Natten
mellem 29. og 30. maj 1893 led kirken atter under en brand; den genindviedes 16. dec.
1894 5 .
Ifølge sagnet skal to jætter have kappedes om opførelsen af Rise og Hjordkær kirker 8
(sml. p. 1817).

K

Kirken ligger forskudt en kende mod syd i sognet. Kløvstensdiger i jord og
cement omslutter kirkegårdens ældre del, mens en udvidelse (1945) mod ø st,

147

RISE KIRKE

1807

Fig. 2. Rise. Plan 1:300. Målt af John Petersen 1956.

uden for diget, hegnes af beplantning. Digerne er omsat 1842—44, da der solg
tes mange kampesten 7 , samt 1874 8 og 1895 9 . Indgangene, fodgængerlåge i nord
og vest, køreport med fodgængerlåge i syd, har banede stenstolper fra 1815 10
med jerngitterfløje (i syd støbte fra 1866/67 8 , ellers smedede og noget yngre). I
udvidelsen to køreporte af træ. — I diget øst for sydporten er der en stor sten
med skålformede fordybninger, og ved lågen i vest er der genanvendt sokkel
kvadre fra kirken.
†Træklokkehus. På nordvestsiden af kirkegården stod der 1704 et solidt
klokkehus, hvis underdel var af eg, mens den (fornyede?) overdel (tag eller
spir) var af fyr; huset, hvori der var ophængt en klokke, målte cirka fem
meter i kvadrat, og både sider og tag var beklædt med fyrrebrædder 11 .
Kirken består af kor (med †apsis) og skib fra romansk tid samt sakristi i
nord, kapel i syd og tårn i vest, alle sengotiske. Et våbenhus i syd og det nævnte
træklokkehus er forsvundne. Orienteringen har afvigelse til nord.
Det anselige, romanske anlæg, hvis apsis blev nedrevet 1721 (sml. p. 1810),
er af granitkvadre. Hele bygningen har haft en ret ensartet profileret kvader
sokkel (p. 1716, fig. 9—10). Flere af apsidens sokkelsten er genanvendt under
korets østgavl, og to er senere indsat i korets nordmur og sydkapellets vest
mur. Skibets vestsokkel er formentlig flyttet til tårnet, men i dette optræder
dels som sokkel og dels i selve muren så mange profilerede sokkelkvadre, at de
115*
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ikke oprindelig kan have haft plads i Rise kirkes romanske anlæg, og det lig
ger derfor nær at antage, at man til tårnets opførelse har fået materialer fra
†Enlev kirke (p. 1829).
Det meget langstrakte kor har haft to vinduer i hver langmur og slutter sig
derved til den nærliggende kampestenskirke i Rabsted (Tønder amt p. 1586),
der også har haft apsis, og til de i samme herred beliggende teglstenskirker.
Begge nordvinduer samt det østre i syd er bevaret; nordvinduerne, som ses
fra sakristiets tagrum, har monolit sålbænk og overligger og måler udvendig
ca. 130×60 cm. 1 skibets godt 5 m høje mure (målt over soklen) spores ingen
oprindelige vinduer, men derimod begge de tilmurede, sokkelbrydende døre;
den store bredde, 155 cm, tyder på, at der har været udvendig fals. Syddøren
var i brug indtil branden 1893.
Tilføjelser og ændringer. Rækkefølgen af de gotiske byggearbejder kan ikke
fastslås, men de må alle henføres til senmiddelalderen.
Korets krydshvælv med stærkt puklede kapper hviler på falsede hjørnepiller,
spidse gjordbuer og retkantede ribber, der mødes om en rund slutsten. — Den
spidse triumfbue er formentlig samtidig med korhvælvingen.
De tre tilbygninger, sakristi, kapel og tårn er alle af genanvendte granit
kvadre og munkesten, der for tårnets vedkommende veksler i rødt og gult.
Sakristiets taggavl har i fodlinien to savskifter og derover forskelligt udformede
blændinger: cirkulære, kvadratiske med korsdeling og kvadratiske med ud
muring af formsten (sml. fig. 1); taggavlen har vistnok altid været dækket af
taget. Forneden i nordmuren er der to små, retkantede lysåbninger 12 , der har
flankeret en †kamin, i øst et vindue fra 1894, som har ødelagt et ældre, fladbuet og i vest en nyere dør. Rummet, som står i forbindelse med koret gen
nem en fladbuet, samtidig dør, dækkes af en krydshvælving med skjoldbue
mod koret; til de andre sider markeres kappernes fødselslinie af et svagt frem
springende løberskifte; kvartsten brede ribber. 1704 var bygningen tækket
med tagsten og spån 13 .
Kapellet på skibets sydside har i gavlen haft et stort, bredt spidsbuet vin
due, hvis prydskifte af løbere ses. Af taggavlen er den nedre del med to savskifter gammel; resten, hvor savskifterne er gentaget i hanebåndshøjde, stam
mer formentlig fra 1840 14 . Vestmuren har et spidsbuet, 240 cm højt vindue,
som dog er blændet udvendig, hvorimod østmuren er vinduesløs, formentlig af
hensyn til et falter, der har haft plads mellem de to fladbuede, 107 cm høje
vægblændinger (sålen er hævet 86 cm over gulv). Rummet, der har spidsbuet
arkade til skibet, dækkes af en samtidig krydshvælving med kvartstens ribber
om diagonaltstillet slutsten. Døren under sydvinduet stammer i sin nuværende
form fra 1894, men en 1796 omtalt »ny dør« 15 må være dens forgænger og er
muligvis indsat, da kapellet blev inddraget i kirkerummet, hvilket formentlig
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Fig. 3. Rise. Indre, set mod øst.
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er sket omkring dette tidspunkt, eftersom kapellet 1802 kaldes »den nye kirke« 16 .
1704 var »das Kreutzhaus« tækket med spåner, spidsen (vel tagryggen) dog
med bly 13 .
Det med skibet jævnbrede tarn er det bygningsafsnit, der er ramt hårdest
af de ødelæggelser, som er overgået kirken. Byggematerialet er omtalt ovenfor,
og hvis den p. 1808 fremsatte formodning er rigtig, kan tårnet tidligst være
påbegyndt efter Enlev kirkes ødelæggelse, der henføres til 1411 (p. 1829). Tår
net blev opført med tre stokværk, men efter 1840 er de to ø verste slået sam
men, og tårnrummet, som endnu 1840 havde en hvælving 14 (hvis helstens for
læg ses), har fået fladt loft. Dette er sikkert sket efter branden 1893, da et otte
kantet spir 17 svarende til det nuværende gik op i luer.
Tårnrummet har en spidsbuet arkade til skibet, i syd et rigt falset, fladbuet
vindue og i vest en 1894 etableret dør, der er kirkens hovedindgang. Adgan
gen til det tidligere mellemstokværk har været i syd enten gennem et trappe
hus eller ad en fritrappe, der har ført op til en fladbuet, nu tilmuret dør østligt i
sydmuren. I de to sammenlagte stokværk ses flere spareblændinger, en brudt
åbning til skibets loft og i nord et fladbuet, oprindeligt glamhul; de øvrige
glamhuller stammer fra nogle af de talrige reparationer, hvorom bl.a. årstal
lene 1757 (i vest) og 1788 (i syd) minder. Andre istandsættelser fandt sted
1814 10 , 1840 14 og 1855 8 , de to sidstnævnte år især på spirklædningen, der var
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af kobber forneden og spån foroven 8a . 1883 solgtes kobbertaget 8 , og spiret be
klædtes med skifer 9 ligesom det nuværende fra 1894.
Apsidens nedrivning fandt sted 1721, da der solgtes »von dem altar Materia
len« for 14 mrk., og kirken repareredes efter regning for 559 mrk. 10 . Korets ø st
gavl, der er opmuret i små sten og med få kvadre, har to indskriftsten af gra
nit, den ene med P P og T T (sml. solur) samt K S (dvs. kirkesvorne eller
kirkeværger) og 1721; på den anden sten står F K P R (Friedrich Kamphøvener, præst i Rise 1706—46). — 1704 var ø stenden meget forfalden 13 .
Kor og skib har spor efter flere sæt vinduer, dels middelalderlige, dels fra
nyere tid. I korets sydmur ses således et 80 cm bredt, fladbuet vindue, der
griber lidt ind i det romanske, samt (på det nuværende vindues plads) et 142
cm bredt, fladbuet og et 219 cm bredt, spidsbuet. I skibets nordmur ses et lille
og to store, fladbuede vinduer, hvis størrelser svarer til de ovennævnte af
samme form.
†Våbenhus. »Das alte Karnhaus«, der må have stået foran skibets syddør,
solgtes 1816 for 34 mrk. 10 . Den fire fag lange tilbygning var tegltækt 1704 13 .
Som nævnt p. 1806 afbrændtes kirken mellem 1627 og 1629, men ødelæggel
sens omfang lader sig ikke fastslå. Muligvis var dog den økonomiske hjælp,
som Rise modtog fra andre kirker 1654—55, foranlediget af istandsættelsen
efter branden 18 . 1744 bevilgede majestæten en generalkollekt til dækning af en
reparation på 729 mrk., og i årene o. 1800 var der forskellige arbejder igang 10 .
En istandsættelse af tag og tagværk 1832—36 erklæredes for godt udført 19 ,
men ikke desto mindre var taget fire år senere i en sådan forfatning, at kirke
gængerne ikke k u n d e sidde tørre under gudstjenesten 20 , øg endnu 1840 gik
man i gang med en omfattende istandsættelse 14 . 1860 fulgte en hovedrepara
tion (L. A. Winstrup), der bortset fra de spidsbuede jernvinduer 21 , som kirken
havde indtil 1893, i det væsentlige omfattede kirkens indre 22 . Et lynnedslag i
kirketårnet, formentlig sommeren 1867, foranledigede en brandskade på 720
mrk. 23 , hvilket dog var for intet at regne sammenlignet med følgerne af bran
den 1893, der lagde kirken, skolen og flere andre bygninger i aske (kronik).
Bygningsinspektør Jablowski var arkitekt for genopbygningen, og kirken gen
indviedes 16. dec. 1894.
Den hvidkalkede kirke præges stærkt af Jablowskis istandsættelse, mest vel
nok i det indre, hvor alt gammelt udrensedes med hård hånd, men også ud
vendig. Flere af de arbejder, der var en følge af branden, er allerede omtalt,
og her skal blot nævnes vinduerne med de kulørte borter, de nygotiske døre,
skifertagene, der afløste teglsten (sml. dog tårnspiret p. 1809 f.), og lofterne med
profilerede bjælker og brædder, hvorpå skablonmalede bladborter, samt gulvene
af hvide og brune lerfliser i rudemønster.
Et solur (fig. 7), 1710, af hvidgrå kalksten, med fordybet indskrift T T S
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Fig. 1. Rise. *Altertavle (p. 1811).
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(sml. korgavl) og M I) C C X, er i ny tid lundet på loftet og opsat på kapel
lets gavl. Et †solur var bestilt 1838 7 .
En †vindfløj på spiret blev repareret og forgyldt 1880—81 8 . Nu krones spi
ret af kors over kugle.
†Kalkmalerier?. Rimeligvis blev der 1894 udført malede dekorationer på
væggene, thi 1901 oplyser en visitatsberetning, at malerierne i kirkens indre
var i en sørgelig forfatning 9 .
INVENTAR
Kirkens indre vidner i sørgelig grad om den brand, der fandt sted 1893, og som øde
lagde hovedparten at inventaret. Reddet blev kun — i delvis molesteret stand — den
gotiske altertavle og prædikestolen, der derefter flyttedes til Thaulow-Museet i Kiel,
samt fontehimlen. der til gengæld sammen med altertavlens kronende krucifiks gik tabt
ved præstegårdens brand 1898. Fonten var det eneste inventarstykke, der ingen nævne
værdig overlast led, og som derfor nu alene repræsenterer det ældre inventar. Det 1894
fornyede inventar fremtræder som en udmærket helbed i nygotisk stil.

Alterbord og -tavle 1894, med fire gammeltestamentlige malerier; kronet af
krucifiks; udført af snedkermester Schmidt, Flensborg, liguren skåret i Oberammergau 24 .
*Altertavlen 25 (fig. 4) er en gotisk skabstavle, oprindelig firfløjet (pentaptych)
fra 1450 1500, hvis predella, to fløje og krucifiks over midtskabet er gået til
grunde, dels ved kirkens brand 1893, dels ved præstegårdens 1898 26 . Den velskårne tavle stammer fra samme værksted som de to bevarede figurer, Petrus
og Paulus, fra den †tavle i Svenstrup (Als Nr.-Hrd.). Til Hammelev-Hellevad 27.
Nr.-L ø gumgruppen er den nært knyttet dog uden værkstedsfællesskab —
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ved mange detaljer hentet fra fælles forlæg både i midtskabs- og fløj reliefferne;
i Golgathascenen kan nævnes røvernes ophængning, den hændervridende
kvinde, de forskellige hovedbeklædninger (»tovrulle-hat« som i Nr.-Løgum)
samt andre dragtdetaljer.
Midtskabet, 176×177 cm, rummer en traditionel Golgathascene, men Kristi
kors udmærker sig ved at være udstyret med tre evangelistfelter, og figuren
er langt elegantere end de øvrige. Yderst til hver side står, uden skille, som i
Hammelev, to helgener nu uden attributter, i nord en kvinde (Katharina?), i
syd sikkert kirkens værnehelgen S. Laurentius, med bog 28 . I de to bevarede
fløje står de 12 apostle, anbragt i vilkårlig orden, til dels ombyttet i forhold til
underskrifterne fra 1775, alle med bog eller bogpose og til dels med menings
løse attributter; kun Johannes, Jakob maior, Petrus og Judas kan sikkert be
stemmes. Efter underskrifterne er rækkefølgen, øverst fra nord: Johannes,
Jakob maior med hammer(!), Bartholomæus med stage(!), Filip, skægløs,
manglende attribut, Andreas med Filips kors(!), Peter med nøgle; nederste
række: Thomas manglende attribut, Matthæus manglende attribut, Jakob minor
med stige(!), Judas med sav og kniv ved bæltet (ombyttet med) Simon med
kølle, og Matthias med bispestav(!).
Plane kølbuebaldakiner foran stavværksvinduer og med stavværks- og fiskeblærenedhæng; rammeværket er overalt skråfaset.
Den nuværende staffering skyldes Jes Jessen 1775; i smalfelterne, med ver
saler, apostlenes navne, og under midtskabet: »Gloria in excelsis deo. Renov.
anno 1775« samt herunder på selve rammen, med skriveskrift: »Sogne Præsten
var den Tiid Hr. Chr. Petersen, Kirkeværgerne Iep Røe, og Lars Pedersen.
Malet af Ies lessen i Aabenraa«. I predellaen fandtes ifølge Haupt et nadverbillede, ligeledes af Jessen. Under den Jessen'ske staffering er bevaret rester af
den oprindelige, blåt, rødt og guld, på kridtgrund. Siden 1895 i Thaulowmuseet,
Kiel, nu på Gottorp slot.
†Alterklæder. 1765 var det gamle klæde af rødt fløjl med hvidt »overslag« 29 ;
et, ligeledes rødt, bar indskriften »Til Forløserens Ihukommelse. J. A. W. 1853« 30 .
Altersølv. Kalk og disk med oblatgemme, skænket 1894 af sognepræst Reuter 24 ,
†Kalk, forgyldt, med indskriften: »Calix Ecclesiæ Ries 1647«, vejede 1 pd.
†Disk »af samme slags«, med indskriften »Ries Kirck«, vejede 8 lod. †Oblatæske,
skænket af pastor Peter Hegelunds (d. 1706) enke, med hendes navnetræk
C H i bunden og i låget »Zur Ehre Gottes wird dieses verehret«; vejede 11 lod 29 .
Sygesæt, af plet.
Alterstager. 1) 1799, af svært messing, 32,8 cm høje med kvadratisk, profileret
fod og kanneleret søjleskaft med »cylinderkapitæl«, på hvis overside er graveret:
»Riis Kirg ANNO 1799 d. 1. Ian.«. 2) O. 1900, nygotiske 31 .
†Brudesmykke omtalt 1765, udlåntes af præsten for 6 mrk. 16 .
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Fig. 5. Hist*. *Prædikestol 1607 (p. 1813).

Døbefont, romansk, af granit, arkadetype, med bladranke under mundin
gens rundstav; 77 cm i tvm. Firkantet fod med hjørnehoveder. Fra samme
værksted som Rabsted (Tønder amt p. 1596), *Kværs m. fl. Blå og rødbrun
oliemaling på bånd og ranker (Mackeprang: Døbefonte p. 307, 312, 321). —
Dåbsfad skænket 1936 32 .
Fontelåg, sikkert fra 1700'rne, men med dekoration fra 1894; ottekantet. I
skabet i sakristiet. — †Fontehimmel, »Taufkrone«, reddet fra branden 1893, men
brændt med præstegården 1898 24 . — †Dåbskjole holdtes af præsten i 1870'erne 30 .
Prædikestol og -himmel 1894; bonet fyr med trekløverafsluttede storfelter,
hvori skablonmønster.
*Prædikestol (fig. 5), med reliefskåret årstal 1607. I de fire fags arkader er
der relieffer af »Salvator mundi«, »Fides«, »Spes« og »Patien«[tia] (Verdens frel
ser, Tro, Håb, Tålmod). Stolens hjørner prydes af kvindehermer, de to yderste
hjørner dog blot med halspilastre. Indskrifter med reliefversaler, i frisen: »Ver
bum domini manet in æternum«, og i postamentfelterne: »Anno 1607 den 12
marti«. Mens opgangen forlængst var forsvundet 1894 9 , ødelagdes himlen med
årstallet 1681 ved branden; kun hængeduen reddedes 24 .
Stafferingen, overvejende med rødt, lysblåt, mørkebrunt, hvidt og guld, samt
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blåhvid marmorering på gesims og fodliste,
hidrører sikkert fra Jes Jessens restaurering
1775. 1796 var stolen anbragt ved skibets
nordvæg 15 ; efter branden overflyttedes den til
Thaulow-museet i Kiel; nu på Gottorp, mus.
nr. AB. 1900.
Stoleværk 1894, med spidsgavle hvori tre
kløver. Et stolestaderegister over de †stole er
bevaret fra 1802 16 .
Pulpitur i vest, 1894.
Orgel 1894, bygget af Marcussen & son og
ombygget af samme 1933; 11 stemmer, lo
manualer og pedal 33 . Kirkens første †orgel
skænkedes 1846 af pastor Wulff 7 ; det havde
først stået i Slesvig domkirke, senere i Løgum
kloster. 1891 udskiftedes det med et fra Helligåndskirken i Kiel 24 ; brændt 1893.
*Bord (fig. 6) med reliefskåret årstal 1577,
E. M. 1959
muligvis til kollektfad. Det er 89 cm højt og
Fig. 6. Rise. *Bord 1577 (p. 1814).
står på tre bladsmykkede volutben, der udgår
fra skaftets nedre, sekskantede del, hvorpå årstallet; bordskive med akantusbladbort, 30 cm i tvm. Sort, med uægte forgyldt ornamentik. I Åbenrå
34
museum .
Tre lysekroner 1894, af messingblik.
Relief af eg, primitiv kopi efter Thorvaldsens Kristus.
Klokke 1894. med nygotisk stavværksfrise og egeblade over slagringen. Frakturindskrift: Am 29. Mai 1893 zerstört durch Feuers Glut. Neugegossen durch
Gebr. Ulrich in Laucha a. U. 1891. Nyophængt ved Aug. Nielsen Roslev 1948.
†Klokke 1631, med indskriften: Hr. Paulus Jacobi, pastor in Ries. Verbum
domini manet in aeternum. Andreas Jepsen in Ries. Deelfaget in Ries Harde.
Jes Thomsen, Peter Rode. Kjerkgeschworen 1631« 24 .

GRAVMINDER
Gravsten. 1 ) Før 1831. Marcus Adtzersen Holtz af Søes, f. 23. aug. 1759, d. <8.
dec.> 18<31, 72> år. Lysgrå kalksten, 181×119, med reliefversaler og -kursiv på
obelisk i rundbueportal; på obeliskens top palmegren i bladkrans, på soklen
kranie over korslagte søjler, hvorunder fordybede versaler: »Mement[o mori]«.
Hulkantprofil uden for tværriflet ramme. Op ad korets nordmur.
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2) O. 1848. Livhusar Niels Jensen 35 fra Calløe i Sjælland, d. 8. juni 1848.
Sandstensplade med fordybet skriveskrift og fraktur, under flag. På kirke
gården.
To †åbne, murede begravelser tilhørende sognepræsterne P. Hegelund, d. 1706,
og Fr. Kamphøvener, d. 1746, omtales 1765 36 .
Kirkegårdsmonument 1920, over faldne fra sognet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Rise præstearkiv: Ca 1. 1748— 1899. Kirkeregnskabsbog. — Cc 1. 1761—
ca. 1814. Kirkeinventarier. — H 1. 1801—70. Protocoll für die Kirchenvorsleher zu Ries.
— H 2. 1896—1921. Rise kirkekronnike. — H 3. 1765—1920. Forskelligt. — Åbenrå
provstearkiv: 1721—1848. Kirkeregnskabsbog for Rise. — 1815—1920. Sager vedr. de
enkelte sogne. Rise. — Åbenrå amtsarkiv: (aflev. fra Kiel) Visitatorialsager C II, 2 nr.
379. 1735—1820. Retr. die kirchlichen Gebäude zu Ries. — C II, 2 nr. 380. 1737—1821.
Betr. Kirche zu Ries, varia. — C II, 2 nr. 382. 1765. Kireheninventarium zu Ries. —
C II, 2 nr. 383. 1771—1802. Retr. Kirchenständen und Begräbnisse zu Ries. — C II,
2 nr. 384. Betr. Ries Kirchenrechnungen. — Åbenrå amtstue: (aflev. fra Kiel) C II, 3 nr.
438. Setzregister der Riesharde 1704. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 19—24.
V. B. nr. 21. 1869—79. Die Kirche zu Ries. — RA. Gottorp D. Jordeb ø ger og lign. Åbenrå
amt 1609—1710. II 1704. — Tyske kancelli indl. afdeling: D. 54. ca. 1730—1848. — Se
i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti i almindelighed p. 1667. — Kirkeklokkecirkulære
1918 (NM). — Museumsindberetning af Chr. Axel Jensen 1910. — Undersøgelse og be
skrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og John Petersen 1956.
Haupt I, 47 ff. — Fru M. Ipland, i Den nordslesvigske Kirke, II, 1948, p. 232 ff. —
N. B. H.: Af Ris Sognekrønike [se ovfr.: Rise præstearkiv: H 2. etc.], i »Hejmdal« 22.
marts 1948.
1 Jensen: Statistik p. 259. 2 Seidelin: Diplomatarium Flensburgense II, 166; jfr.
Quellensammlung VI, 215.— For øvrigt foreligger en pavelig udnævnelse 1491, hvoraf
fremgår, at præstetienden da udgjorde 4 mrk. (»fructus 4 mr.«) (Acta pontificum Danicum
IV, 530). 3 SJyM. 24. årg., 1948, p. 134 f. 4 SJyAarb. 1891, p. 283. 5 Rise præste
arkiv: H 2. 1896—1921. Rise kirkekronnike. 6 Danske Sagn III, 1931, p. 17 og Schmidt:
Kæmpesten p. 343. 7 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1838 XVI nr. 79. 8 Rise
præstearkiv: Ca 1. 1748—1899. Kirkeregnskabsbog. 8a 1704 var spiret dog tækket med
bly oppe og nede og med spån på midten (jordeboger og lign. 1704). 9 Åbenrå provste
arkiv: 1815—1920. Sager etc. 10 Åbenrå provstearkiv: 1721 1848. Kirkeregnskabs
bog etc. 11 Setzregister der Riesharde 1704. C II, nr. 438; jordebøger og lign. 1704.
12 Ved et besøg 1959 fandtes åbningerne tilmuret. 13 Carslen Petersens privatarkiv:
Saml. ang. kirker i Sønderjylland, jfr. jordebøger og lign. 1704. 14 Åbenrå amtsarkiv:
Journalsager 1840 XVI nr. 19. 15 Åbenrå amtsarkiv: Visitalorialsager C II, 2 nr. 383.
1771—1802. Retr. Kirchenständen etc. 16 Rise præstearkiv: H 3. 1765—1920. For
skelligt. 17 If ø lge Jensen: Statistik I, 259 skal det ottekantede være opsat, efter at
det tidligere »spidse« brændte 1627. 18 Skast præstearkiv: Ca 1. 1638—1861. Kirke
regnskabsbog for Skast. 19 Åbenrå amtsarkiv: 1. v. Tillisch's arkiv. Kirke-, skole- og
konsistorialsager nr. 204, Åbenrå provstearkiv: 1835—65. Visit at sberetninger 1835—45,
Visitationsprotokol f. Åbenrå og Løgumkloster provstier. 20 RA. Tyske kanc. indl.
afd. D 54. VII. ca. 1730—1848. 21 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1859 XVI nr. 2
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og 1862 XVI nr. 57. 22 Åbenrå provstearkiv: 1835—65. Visilatsberetninger. 23 Bylderup præstearkiv: Bb. 1851—70. Indgåede skrivelser. 24 Note 5, jfr. »Hejmdal« 22.
marts 1948. 25 Matthaei: Sehnitzaltäre p. 100 f., 121, 124, 138, 174 ff. dat. til ca.
1460—80. — Walter Passarge, i Schlesw.-Holst. Jahrbuch 1928, p. 19: kort efter år
hundredets midte. 26 De to fløje fandtes ikke 1856 (Åbenrå amtsarkiv: Journalsager
1862 XVI nr. 57). 27 Haupt I, 47 skriver, »mest beslægtet med Hellevad«, men der
kan kun påvises en overfladisk lighed og intet værkstedsfællesskab. 28 På Haupts tid
endvidere med krumstav(!). 29 Åbenrå amtsarkiv: Visitatorialsager C II, 2 nr. 382.
1765. Kircheninventarium. 30 Åbenrå landrådsarkiv: V. B. 21. 1869 79. Die Kirche
zu Ries. 31 Herpå graveret skriveskrift: »Otto Georg Grauer weiland Pastor in Wilstrup geb. in Ries am 14. Oktober 1818 gestorben daselbst am 23. August 1900« og »Ma
thilde Grauer geb. Nonne«. 32 Skænkel »Sct. Laurentius Kirke i Rise 1936 af Sogne
præst Carl Christian Kallenbach Pedersen. Kransen [dvs. bronzekransen, hvori fadet
sidder] af hans Søster Nanna«. 33 Organist- og Kantorembederne, red. at Axel Buchardt,
1953, p. 208. 34 Under bordpladen står på påklistret seddel: Rise Kirke ? Juli 1932 . . .
35 Krigergrave p. 72 f. med afbildning. 36 Note 16, samt Abildgaards dagbog p. 152.

E. M. 1956

Fig. 7. Rise. Solur 1710 (p. 1810).

Fig. 1. Hjordkær. Ydre, set fra sydøst.

O. W. 1956

HJORDKÆR KIRKE
RISE HERRED
omfang stammer sognet fra o. 1520 og er dannet af det gamle Enlev
Isitsognnuværende
(se †Enlev kirke p. 1829) samt områder fra nabosognene Rise, Bjolderup og
Hellevad (se denne p. 1737). Kirken skal if ø lge Niels Heldvad 1 være påbegyndt S. Mat
thæus' dag [21. sept.] 1520 og fuldført 1522. Ved reformationen kom den under lands
herren, fra 1544 de gottorpske hertuger, fra 1713— 21 kongen (sml. prædikestolshimlens
våbner p. 1825); menighedens valgret bevaredes dog delvis som ved de andre gottorpske
kirker (sml. f.eks. Løjt p. 1782).
Angående skader ved krigshandlinger, se p. 1818 og †kirkekiste p. 1826.
Om kirken går forskellige sagn (jfr. †kalk p. 1823, klokke p. 1826), if ø lge een version
af det samme sagn blev kirken efter uenighed om pladsen — bygget, hvor en hjort
havde natophold 2 , ifølge en anden version 3 , hvor en hjort var blevet dræbt; sammesteds
omtales også det vanlige sagn om underjordiskes flytning af byggematerialer. Endnu et
sagn beretter, at kirken hverken fik tårn eller spir, fordi en jætte, der opførte Rise kirke
øm kap med opførelsen af Hjordkær, blev sidst færdig og derfor væltede Hjordkær tårn
med sin murske 4 .

Kirkegården hegnes af omsatte kampestensdiger med hækbevoksning; den
vestre del er en udvidelse fra 1911 5 , og indtil da stod vestdiget umiddelbart
vest for klokkehuset. Der er nu køreport med fodgængerlåge i nord og øst,
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Fig. 2. Hjordkær. Flan 1:300. Målt af El. M. 1956.

begge af banede granitstolper med gotiserende støbejernslåger fra 1861 6 . En
kirkegårdsplan fra for 1859 7 viser porte til alle fire verdenshjørner samt i nord
tillige en låge til kroen. Portene i øst, syd og vest må være identiske med hen
holdsvis Årslevporten, Søderup-Alslevporten og Kassøporten, der alle opregnes
1641. Både den søndre port, som fornyedes 1641, og den nordre fra 1637 var
overdækkede og helt af træ. Store reparationer på indgangene fandt sted 1643
og 1646 8 , efter at de svenske ryttere dels havde sønderslået, dels opbrændt
porte og døre 9 . Ifølge jordebogen 1704 var der fire murede porte.
†Kirkeriste. 1637 nævnes Årslev kirkeristdør og 1648 den søndre 8 .
Et †halsjern anskaffedes 1637 8 .
Et fritstående klokkehus af træ (fig. 3) er rejst på en lille forhøjning (et »varp«,
dvs. opkastet høj eller en gravhøj 10 ) nordvest for kirken (i kirkegårdens tid
ligere nordvesthjørne). I sin nuværende form er det opført 1793, da skibets
tagrytter måtte nedtages (p. 1820). Dette årstal samt initialerne H T S, der
skal stå for bygmesteren Hans Thomsen, Søderup 3 , er indhugget på den del
af konstruktionen, som bærer klokkebommen. Klokkehusets kvadratiske plan
har forneden en sidelængde på 3,55 m, højden over syldstenene er 3,35 m, og
materialet er dels fyr, dels genanvendt eg, som antagelig stammer fra tagryt
teren. Det bærende skelet består af fodrem, vægstolper og hammerbånd sam
menbundet med løsholter, skråbånd og foroven kopbånd til bjælkelaget; ad
skillige kopbånd har buet og façetteret underside, og bjælkerne ender med stor
kvartstaf mellem platter. I nord- og sydvæggen er der to mellemfaldende væg
stolper, i øst og vest een, og der er kun konge i det helt fornyede pyramidetag,
som har været kronet af en drejet brand. En af vægstolperne har indskåret
årstal 1829 (måske en ukendt reparation). Beklædningen er lodrette fyrre
brædder med smalle, profilerede dæklister.
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Fig. 3. Hjordkær. Klokkehus 1793 (p. 1818).

O. W. 1956

El ældre †klokkehus, som blev solgt 1748 for 58 mrk. 11 (sml. †tagrytter),
kan følges tilbage til 1633 8 , men må allerede da have været ret gammelt, efter
som nord- og østsiden 1649 fik ny beklædning, der fastgjordes med egenagler.
Klokkehusets ydre form har sikkert svaret til det nuværendes, men taget var
i alt fald 1651 tækket med tagsten 8 . Huset, der var knap fire meter i kvadrat,
af eg forneden og fyr foroven og beklædt med fyrrebrædder, stod på kirke
gårdens nordvestside, muligvis på samme plads som det nuværende 12 .
Kirken består af et langhus fra 1520—22, et våbenhus fra 1761 og det nævnte
klokkehus fra 1793. To ældre våbenhuse og et klokkehus samt en tagrytter er
forsvundne. Orienteringen er næsten solret.
Det enkle langhus fra 1520—22 (sml. p. 1817) er opført af rå kampesten, men
vistnok med åbninger og taggavle af munkesten (alt teglstensmurværk er senere
ændret). Blandt kampestenene, der skal være taget fra de omliggende høje 13 ,
ses udvendig i kirkens vestgavl en sten med skålformede fordybninger, og ind
vendig i nordmuren blev der ved sidste restaurering iagttaget en sten, som
menes at være forsynet med helleristninger 14 . Bortset fra den fladbuede, ind
vendig falsede syddør er alle oprindelige detaljer udslettet; norddøren, hvis
plads spores, blev tilmuret 1766, da nordmuren fik to vinduer 15 . På vestgav
len er der jernankre med årstallet 1722 16 . Det indre har bjælkeloft, som vel i
hovedsagen stammer fra opførelsen.
Ændringer og tilføjelser. O. 1650—60 synes kirken at have været genstand
for en ret omfattende istandsættelse (sml. også †kalkmalerier). 1652 arbejdede
murmanden 15 dage på kirkens vesterende, og 1663 fik tagværket samme sted
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en omgang. To år senere var turen kom
met til kirkens østende 8 , som dog et lille
århundrede senere blev helt ommuret
(jernankre 1761) i forbindelse med den
hovedistandsættelse, som murmester Lo
rentz Jacobsen, Åbenrå havde akkord
på 15 (sml. våbenhus). Også vestgavlen
må senere have gennemgået reparationer,
bl.a. i forbindelse med tagrytteren; 1867
blev tegltaget omlagt 17 , og kirkens gavle
fik kamme (med fod- og toptinder), som
fjernedes 1952.
Våbenhuset foran kirkens syddør er det
tredie på stedet og opført 1761 af Lo
rentz Jacobsen (sml. kirkens østende).
†Våbenhuse. Tømmeret fra det »gamle
karnhus« solgtes 1634, men købtes til
bage året efter, hvorpå håndværkerne
gik i gang med at rejse et nyt, af udmu
O. W. 1956
ret bindingsværk og med tegltag 8 ; dette
Fig. 4. Hjordkær. Vejrhane (p. 1821).
våbenhus var meget medtaget 1761, og
da det tillige var meget trangt — og gjort endnu trangere ved opstilling af
munderingsskabe, fik man tilladelse til at udvide det to alen 15 , hvilket resulte
rede i opførelsen af det nuværende.
†Tagrytter. Over skibets vestende blev der efter en indsamling 1747 opsat et
»tårn«, men da dette allerede 1793 fik store revner, måtte det nedtages 3 , og en
del af tømmeret synes genanvendt i det fritstående klokkehus (p. 1818). 1767
omtales rytteren som et lille, blytækt klokkehus 15 .
Tagværket med korte spærstivere og to lag hanebånd er fra 1520—22, men
afstivet med en langstol 1606 (indstemmet årstal). Bortset fra enkelte fyrre
bjælker (fornyede?) er alt udført i eg, af ringe kvalitet (spinkelt, bomkantet,
skævtvokset og knastrigt).
Kirken står hvidkalket og med tegltag 18 . Vinduesåbningernes nuværende
form og trækarmene med blysprosser stammer fra 1952, da den restaurering,
der var påbegyndt 1943 (ved arkitekt Jep Fink), afsluttedes (ved arkitekt H.
Mundt). Det var vistnok 1943, at den ganske nette skablonbemaling på rum
mets bjælker blev overmalet, mens murstensgulvene (træ i stolestaderne) 19
stammer fra 1952.
Solur 1762, af sten, med indskriften »Soli Deo Gloria«, årstallet og initialerne
L I (sml. Uge p. 1848; muligvis for bygmesteren Lorentz Jacobsen).
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Fig. 5. Hjordkær. Indre, set mod ø st.

1821

O. W. 1956

Forgyldt vejrhane (fig. 4) over kugle, nu på skibets vestgavl, men muligvis
udført til tagrytteren 1747. En †vindfløj med årstallet 1867 sad indtil 1952
over våbenhusets gavl3.
†Kalkmalerier. I forbindelse med sidste istandsættelse blev der på væggene
iagttaget rester af kalkmalerier, vaser, blomsterranker, krydsskraveringer etc.,
muligvis udført af Johan maler, Åbenrå, der 1655 fortingede om at male væg
gene på begge sider, oven og neden i kirken, et arbejde, som varede 19 dage8.
En skablonbemaling forneden på væggene, udført efter 191020, er overkalket.

INVENTAR
Inventaret bærer præg af hovedrestaureringen 1942 ff., ved hvilken lejlighed gamle
farver fremdroges på altertavle og prædikestol (P. Kr. Andersen), stolegavlene blev
gjort lige høje, ny alterskranke opsattes — en gammel alterskammel til altergæsternes
indtagelse af vinen »genopdagedes« — og nyt orgel i moderne linier anskaffedes. Præstestolen og en nyere lysekrone forsvandt for at give plads for moderne væglampetter.

Alterbord, muret af munkesten, vistnok udvidet i syd og nord. Kun bagsiden,
126 cm fra korets østvæg, er delvis synlig, 91 cm høj over nuværende (hævede)
gulv, med en lille, 15 cm dyb, aftrappet og foroven stumpvinklet niche, 43×28
cm stor. Forneden i bagsidens murværk, lige over gulvet en mørnet bjælkeDanmarks Kirker, Åbenrå amt

116

1822

RISE HERRED

162

stump, ca. 100 cm lang, 14 bred. På de tre sider
dækkes bordet af moderne fyrretræspanel med
frisefyldinger,
†Alterklæde var 1693 nyt, af rød dug med frynser 15 .
Altertavlen (fig. 5) er en firsøjlet renæssancetavle
fra begyndelsen af 1600'rne, nær beslægtet med
Sørup 1603 (Landkr. Flensburg) og Bylderup (Tøn
der amt p. 1612), med tilsætninger (storfigurerne og
akantusvingerne) sikkert fra 1693. Storsøjlernes rigt
profilerede postamenter har løvehoved på forsiden,
ædelstensbosser i syd og nord. De flade bojler på
den kvartrunde postamentgesims er smykket med
små englehoveder over beslagværk, af storfrisens
bøjler har de yderste løvehoved, de inderste dia
demhoveder. Uden for de tre topstykker står småstatuetter af musicerende engle. Alle felter har sik
P. N. 1927
Fig. 6. Hjordkær. Alterstage
kert oprindelig været glatte, med malerier i stor(p. 1823).
og topfelt og indskrifter i sidefelterne. Allerede
1638, 1639 og 1642 måtte Peder Snedker fra Åbenrå forfærdige og lime på
altertavlen 8 . 1693 nævner regnskaberne en reparation af alteret, hvortil maler
og billedhugger fordrede 20 rdl. 15 , og 1694 fik billedhuggeren 8 mrk. 8 Der kan
næppe være tvivl om, at disse udgifter hentyder til fjernelsen af de gamle re
næssancevinger, påsætteisen af stor- og postamentvinger i fornem storakantus
samt opstillingen af de to figurer i storstykkets sidefelter, Salvator mod nord
og Petrus (fig. 7) mod syd, tydeligvis begge skåret i det Peter Petersen'ske værk
sted i Tønder. 1780 er der en regning på 253 mk. fra maler Jes Jessen, Åbenrå 6 .
Denne gang drejede det sig om fornyelsen af altermalerierne: i storfeltet Nad
veren (Haupt), i topfeltet Ecce homo og i postamentfeltet Jesu dåb, midtbil
ledet senere erstattet af en velsignende Kristus, signeret C. N. Schnitger,
Schleswig 1889. I øvrigt meddeler regnskaberne, at tavlen 1842 blev ferniseret 21
og 1875 restaureret 22 . 1953 fremdroges den oprindelige staffering på kridtgrund
under fernis og lak på partiet over storgesimsen (malersignatur S. Volquardsen),
mens en dertil afpasset staffering fra o. 1700 (sikkert 1693) fremkaldtes på tav
lens øvrige del, hvor den oprindelige kridtgrund var afskrabet; tavlen står nu
med smukke, brogede farver og meget guld; beslagværket på storgesimsens
underside er malet sort i eet med bunden 23 .
Altersølv. Kalke. 1) Fra begyndelsen af 1500'rne, formentlig fra kirkens grund
læggelse, men ændret og med bæger fra 1704. Oprindelig er den ret lave, sekstungede fod, hvor et par huller viser, at der har været et pånittet krucifiks.
Standkanten, med bredt, hulet led mellem to smalle hulled og kraftige lodde-
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spor, kan være oprindelig, men i så til
fælde har kalken sikkert haft en kraftig,
karnisformet fodplade (som f.eks.Varnæs, Lundtoft-Vis hrd.). Også de seks
kantede skaftled med stiliserede blade
og den ret store knop, der på over- og
underside har forskelligt udformede
stavværksornamenter, snart med, snart
uden fligeblade, er oprindelig. I de
fremspringende rudebosser læses med
minuskler: »ihesus«. Bægeret, der hviler
i en støbt kurv af stiliserede blade, er
sikkert fra 1704, da guldsmed Asmus
Christoffersen i Åbenrå (Bøje p. 170)
fik 24 mk. for »omforandring« af kalken,
plus 5 rdl. 1 mk. 8 sk. 8 , Tilhørende disk,
svarende til Kværs (Lundtoft-Vis hrd.)
fra 1704 og udført af Asmus Christof
fersen. På randen er der et fliget cirkel
kors, i bunden et skødesløst indpunslet
O. W. 1956
firpas med gotiske storblomster i svik
Fig. 7. Hjordkær. Altertavlen, detalje (p. 1822).
lerne. 6,5 cm i tvm. — Begge dele ude
af brug. 2) Berlinerplet i bastant stilforvirring med tilhørende disk. I brug.
En † kalk, der stammede fra †Enlev kirke, skulde ifølge sagnet hidrøre fra de
underjordiske (kronik).
Oblatæske 1704, trind, 11,8 cm i tvm., med let hvælvet låg, der har flad, i
kanten bølget krave. På låget graveret kursiv: »Christan(!) Albrecht Thomesen
— Metta Thomesen, Anno 1704, Gott Zu Ehren und Der Kirch Zu Zier«, ifølge
kronikken skænket af Toldsteds ejer, C. A. T. (d. 1722) og hustru, Metta von
Günderoth (d. 1713). Under bunden to ens mestermærker: A C, for ovennævnte
Asmus Christoffersen (Bøje 1201).
Vinkande 1864 6 , af københavnsk porcelæn, sort, med guldkors.
Sygesæt af plet.
Alterstager (fig. 6), sengotiske, sikkert fra kirkens grundlæggelse (1522) og
nøje svarende til Hoptrup (Haderslev amt p. 370), der dog har mistet sine
løver, og Handewitt (Landkr. Flensburg) m.fl. Af meget lyst malm, 39 cm høje.
†Messehagel, anskaffet 1642, af sort fløjl med »guldposamenter« 8 .
†Brudesmykke holdtes 1765 af præsten 24 .
†Messeklokke, middelalderlig, sikkert fra kirkens grundlæggelse, skriftløs. Tvm.
14,8 cm. Endnu 1927 på loftet.
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Allerskranke (arkitekt H. Mundt), med
svære »renæssancebalustre« af træ.
Alterskammel (fig. 8) til nadvergæsterne,
med malet årstal 1676. I overensstem
melse med den i Sønderjylland til vor tid
bevarede skik stod der to skamler ved
altret; på den nordre knælede altergæ
sterne een efter een og modtog brødet,
hvorefter de gik bag om altret og modtog
vinen, knælende på den søndre. Under
fem lag maling fremdroges en rødmar
morering med hvid fraktur i sorte skrift
felter: »Heilich, Heilich, Heilich Ist Der
Herr Zeboat (!) Alle Lant sint seiner
Ehren voll, Anno 1676«; i gavltrekan
terne et hvidligt englehoved på sort. —
En yngre maling med Luc. 22, 20: dette
er mit blod, viser, at den bevarede
O. W. 1956
skammel har været den søndre, mens
Fig. 8. Hjordkær. Alterskammel 1676
skammelen til modtagelsen af brødet er
(p. 1824).
forsvundet. I korets sydøsthjørne.
Døbefont (fig. 9) af granit, med cylindrisk kumme, kun 72 cm i tvm.,
uden anden pryd end en rundstav på den korte, omvendt keglestubformede
hals, ganske svarende til Asserballe kirkes kumme (Als sdr. hrd.), ligesom en
af samme form findes i Wanderup (Landkr. Flensburg) 25 ; foden er blot en retkantet plint med kort skaftcylinder. Tidsfæsteisen af fonten er problematisk;
foden er i alt fald ikke romansk, kummen kunde være det, men er det næppe.
Begge dele kan være gjort til kirken ved dens grundlæggelse 1522; men 1642
noteredes en udgift til øl til dem, der hentede »døbsteenen oc deken aff Apenraae« 8 . Højde 94 cm.
Dåbsfad af tin, skænket 1699, med sjusket graverede versaler mellem palmegrene: »Dieses habe ich und meine liebe Fraur(!) Got zu Ehren und den heiligen
Tauf zum Ziradt gegeben. Iohan Runnau, Meta Runnau. Anna(!) 1699«. Giverens
navn [også han var tolder og ejede Toldsted (kronik)] har først været graveret
i indskriftens begyndelse, men er dels hamret, dels slebet bort. Tvm. 62,3—
62,4 cm. Tre stempler, hvert i sin oval, to gange bomærke (som 4-tal med lodret
streg over den forlængede tværlinie) flankeret af D M, og mellem de to et nælde
blad (dvs. at gørtleren har haft; sit hjemsted i hertugdømmerne). Udbedret for
60 mk. 1879 26 .
†Fontehimmel. Til det 1642 i Åbenrå hentede »deken« (jfr. ovfr.) fik en
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»timmerkarl« betaling for at opsætte
»stillinger« (dvs. hejseapparat) på kirke
loftet 8 .
†Kristentøj holdtes 1765 af præsten 27 .
Prædikestol, et smukt, tidligbarokt
arbejde fra o. 1625—30, på fem fag,
hvoraf de fire danner sider i en ottekantet
polygon, mens det femte er opgangsfag.
I de fem storfelter er der arkader med
muslingeskal i buen over tandsnitgesimsen, som bæres af nøgne kvinde
hermer, hvis arme er volutter, og hvis
skaft dannes af en S-svunget bladspiral;
over bueslaget er der en kartoucheflig,
der til begge sider ender i en langstrakt
øreflip. I hvert felt er der minutiøst ud
P. N. 1927
førte reliefscener, hvis største personer
Fig. 9. Hjordkær. Døbefont (p. 1824).
måler 18—19 cm, mens de mindste kun
er 4—5: bebudelsen, tilbedelsen af barnet, Kristus på korset, med Maria,
Johannes og Magdalene (fig. 10), opstandelsen og himmelfarten; bebudelsen og
opstandelsen (der i omtrent samme form anvendes på Ringerincks prædikestole) efter gængse forlæg. På hjørnerne står apostelhermer: Petrus, Andreas —
Johannes, Jakob major — Thomas, Jakob minor — Filip og Bartholomæus,
nu til dels uden attributter, men med navne i kartoucheskjolde. I de ret høje
postamentfelter er der plattyske bibelcitater med reliefversaler, mens skriftstedshenvisningerne står i de smalle frisefelters kartoucher, f.eks. til felt 3:
»1. Petri 2. Christus heft sulvest unse sunde geoffert an sinen live up dem holte«.
Hængestykker fra 1766 — under opgangsfeltet, med reliefversaler: »Forbedret
1766« (jfr. ndf.) — Fra dette år stammer også opgangspanelet med fire fyldinger.
Den med stolen samtidige himmel har fem frie sider, der er dele af en regel
mæssig polygon, frisefelter som stolens, adskilt af store gitterbøjler. Af de kartoucheformede topstykker er de tre med englehoveder; det fjerde indeholder et
fornemt hertugeligt våben, mens det femte, et tarveligt rigsvåben støttet af
vildmænd, er fra 1766 28 . Samme år bestemtes det, at himmelen skulde gøres
mindre, stolen indvendig beklædes med egebrædder, en due og stjerner forfærdiges samt et nyt opgangspanel udføres 15 .
Stol, himmel og den senere opgang står nu (siden 1953) med deres oprinde
lige, smukke staffering, der åbenbart er tilpasset altertavlen; i opgangspanelet
ses Jes Jessens dekorative blomsterbuketter på sort bund (jfr. Løjt p. 1797) i
grønt rammeværk. 1831 sænkedes stolen otte tommer 29 . På nordvæggen.
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Stoleværket, med gavle og døre fra o. 1775 (om Bjolderup, pag. 1840), er nu
ensartet, med lige høje gavle; men før 1953 var mandsstolene 125, kvindesto
lene kun 108,5 cm høje. Den øverste kvindestol har lidt højere og bredere gavle
smykket med korintiske pilastre, hvis høje postament har tre brede riflinger;
døren er bred, med rokokofylding (jfr. Bjolderup). Heroverfor er der en (fly ttet)
stol, oprindelig tilhørende gården Toldsted 3 , fra 1676, med trekløveragtigt top
stykke over prolilgesims og herunder forsænkede reliefversaler: »Marina Arenkils Anno — Christopfer Arenkil Forstlich S 1676«. Dør med rudegitter i øvre
smalfylding og samme rudegitter i begge øststolenes panel. Toldsted-stolen
stod 1779 i gangen til den nordre kirkedør (ikke oprindelig plads), og »foran«
den var den store, såkaldte »Kassøer Wilbyhof« stol med ni standeiser 15 . Stole
værket har sekundære farver (to nuancer gråt med lidt gult); 1937 var de røde.
Et stolestaderegister fra ca. 1630 er bevaret 8 .
†Præstestol, enkel skabstype, kaldet sakristi, i korets nordøsthjørne 30 .
Orgel 1952, fra Marcussen og søn, Åbenrå, med fem stemmer og eet manual;
i skibets nordvesthjørne. Det tidligere forgel var fra samme firma, leveret 1893 31 .
†Pulpitur. 1656 stafferede Johan maler, Åbenrå, »tabelaturet«, †skrifte- og
fdegnestol 8 . Dette pulpitur erstattedes af et †nyl 1847 32 .
†Munderingsskabe, se p. 1820.
†Kirkekiste, sort, »som polakkerne slog i stykker 1658«, nævnt i inventariet
1670 8 .
Klingpung, nyere, med drejet fyrreskaft. En ældre klingpung med jernskaftholder og fløjelspose, hvorpå broderet: 1857 (klokken borte), er ude af brug.
Bag altertavlen.
Klokke 1582, støbt af Michel Dibler. 1 frisen versaler: »He wert gnedich sin
den geringen und armen und den selen der armen wert he helpen — 1582 iar
godt mi Michel Dibler dat is war«. Over frisen en række af akantusblade, hvis
stilke forbindes i nedadvendte buer. Tvm. 80 cm. Ny ophængning 1950 ved
Aug. Nielsen, Boslev, med præcisionsknebel, der (1956) har forårsaget et slag
hul af omtrent samme dybde som den gamle knebel i ca. 400 år.
Ifølge kronikken gik der om klokken, der »in der Gemerkung Grön gegossen
sein soll«, det sagn, at mens støbningen stod på, kom en rytter på en sort hest
og kastede noget i formen, hvorved klokken har fået sin klare klang.
Ligbure, sort, af stigeform, med årstallet MDCCLI. På loftet.

GRAVMINDER
Mindetavler. 1) Andres Chr. Dinsen fra Tolsted, faldet ved Isted 25. juli 1850,
begravet i Fahrenstedt. Malet tavle med oval laurbærkrans om marmorfelt med
fordybet kursiv og fraktur. På nordvæggen, omtrent midt i kirken.
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2) Jürgen Callesen fra Aarslev, d. i
Troyes 1870. Sort kalkstenstavle i kraftig
profilramme af sandsten; fordybet an
tikva. I væggen nord for alteret.
På alteret stod 1874 to †blikskjolde til
minde om Jep Hansen »Pastor hieselbst«,
d. 1860 3 .
Grausten. 1) O. 1804. Hieronymus
Grauer, sognepræst til Jordkiær, d. 2.
Aug. 1804, 66 år, 10 mdr. og 9 dg.
Olandsk kalksten, 182×120 cm, med
reliefversaler, store pyntebogstaver og
fraktur inden for tværriflet ramme. Nederste halvdel af stenfladen tom. På
kirkegården, syd for kirken.
N. E. 1956
2) O. 1806. Johannes Ratenburg, f. i
Fig. 10. Hjordkær. Prædikestol, storfelt
Redsted 19. nov. 1774, sognepræst i Ierp(p. 1825).
sted i fire år, siden præst i Iorkieri 11 mdr.,
d. 26. iuni 1806 . . . »Til Erindring af hans Hustru Matthia Hedewig Ratenburg«.
Som foregående, 178×114 cm, men med trerillet. ramme. Ved siden af foregående.
†Gravsten. O. 1681. Gregorius P. Synderhovius, »Pastor Allhie«, 5. marts 1681
»entschlaffen« i sin alders 49., sit embedes 20. år, og hustru, Marina, d. □, samt
en søn, Petrus Synderhovius, d. 5. jan. 1667, 3 uger gammel, og en dødfødt
datter. Våbenfelter med blomstrende hjerte og fugl. Oprindelig foran alteret,
senere inden for indgangsdøren (omtalt her 1874) 3 .
†Gravplader af eg. 1) »Anno 1626 den 12. Octrobris is . . . Herr Jacobus
Andreae . . . entschlaffen«, 77 år. Romærkeskjold med I A. Foran alteret.
2) 1638. »Her soffuer i Herren . . . Mette Jacobs Dotter . . . d ø de d. 21de
Junij Anno 1638 udi sin alders 29 aar«. Ved siden af faderens. Begge plader om
tales 1874 3 som borttaget ved en restaurering, hvorefter de anvendtes som gulv
i klokkehuset.
Kirkegårdsmonument, 1923, for 38 sogneboere, faldet 1914—18.
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Tyske kancelli indl. afdeling: I). 54. ca. 1730—1848. Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå
provsti i almindelighed p. 1667. — Chronik und Statistik der Kirchengemeinde Iordkirch von Pastor Joh. Heinr. Höck. 1889 (ved embedet). — Synsforretning 1921 (NM).
— Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen
1910, P. Nørlund 1927 (inventar) og P. Kr. Andersen 1943 (forundersøgelse af inventar),
1945 (prøveafdækninger, prædikestol) og 1953 (istandsættelse af inventar). — Under
søgelse og beskrivelse ved Elna Moller og Erik Moltke 1956.
S. Abildgaard: Dagbog 1776, p. 152 f. — Haupt I, 35 f. — Frode Gribsvad: Sønder
jyllands ældste Kirkebog, kronik i »Hejmdal« 24.—25. juni 1927. — C. Bøgh og C. O.
Rauff, i Den nordslesvigske Kirke II, 256 ff. — P. Kr. Andersen: Lidt om Hjordkær
Kirke, kronik i »Flensborg Avis« 31. juli 1953.
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Sylva Chronologica circuli Baltici, II, Hamburg 1624, p. 46. 2 Danske Sagn III,
1931, p. 291 f., nr. 1312. 3 Hjordkær præstearkiv: Cc 1. 1765—1893. Kirkeinventarier.
4 Danske Sagn III, 1931, p. 17, nr. 19. 5 Hjordkær præstearkiv: Bd 7. Sager til aktfortegnelsen etc. Sager vedr. kirkegården. 6 Hjordkær præstearkiv: Ca 2. 1757—1869.
Kirkeregnskabsbog. 7 Kirkegårdsplanen (ligger ved rgsk., note 6) viser også den gamle
skole, der indtil 1859 lå på kirkegårdens sydøsthjørne. 8 Hjordkær præstearkiv: Ca 1.
1630—1765. Kirke- og fattigregnskabsbog m.m. 9 1859 sattes »et stykke kirkegårdsvold, hvor den gamle skole stod« (note 6). 10 Muligvis den gravhøj i kirkegårdsdiget,
der hos Trap p. 447 omtales søm nogenlunde bevaret. 11 Åbenrå provstearkiv: 1721—
1848. Kirkeregnskabsbog etc. 12 Jordeboger og lign. 1704. 13 Jensen: Statistik I,
265. 14 Oplyst af kirketjener Edi Hansen, der meddeler, at billedet forestiller en pløj
ende mand med forspand af to »hjorte«. 15 Hjordkær præstearkiv: H 1. 1693--1888.
Ang. kirken etc. 16 En uspecificeret reparation fandt sted dette år (note 11). 17 Åbenrå
amtsarkiv: Journalsager 1868 nr. XI, G. 5. 18 Danske Atlas VII, 239 siger, at kirken
var blytækt og med tårn. If ø lge arkivalierne synes kirken at have haft tegltag i hvert
fald tilbage til 1651 (note 8). Det i Danske Atlas nævnte tårn (tagrytter) var blytækt,
og dette er måske årsagen til den tilsyneladende fejlagtige oplysning om kirkens tag.
19 1842 var der kun »den bare jord« under stolene på nordsiden (Åbenrå amtsarkiv:
Journalsager 1838 XVI, nr. 79). 20 Fandtes ikke dette år ifølge et fotografi af S. A.
Claudi-Hansen (NM). 21 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1838 XVI, nr. 79. 22 Åbenrå
landrådsarkiv: V. B. nr. 16. Die Kirche zu Jordkirch. 1869 79. 23 Indskrift på prædi
kestol: Aar 1952—1953 er altertavle og prædikestol istandsat under Nationalmuseet ved
Peter Kr. Andersen. Medhjælper var B. Abildgaard Iense[n] og I. Iohnsson. 24 Åbenrå
amtsarkiv: Visitatorialsager. C II, 2 nr. 359. 1765. Jordkirch Kircheninventarium.
25 Fonten tidsfæstes her som: vel tidlig-gotisk. 26 Hjordkær præstearkiv: Bd 9. Sager
til aktfortegnelsen II 13. 1773—1920 etc. 27 Åbenrå amtsarkiv: Visitatorialsager.
C II, 2 nr. 360. 1776—1828 etc. 28 Billedskæreren fik 9 mk. 1767 (note 6). 29 Åbenrå
amtsarkiv: 1. v. Tillisch arkiv. Kirke- skole- og konsistorialsager nr. 117. 30 Ses på
foto 1910 (NM). 31 Hjordkær præstearkiv: Bd 13. Sager til aktfortegnelsen II 15.
1743—1920 etc. 32 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1847 XVI, nr. 58.
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irken — også kaldet Guld(e)lev 1 — er nævnt i et udateret dokument 2 fra årene
1279—83, men forekommer ikke i Slesvigbispens cathedraticumlister (o. 1436 og
o. 1509), hvilket for så vidt ikke modsiger Niels Heldvads meddelelse 3 om, at kirken
1411 blev afbrændt af Erik af Pommerns soldater. Ifølge kong Valdemars jordebog 4 var
Søderup kongelev; på kongsgården her døde Sven Estridsøn 1074. Muligvis har kirken
været kongeligt patronat?

K

Selv om kirken, hvis nøjagtige plads ikke kendes 5 , er gået til grunde ved
krigsbrand, må murene dog have stået ubrændte tilbage. Under Rise kirke
(p. 1808) er den formodning fremsat, at det store antal profilerede sokkel
kvadre i denne kirkes tårn er hidført fra Enlev kirke. Er dette rigtigt, må
Enlev have været opført af granitkvadre og / eller rå kamp med en til Rise
svarende sokkel. — Ang. sagn om †alterkalk, se under Hjordkær p. 1823.

KILDER OG HENVISNINGER
1

Se f.eks. Trap: Slesvig II, 342 (jfr. note 5). 2 Diplomatarium danicum 2. rk. II,
nr. 389. 3 Sylva Chronologica circuli Baltici II, Hamburg 1624, p. 46. 4 Sv. Aakjærs
udgave II, 83, 194. 5 Museumsindberetning 1954 af Olaf Olsen [forgæves eftersøgning
efter »Guldelev kirke« i Rise sogn].

Fig. 1. Bjolderup. Ydre, set fra sydøst.

N. E. 1956

BJOLDERUP KIRKE
RISE HERRED
irken skal i katolsk tid have været viet Jomfru Maria 1 . Cathedralieumafgiften ud
gjorde 24 skilling lybsk ( j f r . p. 1718). I kong Valdemars jordebog nævnes Soderup (i det
nuværende Hjordkær sogn) som krongods 2 ; derimod er det ganske usikkert, om Søn
derjyllands gamle landsting, Urnehoved, har ligget her 3 . Ved reformationen kom kirken
under landsherren 4 , fra 1544 de gottorpske hertuger og efter 1713/21 kongen, dog
som ved de ovrige gottorpske kirker — med delvis bibeholdelse af menighedens gamle
valgret. 1627 blev kirken afbrændl. 5 . Fra Bjolderup stammer den ældste bevarede for
tegnelse i Sonderjylland over kirke- og præstejord (1443 ff.) 6 .

K

Kirken ligger på en højning og er synlig vidt omkring i det flade sogn. Den
store kirkegård, 1868 7 udvidet mod øst og 1920 8 mod nord, hegnes i øst og vest
af jordfyldte kampestensdiger med hække, i syd af et indvendigt jorddækket
kløvstensdige i cement og med trådvæv; i nord er der i stedet for dige en bred
læplantning. I sydvest er der een, i øst to låger og i syd, ud for våbenhuset, en
køreport flankeret af låger, alle med jerngitterfløje mellem stenstolper; disse
indgange er antagelig fra 1851 9 og 1872 8 . Tidligere fandtes der murede og over-
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Fig. 2. Bjolderup. Plan 1:300. Målt af John Petersen 1956.

dækkede indgangspartier, vistnok i alt lire, hvoraf den ene med koreport 10 ;
det var antagelig den, der blev nedbrudt 1822 11 .
†Kirkeriste. 1747 købtes egetræ til vestre rist; 1757 og 1813 omtales tre riste 8 .
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, vestforlængelse og tårn
fra gotisk tid samt et våbenhus fra 1816 foran kirkens syddør. Et ældre våben
hus på samme plads, samt et kapel og et sakristi på kirkens nordside er ned
revne. Orienteringen har ret stor afvigelse til nord.
De tre ældste afsnit hviler på en profileret granitsokkel (p. 1716, fig. 11—15)
hvis lidt forskellige udformning måske skyldes flere byggeperioder. Murene er opført af rå kamp med hjørner og andre detaljer af granitkvadre; muligvis hører også
munkesten hjemme blandt de oprindelige materialer (sml. nedenfor). Over vå
benhuset ses den meget ujævne kampestensmur, som først i nyere tid har fået
et udjævnende pudslag. Murhøjderne over sokkel er henholdsvis ea. 3,85, 4,7
øg 5,2 m. Den store apsis, hvis noget forhuggede sydvindue er i brug, har spor
efter et vindue på tilsvarende sted i nord. Koret har haft to, skibet formentlig
tre vinduer i hver langmur; af disse er ialt fire nordvinduer bevaret. Korets
måler udvendig 135×62—67 cm, og sålen er hævet 235 cm over soklen; de til
svarende mål for skibet er 140×68—72 og 240 cm. Korets østvindue har vist
nok stik af krumhugne kilesten, men ellers vides intet om vinduernes opbyg
ning. Et brud i øvre sokkelskifte på korets sydside tyder på, at der her har
været en †præstedør. Af skibets to døre er den nordre blændet; den bryder det
øverste sokkelskifte, og på det underste, som danner tærskel, er profilen ikke
ført igennem; udvendig er døren rundbuet, indvendig retkantet. Syddøren,
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som er i brug, er rundbuet med retkantet
lysning; udvendig er døren omdannet, og
her skal tidligere have stået to †søjler 12 .
Triumfgavlen, der har en brudt åbning
til korets loft, er af rå kamp, hvorimod
korets østgavl er af munkesten i munkeskifte (sml. apsishvælv), forneden stærkt
røde, foroven rød- og gulflammede. Denne
gavl er stærkt ildskørnet og sodsværtet,
hvilket formentlig skyldes branden 1627.
Det indre står glatpudset. Apsisbuen
er falset og uden kragbånd ligesom den
vistnok udvidede og forhøjede korbue;
den sidste har (helt ny?) skråkantsokkel. Apsiden dækkes af en halvkuppel
P. N. 1927
hvælving, som er af munkesten og hel
Fig. 3. Bjolderup. Våbenhus 1816 (p. 1834).
sten tyk. Apsidens tagrum er utilgænge
ligt, og det er derfor vanskeligt at afgøre, om denne hvælving og korets tag
gavl skyldes ændringer (efter branden); såvidt det kan skimtes gennem en lille
åbning, er apsidens overvægge af rå kamp.
Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen kan næppe være ældre end 1300'rne.
Materialet er rå kamp (med mange indtrykkede småsten i fugerne) og munke
sten; det sidste materiale er benyttet i den glatte taggavl, der står velbevaret
med sine skrå taglinier. Indvendig i gavlen står murværket med ridsefuge. Den
eneste bevarede enkelthed er et nordvindue, der i form og mål efterligner kir
kens ældre vinduer.
Det store, men ret lave tarn skiller sig ved sin indretning ud fra mængden.
Under dets vestmur er skibets (for anden gang udflyttede) vestsokkel genanvendt. Til murværket er der benyttet røde og gule munkesten i bælter på to
skifters højde foruden lidt rå kamp. Ud for skibets tagskæg er der et gult
bælte på otte skifters højde, og hele klokkestokværket er udelukkende af gule
sten. Tårnrummet har mod øst en spidsbuet arkade med overgribende stik og
i sydmuren et meget stort vindue med helstensstik og prydskifte af bindere;
dette vindue, som muligvis er samtidigt med hvælvingen (sml. nedenfor), er
afløst af et mindre.
Tårnrummet dækkes af en yngre, men formentlig middelalderlig krydshvælving med halvsten brede, trekløverprofilerede ribber, som helt forneden kun er
kvartsten brede og retkantede. Hvælvingen hviler på forlæg, der er hugget ind
i murene, og den har afløst et †bjælkelag, som har ligget ca. een meter under
hvælvkappernes issepunkt. Den stærkt ommurede og ændrede trappe 13 i syd-
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Fig. 4. Bjolderup. Ydre, set fra nordøst. Efter tegning af Heinrich Hansen 1858.

øst har rundbuet underdør med bredt spidsbuet spejl, rund spindel (8 em) og
loft af fladbuede binderstik. Trappen, der er tilgængelig fra tårnrummet, fører
nu til mellemstokværket, men tidligere udmundede den under tårnrummets
bjælker, gennem en (fladbuet?) dør, som ved hvælvslagningen måtte forhøjes
tillige med trappen. Før dette skete, kan trappen kun have givet adgang til et
†pulpitur i tårnrummet; herfra må en stige have ført videre til mellemstok
værket. I dette stokværk har man planlagt en kamin, men den er ikke blevet
fuldendt; en høj, fladbuet blænding i nordmuren er i virkeligheden et røgfang,
hvorfra der udgår en skorsten, som er ført igennem til tårnets murkrone. Blæn
dingen er 62 cm dyb, dens bund ligger ca. 50 cm over bjælkelaget, og i siderne
er der ubenyttede, stående fortandinger. Sydmuren har foruden trappens over
dør en lille lysåbning og en fladbuet spareblænding; vestmuren er fornyet.
Klokkestokværket har i hver mur to glamhuller, der i øst og nord står uæn
drede, med fladbuet lysning i fladrundbuet fals. Udvendig har de været flan
keret af cirkelblændinger (sml. fig. 4), men flere er ødelagt ved skalmuring;
mellem de gamle glamhuller er der en aftrappet rudeblænding, og over dem er
der to savskifter. På tårnets vesthjørner findes to svære støttepiller, der er
istandsat 170414 og 194815. Murankre med årstallene 1707 og 1748 på syd- og
vestmuren refererer til nogle af de store tårnreparationer16. — Det yngre firtil ottekantede spir står siden 1900 med skiferbeklædning; før den tid omtales
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Fig. 5. Bjolderup. Indre, set mod ø st.
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både spån 17 (foroven) og bly 18 (forneden, sml. fig. 4). Også inden kirkens
brand 1627 må spiret have været helt eller delvis blytækt, thi i hvælvingslommerne blev der 1843 fundet store mængder af bly 19 , som må være løbet ned.
mens spiret brændte.
Våbenhuset (fig. 3), »det nye karnhus«, foran skibets syddør er opført 1816 8 ,
i krydsskifte og med en stor empireindfatning om den fladrundbuede døråb
ning. I portalfeltet er der en sandstenstavle med (tidligere forgyldt) indskrift:
Salige ere de som hore Guds ord og bevare det. To spidsbuede vinduer i østmuren er nyere. I en gul mursten forneden i dørens østre karm er indhugget
PIBA 1757; denne sten kan stamme fra forgængeren, der fik en ny gavl dette
år 8 . Det forsvundne våbenhus har efterladt sig et tagspor under det yngres
tag. I dette, der 1704 er omtalt som karnhuset 14 , var der 1796 en kalkgrav,
og det var sikkert også her, man 1775 opførte en skorsten (†kamin) til bly
støbning 8 .
Et †sakristi har beskadiget korets nordsokkel. Det er nævnt 1704, og var da
forsynet med en skorsten (kamin) 20 . 1748 var det helt bygfældigt 21 , og året
efter solgtes alle materialer fra den nedbrudte bygning for 202 rdl. 8 .
Et †kapel på skibets nordside stod i forbindelse med kirken gennem en spids
buet arkade, som er bevaret i tilmuret stand (sml. fig. 4). Stikket springer
eirka en halv sten frem i forhold til nordmurens flugt, og dette fremspring har
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Fig. 6. Bjolderup. Indre, sot mod vest.

tjent som vederlag for en hvælving. Arkaden er tilmuret i ret sen tid, og derfor
er det muligt, at kapellet er identisk med den 1704 omtalte »Rønne« på sakri
stiets vestside, der tillige siges at stå mellem kirken og sakristiet 20 .
Tagværkerne er alle af fyr og stammer vel i hovedsagen fra genopbygningen
efter branden 1627. Over skibets ø stende står dog et par spærfag af eg, med
skrå spærstivere og to lag hanebånd, som må være rester af det ældste tagværk.
Tårnet og våbenhusets gavl står i blank mur med hvidtede detaljer, mens
resten af kirken er hvidkalket. Alle bygningsafsnit er nu tækket med skifer,
men i 16—1700'rne var tagbeklædningen en blanding af bly, spån og tegl 20 . Alle
åbne vinduer har spidsbuede støbejernsrammer, der ligesom det glatpudsede
indre og gipsloftet stammer fra en istandsættelse 1867 f. 22 . Gulvene er af fir
kantede, gule og grå fliser i våbenhus og midtgang, af små, sekskantede i koret,
af cement i apsis og af træ i stolestaderne. — Et material- og kedelhus i nord
er opført i ny tid.
Et solur af kalk- eller sandsten fra 1700'rne(?) 23 , med forgyldt indskrift:
»Latet ultima« (»den sidste [time] er skjult«) og spejlmonogram C T (måske E
eller I). Over våbenhusdøren.
En vejrhane på spiret er rimeligvis identisk med den, der 1768 fik ny stang 8 .
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†Kalkmalerier. Ifølge Danske Atlas (VII, 240) blev foruden altertavlen og
prædikestolen også væggene malet 1697, »men som den da værende Amtmand
i Apenrade [Günderoth] troede at dette Malerie var en Satire paa ham, fordi
Maleren havde forestillet Dievlene i Helvede som Ugler, og han just førte en
Ugle i sit Vaaben, bragte han det endelig med megen Møye saavidt, at Maleriet
blev overkalket«; det skete efter præstens død 1702 24 .
INVENTAR
Inventaret præges af de efter branden 1627 — der kun levnede alterbordet — anskaf
fede dele, først og fremmest den rige barokaltertavle (1639) og den tilsvarende prædike
stol; hertil kommer døbefonten fra 1642, de velbevarede rokokostolestader og nord
pulpiturerne, det ældste fra 1776 og med religiøse malerier (sml. Løjt) af Jes Jessen,
Åbenrå. En smuk runegravsten fjernedes fra kirken 1841. Alt inventar nymaledes 1934
(malermester Nielsen, Bolderslev).

Alterbord, middelalderligt, vistnok af tegl, med forhøjelse 1867/68 22 på ca. 45
cm; pudset og hvidtet.
Alterforhæng af rødt klæde med maskinbroderier.
Altertavlen (fig. 7-9), et velskåret arbejde fra 1639, er fra samme værksted som
den tre år yngre prædikestol (og formentlig døbefonten fra 1642), arkitektonisk
opbygget, men med bruskbarok ornamentik. Råde altertavle og prædikestol
er henført til Flensborgsnedkeren Claus Gabriel 25 ; men mens prædikestolen
meget vanskeligt kan indpasses blandt hans arbejder, er figurerne på alter
tavlen nærbeslægtede med storfigurerne på Sottrup prædikestol fra 1642 (Søn
derborg amt), et arbejde der ifølge kirkeregnskaberne er udført af denne
billedskærer. Den mulighed foreligger derfor, at Claus Gabriel, som i årene
mellem 1635 og 1642 arbejdede på inventariet i Glyksborg slotskapel 26 , har
udført altertavlens figurer, mens resten samt prædikestol (og font) er gjort i et
andet værksted. Det bør dog betones, at figurskæringen såvel i altertavle som
i prædikestol er ringere end på Sottrup prædikestol. I storstykkets sidefelter
står Kristus med verdenskuglen og Johannes Døber, mens de fire evangelister
står dels på storvingernes konsoller (Lukas, Johannes), dels på gesimsen. Top
feltet flankeres af dydekaryatider, Tro og Håb. Topfiguren må være fjernet, da
alterbordet forhøjedes. I gavlstykkets kartouchefelt reliefskåret: »An(n)o 1639«.
De oprindelige malerier, med olie på træ, i stor- og topfelt forestiller Nadveren
og Kristus som smertensmand; i postamentet et senere indsat maleri, Kristi
dåb (efter Merians bibel 1627) flankeret af rokokoornamenter. Staffering, sort,
med noget rødt, grønt og guld fra 1868 27 muligvis på grundlag af en opmaling
1765 8 , der dækkede farver fra 1697 (jfr. †kalkmalerier); fra 1868 7 stammer også
skriveskriften på storgesimsen: »Siehe, das ist Gottes Lam« etc., »Das Blut Jesu
Christi« etc. 1. Joh. 1, og »Alle Propheten haben geweissaget bis auf Ioh.«.
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Fig. 7. Bjolderup. Altertavle 1639 (p. 1836).
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Altersølv. Kalk, skænket 1686 (jfr. disk), svarende til Holbøl (Lundtoft-Vis
hrdr.) og Sottrup (Sønderborg amt) fra samme værksted og som disse sammensat
af ældre og nyere dele. Ældst er knoppen, fra slutningen af 1500'rne, med gen
nembrudte stavværksvinduer (overst firpas i cirkelfelt), der til dels dækkes af
de sekskantede skaftleds rige profiler; på knoppens kant er der englehoveder
adskilt af småkugler. Foden er af almindelig barokform, sekstunget med til
svarende lodplade og lille, støbt, pånittet krucifiksfigur på graveret kors. Med
loden samtidigt bæger, hvilende i en bladkurv, der næsten skjules af en sjusket
lodning. På foden mestermærke, sammenskrevet HM i symmetrisk skjold 28 , for
Flensborgguldsmeden Hinrich Mathiesen, og lødighedsmærke 22. Højde 22,5
cm. Disk med graveret cirkelkors og graveret kursiv på undersiden: »Ao 1686
Ist Dieser Kelck zu Nutzen Der Gemeine In Biolderup verfertiget, und der
Pastor H. Nicolaus Börnsen hat selbigen zur Ehre Gottes übergülden Lassen
Mit 5 Ducaten«.
Oblatæske og vinkande skænket 1895 af Botilla Iørgensen og Maria Kjestine
lørgensen »Iolderup«, stemplet: Franz Reinecke, Hannover. Det trykte inven
tarium (1763 med tilføjelser indtil 1871) nævner en †oblatæske af træ, mulig
vis den, der anskaffedes 1810 8 , samt to †vinkander af ler.
Danmarks Kirker, Åbenrå amt
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Sygekalk, anskaffet 1834 8 , med gotisk skriveskrift
graveret på det store bæger: »Christi Blod renser os
af alle vore Synder«. På standkanten Åbenrås by
stempel (tre fisk) og mestermærke: Petersen (Bøje
1226). Højde 8,6 cm. Glat disk, ingen vinflaske.
Mierstager. 1) Gotiske, med ret flad, hvælvet fodog lyseskål, der gennem et bredt hul-led går over i det
svagt koniske cylinderskaft; een skaftring med spids
ovalt tværsnit; tre fødder med dyrepoter. Højde 30
cm. 2) Skænket 1735, svarende til en lang række sta
ger i Haderslev og Tønder amter, bl.a. Tinglev (Tønder
amt p. 1650), der er skænket 1730 af nedennævnte ægte
par. Lav, klokkeformet fod, slankt skaft med større,
midtdelt kugle mellem to og lo mindre, og flad, konkav
lyseskål. På fodskålen indprikket skriveskrift: »Anna
Peterssens Selig: Christen Petersens Nach Gelassene
Wittwe aus Tingeleff Anno 1735.« Højde 36 cm.
N. E. 1956
Gipsfigur, Thorvaldsens Kristus, tidligere på alter
Fig. 8 Bjolderup. Altertavle,
Lukasfigur på nordre storbordet, nu opstillet på triumfvæggen mod nord 29 .
vinge (p. 1836).
†Brudesmykke. Under præstens accedentier næv
nes 30 , at præsten for hver trolovelse får 3 thl. (7 mrk. 8 sk.); »men er
deri indbefattet Gebyret for Brudesmykket, som Præsten ikke mere [1871]
holder«.
Messeklokke, sengotisk, skriftløs, højde 26, tvm. 27 cm, ophængt i klokkestokværket. 1763 nævnes, at den tidligere hang over kysterens stol 31 . »Indtil
1930, og så langt man kan huske tilbage, blev der ringet med den, når præsten
før gudstjenestens begyndelse gik ind i kirken« 32 .
Alterskranke 1868, halvrund, med svære træbalustre.
Døbefont 1642 8 , vel fra samme værksted som altertavle og prædikestol, af eg,
godt 1 m høj over gulvet, i hvilket den er nedmuret, med firkantet, af fire
dobbeltvolutter dannet fod, kort, firkantet skaft med stort »kapitæl«, der har
hjørneknopper og på hver side nedadvendte barokbøjler; et sekskantet led med
vekslende englehoveder og bosser danner overgangen til den sekssidede, næsten
kugleformede kumme, hvor firpasformede felter veksler med ovale, indfattet
i flade barokornamenter. I felterne stærkt opfriskede malerier af de fire evan
gelister i halvfigur, Markus til dels dækket af frakturskrift. I det femte fell
nyere fraktur, det sjette revnet og grønmalet. Sekundær rød, hvid og grøn staf
fering. Låg med knop. Under korbuen.
Dåbsfad, samtidigt med fonten, af messing, med drevne frugtklaser og blade
på kanten, der har randforstærkning. Tvm. 32 cm. Dåbskande, skænket 1919.

179

BJOLDERUP KIRKE

1839

— 1871 holdt præsten alene »Christentøi« til 6, 9
og 12 Sgr. (8, 12 sk., 1 mrk.), »enhver kan vælge
efter eget Godtbefindende« 33 .
Korbuekrucifiks fra o. 1725 34 , på kors fra
1841 35 ; den 121 cm høje figur hænger ret dybt i
armene, har åbent snoet tornekrone om det let
sænkede hoved; lukkede øjne, kort, glat fuldskæg,
lændeklæde om dobbelttov, overlagte fødder. For
nem anatomi. Hårdt restaureret. Naturlig, bleg
legemsfarve, sort skæg, gyldent hår, gylden torne
krone og lændeklæde. Over korbuen. Et ældre,
ganske enkelt kors ligger på loftet.
Prædikestol (fig. 10), jævnaldrende med og til
dels fra samme værksted som altertavle og font,
oprindelig opstillet ved skibets sydvæg, men
1867/68 22 flyttet til sydøsthjørnet, hvorved opgangsforholdene ændredes, og et fag (nr. 6) blev
fjernet. Stolen er nu på fem fag, hvoraf de tre
midterste springer frem som karnap. I de rigt
udstyrede barokfelter er der relieffer: 1) synde
faldet, 2) bebudelsen, 3) hyrdernes tilbedelse
(fig. 10), 4) Kristus på korset mellem Maria og
Johannes, 5) opstandelsen og 6) himmelfarten
(nu ophængt på skibets sydvæg med rester af
N. E. 1956
Fig. 9. Bjolderup. Altertavle, Jo
faget). På hjørnerne 10 apostelhermer. I frisefel
hannes D ø berfigur i søndre sidefell
terne er der bruskkartoucher med reliefskårne
(p. 1836).
skriftstedhenvisninger, mens postamentfelterne,
der flankeres af varierede masker (jfr. fig. 11), indeholder plattyske vers med
reliefversaler, f.eks.: »De Slang bedrog dat Wif / Eva den Man vorforet / das
er di Sund beging / daher al Ungluck ruhret« eller felt 4: »Christus heft sich im
Dodt gegeven / dat wi dorch en soholn(!) ewig leven«. Af hængestykkerne er det
under bebudelsen fornyet i 1700'rne. Under bunden udsavede bøjler, der mødes
på en stor kugle. To nyere, drejede støttestolper. Opgang, jfr. ovenfor. Portalen
med tilhørende dør, begge med riflede pilastre og bosser, døren med arkade i
øvre fylding, er nu ophængt på tårnrummets nordvæg. Samtidig himmel; mel
lem de bruskede topstykker står englebørn med lidelsesredskaber; en korsbærende engleherme er nu placeret på sydvæggen over prædikestolsfeltet. Staf
feringen, der svarer til altertavlens, går som denne tilbage på en opmaling fra
1765 8 (jfr. også †kalkmalerier), og herfra hidrører frakturskriften i himmelens
frise, tyske skriftsteder, karnapfeltet med »Neu gemahlt Ao 1765«. Det samme
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årstal findes på dørfløjen, der i fyldingerne indeholder malerier af Kristus og
Moses, samt »Nymalet 1934«, nemlig da døren blev nedtaget fra loftet og op
hængt i kirkerummet.
Stoleværk o. 1775, ganske svarende til Hjordkær (p. 1826) også hvad angår de
to østligste, fornemmere gavle på nordsiden med den brede rokokodør, mens
pilasterpostamenterne i modsætning til Hjordkærs er riflede og svungne. Kir
ken, der 1868 havde 504 stolestader, hvoraf 219 var mandsstole, mens 201 var
kvindestole, ansøgte det nævnte år om at lade navnene på staderne overmale,
for at stolestadefordelingen kunde blive mere demokratisk 36 . Efter at »Forskjønnelsen af Bjolderup Kirke« 1868 var tilendebragt, var der 276 pladser i
mandsstolene, 224 hos »Fruentimmerne« foruden de to hele stole, som hørte til
præsteembedet 37 . Alle gavle er nu udvidet med to ca. 4 cm brede lister, samtidig
er sæderne gjort bredere og ryglænene skrånende. Den sekundære maling står
i brune og grå farver.
Præste- og degneslol i korets sydvesthjørne, sammenbygget og sammenstyk
ket af forskellige paneler, hvoraf det (yngre) med krydsende rudegitter over
højfyldinger med svære barokprofiler stammer fra en tidligere præstestol, mens
det (ældre) panel med skrå sål i fyldingerne, men 1700tals udsavede balustre i
de øverste fyldinger kan stamme fra en »lukket stol«. Som skillevæg tjener
panel fra den ældre præstestol. Udsavede rankeværkstopstykker, dels over de
sammenstødende panelstykker, dels over skillevæggen, det sidste sted med
malet spejlmonogram M C P (mag. Christian Posselt [senior], præst 1739 71).
1765 arbejdede Christian snedker i Uge 9 dage på prædikestolen og skriftesto
len 8 . Maling som stolestaderne.
Lille skummel af fyr, med udsavede vanger. I oversiden indskaret: »B.H.S.
in B[jolderup?] Ao 1772«.
†Dørfløj bar ifølge Danske Atlas (VII, 210) årstallet 1638.
Pulpiturer langs skibets nordvæg, det ældste fra 1776 f. 8 med malerier fra
1778 8 og muligvis fra 1793 38 , det yngste (og vestligste) fra 1881 (til erstatning
for de stole, der gik tabt ved orglets opstilling) 39 med olietryk i fyldingerne.
Det første pulpitur, der indtil 1907 39 var dobbelt så bredt som nu, har opgang
fra vest, det sidstnævnte fra øst. Det gamle pulpitur er, som de tilsvarende i
Løjt, ganske enkelt, nu på 16 fag adskilt af glatte pilastre med profilbase og
-kapitæl og uden frise- eller postamentfelter. Støbejernssøjler. 1778 fik maler
Jes Jessen 430 rdl., og 1793 fik maler Mads Nissen Smidt i Åbenrå 69 rdl. for
»kirkeloftet«s malerier 8 . Malerierne, der i hovedsagen svarer til Løjts pulpiturmalerier (p. 1799) strækker sig fra Evas skabelse til Jonas' frelse fra hvalfisken;
dette felt er nu anbragt på triumfmurens østvæg mod nord, men sad tidligere
på pulpiturets østende. Under malerierne overmalede frakturindskrifter. På
pulpituret star samtidige bænke og en samtidig lukket stol med vinduesåbnin-
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Fig. 10. Bjolderup. Prædikestol, detalje (p. 1839).

P. N. 1927

ger (der aldrig har indeholdt skydevinduer) mod syd og vest og dør i vest. Ud
savet, gennembrudt ranke-topstykke. Sekundære farver (brune).
Orgel med nygotisk façade, leveret 1881 af Marcussen og son, Åbenrå; 13
stemmer, eet manual, pedal; trædes. I tårnrummet, hævet op i stolestadehøjde.
Pengeblok med indskåret »Anno 1727« på den ottekantede fod; den ligeledes
ottekantede overdel er udkraget og stærkt jernbundet og med jernlåg; tre
cylinderlåse. I våbenhuset.
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Klingpung, med skaft fra 1780, klok
ke fra 1798 og læderpose fra 1867 8 .
Bag alteret. I brug til 1927 29 .
To salmenummertavler til al skrive
numrene på med kridt hænger i korel.
To ligbarer, den ene sikkert fra
1700'rne, den anden fra 1800'rne, beg
ge enkle, svære og store; af stigeform.
På våbenhusloftet.
Ligvogn fra slutningen af 1800'rne.
†Tårnur. 1753 fik urmager Chr. Pe
tersen Dachmann i Uge betaling for
den nye viser, og 1773 fik W. Green 12
rdl. for opsyn ved reparation »an der
Glocke« 8 .
Klokke 40 , støbt l682 af Claus A sinus
sen, Husum. Versalindskrift på legemet
i rektangulær kuglestavramme, hver
linie flankeret af et lille englehoved:
»In Nahmen der heiligen Dreieinigkeit,
Got zu Ehren und der gantzen Ge
meine
in Kirchspiel Bioldertip zu Nut
N. E. 1956
Fig. 11. Bjolderup. Prædikestol, detalje
zen zur Zeit H. M. Trogilli Arnkiel
(p. 1839).
Probsten in A., H. Nicolai Boerensen
Pastorn
in
B.,
II.
Caspari
von
Saliern
Amtsc[h]reibern in A. goes mich Claus Asmussen, Husum Anno 1682.—Gleich
wie ein Phonnix aus der Asschen entsprossen / so bin ich durch Fevwr wieder
neu gegossen«. Foran sidste indskrift to englehoveder og pelikan med unger.
På modstående side krucifiks med Maria Magdalene ved korsets fod, til siderne
to medaljoner med englehoved. Fire tomme frisebånd mellem opadvendende,
spidse blade og krydsende rundbuer med bladværk. Hankene er maskesmvkkede. Overordentlig fin støbning. Tvm. 107 cm. Ny, uskøn ophængning 1939
ved Aug. Nielsen, Boslev. ved hvilken lejlighed klokken drejedes.
Gammel klokkestol af eg med dobbelte skråstivere (de ydre fornyet i fyr); på
et sekundært tværbræt fordybede versaler: G G D K S S M DCC IX HS RR
MPS KS (bogstaverne foran årstallet sikkert initialer i en sentens eller et fromt
ønske, f.eks. Gebe Gott der Kirche Seinen Segen ell. lign.).
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†Epitaf. Ifølge Danske Atlas (VII, 240) har der i kirken været et epitaf over
præstekonen Margrete Elonore Posselt (d. 1743).
Tre †mindetavler over tre sogneboere faldet i den fransk-tyske krig. Nedtaget.
1947.
*Grausten. Romansk, med reliefruner: »ketil urnæ ligir hir«(»Kæld Urne ligger
her«). Granit, trapezformet, med let hvælvet overflade, 186×71 cm (ved hoved
enden), tykkelse ca. 15—27 cm. Indskriften står i en tværlinie ved stenens
hovedende med runernes fodender mod denne. Fladen optages i øvrigt af et
stort, nu ret slidt livstræ-kors med tre rødder (mød stenens fodende) og fire
okseformede blade. Stenen lå i begyndelsen af 1700'rne som dørtrin til kirken,
1841 kom den til museet i Kiel og er nu på Gottorp slot 41 .
†Begravelser. 1732 hedder det: Der er i hvert fald to begravelser i kirken; de
tilhører »die alte Reit-Voiglin Maria Bundesen og Lorentz Anderssen« 8 . 1763
siges, at den murede, i to rum delte, åbne begravelse foran alteret holdes af
kirken 31 .
Kirkegårdsmonument 1921 for 51 faldne sogneboere i krigen 1914- 18. Syd
for skibet.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå, Bjolderup præstearkiv: Ba 3. 1705 1864. Forordningsprotokol og stolestadefortegnelse 1869. — Bb. 5. 1802—1919. Sager til aktfortegnelsen, læggene 11 9 og
11 10. — Bb 7. 1737 1919. Sager til aktfortegnelsen II 13. — Ca 1—4. 1595—1656,
1740—1927. Kirkeregnskabsboger. — Cc 3. 1767. Bjolderup kirkeinventarium. — H 5.
1838—1946. Diverse. — Åbenrå provstearkiv: 1721 1848. Kirkeregnskab for Bjolderup.
1814—1917. Sager vedr. de enkelte sogne, Bjolderup. — Åbenrå amtsarkiv: Visitatorialsager (aflev. fra Kiel) C 11, 2 nr. 346. 1746—1819. Betr. Bjolderup. Verschiedene
Kirchensachen. C II, 2 nr. 347. 1754—62. Betr. Bjolderup. Begräbnisse und Kirch
hof. — C II, 2 nr. 348. 1763—67. Bjolderupper Kircheninventarium. C II, 2 nr. 349.
1793—1828. Bjolderup, Kirchenrechnungen. — C II, 2 nr. 350. 1825. Betr. die Auf
bewahrung des auf dem Bjolderuper Kirchhof befindlichen Runensteins. — Åbenrå amtstue: (aflev. fra Kiel) C II, 3 nr. 438. Setzregister der Riesharde 1704. Åbenrå land
rådsarkiv: I pakken V. B. 9—13. V. B. nr. 1 1. 1869—79. Die Kirche zu Bjolderup. —
Torninglen provstearkiv: Sager ang. de enkelte sogne. Rødding-Skrave 1880—1909.
RA. Gottorp D. Jordebøger øg lign. Åbenrå amt 1609—1710. 11 1704 og B 3 I I I . Sager
vedr. kirke-, skole- og fattigvæsen. Bjolderup kirke 1629—1709. Se i øvrigt arkivalier
for Åbenrå provsli i almindelighed p. 1667. Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM).
Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 19.10, med tilføjelser af Poul Norland
1927, Chr. Axel Jensen 1946 (inventar, mindetavler) og P. Kr. Andersen 1933 (notitser
om inventar), 1946 (mindetavler) og 1953 (forundersøgelse af inventar). — Undersøgelse
øg beskrivelse ved Elna Moller og Erik Moltke 1956.
S. Abildgaards dagbog 1776, p. 153. Bjolderup Kirke Inventarium. Udlog i Over
sættelse af Inventariet fra 1763 tilligemed enkelte siden den Tid skete Forandringer, Aa-
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benraa 1871. — Vilh. Boye: Mindetavlerne i Bjolderup Kirke, i »Nutiden i Billeder og
Text«, 4. marts 1877 (udklip i NM). — Haupt I, 21 f. — Jes Sarup: Mindetavlerne i
Bjolderup Kirke, i SJvAarb. 1934, p. 63—111. — H. J. Madsen, i Den nordslesvigske
Kirke, II, 272 ff. — Hans Madsen: Bjolderup kirke, i Bjolderup sogns historie, under
red. af H. V. Gregersen og P. Kr. Iversen, Tønder 1951, I, 58 ff.; jfr. Jens Holdt: Træk
af kirkelivet fra reformationen til vore dage, smst. p. 81 ff.
1 Danske Atlas VII, 240. 2 Jfr. Diplomatarium danicum 2. rk. III, nr. 139. — If ø lge
Knytlinga saga skal Svend Estridsøn være død her 1074. 3 Problemet sidst behandlet
(med litteraturhenvisninger) af II. V. Gregersen i Bjolderup sogns historie p. 18 ff., hvor
tinget søges fastlagt til Bjolderup sogn, og af P. H. Jørgensen: Landstinget på Urnehoved
i Sønderjydsk månedsskrift 1959, hefte 4. 4 Oplysningen (Jensen: Statistik I, 271 f., jfr.
Den nordslesvigske Kirke II, 272), at bispetienden af biskop Valdemar skænkedes til
Løgum, skyldes formentlig en forveksling med Bylderup (Tønder amt). 5 Bjolderup
sogns historie p. 52 f., jfr. P. Lauridsen, i SJvAarb. 1891, p. 268. 6 Jfr. Bjolderup sogns
historie p. 75 ff. 7 Åbenrå provstearkiv: 1866—69. Visitatsberetninger. 8 Bjolderup
præstearkiv: Ca 1—4. 1595—1927. Kirkeregnskabsbøger. 9 Åbenrå amtsarkiv: Jour
nalsager 1851 XVI nr. (57. 10 1757 nævnes den store kirkeport og tre kirkeristdøre,
året efter bly til porten og 1766 tagsten til ristene, dvs. til indgangenes tage (note 8).
11 Åbenrå amtsarkiv: Visitatorialsager C II, 2 nr. 349. 1793—1828 etc. 12 Bjolderup
sogns historie p. 59. 13 1704 var trappen næsten ubrugelig (Åbenrå amtstue: C II, 3
nr. 438. Setzregister etc.). 14 Åbenrå amtstue: C II, 3 nr. 438. Setzregister etc., sml.
jordebøger og lign. 1704. 15 Årstal indridset i cement forneden på sydpillen. 16 1747—
48 indkøbtes 14600 mursten og jernankre til tårnet (note 8). 17 Bjolderup præste
arkiv: Bb 5. 1802—1919. Sager til aktfortegnelsen etc. 18 1803 (note 8). 19 Efter
omsmeltningen var der ialt 109 lispund bly (Åbenrå provstearkiv: 1835—45. Visitationsprotokol for Åbenrå og Løgumkloster provstier). 20 Carsten Petersens privatarkiv;
sml. jordebøger og lign. 1704. 21 Åbenrå amtsarkiv: Visitatorialsager C II, 2 nr. 321.
1736—53. Kirchenrechnungen des Amts Apenrade. 22 Bjolderup præstearkiv: H 5.
1838—1916. Diverse. 23 En indberetn. fra 1927 angiver årstallet 1753. 24 Bjolde
rup sogns historie p. 64 f. 25 Chr. Axel Jensen: Claus Gabriel, i Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark, 1950, p. 24 f. 26 Smst. p. 24 (1636—38 var han soldat). 27 På top
gesimsen står: »Malet af V. A. Volquardsen«. 28 Afbildet i Kunstdenkm. Flensburg p.
581 nr. 3. 29 Bjolderup sogns historie p. 70. 30 Bjolderup Kirke Inventarium . . .
1763, p. 15. 31 Åbenrå amtsarkiv: Visitatorialsager C II, 2 nr. 348. 1763—67. Bjolderupper Kircheninventarium. 32 Bjolderup sogns historie p. 72. 33 Note 30, p. 16.
34 Sml. krucifiks i Flensborg Franciskanerkloster (Kunstdenkm. Flensburg, p. 262, fig.
125), der tilskrives Johan Zimmer, Flensborg. 35 Åbenrå provstearkiv: 1837—48.
Kirkergsk. f. Åbenrå og Løgumkloster amter med Varnæs birk. 36 Åbenrå landråds
arkiv: V. B. nr. 11. 1669 79 etc. 37 Tørninglen provstearkiv: Sager ang. de enkelte
sogne. 1880—1909. Rødding og Skrave (et læg vedr. Bjolderup er fejlagtigt anbragt i
pakken). 38 Åbenrå amtsarkiv: Visitatorialsager C II, 2 nr. 349. 1793—1828 etc.
39 Bjolderup sogns historie p. 68. 10 »For 1945 kendte man ikke i Bjolderup sogn at
ringe med den store kirkeklokke ved solens opgang og nedgang. I stedet slog degnen
»bedeklokken« hver middag, først syv langsomme slag, svarende til Fadervors syv bøn
ner, og derpå efter en lille pause tre slag for den treenige Gud« (note 32). 41 Danmarks
Runeindskrifter ved Lis Jacobsen og Erik Moltke, I, 1942, nr. 14.

Fig. 1. Uge. Ydre med klokkehus. set fra sydøst.

N. E. 1956
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LUND T O F T - V I S HE R R E D E R
irken, hvis værnehelgen ikke kendes 1 , betalte 24 skilling lybsk i ealhedralicum (sml.
p. 1718). I el udateret dokument fra 1279—83 nævnes en sognepræst til Uge 2 , men
1502 synes sognet at have været annekteret Tinglev 3 ; som denne kirke var den el bi
skoppeligt patronat 4 . Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 herlug Hans d. æ. 5 , efter dennes død 1580 de gollorpske hertuger, indtil den 1713—21 kom
under kongen. Menighedens valgrel var dog her som andetsteds i det tidligere hertuge
lige område til en vis grad bevaret.
If ø lge sognepræstens optegnelsesbog 1741 brændte kirken sammen med landsbyen
1627 6 , men genopførtes 1632 ff. 7 (sml. jernankre, taltertavle og prædikestol). Også under
krigene i 1650'erne synes kirken at have lidt skade, selv om der var købl beskærmelsesbrev 8 (sml. alterbord og alterstager).

K

Kirken ligger på en højning sydvestligt i byen og midt i sognet. Kirkegården
hegnes af jordfyldte og bevoksede kampestensdiger, i nord og øst sat af rå
sten, mens kløvede er benyttet i vest, langs det rundede sydvesthjørne, og i
svd. En stribe delvis ubenyttet jord i nord er muligvis den 1712 planlagte ud
videlse 9 . Lågerne i vest og sydøst samt køreporten i syd har smedejernsfløje
(den sydøstre fra 1950) mellem ældre, banede granitstolper. To »døre«, nævnt
1697, blev to år senere ommuret, hvorefter stenene fra de gamle porte solgtes 7 .
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Fig. 2. Uge. Plan 1:300. Målt af Mette Pihler 1956.

1741 var der kun to indgange, port og låge i vest, og en låge i sydøst, begge med
»faldtræ« og riste 6 .
†Kirkeriste i vest og ø st er tidligst omtalt 1691 og 1697 7 ,
Et klokkehus (fig. 1), af træ, ø st for kirken, stammer fra 1939, i hvilket ar
der gennemførtes en hårdhændet fornyelse af forgængeren. Fra denne er der
kun genauvendt få stykker egetømmer 10 , men et fotograli fra 1927 viser, at
det nedrevne klokkehus har svaret til Holbøl fra 1753 (Lundtoft-Vis hrdr.). Dette
stemmer med el årstal, 1757, som stod på en bjælke i det ældre hus 11 . Også lor den
tid havde kirken et tomret klokkehus. Det ældst kendte, der stod vest for kirken,
skal være brændt sammen med denne 1627, hvorelter klokken nogle ar var
ophængt mellem overdækkede pæle. 1685 blev der nordøst for kirken bygget
et nyt, som senere »skubbedes til det nuværende sted« 6 , formentlig der hvor
klokkehuset nu står. Bygningen fra 1685 blev 1703 forbedret på taget 7 og afstivet, inden den, muligvis 1757, ombyggedes helt.
Kirken består af kor og skib fra romansk tid og et våbenhus i syd, som er
senmiddelalderligt, men meget ombygget. Orienteringen har afvigelse til nord.
Den romanske bygning er rejst af rå kamp med hjørnekvadre, der er dårligt
tilhuggede ligesom korets svagt hulede og skibets skråkantede sokkel (p. 1/16,
fig. 16—19). Granitkvadre er ligeledes benyttet til de eneste synlige detaljer,
skibets syddør og triumfbuen. Døren, som har bevaret sin tærskelsten, har retkantet lysning (230×115—120 cm) og rundbuet afdækning indvendig; den
inden 1741 6 tilmurede norddør, der må være delvis ødelagt ved indhugning al
vinduet 1791 12 , spores i soklen. Skibets murhøjde over sokkel er 4,8 m.
Triumfbuen har svagt overgribende stik og godt 15 cm høje, skråkantede
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kragband, hvis underkant sidder 205 cm over nuværende gulv. — Taggavlen
herover er nedbrudt, og kirkens to andre taggavle ommuret.
Tilføjelser og ændringer. Våbenhuset (1691 karnhuset) 7 har nu kun middel
alderligt murværk, af munkesten i munkeskifte, i ø st. De to andre mure er
formentlig fra 1750 (sml. skibets vestgavl). - 1860 blev brandsprojten, der
stod i bygningen, beordret flyttet 13 .
Til minde om genopbygningen 7 efter branden 1627 (sml. p. 1845), blev der
i den nyopmurede, ø stre taggavl indsat jernankre med årstallet 1632 14 . Fra
den tid stammer også tagværkerne over såvel kor som skib; de blev tækket
med resterne al de gamle blvplader samt strå og spån 15 ; det blandede materiale
erstattedes i årene mellem 1727 og 1747 med teglsten 6 .
Skibets vestgavl, der 1675 forbedredes udvendig 7 , blev 1750 helt ommuret 16 .
Foruden årstallet er der på ankrene anbragt flere initialer: I F R (J. Fr. Reusz,
generalsuperintendent 1749—57), F W H (Fr. Wilh. v. Holstein, amtmand i
Tonder 5 1730—67), B P (Balthazar Petersen, provst; i Tønder 1747—87) og
N N (Nic. Nissen, sognepræst 1710—77). — En diagonalt stillet pille på skibets
sydvesthjørne er noget yngre end gavlen.
Tagværker. Våbenhuset har bevaret dele af sit middelalderlige tagværk.
Også koret har et egetagværk af middelalderlig type, men det spinkle, skæve
og bomkantede tømmer, der er anvendt, og den store spærafstand tyder på,
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at tagværket er opsat efter branden tillige med bjælkerne og hele skibets
(senere omsatte) tagværk, som altsammen er af fyr.
Kirken står hvidkalket med cementtagsten fra 1906 17 . Gulvene er af fliser i
kor og våbenhus (henholdsvis sekskantede gule-brune og firkantede gule), af
cement i midtgang og af træ i stolestader. Loftet er gråt, med synlige bjælker.
Solur, af kalksten, med indskrift: Soli deo gloria 1750 og spejlmonogram L I
(sml. Hjordkær p. 1820 og Ensted, Lundtoft-Vis herreder); i våbenhusets gavl.
†Kalkmalerier. 1910 stod kirken med en udsmykning af romaniserende iriser
(langs triumfbue, vinduer og lofter), der formentlig var udført ved den indre
istandsættelse 1896.
INVENTAB
Efter branden 1627 stod alt det indvendige if ø lge Danske Atlas ( V I I , 307) færdigt
1633 (sml. taltertavle, prædike-, † skrifte- og † degnestol); 1694 nymaledes det meste p å
grundlag af en gave fra menigheden (sml. gavetavle), mens en enkelt mand, Knud An
dersen i Flensborg, 1761 bekostede en renovering og staffering ved maler Thorkild Pe
tersen i Løgum 7 ; 1896 forestod maler Nissen en nymaling 12 , der skete efter forskellige
»restaureringer« (bl.a. prædikestol). 1931 fik kirken nye stole og pulpitur; alt inventar
stafferedes 1957 af Ingolf Rojbæk.

Alterbord, muret og pudset, ca. 110 cm højt, 168 bredt og 94 cm fra korets
dækket af malet fyrrepanel fra 1957. 1656—60 »forbedredes alteret«,
der var nedrevet, for 1 rdl. 1741 skriver sognepræst Nic, Nissen, at alteret var
udmuret af rå marksten med kalk 6 .
Et †Alterklæde var 1741 6 og 1782 16 rødt, sidst med gule borter.
Altertavle (fig. 1-5) i akantusbarok, fra 1687, anskaffet for Morten Hansens
gave fra 1685 (sml. gavetavle 1694 p. 1852), malet 1694 6 og ændret 1761. Tavlen
er sandsynligvis udført i det Peter Petersen'ske værksted i Tønder og nær be
slægtet med to tavler fra samme værksted, Rømø kirkes fra 1688 (Tønder amt
p. 1424), og den langt rigere i Tønder Kristkirke, fra 1695 (p. 952). Kamme
værket er af eg, men hele topstykket og alle ornamenter er udført i blødt træ.
Storgesimsens udsmykning er forsvundet sammen med sidenichernes store
evangelistfigurer; rimeligvis 1761 (jfr. staffering) er derfor de to evangelist
figurer, der på storgesimsen har flankeret topstykket, blevet rykket ned i sidefelterne og anbragt på nye, vældige konsoller med reliefskårne navne lor S.
Lucas i nord og S. Iohannes i syd; den store bladroset over deres hoveder er
antagelig udskiftet ved samme lejlighed. Topstykkets kronende figur (Kristus?)
er afløst af en due, af metal, muligvis prædikestolshimmelens hængedue (?).
Søndre størvinges putto horer hjemme et andet sted på tavlen (på topstykket?).
I storfeltet et samtidigt maleri, tempera på træ, af nadveren, efter samme
forlæg som bl.a. Tinglev (Tønder amt p. 1649); kun den sorte baggrund og
ø stvæg,
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Fig. 4. Uge. Altertavle 1687 (p. 1848).

N. E. 1959

klædebonnenes højlys synes sekundært opmalet. Tavlens forrige staffering,
mørk egetræsådring med grågrøn marmorering i sidefelterne, er antagelig ud
ført af maler H. Nielsen 1854, hvis navn og årstal findes på indersiden af postamentskabets lem; denne staffering er muligvis udbedret 1857—58, da nadver
ordene 18 , med hvid fraktur på sort bund, fornyedes 19 . En herunder liggende
staffering: sort rammeværk med grønt og guld på lister, englene i røde
dragter med guldkanter, i predellaen nadverordene, på tysk, med fraktur, fra
1761 7 . På en af plinterne 20 står: »Renov. 1761 H. Kn. Andersen Flensb.« og
herunder »1694« (henvisende til den opr. staffering). 1957 er tavlen blevet kon
serveret af billedskærer Skjold Lund og nystafferet af Ingolf Røjbæk.
Gotisk †altertavle. Ifølge Nic. Nissen 6 fik kirken efter branden (1627) en tavle
med apostle og helgener fra Bylderup, der havde fået en ny altertavle o. 1600.
Denne blev imidlertid taget ned og apostlene stillet ned i kirken, da Morten
Hansen skænkede et beløb til en ny altertavle.
Altersølv. Kalk, nyere, tysk maskingotik; det øvrige, også sygesættet, er af
plet, Det tidligere altersølv brændte 1907 sammen med præstegården 21 , †Tinkalk købtes 1656/60 6 .
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Alterstager, omstøbt 1662 af nogle, der var ødelagt under krigen 6 ; af messing,
28,5 cm høje; bred, flad fodskål og spinkelt skaft med ægled, flad midtknop og
balusterled, samt flad, konkav lyseskål.
†Messehagel omtalt 1741 6 , af mørkerødt, blomstret fløjl med »stukket« kru
cifiks bagpå.
†Messeklokke, ifølge Nic. Nissen brugt ved gudstjenestens begyndelse og af
slutning, men 1741 ude af brug 6 .
†Brudesmykke, for hvilket pastorinden 1784 fik 4 mrk. »a part« 22 .
†Knæles kamler på begge sider af alteret til kommunikanterne (sml. p. 1824),
fra 1645, med navnene Chreisten Jörgensen på den nordre og Anna Chreistens
på den søndre 6 .
Alterskranke, nyere, halvrund, med træsøjler.
Døbefont, romansk, af granit, af ranketype, hørende til gruppen Svenstrup,
Notmark m.fl. (Sønderborg amt); kummen, ca. 80 cm i tvm., har en kraftig
bølgeranke over rundstav med nedhængende buetunger øg herunder en tovstav
ved overgangen til det nedad tilspidsende, trinde skaft; foden forsvundet og
erstattet af cement. På kummens rand huggede linier af bogstav- eller rune
agtig karakter. Oliemalet, gråt på rundstave, ranke og blade; brun baggrund;
herunder ses farver, sikkert delvis fra 1896 23 , sort, hvorpå lagt rødt, der endnu
skimtes på mundingsprotil og tovstav. Ifølge rgsk. 7 betalte Knudt Jürgensen
Lautrop 1694 3 rdl. og 8 sk. for at lade fonten staffere. (Mackeprang: Døbe
fonte p. 334 f.).
Dåbsfad 1927, af kobber. 1741 6 og 1782 16 fandtes intet bækken.
*Fontegryde (?), af messing med kobberbund; på den smalle, ombøjede rand
to trekantede øskener til ophængning; sildebensdekoreret. I Åbenrå museum.
†Fontelag, af træ, med indskriften: »Hans Asmussen 24 K. M. Faget [kgl. Maj.s
foged], unde sinem Leven Husfruwen tho Bolderslef, hebben desen Deckel Godt
thom Eren der K[irche] V[ge] voreret«. Ifølge Nic. Nissen havde Knud Jørgen
sen i Lautrop (sml. font) ladet det staffere ifølge indskrift 6 .
Krucifiks, købt 1868 før 60 dlr. 12 , kopi efter type fra o. 1700, muligvis del
nedenfor nævnte; figuren ca. 110 cm høj, på kors formet som to krydsende
træstammer med bark. Nystafferet 1957, over gråhvidt farvelag. På skibets
nordvæg. †Krucifiks 1687 7 , forgyldt 1694 6 (sml. gavetavle p. 1852) 1784 »over
indgangen til koret på en balkon« 22 og endnu omtalt i inventariet for 1861 23 .
Prædikestol tra o. 1896 23 , med eet fag overført fra den forrige †stol, fra 1633 25 .
Den 1896 forberedte »reparation« blev i realiteten en nyskæring, med en re
næssancestol fra o. 1600 søm model. Den er lirefaget og har i de tre nye felter
arkader, hvorunder dydereliefler: Troen, Kærligheden og Klogskaben. I væglaget sidder de oprindelige, ret plumpt skårne fyldinger, i storfeltet en pilasterbåret arkade med muslingeskal i buen og herunder beslagornamentik (midtroset
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og fire kvarte hjørnerosetter) samt
i sviklerne glatte »knapper«; i frisefeltet står med brede versaler og tal
»Anno 1633« og i postamentfeltet
på prikket bund: »in aeternum«.
Bærestolpe fra 1896 21 . Også opgangspanel og himmel er mere el
ler mindre fornyet, frisefelternes
plattyske skriftsteder vel overtaget
fra den †stols himmel. Blankt træ
og lidt uægte forgyldning. — På
opgangen direkte på træet malet en
indskrift, der sikkert har stået på
den †stol: »Gott zu Ehren und der
kirchen zu Zierd hatt Niss Petterssen faxbøll diese Cantzel stavieren
lassen 1694«, hvilket er nævnt i
rgsk. 7 , der endvidere omtaler, at
maleren tik 368 rdl. —1761 reno
veredes stolen af maler Thorkild Pe
tersen i Løgum 7 og forbedredes at
ter 1868 12 for 26 dlr.
Stolestader fra 1931, gavlene ko
Fig. 5. Uge. Altertavle, detalje
pieret efter herskabsstolen; rødlilla,
(p. 1848).
med gråt og blåt på enkeltheder.
Flere gamle låger 26 , fra 1700'rne, med blå bundfarve, smukke rosemalerier i
fyldingerne og røde numre på øverste rammestykke, ligger nu på loftet.
†Skriftestol på nord- og †degnestol på sydsiden var ifølge Nic. Nissen lavet
ca. 1633 6 .
Herskabsstol 1651, bestående af to rundbuede gavle, der foroven over en
tandsnitliste har halvroset under slyngbånd og perlestav, samt to låger med
beslagværksrosetter i fyldingerne og slyngbånd på rammeværket. På gavlene
en symmetrisk, skjoldagtig dekoration i forsænket relief, hvorover indskårne
versaler: »Dise stol unde stede gehørdt tho averigheidt unde sonsten tho Asmus
Iversen anno 1651« og »Si deus pro nobis, qvis contra nos (»Hvis Gud er for os,
hvem kan da være mod os«). Frøchte Godt før allen dingen so werdt idt di nicht
misgilingen«. Ferniseret, med sortmalede bogstaver og sort bund for ornamen
terne. Til stolen hører muligvis et brudstykke af en frise mellem profilerede
tandsnit- og peiiestavslister, og med hvidmalet fraktur (oven på ældre): »Wer
Ohren hat, der höre etc. Apoe. 2.« Nu ved opgangen til prædikestolen, 1711
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»paa nordre Skillevæg mellem Kor og Skib« og da benyttet af sognefogedens
hustru 6 .
Dørfløj til våbenhuset fra slutningen af 1600'rne, fem egeplanker samlet med
nyere tværrevler på bagsiden og gangjern på forsiden; snoet klinkehåndtag og
hjerteformet nogleblik med volutter. 1700-tals lås i rektangulær trækasse.
Orgel ombygget og delvis fornyet 1931 af Marcussen og søn, Åbenrå; to ma
nualer med pedal, 13 stemmer; på samtidigt pulpitur i vest. Det tidligere
forgel, fra 1871, stod i skibets nordøsthjørne 27 .
Pengeblok med indskåret årstal 1716 på det ottekantede skaft, der over en
skråfas med neglesnit bærer den ligeledes ottekantede jernbundne blok; jernhængsler til tre låse. I skibets vestende.
Præste- og provsterækketavle 5 1817. Hvid skriveskrift på sort, i egetræsmalet
profilramme. På korets sydvæg.
Gavetavle med malet årstal 1694, »Gott Zu Ehren Und der Kirche Zu Zirrat
hat Nachfolgende Grossgünstigl. Dar Zu ver Ehret Als folget«, hvorefter op
regnes 13 givere og de skænkede beløb 28 , hvoriblandt Marten Hanssen 100 mrk.
lybsk, »welches seindt zu diessem Altar gekommen« (sml. altertavle p. 1848) og
»Kirspiels[voi]gt Knudt Martens« »hat das bild Christi vergülden lassen« (sml.
†krucifiks p. 1850). Gylden fraktur på sort; bred, flad, sort ramme. På korets
sydvæg.
†Maleri 1694, af opstandelsen og dommedag, opsat af Hans Mortensen i Uge
og Matthias Karstensen i Almstrop, »Gott zur Ehre, und zum guten Andencken« 6 .
To lysekroner fra 1896 21 .
Klokke 1703, stobt af Claus Asmussen, Husum, med versaler: »Herr Vallentin
Hybschmann pastor zu Uck, Hans Marttensen zu Uck und Matthies Carstensenzu Allemstorp kirchgeschworen, Clans Asmussen me fecit Husum anno 1703«
gotiserende frise.

GRAVMINDER
Mindetavle over sognets faldne i verdenskrigen 1914—18, på skibets nordvæg.
Gravsten o. 1750. Rød kalksten, 192×117 cm, med udslidt indskrift i oval
felt og englehoved i hjørnerne; foran våbenhuset.
†Gravsten. O. 1651. B. I). Johan(n)es Eschelius, d. 66 år gl. 22. ? 1651, i 36
år præst i Uge, og hustru . . . Omtalt 1754 af præsten 16 .
†Smedejernskors 29 fra slutningen af 1800'rne, 116 cm højt.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Uge præstearkiv: Ca 1. 1790—1919. Uge kirkeregnskabsbog. — Ca 4.
(1632)—1878. Uge sogneregnskabsbog. — H 1. (1448—1879). Nic. Nissens optegnelsesbog om Uge sogn [med senere tilføjelser], — H 2. 1921. Kirkekronnike. — H 3. 1754,
1782, 1897—1923. Forskelligt. — Åbenrå provstearkiv: 1854—1918. Sager vedr. de en
kelte sogne. Uge. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 19—24. V. B. nr. 23. Kirken
i Uge. — Tønder provstearkiv: 1666— 1846. Sager vedr. Uge sogn. — Tønder amts visi
tatorialsager: (aflev. fra Kiel) C VI, 2 nr. 681. 1670—1790. Die Kirche zu Uck. — C VI,
2 nr. 682. Inventarium der Kirche zu Uck. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti
i almindelighed p. 1667. — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Korrespondance vedr.
klokkehusets reparation 1938 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen
1910 og Ingolf Rojbæk 1953 (forslag til istandsættelse af altertavle, krucifiks og prædike
stol) og 1957 (istandsættelse af samme samt nymaling af øvrigt inventar). — Under
søgelse og beskrivelse ved Elna Moller og Erik Moltke 1956 og 1959.
Heinrich Hansen: tegning af font (NM). Aage Jørgensen: tegning af smedejernskors (NM).
Haupt I, 50 f. — J. Carlsen, i Den nordslesvigske Kirke, p. 286 ff. — H. P. Jorgen
sen: Uge Sogn, Haderslev 1951 (kirken p. 37 ff.).
1 Jensen (Statistik p. 435) har under henvisning til en gave 1460, da en ager skænke
des Jomfru Maria, formodet, at denne var kirkens værnehelgen. 2 Diplomatarium
danicum 2. rk. II, nr. 389. 3 Acta pontificum danicum nr. 3889, jfr. dog nr. 3965.
4 Seidelin: Diplomatarium Flensburgense II, 166. 5 Lundtoft herred hørte indtil 1850
under Tønder amt (vedr. Uge, sml. jernankerinitialer på skibets østgavl og provsterækketavle). Af hertug Hans' brevbog (RA. Hansborgske arkiv, brevbog 1553—56, p. 31,
fol. 60 v.) ses det, at amtmanden har indberettet, at ejerne af Søgård har ladet herredets
kirkeregnskaber høre af to af deres tjenere foruden af amtsskriveren. I den anledning
skriver hertugen 1. april 1553, at han ikke ved, med hvilken ret det sker, men erklærer
samtidigt, at han ikke er klar over, hvor vidt hans egen ret går. 6 Uge præstearkiv:
H 1. (1448—1879). Nic. Nissens optegnelsesbog om Uge sogn (præst i Uge 1740-1777).
7 Uge præstearkiv: Ca 4. (1632)—1878. Uge sogneregnskabsbog. 8 SJyAarb. 1941, p.
178 og 182 f., sml. Uge Sogn, p. 35 f. 9 Tønder provstearkiv: 1666—1846. Sager vedr.
Uge sogn. 10 Ifølge den kgl. bygningsinspektørs udtalelse i sagen havde det kun været
nødvendigt at forny fodtømmer, et par højstolper og enkelte skråbånd. J. nr. 501/38
(NM). 11 Udsavet af bjælken og opsat i den nuværende bygning. 12 Uge præstearkiv:
Ca 1. 1790—1919. Uge kirkeregnskabsbog. 13 Åbenrå provstearkiv: 1835—65. Visitatsberetninger. 14 Eet-tallet er nu borte. 15 Note 6; sml. i øvrigt ang. spån 1682 og
1689, bly 1694 (note 7) samt strå 1727 (note 6). 16 Uge præstearkiv: H 3. 1754, 1782,
1897—1923. Forskelligt. 17 Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein: Tegn.
og indberetn. fra R. Haupt. 18 1858 ønskede visitatoriet den tyske indskrift afl ø st af
en dansk (ligeledes på prædikestolen) (note 13); dette synes imidlertid ikke at være sket,
idet restaureringen afslørede to under hinanden liggende nadverindskrifter, begge på
tysk. 19 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1858 XVI nr. 2. 20 Nu på loftet. 21 Uge
præstearkiv: H 2. —1921. Kirkekronnike. 22 Tønder amts visitatorialsager C VI, 2
nr. 682. Inventarium etc. 23 Åbenrå provstearkiv: 1854—1918. Sager etc. 24 Om
Hans Asmussen, se H. V. Gregersen, i Bjolderup sogns historie, Tønder 1951, p. 212 ff.
25 Årstallet omtalt i Danske Atlas VII, 307. 1741 skriver Nic. Nissen (note 6): Prædike
stolen med himlen derover er fra 1633. 26 1 741 skriver Nic. Nissen (note 6) om sto
lens ejerforhold 27 Uge sogn p. 43. 28 Givernes navne og beløbene aftrykt i Uge
sogn p. 42. 29 Afbildet i Aage Jørgensen: Danske Gravminder af smedejern, 1951, p. 133.
Danmarks Kirker, Åbenrå amt
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Fig. 1. Ensted. Ydre, set fra sydøst.

N. E. 1956

ENSTED KIRKE
LUNDTOFT-VIS HER R E D E R
hvis værnehelgen ikke kendes, er nævnt i et udateret dokument fra 1279—83 1 .
Før reformationen var den et biskoppeligt patronat 2 , og dens cathedraticumafgift
udgjorde 12 skilling lybsk (jfr. p. 1718). Efter reformationen havde den samme tilhorsforhold som Uge (p. 1845).
»I folge en gammel Sagn, skal Dronning Margrethe have skienket de Qvaderstene, som
Kirken er bygt af, og som ere dens eeneste Zirat« (Danske Atlas VII, 308) 3 .

Kirken,

Kirken og kroen ligger ensomt mellem byerne Rollum og Stubbæk, på øst
hældet af et langstrakt bakkedrag og nær vejkrydset mellem den gamle lande
vej fra Åbenrå mod sydvest og den tidligere Tønder-Sønderborg vej. Fra kirke
gårdens højeste punkt, vest for kirkebygningen, er der en storslået udsigt mod
nord. Den ret store kirkegård 4 er sidst udvidet ned ad skråningen mod øst; den
er hegnet med stendiger, som er stablet af rå og (lidt) kløvet kamp og vistnok
helt omsat i 1870'erne 5 . Vestligt i nord- og syddiget er der låger til kirkestier
og i syddiget en køreport flankeret af låger, alle med nygotiske jernfløje fra
1843—446 mellem granitstolper, af hvilke portens har jernkors. En del granit
kvadre, som er opsat i diget nærmest porten, må stamme fra kirken.
En †kirkerist, der har været i porten, er nævnt 1842 7 .
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Fig. 2. Knsted. Plan 1:300. Målt af John Petersen 1956.

*Gabestok. Ved indgangsporten til kirkegården stod 1858—59 en høj egepæl
med to lænker, begge forsynet med en bøjle til at lægge om synderens hals og
til at sikre med hængelås 8 ; i Åbenrå museum, nr. 682.
Et muret klokkehus (fig. 3), der o. 1828 9 afløste et ældre (sml. ndf.), står
på kirkegårdens højeste punkt, nær det sydvestre hjørne. Materialet er små
mursten 10 i krydsskifte med »brændte« fuger, som har været hvidtede. Bygnin
gen, der udvendig måler 4,1 m i kvadrat (indvendig 2,7 m), er 5,2 m høj og
kronet af et pyramidetag. Det indre er delt i to stokværk, hvoraf det nederste
benyttes til materialrum. Døren, som sidder i nord, og de otte glamhuller i
øvre stokværk har kurvehanksstik. De to bjælkelag er samtidige med murene,
og det øvre lag, hvori klokkerne hænger, er forstøttet på det nedre. Pyra
midetaget med de nu skjulte, tjærede brædder på klink stammer antagelig fra
istandsættelsen 1840—41, mens skiferbeklædningen er oplagt 1870 6 .
Det ældre †klokkehus, der formentlig var af træ, er omtalt i forbindelse med
en reparation 1744 11 og ti år senere som liggende ved »dem Walle« (diget) 6 .
Kirken består af kor og skib fra romansk tid samt et våbenhus fra 1840(?).
Orienteringen har lille afvigelse til nord.
Den romanske bygning, som antagelig tilhører tiden efter 1200, står på en
ret ensartet sokkel med klokkeprofil (p. 1716, fig. 20—21). Murene er udvendig
af veltilhuggede granitkvadre i jævne skifter på 40—48 cm.s højde; også ind
vendig i murene er der i nogen udstrækning benyttet kvadre, men de lader sig
nu kun påvise forneden, hvor pudslaget er tyndt. Den eneste bevarede tag
gavl, korets østre, er indvendig af kvaderafslag, der er formuret i jævne skif
ter. Korets murhøjde er 4,75 m, skibets 5,1—5,2 over soklen. Koret har to ret
store, oprindelige vinduer, begge med stik af tre krumhugne kilesten, af hvilke
118*
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den midterste i nordvinduet hænger
lidt ned i buen. Vinduerne måler ud
vendig ca. 150×80 cm, indvendig ca.
190×90, og højden over soklen er
210 cm. Kvadrene, der er benyttet til
korvinduernes lodrette karmsider, har
helt andre højder end kvadrene i det
tilstødende murværk, hvilket har be
virket, at der i de sidste har måttet
hugges adskillige hjørnefalse ved vin
duernes indpasning. Dette forhold ty
der på, at vindueskvadrene ikke er
tildannet sammen med det øvrige
kvadermateriale. Dette gælder der
imod hverken skibets eneste bevarede
vindue, som har teglstensstik, eller
den vandret afdækkede norddør, hvor
murenes kvaderskifter løber igennem
N. E. 1956 til lysningen. Vinduets udvendige mål
Fig. 3. Ensted. Fritstående klokkehus o. 1828
er 174×76 cm, dets højde over sok
(p. 1855).
len 290 cm. Norddøren er 205 cm høj
i lysningen, med fladbuet eller fladt rundbuet afdækning indvendig; syddøren
er omdannet og har nu et kurvehanksstik af mursten udvendig.
Indre. Triumfbuen har profileret sokkel og kragbånd (p. 1716, fig. 1.) samt
høj, styltet bue, der synes at være sat af krumhugne sten; den regelmæssige
rundbue er ophugget og omsat i nyere tid. Den flankeres af halvcirkulære side
alternicher, hvis bund er hævet 68—76 cm (henholdsvis i syd og nord) over nu
værende gulv; de tilsvarende højder er 104 og 158 cm.
Tilføjelser og ændringer. Våbenhuset foran skibets syddør er antagelig helt
ombygget i forbindelse med den nedennævnte restaurering 1840 f., og jern
ankre med dette årstal er opsat på taggavlen. Materiale, forbandt og dør sva
rer helt til klokkehuset fra o. 1828. Langs flankemurenes ydersider er der brede
murbænke af granitkvadre (sad indtil 1742 i skibets vestgavl), hvoriblandt
en enkelt smigsten fra et romansk vindue. — 1839 kaldtes bygningen karnhus 7 .
Kirkens vestre taggavl, der 1738 var meget forfalden 6 , blev ommuret 1742 12
(jernankre) i teglsten, men det er muligt, at der også blev muret på gavlen
1842 7 ; teglstenenes størrelse og kvalitet svarer helt til klokkehusets.—1840-41 7
gennemførtes en hovedreparation af bygningen ved murmester Jørgen Chr.
Moltzen fra Kliplev. Foruden våbenhusets eventuelle ombygning bestod arbej
det i en omsætning af sydsidens kvadre, nyt tagværk, blyets udskiftning med
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Fig. 4. Ensted. Indre, set mod øst.
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teglsten, nye vinduer med karme af træ og i det indre et gipsloft med hulkel.
Indtægten fra blytaget har vel i hovedsagen betalt arbejdet, men alligevel blev
det en dårlig forretning, fordi tagstenene skallede af og blev utætte, således
at man allerede 1845 måtte udskifte dem på kor og våbenhus 13 og 1863 på
skibet, hvor der i stedet blev lagt skifer 14 .
Kirken, der står i blank mur med hvidtede vinduesfalse, præges helt af
istandsættelsen 1840 f. Gulvene, der delvis stammer fra 1907 15 , er i koret af
blå og gule, rudestillede fliser, i midtgangen af gule fliser, under stolestader og
i våbenhus af gule mursten, sidste sted med en midtbane af granitkvadre.
Et solur fra 1771, af rød kalksten og med »Soli Deo Gloria« samt årstallet og
initialerne L I (sml. Uge (p. 1848) og Hjordkær (p. 1820); på våbenhuset.

INVENTAR
Hovedparten af kirkens ældre inventar er forsvundet eller ændret ved restaureringen
1840—44 (ny altertavle, pulpitur (?), prædikestol omdannet), og kun alterbord (?), døbe
font og krucifiks er tilbage af det middelalderlige inventar.

Alterbord, middelalderligt(?), af granitkvadre, 85 cm fra østvæg; panelklædt,
†Sidealterborde, se sidealternicher (p. 1856).
Alterklæde, 1954, rødt, med guldkors; herunder et andet rødt klæde. O. 1750
var †alterklædet violet 6 , 1801 mørkerødt 5 .
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Altertavle 16 , ifølge en reliefskåret ind
skrift (skriveskrift) bag på tavlen opsat
1841: »Dieses Altar ist ververtiget von
Iürgen Stübell in Stübbeck, concenss.
Tischler-Meister im adligen Gute Arup
und aufgerichtet den 25sten November
Anno 1841«. Tavlen (sml. fig. 4) har fire
glatte, for hinanden forskudte, korintiske søjler under trekantgavl (topstykke
med kors på loftet). Gesimsen forkrøbber
sig bagud og til siderne, hvor den bæres
af småsøjler på konsolvinger. Bagtil er
tavlen dannet som et skab. Storfeltets
maleri, på lærred, er en nøje kopi efter
Eckersbergs Gethsemane-maleri i Hagenbjærg kirke 1831 (Als Nørre hrd.). Rammeværket og kapitælerne er egetræsmalet,
søjlerne hvide, gavlfeltet marmoreret;
sparsom bronzering. I postamentfeltet
N. E. 1956
Fig. 5. Ensted. Alterkalk 1661 (p. 1858).
gylden skriveskrift på sort: »Min Fader!
er det mueligt« etc. Matth. 26, 39. På bag
siden af skabet skriveskrift: »Ensted Kirke malet af V. A. Volquardsen & Sønner i
Septemb. 1861«-»Aaret 1896 blev Alteret restaureret samt Billedet af R.Clausen«.
†Altertavle. 1865 berettede præsten 17 , at jura terne (kirkeværgerne) egenmæg
tigt har solgt den gamle altertavle under vakancen; til hvem nævnes ikke.
Altersølv. Kalk (fig. 5) 1661, af vanlig baroktype; på det sekskantede skaft
konturversaler på skraveret bund: Ihesvs / Christo; det manglende s findes
gentaget, ligeledes på skraveret bund, på hver af knoppens 12 tunger. På de
fremspringende rudebosser atter: Ihesvs. På foden er langs kanten graveret
kursiv på hver side af et graveret krucifiks: »Iohan Mohrbeck 18 rahtzverwandt
In Mallmo vndt Seiner Hausfrawe Marria boldicke haben diesen Keck(!) vndt
tisch zuer gottes ehren der kirchen enstede verehrt 1661«. På fodpladen to lidt
forskellige mestermærker, I W over 61, i symmetrisk skjold. 19,5 cm høj. Disk
med graveret cirkelkors og samme mestermærke. Oblatæske med Kbh.s stem
pel 1933. Vinkande med Kbh.s stempel 1914, skænket 1922.
Sygesæt 1868 6 , bestående af et glas med graveret kors, samt kalk og lille
sølvoblatgemme.
Alterstager af malm, sikkert fra de nærmeste år efter 1831 19 , da kirkens for
rige stager, af messing, blev stjålet sammen med det store og lille dåbsfad 6 .
De er 38 cm høje, med lav, karnisagtig fod-og lyseskål og slankt balusterskaft.
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Inventarierne 1782 20 og 1800 6 opregner
tre fmessing- og to †kobberlysestager,
som står på alteret; efter 1800 omtales
kun messingstagerne,
Messeklokke 21 (fig. 6), gotisk, 13,6 cm
i tvm. og 12 cm høj, med to profillinier
på slagkanten og øsken i stedet for krone.
Skriftløs. 1782 20 omtalt som en lille hånd
klokke, der står i degnestolen; nu bag
alteret.
† Brndesmykke nævnt i en udateret op
gørelse over præstens indtægter, vistnok
fra 1730'rne; det brugtes sjældent. Om
talt endnu 1860 6 .
Alterskranke anskaffet 1867 6 med Holbøls som model, med slanke, hvidlakerede balustre.
Knæleskammel til nadvergæster (fig. 10),
i empire, fra begyndelsen af 1800'rne, af
N. E> 1956
Fig. 6. Ensted. Messeklokke (p. 1859).
fyr. På loftet.
Døbefont (fig. 8), romansk, af grå gra
nit, af arkadetype, svarende bl.a. til Rise (p. 1813). Kummen 80 cm i tvm.
På fodens hjørner menneskehoveder, det ene med pandebånd, øjnene som flade
knapper og mund med store læber. I buefelterne: 1) lilje med volutblade, 2)
triskeleagtig figur, 3) liljeagtigt træ og 4) cirkel flettet ind i pentakvart. 1867
flyttedes fonten hen under korbuen 6 , nu midt i koret. (Mackeprang: Døbefonte
p. 312 f., 321).
Dåbsfad af kobber, med graveret kirkenavn og »Jul 1922«. 1782 20 fandtes i
fonten et †stort og et †lille dåbsbækken, der begge blev stjålet 1831 6 . Dåbskande
af kobber, med kirkenavn og »Pinse 1929«.
Korbuekrucifiks (fig. 7), fra o. 1500, figuren, 134 cm høj, med firkantet fuld
skæg, hvori et stort parti under munden er raget, Lysrød karnation, brunt hår
og skæg og hvidt, gråskygget lændeklæde. Nyt kors; på våbenhusloftet ligger
det oprindelige, med hulkelprofil og spor efter korsblomstblade samt midtcirkelskive og firpasformede korsarmsender med evangelistsymboler. Sort med
hvide profiler hvorunder en staffering, grøn med sorte profiler, på kridtgrund.
Prædikestol 1840—44 22 , men med anvendelse af dele fra den ældre stol 16 ,
fra 1647. Herfra stammer de fire rektangulære relieffer i storfelterne: bebudel
sen, tilbedelsen af barnet, Kristus på korset mellem Maria og Johannes (fig.
9) og opstandelsen. Gamle er endvidere engle- og diademhoveder på posta-
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Fig. 7. Ensted. Korbuekrucifiks (p. 1859).

N. E. 1956

mentfremspringene, frisefellernes kartoucher og postamentielternes toliniede.
plattyske versalindskrifter, i de førstnævnte: »Luc. 1, Luc. 2, Johan. 13 og
Marci 16,« i de sidstnævnte: »Wol dem de/ sledes midi — gades wordt / um
megeit dat wort / unses gades — blifft ewich/lick Esa 40 «. Et kartoucheformet
*topstykke til opgangen med forgyldt indskrift på brun bund og i rød ramme,
findes nu i Nationalmuseet 23 . Indskriften, med reliefversaler, skåret efter at en
ældre versalindskrift delvis er fjernet, lyder: »Anno 1647 ist diese cantzel dur
zulage des h. pastors, h. Ioh. Ivers, der kirchs Hans . Iac. Schlaiker und. Lor.
Ovs wie. auch, des gantzen. kirchs. got zu ehren und der kirchen zum zier
gemacht worden« (»år 1617 er denne prædikestol blevet lavet ved tilskud Ira
hr. pastor I. I., kirkeværgerne H. I. S. og L. O. og ligeledes fra hele sog
net, til Guds ære og til pryd for kirken« 24 ). Også himlens nedhængende
due er gammel
Ved omdannelsen fik stolen uregelmæssig polygonal form, glat rammeværk
med riflede halvsøjler på hjørnerne og akantusblade på frisefremspringene,
Den regelmæssige, ottesidede himmel med akantusblade og smågavle med
akroterier stammer ligesom tremmeopgangen fra hovedrestaureringen. Lyst
og mørkt egetnesmalet med hvide søjler; himlens underside blå med påsatte,
gyldne stjerner.
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Stolestader 25 1907 15 , ferniserede.
På loftet et par fyrregavle, rund
buede, med halsindsnit, fra kir
kens forrige †sæt, antagelig fra
1840—44.
To skamler, 1700'rne, den ene
med indskåret A N, på loftet.
Dørfløj o. 1700, i skibets syd
dør, bestående af tre brede ege
planker sammenholdt på bagsiden
af to revler, på forsiden af seks
vandrette båndjern og eet lodret ;
firkantet låsekasse.
Pulpitur i vest, antagelig fra
1840—44, med frisefyldinger, nu
med
midtpartiet
gennemskåret
af den tretårnede orgelfaçade, i
nyrenæssance. Båret af støbejernssøjler fra 1858 26 . I pulpi
P. N. 1927
turets bænke ældre stolemateri
Fig. 8. Ensted. Døbefont (p. 1859)
ale 27 . For 1840 var der sandsyn
ligvis et †pulpitur både i vest og nord 7 . Et †»Ambonium« omtales 1707 11 .
Orgel 1886 13 . fra Marcussen & son, Åbenrå, med eet manual, syv stemmer
og pedal.
†Kollektbækken af messing, 1750 omtalt som nylig skænket 6 .
Klokker. 1) 1654, støbt af Baltazar Melchior. Om halsen toliniet versalind
skrift under liljefrise: »Gloria in excelsis deo. H. Hans Ywersen pastor tho
Enstede, Andres Hansen, Lowe Ibsen kirgeschwaren. Baltzer Melchior me fecit
anno 1654«. På legemet et krucifiks; hankene har tovsnoninger. Tvm. 88 cm.
2) 1922, tegnet af billedhugger Carl Mortensen og med indskrift af Helge Rode 28 .
†Klokke med indskriften: »Anno 1654« om halsen 29 ; mindre end nr. 1. Afleve
ret til krigsbrug under 1. verdenskrig.

GRAVMINDER
Tre mindetavler over 48 sogneboere faldet 1914—18. På skibets nordvæg.
Gravsten 4 . 1) O. 1775. »Hier ruhet mit 6 Kindern Henrietta Sophia Boysen,
gewesene Pachter-Frau auf Aarup, geborne Peterson 1713, gestorb. 1775. .«.
Rød kalksten, 183×124 cm, med reliefbogstaver, stor skønskrift, versaler og
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kursiv i tværskrift på fladens øverste trediedel. Tværriflet kant. Opstillet sammen
med fire andre gravsten op ad skibets sydmur.
2) O. 1787. Ingeborg Loren[sen], f.
Fre[ueh]en, d. i Ahrup 23. okt. [1787]
og <[Nickolaj] Lorensen, f. 5. okt. 1742 i
Rinkenis, d. på Ressoe (?) 8. april 1820,
83 år gl>. Rød kalksten, 182×118 cm, med
relieffraktur (hendes) og fordybet kursiv
(hans), på tysk, i rektangulært skriftfelt
indfattet i Louis XVI-portal med flam
mende vaser, sløjfer og guirlander samt i
postamentfeltet slyngbånd. Tværriflet kant.
Se nr. 1.
3) O. 1800. »Hans Festersen und Metta
Hans[e]s aus Hostrup . . .«. Rød kalksten,
202×135 cm, med versaler og store skønskriftsbogstaver i relief i ovalfelt med laur
N. E. 1956
bærbladramme, hvori blomster. Tværriflet
Fig. 9. Ensted. Prædikestolsfelt 1647
kant. Se nr. 1.
(p. 1859).
4) O. 1812. Jørgen Hansen, f. i ?, d. i Röllum 21. april 1812. Rød kalksten, 162×92 cm, med fordybet fraktur og kur
siv over relief af bikube (?). Tværriflet kant. Se nr. 1.
5) O. 1819. Joachim Rillet (el. Rilledt)?, f. i Husum 16. aug. 1817, d. i Röllum 18. juli 1819. Norsk marmor, 128×78 cm, med fordybet skriveskrift i
ovalfelt; vifterosetter i hjørnerne. Profilkanter. Se nr. 1.
Gravsten?. Granitsten, 40×80 cm, med fordybede versaler flankeret af to
hjerter: W. F. / P T S C R S / I I S M. L I S M. Nedmuret i bænken øst for
våbenhuset.
Mindesten rejst 1921 over faldne sogneboere i 1914-18; på kirkegården.
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LA. Åbenrå. Ensted præstearkiv: B b 2 . 1849—64. Koncepter til udgåede skrivelser.
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kassen. — Cc 1. 1737 1870. Indberetninger, beretninger og inventarier. — H l. 1707—
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V. B. nr. 12. Die Kirche zu Enstedt. — Tønder provstearkiv: 1666—1850. Sager vedr.
Ensted sogn. — Tønder amts visitatorialarkiv: (aflev. fra Kiel) CVIV 2 nr. 624. 1724—1802.
Kirche zu Ensted. — CVIV 2 nr. 625. 1782. Enstedter Kircheninventarium. — Se i øvrigt
arkivalier for Åbenrå provsti i almindelighed p. 1667. — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM).
Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, M. Mackeprang 1904 (topstykke
til prædikestolsdør), Poul Nørlund 1927 (notitser vedr. inventar) og P. Kr. Andersen 1946
(forundersøgelse af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik
Moltke 1956. - Supplerende oplysninger ved sognepræst J. E. Fenger 1960.
Aage Jørgensen: Tegning af sokkel på koret (NM).
Haupt I, 25 f. P. E. C. Gadeberg, i Den nordslesvigske Kirke II, 248.
1 Diplomatarium danicum 2. rk. II, nr. 389. 2 Seidelin: Diplomatarium Flensburgense
II, 166; jfr. J. F. Noodt: Beyträge zur Erläuterung der Civil- Kirchen- und Gelehrten
Historie der Herzogthüiner . . ., Hamburg 1744 ff., I, 458 ff. 3 Ligeledes omtalt 1754
(Ensted præstearkiv: Cc 1. 1737—1870. Indberetninger etc.). 4 Allerede 1712 var den
så stor, at der ikke i mands minde var begravet noget lig på nordsiden (Tønder provste
arkiv: 1666—1850. Sager etc.). 5 Åbenrå landrådsarkiv: V. B. nr. 12. Die Kirche zu
Enstedt. 6 Ensted præstearkiv: Cc 1. 1737—1870. Indberetninger etc. 7 Ensted
præstearkiv: H 2. 1810—75. Sager etc. 8 SJyMaanedsskr. 1950, 26. årg., p. 53. 9 Augustenborgske distrikter: C IV nr. 151, 1748 1844 etc. 1 0 Stenene i ydermurene
(25,5—26 × ca. 1 2 × 5 ..... 5,5 cm) er meget hårdtbrændte og lidt mindre end dem, der er
anvendt på indersiden. 1 1 Tønder provstearkiv: 1666—1850. Sager etc. 1 2 Formentlig
er det udgifterne til det le arbejde, der er bogført 1744 (note 11). 1 3 Tønder provstearkiv:
1836—63, 1875. Visitatsberetninger. 1 4 Ensted præstearkiv: Bb 2. 1849—64. Koncepter
til udgåede skrivelser. 1 5 Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein: Tegn. og
indberetn. fra R. Haupt. 1 6 Ifølge rgsk. for 1844 (note 6 ) kostede det nye alter og restau
reringen (dvs. ændringen) af prædikestolen 644 mk. 12 sk. 1 7 Åbenrå provstearkiv:
1835—65. Visitatsberetninger. 1 8 Son af sognepræst Iver Hansen (1604—38) og broder
til sognepræst Johannes Iversen (1642 70) (Den nordslesvigske Kirke p. 352). 1 9 Næv
nes i inventariet 1860 (note 6 ). 2 0 Tønder amts visitatorialarkiv: CVIV 2 nr. 625. 1782.
Enstedter Kircheninventarium. 2 1 Da præsten Ove Johansen 1508 indsattes i sit em
bede, rørte han efter den gældende ritus ved kirkens ring, dens klokker og messeklokkens
strenge (SJyAarb. 1941, p. 201). 2 2 Tønder provstearkiv: 1798—1845. Visitatsprotokoller. 2 3 Nr. D 9749. 2 4 Oversættelsen skyldes professor Peter Jørgensen, Kbh.s
universitet. 2 5 Ifølge Abildgaards dagbog 1776, p. 162 var kirken indvendig forfalden,
»Stolestaderne løse og vaklende«. 2 6 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1859 XVI nr. 2.
2 7 På en af gavlene står indvendig, med skriveskrift: »Hansen« over et nummer, på en
anden: »No 4«. 2 8 SJyKirkeklokker p. 11, 27. 2 9 Kirkehist. Saml. 4. rk. III, 802.

N. E. 1956
Fig. 10. Ensted. Knæleskammel (p. 1859).
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kønt kapellet i Årup har været en af Sønderjyllands anseligste kirkebygninger og
if ø lge sin beliggenhed en valfartskirke, og skønt det tidligst kan være jævnet med
jorden på reformationstiden, er kilderne og traditionen om dets eksistens få. Intetsteds
antydes, at der her har ligget en bygning af format, eller hvad der har været genstand
for den valfart, som betingede den store kirkebygning knap 2 km nord for sognekirken.
Årup nævnes som landsby i Åbenrå stadsret 1335 1 , men det eneste skriftlige vidnes
byrd om, at der på stedet har været et kapel, findes i en fortegnelse over Slesvigbispens
cathedraticumafgifter fra 1523, hvor »Arup« er opført side om side med sognekirken
Ensted og med samme belob som denne, 12 sk. 2 . Om denne forholdsvis beskedne afgift
har været den i 1523 gældende, er uvist. Som det fremgår af bygningshistorien, var
kapellet genstand for en meget betydelig udvidelse i den allersidste katolske tid, og af
giftens størrelse kan svare til forholdene, som de var for denne udbygning.
Om kapellets undergang haves ingen efterretninger, men det kan være blevet ødelagt
under begivenhederne i 1523, da Frederik I.s tropper plyndrede det nærliggende Åbenrå.
Kapellets ry som valfartssted har næppe været ukendt for de plyndrende skarer.
Kapellet nævnes i præsteindberetning 1754, hvor det hedder, at der ved gården Arup
ligger et kapel på »Capell-Lükke«, hvortil pilgrimme valfartede i katolsk tid, idet de
benyttede en sti, der førte over mosen. I en anden beretning (fra 1768) oplyses det yder
ligere, at der på stedet er fundet »Ruder[a] von Ziegelsteiner und Kalk« 3 .
Ved udgravningen er der fundet ni *monter*, de ældste (hulpennige) fra ca. 1400, de
yngste fra Christiern I.s tid (sml. p. 1866).

S

Sommeren 1959 afchekkedes i Ensted sogn, ved et vejkryds mellem kirken
og den nord for beliggende gård Årup 5 , et fundament, som ved den påfølgende gravning viste sig at hidrøre fra en stor og usædvanlig kirkebyg
ning, der må identificeres som det hidtil ukendte Årup kapel. Som det fremgår
af indledningen, er kapellets navn kun kendt fra een middelalderlig kilde. I
midten af 1700'rne var navnet glemt, men der fandtes ruiner af et kapel på
Arup mark, og 1809 6 kaldtes stedet endnu kapelløkken og omtales som en lille
forhøjning, hvor der oppløjedes mursten og kalk. Siden er terrænet planeret
ved anlæggelse af en vejgaffel over fundamenterne, og end ikke den stedlige
tradition havde bevaret nogen efterretning om kapellets nøjagtige placering.
Gravningen afslørede syldstene fra en bindingsværksbygning, der antagelig
er det første kapel, samt rester af et stort, sengotisk anlæg, bestående af el
polygonalt afsluttet kor og et (lidt yngre) kvadratisk, tredelt skib.
Ruinerne blev fritlagt i den udstrækning, vejanlægget tillod. Af den ældste
bygning blottedes kun syldstenene fra sydmuren og sydvesthjørnet, mens der
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Fig. 1. Årup kapel. Koret, set fra nordvest.

1865

E. Skov 1959

af den store kirkebygning afdækkedes så betydelige dele, at planen er klart
oplyst. Bedst bevaret er sidstnævnte bygnings nordre halvdel; fundamenterne
står her i fuld højde og med rester af de ca. 125 cm tykke mure. Disse er sat
af store munkesten (29,5×15,5×9 cm) med kerne af marksten og kalk; det
nederste skifte indvendig i koret er dog af råt firhugne kampesten. I bygnin
gens søndre halvdel er alt murværk såvel som en til to skifter af kampestensfundamenterne borte, hvilket muligvis skyldes den planering 7 af kirkehøjen,
der har fundet sted efter 1809. — Kor og skib måler tilsammen 35 meter i
længden og er henholdsvis 11,5 og 21 m brede, alt i alt et bebygget areal på
over 600 kvadratmeter, et mål, der overstiger selv de største sønderjyske
landsbykirkers. Det bedste begreb om det såkaldte kapels størrelsesorden får
man imidlertid, når det fremhæves, at dets skib med hensyn til planens ud
strækning kan konkurrere med de ligeledes tredelte langskibe i Løgum kloster
kirke og Haderslev domkirke. Kapellets midtskib, der er bredere end de to
nævnte kirkers midtskib, røber, at også højdeforholdene har været anselige.
Det første(?) kapel 8 og dets forhold til det sidste. Den bindingsværksbygning,
der har stået på syldstenene midt i det yngre skib, må formodes at være et
ældre eller det ældste kapel på stedet. I bygningens søndre del, nær sydvest
hjørnet, blev der i et brandlag, der begrænsedes af syldstenene, fundet ni
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mønter fra 1400'rne (sml. p. 1864). Det er sikkert, at bindingsværksbygningen
er ældre end det store, murede skib, thi ved udlægningen af fundamenterne til
dettes ydermure, har man respekteret det lille anlæg, der næppe er blevet ned
revet, før arbejdet med arkadepiller og hvælv gjorde det nødvendigt. En sådan
respekt for et eksisterende, men dødsdømt anlæg må skyldes, at anlægget har
været en indviet bygning (en ældre kirke). Herigennem får man antagelig også
forklaringen på, at bygningens syldsten ikke er blevet fjernet, hvilket havde
været naturligt ud fra rent praktiske hensyn; dels må man have haft god brug
for kampestenene, dels ligger de så højt, at de kan have været generende
for arbejdet med gulvet i den nye bygning.
Da de indbyrdes forhold mellem bindingsværksbygningen og det store skib
så afgjort taler for, at den lille bygning har været et kapel, er det muligt at op
stille en klar hypotese vedrørende byggeriets udvikling. Først, muligvis om
kring 1400 eller noget senere, opførtes et beskedent kapel, der på grund af
stedets hellighed ret hurtigt blev for lille. En ny, stor bygning blev planlagt,
og koret påbegyndtes øst for kapellet, således at dette kunde forblive i brug,
indtil det store, polygonalt afsluttede kor stod færdigt. Derefter var der et op
hold, hvorunder planerne ændredes for det videre byggeri, og i den periode må
det gamle kapel have stået urørt, selv om de kirkelige handlinger er blevet hen
lagt til det nye kor. Også da man tog fat på opførelsen af det store skib, blev der
længst muligt taget hensyn til det lille kapel. Ifølge det omtalte møntfund
kan det lille kapel tidligst være blevet nedrevet i 1400'rnes seneste del, men
det er muligt, at byggeriet først gjorde det nødvendigt et stykke ind i 1500'rne.
Det yngste anlæg, omfattende koret og det lidt yngre skib, må herefter dateres
til middelalderens sidste del. Koret er sandsynligvis opført endnu i 1400'rne,
mens skibet, der fik en anden form end først tænkt, må henføres til 1500'rnes
første fjerdedel 8 . Koret (fig. 1), der består af to rektangulære fag og en tresidet
østafslutning, har udvendige støttepiller. Det indre har været dækket af to eller
tre hvælvfag, alt efter om korpolygonen har været overdækket sammen med
det vest for beliggende fag eller selvstændigt. Hvælvingerne må have haft
vederlag i murene.
Helt mod vest i koret ligger der et fundament i retning syd—nørd. I grøften
under de egentlige fundamentsten findes meget byggeaffald, heriblandt tag
sten, og fundamentet må være udlagt, efter at koret stort set var fuldført. Den
cirka een meter tykke mur, der har stået på fundamentet, har tjent som mid
lertidigt lukke for koret, således at dette kunde tages i brug, selv om bygge
arbejdet fortsatte vest over.
Sammen med koret var der planlagt et skib, der har efterladt sig spor i form
af fundamentgrøfter og fundamenter i flugt med korets vestligste gjordbue.
Forholdene tillod ikke en fuldstændig frilægning og tydning af disse rester, og
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Fig. 2. Årup kapel. Plan 1:300. Målt af J. Blache Holm 1959. Rekonstruktion (ved El. M.) af det
yngste anlæg er angivet med rødt.

man må derfor nøjes med at fastslå som en kendsgerning, at det planlagte skib
var noget bredere end koret.
Skibet, som kom til udførelse, blev betydelig bredere end det planlagte, og
længden svarer stort set til bredden, således at hovedformen er et kvadrat. Det
er omtalt, at man ved udlægning af dette skib, har været påvirket af det lille
kapels tilstedeværelse. Derved er der i forhold til koret fremkommet mindre
skævheder, som dog har kunnet rettes op, da man begyndte at rejse selve
murene. Kun eet sted, ved den næstvestligste støttepille i nord, har det været
nødvendigt at ændre lidt på fundamentet. Der er som nævnt bevaret murværk
i skibets nordre halvdel, og her er muren forskubbet helt ud mod fundamentets
sydside. Helt det samme må have været tilfældet i syd, hvor den forsvundne
murs flugt afspejles i de to søndre arkadepiller. Dette er naturligt, fordi pille
fundamenterne næppe kan være udlagt, før arbejdet på ydermurene var et
godt stykke fremme.
Skibets ydermure er fagdelt af støttepiller (fig. 3), og dets indre er delt i tre
skibe, to meget smalle sideskibe og et midtskib af omtrent den tredobbelte
bredde. To runde piller (jfr. fig. 4) og tre (formentlig spidsbuede) arkader 9 har
båret hver sin højkirkemur. Det store rum må have været dækket af tre gange
tre hvælvinger, hvoraf midtskibets har været meget høje. De tre skibe har an-
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E. Skov 1959

Fig. 3. Årup kapel. Skibets sydvesthjørne
(p. 1867).
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E. Skov 1959

Fig. 4. Årup kapel. Skibets sydøstre arkadepille
(p. 1867).

tagelig været dækket af eet vældigt saddeltag. I nordre sideskibs nordvesthjørne er der et murfremspring, som har rummet en trappe til tagrummet.
Udgravningerne har ingen oplysninger givet om anlæggets detaljer såsom
døre, vinduer og dekorative enkeltheder. Som løsfund er der fremdraget en del
formsten; disse er fortrinsvis fundet nord og øst for koret, hvor terrænet var
mindst afgravet, og det giver ingen sikkerhed for, at stenene har været anvendt
i dette bygningsafsnit. Såvel vandnæsen, der må stamme fra en bæltegesims 10 ,
som ribbeprofilen (fig. 5 a og b) er almindelige for sengotisk arkitektur. Alene
formstenen fig. 5 c, der udmærker sig ved at være udført af sandsten, et mate
riale som yderst sjældent er benyttet i senmiddelalderen, giver et lille begreb
om, at bygningen har haft line detaljer. Denne sten og et par tilsvarende må
stamme fra en vindueslysning, og de viser rimeligvis, at vinduerne har været
opdelt med stavværk.
Eftersom skibets påbegyndelse må henlægges til middelalderens seneste del,
kan der være tvivl om, hvorvidt hele det storslåede anlæg er blevet færdigt,
inden reformationen har stoppet byggeriet. Den før omtalte lukkemur i korets
vestende synes imidlertid at være blevet fjernet luldstændigt på et tidspunkt,
der ligger forud for bygningens nedrivning, og er dette rigtigt, må skibet i alt
fald have været nær sin fuldendelse, ellers vilde man ikke have sat de to afsnit
i forbindelse med hinanden. — Om bygningens nedrivning ved man intet, men
noget taler for, at det stort set er sket på een gang — og vel snarest kort efter
reformationen.
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Fig. 5. Årup kapel. Formsten 1:10. Målt af J. Blache Holm 1959 (p. 1868).

KILDER OG HENVISNINGER
Udgravningsberetning 1959 ved J. Blache Holm.
1

Diplomatarium Danicum 2. rk. XI nr. 215. Danmarks gamle Købstadlovgivning,
udg. af Erik Kroman, 1, 1951, p. 246; jfr. Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden, udg. ved F. Falkenstjerne og Anna Hude, 1895—99, p. 425 og 428.
2 Diplomatarium Flensburgense, udg. af H. C. P. Sejdelin, II, 1873, p. 164. 3 LA.
Åbenrå. Ensted præstearkiv: C. C. 1. 1737—1870. Indberetninger, beretninger og in
ventarier; jfr. Danske Atlas VII, 308. — Forskellige sene traditioner — jfr. Nordelbingen XXVI, 34 — bygger delvis på efterretninger, som angår andre lokaliteter; jfr. Søn
derjyske Stednavne, IV. Aabenraa Amtsraadskreds, 1936, p. 415 f. 4 I den Kgl. Myntog Medaillesamling, F. P. 2634. 5 Foranlediget af en henvendelse fra gårdejer H.
Frandsen, Ensted, iværksatte NM en undersøgelse af nogle fundamenter, der var blevet
synlige på husmand P. Todsens mark. Undersøgelsen udstraktes rundt om vejkrydset
på gården Årups marker, hvorfra Todsens er udstykket. 6 Præsteindberetning 28.
aug. 1809 fra L. P. Hoeck, Ensted (NM). 7 Ved samme lejlighed må hele nedbryd
nings- og byggelaget være fjernet. 8 For skibets vedkommende kan der bl.a. henvises
til flere hollandske paralleller, hvoriblandt en enkelt er dateret til 1509, sml. De Neder
landse Monumenten van Geschiedenis en Kunst III, De Provincie Gelderland. Tweede
Stuk: Het Kwartier van Zutfen, S'-Gravenhage 1958, p. 49 f., 71 f., 74 f., 78 f. m.fl.
9 Der er ikke iagttaget spor efter halvpiller på skibets øst- og vestmur; hvis sådanne
spor ikke er ødelagte, må arkaderne her have haft vederlag i murene. 10 Sml. f.eks.
Christiern I.s kapel, DK. Københavns amt III, 1471.

Danmarks Kirker, Abenrå amt
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Fig. 1. Felsted. Ydre med klokkehus, set fra sydøst.

N. E. 1956

FELSTED KIRKE
LUNDTOFT-VIS HERREDER
irken var i katolsk tid viet S. Dionysius; 1486 skænkedes en toft i Tombol »to
buwynge und nüttyckeyt der heiligen kercken und S. Dyonysyo toe Velstede « 1 (jfr.
også alterstage nr. 1). Kirken, der fra gammel tid synes at have været et biskoppeligt
patronat, blev af biskop Bertold (1287—1307) henlagt til »præpositura ruralis« Ellumsyssel 2 på grund af dettes fattigdom, men 1466 var den annekteret »det store provsti« i
Slesvig domkapitel 3 . Efter reformationen har kirkens tilhørsforhold formet sig som Uges
(p. 1845). — Under svenskekrigene udsattes kirken for plyndring, hvorfor præsten sik
rede sig et »kurbrandenburgsk salva guardia« (o: lejdebrev) for 6 rdl . 4 Om våben
kammer, se p. 1874.
Ifølge et sagn skal kirkens grundvold være flyttet fra Kirkebjærg. Der eksisterer også
et navneforklarende sagn, der gør Felsted kirke til en al Slesvigs ældste kirkepladser:
Fæl(led)sted for gudsdyrkelse 5 .

K

Kirken ligger frit i byens søndre udkant (sml. våbenhus foran norddør) og
ret nær sognets sydvestgrænse. Kirkegården, der er udvidet mod syd og syd
øst 6 , hegnes af jorddiger med beklædning af rå og kløvede kampesten; nord
hjørnerne er afrundede. Omtrent midt i norddiget er der en muret portal fra
1795 (fig. 5). Nordsidens gesims har kvartstav over platte og hulkel, mens
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Fig. 2. Felsted. Klokkehuset (p. 1871). Nordvæg og snit set mod nord. 1:100.
Målt af Mette Pihler 1956.

sydsidens dannes af el savskifte mellem to udkragede skifter. I syd er der en
moderne køreport med låger mellem lave, murede piller.
En †kirkerist i syd er omtalt 1820 7 .
Et fritstående klokkehus 8 , som 1769 9 afløste et ældre, er anbragt lidt øst for
kirkegårdens nordportal (sml. fig. 1). Konstruktionen, som vises på fig. 2,
er af eg og velbevaret. Kongen (fig. 8) og de otte højstolper står direkte på sten,
som er hævet et stykke over den to skifter høje kampestenssyld, der findes
under hele huset. Konstruktionen er utraditionel med hensyn til væggenes
sideafstivning og manglen på tagfremspring; de skråt afskårne bjælkeender
dækkes af et karnisprofileret gesimsbrædt, der formidler overgangen til det
opskalkede tag, som er firkantet forneden og ottekantet foroven. Tagbeklæd
ningen, der tidligere var af bly 10 , er nu fyrrebrædder på klink; husets nordside
119*
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er klædt med egebrædder, hvis stødfuger udvendig
skjules af smalle, kantprofilerede brædder, og på
de andre sider er der fyrrebrædder. På nordsiden
af kongen, der i nedre »stokværk« har karnisprofilerede kopbånd (fig. 8), er indhugget: C F B
ZIMMERMEISTFR ANNO 1769. Om †solur og
vejrhane, se p. 1877. Det ældre †klokkehus er nævnt
1648 7 i forbindelse med indkøb af brædder og 1705,

Fig. 3. Felsted. Tværsnit af ski
bet, set mod ø st. 1:300. Målt af
John Petersen 1950.

da det fik en ny støtte 11 .
Kirken består af kor og skib fra senromansk tid
og et våbenhus i nord fra nyere tid. En middel
alderlig tagrytter over skibets østende blev nedta

get o. 1762.
Den senromanske bygning synes opført over to-tre perioder, med koret som
ældste og skibets vestende som yngste del, men dog således at standsningen
midt i skibet har været af kort varighed. Tykke pudslag hindrer detailunder
søgelser, og indtil disse kan gennemføres, må en datering til o. 1225-75 anses for
rimelig. Kirken må høre sammen med en lille gruppe teglstenskirker i Søn
derborg amt og Angel, hvis bedste repræsentanter er Broager og Eggebek 12 .
Kor og skib har en ensartet fod af granit, nederst en profileret sokkel (p. 1716,
fig. 22-23) og derover et eller to skifter kvadre udvendig og rå kamp indvendig.
Korets sydøstre hjørnekvader har en lille knop, der muligvis er udformet som
et menneskehoved 13 . Den anvendte munkesten er stor, 31—32×13-13,5×10—11
cm, målt i koret, hvor 10 skifter er lig 115 cm, og 28—32×13—13,5×ca. 9 cm,
målt over skibets norddør, hvor ti skifter er lig 109 cm. Forbandtet er meget
uregelmæssigt, snart løber-binder, snart tre-fem bindere på række, og kun
undtagelsesvis ses munkeskifte med to løbere—een binder. I indersiden af korets
østre taggavl, der sandsynligvis er oprindelig og i alt fald ældre end hvælvet,
er der næsten udelukkende binderskifter. Gavlen over triumfmuren er af rå
kamp og munkestensflækker i jævne skifter. Korets overvægge viser, at mur
værket en tid har stået blankt eller tyndt hvidtet (sml. †kalkmalerier p. 1877)
og senere har fået påført et en halv centimeter tykt, lidt ru pudslag. Udvendig
har muren - det ses under våbenhusets tag - stået blank i en lang periode.
Koret har bevaret et vindue i øst (delvis tilmuret) og et i nord, der ligesom
skibets blev genåbnet 1910; begge har halvstens stik med prydskifte af krumme
løbere, og i alt fald nordvinduet har lysningskant. Også det østligste af skibets
tre åbne nordvinduer har lysningskant, de to andre derimod almindelig rygget
lysning; buen over det førstnævnte af disse vinduer består af et halvstens stik
og et prydskilte, som er muret af bindere med næsten kvadratisk tværsnit; de
to vinduer vestfor 14 har kun et halvstens stik. I øvrigt hersker der stor usik-
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Fig. 4 . Felsted. Plan 1:300. Målt af Mette Pihler 1956.

kerhed med hensyn til antallet af vinduer i skibet, thi foruden de her omtalte
spores der endnu to i nord (med pendanter i syd, sml. planen). Nu kan det ikke
afgøres, om alle disse vinduer har været i brug på samme tid.
Begge skibets døre er i behold, den søndre dog delvis tilmuret og forsynet
med et vindue. De er rundbuede og falsede udvendig, fladbuede indvendig og
retkantede i lysningen; norddørens stik, der går op over våbenhusloftet, er
tredobbelt: to halvstens stik adskilt af et løberskifte, muret af en tynd, krum
formsten (ca. 25,5-26×6,5-7 cm). Den nuværende præstedør er fra 1910.
Indre. Den høje korbue, hvis lodrette vanger er hugget bort på en meget
uskøn måde, flankeres af sidealternicher (fig. 3); de sidste har halvstens stik
med prydskifte af løbere, og triumfbuens stik er muret som norddørens, men
løberskiftet har her normal tykkelse,
Koret har fra første færd haft bjælkeloft, og det samme har vel været plan
lagt for skibet, men det er næppe kommet til udførelse. Det nuværende tag
værk, der kan være skibets ældste (sml. p. 1876), har båret en træhvælving af
30-40 cm brede, ca. 2 cm tykke brædder, som har været fastsømmet på under
siden af spær, kryds- og hanebånd, hvor de smedede søm endnu ses (fig. 6).
Denne for danske kirker usædvanlige overdækning 15 , der har harmoneret godt
med det brede skib, var rimeligvis intakt indtil 1760'erne (sml. p. 1874).
†Tagrytter. Over skibets østende har der stået et med tagværket jævngam
melt spir, der i Danske Atlas (VII, 310) er omtalt som et temmelig højt tårn.
Denne tagrytter, der stod over skibets 2-5 spærfag regnet fra triumfmuren,
blev nedrevet o. 1762 16 . En tømmermand arbejdede på »tårnet« 1642 7 , og 1695,
da det var bygfældigt, måtte hvert stolestade i kirken betale 4 sk. til repara
tionen, som også omfattede den flikkede kobberklædnings udskiftning med bly 11 .

1874

214

LUNDTOFT-VIS HERREDER

Fig. 5. Felsted. Nordre kirkegårdsportal fra 1795 (p. 1870).

N. E. 1956

Tilføjelser og ændringer. Korets krydshvælving, der har afløst bjælkeloftet, er
formentlig fra o. 1400-50. Den hviler på halvandenstens hjørnepiller, spidse,
helstens skjoldbuer og ribber, som forneden er halvsten brede med skarprygget
trekløverprofil og foroven kvartsten brede og retkantede; ingen overribber.
Skibets loft er nu plant, og det hviler på fyrrebjælker, der må være oplagt
o. 1765-66, da kirkeloftets reparation blev betalt, dels ved salget af kirkeskoven,
dels med to års rente 7 . Arbejdet har tilsyneladende været led i en større istand
sættelse, som begyndte med tagrytterens nedtagelse og endte med opførelse af
et nyt, fritstående træklokkehus (p. 1871). Antagelig var det også ved denne
lejlighed, man udskiftede de sidste fag kobbertag, som ifølge Danske Atlas
(VII, 310) fandtes for få år siden. – Skibets vestgavl med tre støttepiller er fra
1780 (jernankre med årstal) 7 .
Våbenhuset foran norddøren stammer fra 1800'rne, men det er delvis bygget
af munkesten, og over det findes et tagspor, som hidrører fra en fforgænger.
Under krigen 1807—14 benyttedes skibets loftsrum som våbenkammer for
kystmilitsen, og fra den tid stammer de lange rækker af knager, der er opsat
på siderne af de nederste hanebånd (sml. fig. 6). — På valgdagen 1851 måtte
der sættes støtter under kirkeloftet for 28 sk. 7 , og senere blev de lange bjælker
støttet med en drager, ophængt i tagværket.
1855 cementeredes kirken udvendig 17 (årstal i østgavl), og tre år senere blev
det indre istandsat 18 ; da fjernedes trinet til koret og de kampestensfliser, som
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Fig. 6. Felsted. Skibets tagværk, set mod ø st (p. 1876).

El. M. 1956

El. M. 1956

Fig. 7. Felsted. Skibets tagværk, detalje
(p. 1876).

N. E. 1956

Fig. 8. Felsted. Klokkehusets konge
(p. 1871).

1707 11 var blevet hugget og nedlagt som gulv i gangen. I året 1882—83 ofredes
blytaget, som efterhånden havde afløst den gamle kobberbeklædning helt, for
et stærkt mønstret skifertag 17 .
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E. L. 1939

Fig. 9. Felsted. † Kalkmalerier på skibets nordvæg (p. 1878).

Tagværket over koret er jævngammelt med murene, af type som Arrild
(Tønder amt p. 1267), men omsat og suppleret ved hvælvslagningen. Skibets
østligste spærfag, der mod sædvane er forsynet med en bjælke, er indstøbt i tag
gavlen, som må være rejst sammen med koret; dette spærfag er da også helt
af type som korets, og det skiller sig fuldstændig ud fra skibets øvrige fag, som
er af krydsbåndstype (fig. 6). Der er ingen tegn på, at skibet har haft et ældre
tagværk, og hvis bygningsafsnittet først er fuldført i 1200'rnes 2. halvdel, kan
det nuværende tagværk og den forsvundne træhvælving, som har været fast
gjort deri, være fra samme tid. — Begge tagværker er af eg, og skibets med
de smukke, omhyggeligt udførte bladsamlinger (fig. 7) er meget velbevaret;
kun tre—fire spær i de fag, der har båret tagrytteren, er udskiftet.
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og polykromt skifertag. Sydsidens
store, fladbuede vinduer har karme af træ, og det samme gælder de to lavt
siddende pulpiturvinduer vestligt i langmurene, hvorimod det højtsiddende,
rundbuede pulpiturvindue i nord har jernramme. Ved den sidste restaurering
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Fig. 10. Felsted. Indre, set mod vest.
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(1953, arkitekt Holger Mundt) fornyedes gulvene (røde og gule munkesten) og
skibets loftsbrædder; endvidere retableredes trinet til koret.
Et †solur fandtes 1842 på klokkehuset 19 .
Vejrhanen på klokkehuset er formentlig jævngammel med dette (p. 1871).

†KALKMALERIER
Over korhvælvingen, på østsiden af triumfmuren skimtes direkte på mur
værket eller på et enkelt hvidtelag nogle sorte tegninger, (hoveder?); samme
sted, men over et ujævnt hvidtelag findes en rød, vandret linie under bjælken.
I korhvælvingens østkappe fremdroges 1939 et dommedagsbillede, der i det
store og hele mindede om dommedagsmotivet i Broager, hvortil (og til Sottrup,
begge Sønderborg amt) også et rankemotiv henviste,
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På skibets nordvæg afdækkedes sam
tidig efterreformatoriske malerier, der
i retkantede felter, malet med sort
pensel, syntes at have fyldt hele væg
gen. Fremdraget blev to—tre scener
fra Josvas bog, Jerichos fald (fig. 9) og
den hængte konge over Ai (kap.8) samt,
brudstykker af latinske indskrifter.
Begge dele er senere overhvidtet sam
men med nogle gotiserende malerier
på triumfbuen og i koret, vel udført i
forbindelse meden istandsættelse 1910.
INVENTAR

P. N. 1927

Fig. 11. Felsted. Altertavle, apostle (p. 1879).

Del nuværende inventar har været igen
nem tre hovedrestaureringer, 1786 med ny
staffering, 1858 17 , hvor det meste af far
verne fra 1786/87 (dog ikke h ø jaltertavlens
gotiske relieffer eller krucifiksgruppen) dækkedes af egemaling, og 1954 (hovedsagelig
ved P. Kr. Andersen), ved hvilken lejlighed
1786-farverne og de samtidige billeder på
altertavle og pulpitur genfremdroges; det
ene nordpulpitur fjernedes 1953, og det
andet anbragtes som orgelpulpitur i vest.

Alterbord 1951. Fra †alterbord ses i Nationalmuseet en *relikviekapsel af
bly, firkantet, ca. 8×5 cm og 4,2 cm høj, dannet af en l—2 mm tyk blyplade
ved opslidsning af hjørnerne; låget har kun haft vinkelbøjninger på langsiderne
(den ene nu afbrækket). Sognepræsten fortæller i sin indberetning til Oldsagskommissionen 1808, af han havde undersøgt alteret og midt i bordet, under en
lille, firkantet, sort marmorsten fundet en †helgengrav med æsken samt en lille,
fladrund granitsten med et en halv tomme dybt hul i den ene side. I æsken er
der en rødforet pose af rødt, formentlig byzantisk, silkestof fra 1200'rne, med
gul dekoration (fig. 14); posen er sammentrukket med en grøn snor; heri ligger,
indviklet i et stærkt medtaget stykke tyndt, hvidt silkestof, småknogler af en
hjerneskal, stammende fra et menneske 20 .
Alterklæde af rødt fløjl med maskinbroderi, muligvis det der anskaffedes
1881 17 . Inventariet 1782 21 nævner et gammelt †klæde med bogstaverne SR —
KR og 1696; ifølge inventariet 1860 22 var det røde †allerklæde skænket af
sognepræsten Andreas Petræus 1782.
Altertavlen 23 er et gotisk triptychon fra 2. fjerdedel af 1400'rne og i nær slægt
med Højer (Tønder amt p. 1032), nu med naive malerier på fløjene. Det kun
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Fig. 12. Felsted. Korets indre, set mod øst,
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N. E. 1956

12 cm dybe midtskab, er kvadratisk (171,5×174,5 cm), med skråkantprofil
overalt på forsiden, tværlisterne dog hulet på undersiden, fløjene skråkantede
både på for- og bagside. Bagklædningen i midtskabet består af syv planker,
der uden tvær- eller skrårevler er indsænket i rammeværkets riller. Tavlen
hviler på en ved enderne lige afskåret predella med udkragende, skråkantprofilerede lister. Tavlens opbygning svarer i det hele til Emmerlev (Tønder amt
p. 1374), der sikkert også oprindelig har haft malerifløje, I det vandret delte
midtskab ses i midten Maria, som krones af Kristus, flankeret af to graciøse,
vingeløse engle med røgelsekar (det ene fornyet); yderst står to og to apostelfigurer, de øvrige i rækken nedenunder. De plane baldakiner, nu uden krabbe
blade og prydspir, er svagt æselrygformede, den øverste 24 egentlig blot en rund
bue med en lille, spids topudskæring. Stavværket er rigt varieret 25 . Apostlene
(fig. 11), der nu står i vilkårlig orden og, bortset fra Johannes og Matthæus,
med sekundære attributter, er som Emmerlev- og Højer-figurerne karakteri
stiske ved deres rolige holdning, de svage forsøg på bevægelse, de forholdsvis
små hænder og meget stofrige gevandter.
1953 fjernedes to lag egetræsmaling fra fløjene samt en mindre opmaling på
figurerne; det ældste lag fra 1858 26 blev pålagt for at dække fløjenes — ifølge
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visitatoriet — »forargelige billeder« 18 .
Disse (og pulpiturets), der sikkert
stammer fra 1786 (sml. korbuekrucifiks) og skulde være lavet af »en Landsbykunstner fra Varnæs« 27 , Krollenkopf (ifølge overleveringen Eckersbergs første lærer) 28 blev atter frem
kaldt, skønt ældre malerier (jfr. ndf.)
konstateredes under dem.
De fire malerier, lo i hver Høj, med
lyske, latinske, græske eller hebraiske
underskrifter, forestiller hyrdernes til
bedelse, fremstillingen i templet, Golgatha-gruppe (af næsten helt mid
delalderligt skema) og opstandelsen.
På predellaens forside fremdroges en
P. N. 1927
latinsk
indskrift med antikva (»så
Fig. 13. Felsted. Alterstager, a. Sengotisk tinstage,
b. Skænket 1680. c. Skænket 1693 (p. 1882).
snart vi får fodfæste, snubler vi« etc.)
samt en ligeså mistrøstig, på tysk,
med fraktur, der imidlertid overmaledes øg erstattedes af en dansk. De gotiske
malerier eftersøgtes ikke, derimod viste en prøveafdækning, at begge fløje under
ovennævnte billeder indeholdt otte små malerier (formodentlig fra tidlig renæs
sancetid), idet hver fløj var lodret delt af en guldlinie og vandret delt af smalle,
hvide bælter med latinsk indskrift (foroven i nordfløjen konstateredes et billede
af kongernes tilbedelse). Rammeværket havde to lag rødt, der sikkert går til
bage på den oprindelige farve. På midtskabets nederste profil fremdroges en
indskrift med versaler horende til renæssancestafferingen: »Memento cur hic«
(»husk hvorfor her«); den tilsvarende staffering konstateredes under farverne
på midtskabets figurer. Om fjernelsen af krucifiksgruppen, se denne nedenfor.
En sidealtertavle, Mariatavlen i triumfvæggens nordre niche, er bevaret. Om
kirkens sidealtertavler skriver Danske Atlas (VII, 310); »Fra Pavedømmets Tider
vare her mange †Helgenbilleder, hvilke filsidst gandske forfaldt og nu ere ud
ryddede. Ligeledes vare her, foruden Høye-Alteret, endnu tvende mindre,
hvilke for Rummets skyld for mange Aar siden ere borttagne«. Mariatavlen er
imidlertid bevaret, en tid lang skjult bag nordpulpituret; værnehelgenens alter
i triumfvæggens sydniche forsvandt derimod.
Mariatavlen29 (fig. 17) er en lille, sengotisk fløjtavle (nu uden fløje) fra o. 1500.
Midtskabet måler 168×ca. 148 cm og har hulkantprofiler (skråkantprofil for
neden); af de flade sidefløje fandtes ved skabets udtagelse af nichen medtagne
rester. I midten står den apokalyptiske Madonna (111 cm høj); om strålerne, der
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Fig. 14. Felsted. Den udfoldede *pose fra relikvie-kapslen (p. 1878).
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har været afvekslende lige og bølgende, samt om den eventuelle rosenkrans
(jfr. Ketting), der har omgivet figuren, mindede kun de udstemmede fordyb
ninger på bagsiden; kronetakkerne er delvis fornyede. I sidenicherne står mod
nord Anna selvtredie (jfr. Taarstedt, Landkr. Schleswig) og Barbara (af tår
net er kun spidsen gammel), mod syd Magdalene og Katharina (sværdet nyt).
Skabet er nu helt uden prydelser, men en del af disse bl.a. to spir, stykker af
rankebaldakinen (jfr. Ketting), er indlagt i fodstykket under Madonna, hvor
de blev fundet. De forhåndenværende 1700-tals farver, der står i stærk mod
sætning til de oprindelige, middelalderlige (jfr. ndl.) rensedes; Jesusbarnets
meget rødmossede, let tåbelige ansigt skyldes ikke billedskæreren, men male
ren. Middelalderlige farverester på skabskanterne, vist rød bund med to sam
menslyngede bølgeranker. I nordre sidealterniche.
Altersølv. Kirken har nu som vistnok langt tilbage i tiden to alterkalke og
diske, fra 1640 7 , alle med svært rillede kølbue-kanter; kalkene (svarende til
Løgum klosterkirke 1747, Tønder amt p. 1109) har støbt krucifiks på foden,
knop med otte ruder indfattet i bølgede kanter, og lavt, lidt udsvejet bæger.
De er begge stemplet C C H i rektangel, for Carl Christian Hoffmeister (Bøje
1203) og Åbenrå bymærke. Højde 24 cm, diskene 15,8 cm i tvm. 1656—60 ud
betaltes et beløb for to †kalke af tin 7 . Vinkander. 1) Moderne. 2) 1859 18 , af
københavnsk porcelæn, sort, med guldkors. Ude af brug.
Sygekalk, bægerformet, 6 cm høj og disk med bølgerand, begge uden stempler.
Oblatæske, drejet, af træ. Under bunden: M. Mørk Hansen (præst 1851- 64).
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Fig. 15. Felsted. Fontekumme (p. 1883).
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Alterstager. 1) (Fig. 13). Sengotiske, fra sidsle halvdel af 1500'rne, af Lin
(sml. Hagenbjærg malmstage, Sønderborg amt). På fodens nedre kant minuskler med trambulerstik: »sonten dionisios«; den ene stage har endnu en utydelig
indskrift i samme teknik, muligvis A K, hvorefter, i nogen afstand, en lodret
streg og tre cirkler. 52,5 cm høje. 2) (Fig. 13). Bordstager, af malm, 26,5 cm
høje, med graverede versaler på foden: »Iürgen Iürgensen Möller Ao 1680«.
3) (Fig. 13) af malm, med graverede versaler på fodkanten, på den ene: »Diese
Leuchter sind von Hans Thomsen hoch grafflichen Voigt Anno 1693«, på den
anden: »und Margredh Hauses zu Tombill der Kirchen zu Felstet verehret
Anno 1693«. 52 cm høje.
*Røgelsekar (fig. 22) gotisk. I Museet på Sønderborg slot.
†Brudekrone og -smykke holdtes ifølge inventariet 1763 (ikke nævnt 1860ff.)
af præsten og betaltes med 1 rdl. 22 .
Messeklokke (fig. 16), gotisk, skriftløs, med støbermærke. Hankene har skrå
riller. Tvm. 27 cm, højde 29,5. Sekundær ophængning i klokkebom 1884 i
korets tagværk. Rebhullet i hvælvingskappen nu tilstoppet. Såvel i inventariet
1782 21 som i 1861 30 omtales den som en lille håndklokke, der hænger over
koret, og som ringes af degnen før og efter gudstjenesten.
Lysehylde 1787, af fyr, med svejfet nedhæng, til »gravlys« 31 ; på hængestykket
er der malet et våbenskjold med latinsk indskrift (»hvor er den trygge og faste
sikkerhed, hvis ikke i frelserens sår«); ved skjoldets sider malerpensler, passer,
vinkler m.v., foroven krone og to hjælme med lignende håndværksemblemer,
forneden et forskrevet græsk ord: vær mig nådig (jfr. Lukas 18,13). Til
siderne Lo kronede spejlmonogrammer: NN og KN. Langs kanten hvidmalede
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Fig. 16. Felsted. Messeklokke (p. 1882).

P. N. 1927

versaler: »1786 Iens Iohansen lørgen Petersen II IH IH PM PCH NA. AI HPM
1787«. Mørkeblå med lidt guld. På korets nordvæg.
Alterskranke. Først 1883/84 fik kirken alterskranke med knæfald, leveret af
Anders Matzen i Gråsten 17 . 1858 stilledes det påtænkte knæfald med gitter i
bero, fordi det vilde være til hinder for offergang og barnedåb; desuden havde
det aldrig været skik at knæle under altergang 18 .
Døbefont, romansk, af granit, med seks relieffer på den 85 cm brede kumme:
en jæger med spyd og jagthorn jager med sine to hunde en hind (sml. fig. 12);
en stiliseret lilje (fig. 15) skiller denne scene fra de næste: en båd med fire per
soner og stor styreåre imellem Lo opsadlede heste, begge med opragende fane
ved flanken 32 . Firkantet fod med hjørnehoveder og på hver side et udyr. Tid
ligere gråmalet. Nordvestligt i koret (Mackeprang: Døbefonte p. 57, 335).
Dåbsfad af malm, sydtysk, o. 1550—75, med syndefaldet inden for bånd med
majuskler. Tvm. 39,2 cm. Ny dåbskande af messing; tidligere brugtes en barselpotte fra 1851 (fig. 23). Ifølge inventariet 1861 30 skulde præsten »efter æld
gammel Skik holde Døbeklæder eller †Christentøk; der betaltes 1 rdl. for det
bedste og fra 5—2 mk. for det andet, tredie, fjerde og femte.
Fontehimmel, skænket 1692 af »H. Hans Thomsen, Hgf. V. auf Grst.« [d. e.
Gråsten; jfr. alterstager nr. 3] og sikkert udført i Peter Petersens værksted i
Tønder 33 . Ottesidet med udsavede bøjler, hvorimellem småengle med lidelsesredskaber. Sekundær staffering: grønt, rødt, sort. Hejseværket er fastgjort til
tagværket og ses over korhvælvet, i nordsiden.
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Fig. 17. Felsted. Sidealtertavle, Mariatavle (p. 1880).
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Korbuekrucifiksgnippen (fig. 18-21), sengotisk, fra begyndelsen af 1500'rne,
er et velskåret arbejde 34 . Kristusfiguren, 105 cm høj, havde (ligesom altertavlens
relieffer) kun et tyndt lag maling over et ældre, der muligvis dateres af årstallet
1786 (afdækket på de vandrette korsarme); denne staffering kan snarest karak
teriseres som en nænsom partiel opmaling af de oprindelige farver. Sidefigu
rerne måler 95 em. Korset havde i modsætning til figurerne ikke mindre end
seks farvelag, af hvilke det fjerde fremdroges under to lag egemaling og en tyk,
gullig farve: rødt med mørkere »årer«, sorte endefelter med 17—86 og »INRI«
foroven (nedre felt manglede). Det femte lag var gulgråt »med underligt krøllede,
mørke Aarer«; af det sjette og ældste lag konstateredes kun smalte på kridt
grund i endefelterne. Ved farverestaureringen, der nærmest formede sig som en
konservering, fjernedes årstallet, og ny tekst indsattes. Nu på oprindelig plads i
korbuen, på ny bjælke. I præsteindb. 1808 meddeles, at gruppen for flere år
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Fig. 18–21. Felsted. Korbuekrucifiksgruppe med detaljer (p. 1884).
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siden (det vil sikkert sige 1786) var fjernet fra denne plads, anbragt på alter
tavlen og stafferet sammen med denne.
Prædikestol i empire, fra 1808 7 (den gamle solgtes for 3 rdl.), på fire fag plus
Danmarks

Kirker,

Åbenrå

amt
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et smalt opgangsfag. Nyere opgang, samtidig himmel, som stolen med pålagt
ornamentik. Under egetræsådring fremdroges den oprindelige hvidgrå maling
stafferet med guld. På skibets sydvæg.
Stoleværk 1909 35 , blåmalet med lidt rødt og hvidt. 1613 var der 2×6 stader
i koret 36 ; de omtales 1858 som rådne og af en afstikkende façon 18 . Omtrent
enslydende stolestaderegistre fra 1613, 1762 og 1811 36 .
Præstestol 1624 (sml. fig. 12). På frisen reliefskrift med versaler på plattysk:
»So war ick leve« etc. Ezech. 33, under gitterfelterne fordybet versalskrift, det
samme skriftsted på dansk: »Sa sand ieg lefver etc. Anno Domini 1624 N K«.
Indvendig i stolen er skåret latinske bibelcitater på begge friser. 1954 fremdroges
en 1700tals staffering med blålig marmorering i arkader og på gesims, rødmalet
rammeværk og hvidt gitterværk; indvendig blå. Stolen har muligvis i længere
tid — i alt fald indvendig — stået i blank fyr med en enkel sort snedkerstaffe
ring. En ældre lås påsattes ved sidste restaurering. I korets nordøsthjørne.
Degnestol fra 1700'rne (sml. fig. 12), men sammenstykket og med fornyet
rygpanel. Staffering som præstestolen; øverst på gavlplanken afdækkedes en
til dels afsavet, hvid sløjfe på sort bund. I korets sydøsthjørne.
Nøgle til †dørfløj, 31 cm lang, med rørformet stamme og ring med firkantet
tværsnit; heri årstallet 1723. I præstegården.
Pulpitur i vest fra 1700'rne, oprindeligt nordpulpitur (jfr. ndf.), flyttet til
nuværende plads 1953 og forøget med to endefag; over- og undergesimser er
rekonstrueret, mens tandsnittet over nedre profil er en tilføjelse. De naive,
bibelske malerier, fra Evas skabelse til Noahs bøn efter arkens stranding, er
fremdraget; af samme maler som altertavlens fløjmalerier. Grønligt ramme
værk, hvid profil om fyldingerne.
†Pulpiturer. 1692 nævnes otte stader med otte pladser »auf der Bühne« på
sydsiden, og på nordsiden var der to stader med 12 pladser og to med otte 36 .
Før restaureringen 1950 var der tre pulpiturer, to på nordsiden og eet orgel
pulpitur i vest, det sidste fra 1878 17 . Det vestligste på nordsiden er det ovenfor
omtalte, nuværende vestpulpitur, oprindelig Grøngrøfts stol 37 . Det østligste
opførtes 1801/02 7 og svarede nogenlunde til Grøngrøfts pulpitur, men havde
tandsnit over nedre profilbjælke.
Orgel 1878, leveret af Marcussen og son, Åbenrå 17 , men ombygget ved sidste
restaurering. Ni stemmer, manual, pedal, elektrisk; den nygotiske façade be
varedes. Det samtidige pulpitur afløstes af det nuværende (jfr. ovfr.). Kirken
fik †orgel 1830, leveret af Brustgrün, Flensborg, for 650 mk. 16 . Der gjordes sam
tidig »et nyt Loft« til orglet, der var anbragt »opad den søndre Kormur ud mod
Kirkeskibet« 38 .
Pengeblok, mindende om Uge fra 1716 (p. 1852), med ottesidet fod og firkan
tet, jernbundet overdel med jernlåge; yngre hængelås. Kasseret og fjernet, men
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genindsat i kirken 1925. Ved samme lejlighed afskaffedes brugen af klingpungen 39 , der nu er ophængt
på korets østvæg.
Salmenummer tavler, i empire, ens, kun den i ko
ret gammel, anskaffet 1797 7 .
Klokker. 1) 1847. På legemet versaler: »Feldstedt.
Umgegossen im Iahre 1847 von I. F. Beseler zu Rends
burg«; om halsen tom frise mellem dobbelt bladrække
og frugtguirlande. Tvm. 100 cm. Omhængt og vendt
1949 40 . 2) Genforeningsklokke 1921 fra De Smithske
Støberier i Ålborg, med vers af Kai Hoffmann 41 . – I
Klokkehuset. — Messeklokke, se p. 1882.
†Klokker. Af kirkens to klokker, der omstøbtes hos
Beseler 1847 16 (den ene var revnet 1841) 42 , var den
største (1082 pund) skriftløs, formentlig sengotisk,
den mindste (361 pund) bar indskriften: »Soli Deo
gloria. Anno 1766. Hr. Andreas Petræus, Pastor, Hans
Nissen, Peter Jürgensen, Juraten. Aus reinem Erz
bin ich geflossen, Joh. Dav. Kriesic [d. e. Kriesche] zu
Eckernförde hat mich gegossen«. Af Beselers to klok
ker er den største bevaret, den mindste (med samme
indskrift — dog »gegossen«) afleveredes 1917 til krigsbrug 43 .

1887

E. M. 1953

Fig. 22. Felsted. *Rogelsekar
(p. 1882).

GRAVMINDER
Gravsten 1765. »Peter Christensen Smeed af Trasbøl, døde anno 1761 den 11. Marti hans Alder 88 Aar
7 Maneder oc 4 Dage. — Dene Steen hører Iohan
N. E. 1956
Petersen Smeed i Hunsløff tiil Ao 1765«. Smal, ligtræFig. 23. Felsted. Barselpotte
1851, tidligere anvendt som
lignende sten, 149×42—40 cm, af rød kalksten, med
dåbskande (p. 1883).
fordybede versaler i rokokoindramning og i hjør
nerne smedeværktøj og hestesko, alt inden for profilramme. I våbenhuset,
†Gravsten. Jørgen Beyer, sognepræst, d. 1660. Fjernet 1858 44 .
†Begravelser og (†)kisteplader. 1858 blev de »åbne« begravelser opfyldt 17 .
Heriblandt var begravelsen under koret, hvori der stod nogle kister, fra hvilke
optoges tre sønderbrudte †blykrucifikser (1927 i alterbordet), en †blyplade 44
med indskrift over Andreas Petræus, sognepræst, d. 1726 og en messingplade
over fru Maria Magretha Bachmann, f. 22. aug. 1716, datter af Hans B. til
Sønderskou, kgl. Maj.s hofjægermester, oberførster og vildtmester og Christina
Magretha Clausen, gift første sang 9. okt. 1735 med Aug. Christian Pouelsen
120*
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til Reffstrup og Grüngrifft, kgl. Maj.s virkelig eancelliråd (tre sønner), enke i
nov. 1739, anden gang med Søren Seydelin, kgl. Maj.s »Ober-Auditeur« 1753
(fire sønner, een dødfødt). »Siælen, som 41 Aar indskrænkedes af Legemet, Men
i Fridericia d. 12. Octobr. 1757 opløstes fra Smerterne« etc. Oval, hvælvet,
33,5×25,3 cm. På korets vestvæg.
†Liglagener udlejedes af kirken for 1763 45 .
På kirkegården krigerminde 1921 over 89 i 1914—18 faldne sogneboere.
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Lind 1939 og 1941 (kalkmalerier) og P. Kr. Andersen 1947, 1952 (forundersøgelse af
inventar) og 1954 (istandsættelse af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna
Moller og Erik Moltke 1956.
Haupt I, 26 f. — M. Mikkelsen: Lidt om Felsted Kirkes Klokker, i SJyM. 3. årg., 1926,
p. 7 3 f. — 1. H. Jensen og M. Mikkelsen: Fra Felsted Sogn. Af Felsted Kirkes Historie,
i SJyM. 12. årg., 1935—36, p. 80 -104. — E. Skovgaard-Petersen, i Den nordslesvigske
Kirke II, 194 ff.
1 Repertorium 2. rk. nr. 6013. 2 Diplomatarium Danicum 2. rk. III, nr. 273.
Quellensammlung VI, 98 f. 4 Fra Felsted Sogn p. 90 f. 5 Danske Sagn III, 1931,
p. 51 nr. 192. 6 Bl.a. 1897 (Åbenrå provstearkiv: 1850—1917. Sager etc.) og 1950.
7 Felsted præstearkiv: Ca 1. 1636—1854. Kirkeregnskabsbog. 8 Se Elna Møller: Tøm
rede klokkehuse, 1960, fig. 9, 23, 36, 48. 9 1768 blev eet års indtægt optaget til klokke
huset (note 7). 1 0 Felsted præstearkiv: Bb 1. 1832—66. Kopibøger over udgåede skri
velser (1859). 1 1 Felsted præstearkiv: Ca 2. 1666—1863. Kirke- og sogneregnskabssager.
1 2 Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 111. 1 3 Sokkelstenene er dækket af et tykt tjærelag,
som hindrer en nærmere undersøgelse; de øvrige hjørnekvadre synes dog ikke at have
haft hjorneknopper. 11 I disse to vinduer skal der være fundet rødmalede rammer al
eg (Trap p. 460). 1 5 Koret i Lønborg (Ringkøbing amt) har i middelalderen haft en
trætøndehvælving. Også enkelte kirker i Maribo amt har haft trætøndehvælv, sml. DK.
Maribo, p. 1570. 16 Felsted præstearkiv: H 1. 1771—1862. Ang. kirken og præste
gården. 1 7 Felsted præstearkiv: Ca 3. 1788 1898. Felsted kirkes regnskabsbog.
18
Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1858 XVI nr. 41. 1 9 Tønder provstearkiv: 17981845. Visitatsprotokoller. 2 0 Indsendt til NM 1809 (mus. nr. 346). Responsum fra præparator U. Møhl, Universitetets zoologiske Museum 21. dec. 1959: ». . . at der i dette til3
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fælde virkelig er tale om knogledcle af el menneske, idet de små fragmenter er brud
stykker af kraniet. Stykkerne (ialt 8 ) er dog så små (gennemgående under 1 cm 2 ), at det
ikke er muligt at angive fra hvilken del af kraniet, de stammer. - Kun et enkelt lidt
større stykke har i den ene side bevaret sin sutur og kan med ret stor sikkerhed placeres
i den nederste del af issebenet (parielale) med den bevarede sutur mod tindingebenet
(temporale). Denne sutur har ikke været tilvokset og tyder derfor på, at dette stykke
hidrører fra en yngre person. Om alle fragmenterne stammer fra samme kranie, kan ikke
afgøres, men der er intet, der usandsynliggør dette.« 2 1 Tønder amts visitatorialarkiv:
CVIV, 2 nr. 628. Inventarium etc. 2 2 Felsted præstearkiv: Cc 1. 1763—1860. Felsted
kirkeinventarier. 2 3 Matthaei: Schnitzaltäre p. 100 [efter Haupt]. V. Thorlacius-Ussing
i Danmarks Billedhuggerkunst 1950, p. 94. 2 4 Denne, der if ø lge ældre fotografier op
rindelig var den nederste, må være fejlplaceret ved sidste restaurering. 2 5 I modsætning
til Emmerlevs, der kun har to varianter, som begge indgår i Felstedtavlens baldakiner.
2 6 Ved maler Weide, Sønderborg (note 17); det yngste lag fra 1910. Malede indskrifter
på bagsiden: I. H. Schaack Malersvend af Wilster i Holstein 1858, F. W. Weide Maler
lærling af Sønderborg 1858. G. Westergaard Malersvend af Thisted d. 2. — 1 1 . — 1910.
2 7 Fra Felsted sogn p. 89. 2 8 Brev 7. jan. 1960 fra Th. Kaufmann, Bovrup (i NM), jfr.
Nordsl. Sondagsblad 9. juli 1911, p. 220. 29 Fra samme værksted som Bedsted højaltertavle (p. 1724), *Hagenbjærg og Ketling-tavlerne (Sønderborg amt) m.fl. 3 0 Åbenrå
landrådsarkiv: V. B. nr. 13. Die Kirche zu Feldstedt 1862—78. 31 »Fra gammel tid har
3—4 af de største gårde i sognet ret til ved dødsfald at ofre lys, der med tilhorende lyse
plader, hvorpå den afdødes navn er graveret, anbringes i alterstagerne. Et sådant par
lvseplader af sølv fra 1926 sidder på de høje barokke stager, og ældre lyseplader ligger i
alterskabet. Tidligere brugtes imidlertid så lidet lys, at et par sædvanlig ikke kunde bruges
op fra dødsfald til dødsfald, og man har derfor i 18. årh. anskaffet en lysehylde, som an
bragtes på korets nordvæg, og hvorpå lysene henstilledes »på expectance«.« (Indberetn.
ved P. N. 1927). 3 2 Af M. Mackeprang opfattet som legenden om den romerske høveds
mand Eustachius, der omvendes på en jagttur og derefter sammen med sin hustru og
sine to sønner flygter til Ægypten, »selv om det er lidt vanskeligt at passe Hestene ind i
denne Fortolkning«. 3 3 Sml. figurerne på Møgeltønder prædikestol 1694, Tønder amt p.
1314. 3 4 Efter samme forlæg som den noget ringere gruppe i Åstrup (Haderslev amt. p.
532), ligesom den er forlægsbeslægtet med Haldgruppen (Randers amt), og Hostrup
(Tønder amt p. 1559). 3 5 Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein: Saml. ang.
kirker i Sønderjyl. 3 6 Felsted præstearkiv: H 2. (1613)—1858. Stolestaderegistre.
37
Nævnt 1801 (note 7). 3 8 Fra Felsted Sogn p. 8 8 . 3 9 Smst. p. 8 6 . 4 0 Foretaget af
Aug. Nielsen, Roslev, således at klokken er ubevægelig; allerede stærkt slidt i den nye
stilling. 4 1 SJyKirkeklokker p. 26. 4 2 Højer præstearkiv: Bd 4. 1747—1932. Sager
til aktfortegnelsen II, 9—10. 4 3 Lidt om Felsted Kirkes Klokker. 4 4 Fra Felsted
Sogn p. 85. 4 5 If ø lge inventariet 1763 (note 22) havde kirken udlejet liglagener; et, der
var skænket af en foged på Gråsten, udlejedes for 8 sk. lybsk. Men da justitsråd Koch i
Åbenrå og kammerråd Günderoth til Skovbølgård gav deres undergivne tilladelse til at
bruge egne liglagener, tabte kirken denne indtægt, hvilket præsten forgæves proteste
rede imod.

Fig. 1. Varnæs. Ydre med klokkehus, set fra nord.

N. E. 1956

VARNÆS KIRKE
LUNDTOFT-VIS HERREDER
irken har muligvis været viet S. Peder, en antagelse som allerede Danske Atlas 1
fremsætter, fordi denne helgen er afbildet på kirkens segl. A arnæs, der udgjorde et
eget birk, nævnes i kong Valdemars Jordebog som kongeligt slægtgods og har i modsæt
ning til herredets øvrige sogne fra gammel tid hørt under Åbenrå amt. I den katolske tid
udgjorde cathedraticumafgiften 24 skilling lybsk (sml. p. 1718). Efter reformationen kom
kirken under landsherren, fra 1544 de gottorpske hertuger, fra 1713—21 kongen, dog med
bibeholdelse af menighedens indskrænkede valgret.
Flere saqn2 er knyttet til kirken og den gamle løn ved korets øslgavl. If ø lge et almin
deligt vandresagn skulde kirkens grundvold være flyttet fra Kirkebjerg, et andet nævner
junker Viggo fra Varnæs vold som bygherre, hvis hoved skulde være afbildet (sml. billedkvader p. 1893); sammen med sin brud skal han være begravet under den gamle løn, i
hvis stamme endnu ses el hul, hvori tidligere altid landtes friskt vand, der betragtedes
som helbredende.

K

Kirken ligger syd for byen, på en ret høj bakke, men næsten skjult bag
kirkegårdens høje træer, der står langs digerne. Bakkens højeste punkt er
mellem skibets nordøsthjørne og klokkehuset, som står en halv snes meter
nord—nordøst for koret, og faldet er i ny tid reguleret i småterrasser. Kirke
gården har mod syd et anseligt kampestensdige, til de andre sider kløvsten i
cement. Det udflyttede vestdige er opsat 1942. I sydøst er der en jerngitterlåge
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Fig. 2. Yarnæs. Plan 1:300. Målt af El. M. 1957.

fra forrige århundrede og i nord en moderne port. 1704 omtales de forfaldne
murstensporte 4 .
Det fritstående klokkehus 5 er middelalderligt, men omtalt første gang 1704,
da det meste af bræddebeklædningen var forrådnet eller nedfaldet 4 . Konstruk
tionen (fig. 3), der skiller sig ud fra egnens øvrige ved sin mangel på midt
stolpe, er af eg, og hjørnestolperne måler ca. 35 cm i kvadrat. De otte højstolper
stod på syldstokke indtil 1947, da bygningen rettedes op og forsynedes med en
støbt sokkel i stedet for syldsten 6 . Foroven er stolperne tappet op i hammer
bånd og bjælker, der alle har en ret stor udkragning understøttet af svagt
krummede kopbånd. I øst og vest er der umiddelbart under hammerbåndene
indtappet stikbjælker, som støttes af tilsvarende kopbånd. Husets tværafstiv
ning består af ankerbjælker og lange krydsbånd, af hvilke i alt fald de øst—vest
gående er en senere tilføjelse, og det samme gælder den tveje, der understøtter
den nederste ankerbjælke. Mange af væggenes løsholter, tagkonstruktionen
(med dens blikplader) og væggenes bræddebeklædning er fornyet i fyr. Foroven
på den østre halvdel af nordvæggen sidder dog fire, indtil 50 cm brede ege
brædder, hvis sammenstød udvendig dækkes af smalle, affasede lister. I disse
brædder, der må gå tilbage til 1600'rne, er der udskåret et glamhul (fig. 4),
hvis form er efterlignet i den yngre beklædning.
Et halsjern 5 og kæden til et andet hænger på to af klokkehusets hjørner.
Kirken består af kor og skib fra romansk tid, en lidt yngre vestforlængelse,
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Fig. 3. Varnæs. Klokkehuset (p. 1891). Plan, ø stvæg og snit set mod nord. 1:100. Målt at
J. Blache Holm 1959.

et sengotisk sydkapel og foran norddøren et våbenhus, der indeholder gotisk(?)
murværk. Orienteringen har afvigelse til nord.
Bygningen er meget hårdt restaureret 1868, da blandt andet korets øst- og
nordmur fornyedes; dette i forbindelse med en fuldstændig fornyelse af tag
værket 1952 vanskeliggør en sikker udredning af bygningshistorien. Både
koret og det forlængede skib står på en granitkvadersokkel med hul- eller skråkantet profil (p. 1716, fig. 24—28); at dømme efter sokkelprofilerne har der
været tre byggeperioder: 1) koret og skibets østgavl, 2) skibets store, østre del
og 3) skibets vestende, ca. 4,5 m; på baggrund af dørenes placering i skibet må
denne vestende udskilles som en forlængelse, der dog af mangel på detaljer ikke
kan tidsfæstes; anvendelsen af den profilerede sokkel tyder dog på, at byggeriet
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Fig. 4. Varnæs. Klokkehuset. Detalje af nordvæggens beklædning (p. 1891).

1893

El. M. 1959

er gennemført på et ret tidligt tidspunkt. Murene i alle tre bygningsafsnit er
sat af rå kamp med råt tildannede granitkvadre til hjørner og åbninger; bag
våbenhusloftet ses gammel murbehandling med bredt udtværede fuger. Mur
højden over sokkel varierer fra nord (4,5 m ved skibets nordøsthjørne) til syd
(4,75 m midt på skibets sydside). Det eneste oprindelige og vistnok kun delvis
bevarede vindue ses i korets sydmur, lidt øst for præstedøren; både denne og
skibets tilmurede syddør, hvor hver karm er sat af to kvadre, er retkantet.
Norddøren er udvidet og fladbuet; alle tre døre bryder soklen.
Billedkvader. Øverst i korgavlen findes et grofthugget mandshoved af granit;
en trekantet hat skal være en senere tilføjelse. Sagnet om junker Viggo er
knyttet hertil (p. 1890).
Indre. I korets sydmur er der en 30 cm høj niche, hvis bund er hævet 70 cm
over nuværende gulv. Korbuen er spids, af munkesten, og formentlig omdannet
i gotisk tid.

1894
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Fig. 5. Varnæs. Ydre, set fra sydøst.

N. E. 1959

Tilføjelser og ændringer. Om vestforlængelsen, hvortil skibets vestre hjørnekvadre og sokkel er udflyttet, se under den romanske bygning.
Sydkapellet er af rå kamp med taggavl og enkeltheder af munkesten; til
hjørnerne er der benyttet kvadre, som formentlig stammer fra skibets sydøsthjørne, der blev nedbrudt ved kapellets opførelse. De tre mure prydes øverst
af dobbelt savskifte. Omkring det nuværende sydvindue spores et stort, flad
buet, der må være samtidigt med bygningen ligesom et lavtsiddende, fladbuet
vindue, som 1959 er afdækket i vestmurens søndre del. Til skibet er der en
spidsbuet arkade med overgribende stik. Det indre, som nu har bjælkeloft, viser
spor efter en †hvælving, der har hvilet på helstens piller og skjoldbuer, to runde
(øst—vest) og to høje, spidse. — Så sent som 1767 tales der om den »nye« ud
bygning mod syd, det såkaldte kapel 7 .
Våbenhuset foran norddøren (sml. kirkens beliggenhed i forhold til byen) er
helt præget af restaureringer 1868 og 1952, men indvendig i flankemurene ses
ældre murværk, der sammen med resterne af murede bænke og et stejlt tagspor
må henføres til en formentlig gotisk †forgænger. — 1704 kaldtes bygningen lig
huset 4 og 1767 karnhuset 7 .
De tre store støttepiller mod kirkens vestgavl, der 1762 var meget forvitrede 7 ,
er muligvis middelalderlige; i ny tid er de blevet delvis dækket af et varmekammer. — Gotiske er antaglig også nogle store, fladbuede vinduer, som spores
i vestforlængelsen.
Mindelser om ukendte reparationer er sikkert de årstal og initialer, der er
stemmet ind i fire blåmalede ege- og fyrrebrædder, som 1952 blev fundet på
loftet, og som muligvis stammer fra et ældre loft. På brædderne læses: 1683,
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Fig. G. Varnæs. Indre, set mod ø st.

1895

N. E. 1956

C R 1728, A C S D I W (kirkejurater?) 1747 og 1747 (hvor de sidste to tal er
spejlvendt); endvidere fandtes en blyplade med CBD 1716. Over sydvinduet i
kapellet afdækkedes 1959 en granitsten med årstallet 1746.
Et overslag over kirkens istandsættelse udarbejdedes 1762 7 , og det er muligt,
at arbejdet gennemførtes to år senere, da der afholdtes en kollekt 8 . På den tid
var kirken i hovedsagen blytækt, men på et stykke af skibet lå der munketag
sten. Udgifterne (2000 mk.) til en »total reparation« 1815—16 blev afholdt for
de penge, der indtjentes ved at udskifte en stor del af blytaget med tegl 9 . Resten
af blytaget ofredes til fordel for en omfattende istandsættelse 1868 10 , der i
hovedsagen gennemførtes efter L. A. Winstrups 1863 approberede tegninger 11 .
Arbejdet omfattede de førnævnte mure i koret, forskellige gavlprydelser, en
delvis udskiftning af tagværket, skifertag, de nuværende vinduer og gipslofter
på bjælkernes underside 26 .
Efter en restaurering 1952 (arkitekt H. Mundt) står kirken hvidkalket med
helt fornyet tagværk og røde tegltage. Nogle af gavlprydelserne samt gipslof
terne er fjernet, og lofterne står med gråmalede brædder over rødbrune bjælker.
Gulvene af sorte og gule fliser stammer vistnok fra 1857—58 12 .
Solur fra 1837 13 , af kalksten og med indhugget årstal; på sydkapellets gavl.
†Kalkmalerier. To skablonerede friser under loftet i kor og skib, den ene fra
tiden før 1909, den anden yngre, er overkalket efter 1927.
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Fig. 7. Varnæs. Indre, set mod vest.
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INVENTAR
Kirken har bevaret en stor del af sit ældre inventar (døbefont, sengotisk altertavle,
krucifiks samt prædikestol, fontehimmel og præstestol fra 1600'rne); også et røgelsekar
hænger fremme. Ligesom i Løjt har maleren Jes Jessen i 1790 stafferet hovedparten af in
ventaret, og hans farver er fremkaldt 1942 ved P. Kr. Andersen.

Alterbord, middelalderligt, af munkesten og rå kamp, 189 cm langt, 141 dybt
og 123 højt (over gulvet), i en afstand af 129 cm fra korets ø stvæg; forsidens to
ovre skifter udkragende. I den pudsede og glittede overflade er der 28,5 cm fra
forkanten en helgengrav, en firkantet fordybning hvori et ovalt hul, dækket af
en 28×22 cm glat granitplade. Ved undersøgelsen 1942 fandtes intet relikvie
gemme.
Alterbordspanel, antagelig fra 1790 13 , af fyr, i fyldingerne sortmalede, ind
tungede felter på hvidgrå marmoreret bund; i forsidens felter gul fraktur:
»Her knæle for Guds Alter-Fod
Dog ingen Siel foruden Bod;
Hvo freck i Synden Blive vil
Han nærme sig dog ey hertil;

O. IESU! lad mig aldrig gaae
Fra dette Bord, ieg nøed dig paa
leg Synden jo maae kaste hen
Og skynde mig til Himmelen«.

†Alterklæde, i inventariet 1767 omtalt som gammelt, af rødt fløjl og med et
sølvvåben 14 ; sølvet herfra solgtes 1790 for 30 rdl. 13 .
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Fig. 8. Varnæs. Altertavle, midtfelt (p. 1897).

1897
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Altertavlen 15 (fig. 8—9), en sengotisk fløjtavle fra slutningen af 1400'rne, som
i Løjt indsat i et skab, der krones af et kvartrundt baldakinfremspring og
hviler på en predella. Selve tavlen består af midtskab og fire bevægelige fløje,
de to inderste med apostelrelieffer, de to yderste med †malerier.
I midtskabet en velskåret Golgathascene (fig. 8), der har træk fælles med
den til Allergruppen hørende sydslesvigske tavle i Tating (Kr. Eiderstedt);
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Fig. 9. Varnæs. Altertavle, apostle (p. 1898).
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visse ligheder med samme gruppe —
og specielt Daler (T ø nder amt p. 1342)
ses endvidere hos apostelfigurerne,
uden at der dog kan være tale om
værkstedsfællesskab 16 .
Apostlenes rækkefølge er efter de
senere, af Jes Jessen opmalede nav
ne 17 , øverst: S. Petrus, S. Andreas, S.
Jacobus major (ny stav), S. Iohannes,
S. Thomas (nyt spyd) og S. Bartholomæus (nyt knivsblad) (fig. 9); neder
ste række: S. Philippus (nyt kors), S.
Mathæus (med sværd), S. Iacobus mi
nor (med kølle), S. Judas Thad. (med
valketræ - de to sidste apostle såle
des ombyttet), S. Simon (ny sav) og
S. Mathias. Alle apostle undtagen
Johannes og Simon er foruden deres

attribut forsynet med bog; Johannes og Judas (alias Jakob den yngre) er skægløse, mens Jakob d. ældre og Peder som de eneste bærer sko.
I midtskabet er der tre tresidede kølbuebaldakiner under stavværk, i fløjene
plane, rundbuede. Det kvartrunde baldakinfremspring, hvis underside er tre
delt af ribber, har fiskeblærenedhæng og krones af en ny kolbeblomstfrise, mens
selve tavlens tilsvarende blomsterfrise kun er delvis fornyet. Både det faste
(ydre) skab, hvis sider forneden ender i et lille, antagelig yngre, karnisformet
brædt, og fløjtavlen har fine profiler (karnis og skråkant mellem platter); på
begge par fløje er der i rammeværket runde, gennemborede huller. Predellaen 18
har sikkert 1790 fået tilsat de pilastersøjler, der flankerer midtmaleriet.
De oprindelige malerier på fløjene er forsvundne bortset fra resterne af en
korsfæstelse 19 på ydersiden af inderste sydfløj: bevaret er korstammen og Kri
sti krop, der har blodspor fra sidevunden, til herald, højre anes en figur, an
tagelig Maria, i lys, burgunderrød klædning med stærkt grønt slag; til den
anden side ses lidt af den pegende høvedsmand i mørk, blågrøn underklædning
og hvid kjortel, der dækkes af en kortere med guldmønster. Ved siden af ham
ses det nederste af en person, iført røde støvler, grønne strømper og under
kjortel med bleghvid bræmme og burgunderrød kappe. Landskabelig, vissen
grøn baggrund med sten.
Altertavlens staffering fra 1790 (Jes Jessen, sml. prædikestol) er delvis frem
kaldt 1942 20 . Gule frakturindskrifter findes under midtskabets relieffremstil
ling: »Iesu Passion er all min Trøst Haab og Glæde«, i predellaen, i blå oval
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felter, mod nord: »Tager hen og æder«,
mod syd »Tager hen og dricker«. Nad
vermaleriet, på lærred, i predellaen,
signeret Ies lessen 1790, svarer n ø je
til det ligeledes af ham udførte fra
1799 i Løgum klosterkirke (Tønder
amt p. 1103).
To gamle †altertavler, anbragt ved
kirkens nord- og sydvæg, omtales i
inventariet 1767; de solgtes i 1790 14 .
Altersølv. Kalk (fig. 11), o. 1450,
delvis svarende til Højer (Tønder amt
p. 1036) 21 ; 20,3 cm høj, forgyldt.
Knoppens rudebosser har graveret:
»Ihesvs«; øvre skaftled og det store,
udadsvejede bæger er nyere. Disk, o.
1600, med firpassigt bundfelt og i bue
sviklerne akantusblade; på randen
et indvielseskors med stiliserede blade
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Fig. 10. Varnæs. Korbuekrucifiks, detalje
(p. 1900).

indfattet af båndkrans. Forgyldt. Oblatæske 22 , skænket 1702, cylinderformet,
med fladt låg, hvorpå graveret dobbeltvåben og initialerne »B.F.R.« og »H.
R.G.B.« for Benedict Friedrich Rumohr og Hedewig Rumohr, Geboren Baudissin, samt »Anno 1702«. Under bunden stemlet I B over stjerne indfattet i
skjold, sandsynligvis for Kielerguldsmeden Johann von Barm. Tvm. under bun
den 13,2 cm, 4,3 cm høj. Vinkande 1957.
Sygekalk, købt 1863 hos guldsmed P. Aug. Jacobsen i Gråsten 12 (Bøje p.
221), med cirkulær, aftrappet fod, vaseformet knop og højt udsvejet bæger.
Stemplet PJ i kvadrat og lødighedsmærke: 12. Ny indskrift og nyt kors. Disk
fastgjort under foden.
Røgelsekar, gotisk, fra 1300'rne, af type som Gram (Haderslev amt p. 799),
med halvkugleformede udbugninger; sekssidet, spidst låg. De tre ophængningsstænger med kæder er foroven fastgjort i et fliget låg. Ophængt i korbuebjælken, mod syd.
Alterstager, to ens par, med sengotiske profiler omtrent svarende til Emmer
lev nr. 1 (Tønder amt p. 1377), 28 cm høje, det ene par med versalindskriften:
»Warnis kirchen leidter 1692«; på fodskålen seks huller efter ffødder.
En gammel †messehagel solgtes 1765 13 .
Alterskranke, halvrund, med slanke træbalustre; gråmarmoreret; opsat
1923—24. — 1909 fandtes der endnu to †knæleskamler 23 .
Døbefont bestående af romansk granitkumme, 77 cm i tvm., med to stave
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hvorimellem sildebensmønster, og nyere, muret fod. Foden gråmalet. Under
korbuen, mod nord.
Dåbsfad 1942, af messing. Et †messingbækken fandtes ifølge inventariet
1767 14 , men var forsvundet 1908 3 .
Dåbskande, fra 1800'rne, af tin, med lødighedsstemplet for engelsk tin, kro
net Justitiaengel, flankeret af W. S. Spinkel hank, musling som gæk; ingen tud.
†Kristentøj holdtes af præsten 1860; der var fire forskellige slags; til 1 rdl.,
til 4 mk. 8 sk., til 3 og til 2 mk. 24 .
Fontehimmel, af træ, med reliefskåret årstal 1632. Sekssidet med radiærtstillede volutbøjler i to etager og høj postamentfrise kronet af kartouchetopstykker med drejede topspir. Reliefindskrifter med versaler, på topstykkerne:
»Ick dope di im namen gades des vaders« etc. »Matth, am 28 anno 1632«; i frisen,
i tre linier: »Latet de kinderken tho mi kamen« etc. Marc. 10, »gath hen in de
vaders unde des sohns« etc. Matth. 28., »wol dar geløvet unde gedørft wert« etc.
Marc. 16. 1942 fandtes en gulmalet versalindskrift forneden på topstykkerne:
»Diese Tavfe hat Peter Fabricius W. Furstliger Birck Voget zu Gottes Ehre und
de[r K]irc[he zu] Z[ier] Avstafiren lassen. Ao. 1691.« Gråmarmoreret, med for
gyldte indskrifter og spir.
Læsepult, 1700'rne, med drejeplade til to bøger; balusterskaft på korsformet
fod; nu i præstegården.
Korbuekrucifiks (fig. 10), unggotisk figur, o. 1250—75, på sengotisk kors og
korbuebjælke. Figuren (128 cm høj), der både ved forlæg og i udførelse slutter
sig nær til Rieseby-krucifikset (Kr. Eckernförde), omend noget stivere, er af
Fritz Fuglsang henført til Hürup-værkstedet 25 . Kronen mangler. Det sengotiske
kors' ranker er skåret 1942 efter en bevaret stump på højre korsarm, ligesom
flere af hjørnebladene er blevet suppleret. Korset står på en ottekantet, profi
leret platte, båret af den kølbueformede, profilerede korbuebjælke med småranker foroven. Stafferingen, rimeligvis af Jes Jessen, er udført »Anno 1790«, hvilket
årstal har stået i de vandrette korsarmsfelter, dækkende »Anno 1691«, rimeligvis
et stafferingsår (jfr. prædikestol). Nye indskrifter.
Prædikestol med reliefskåret årstal 1606, et fint og rigt skåret arbejde, der
virker fremmed i Sønderjylland. Stolen er kun på fire fag; på de tre forreste
hjørner er der parvis anbragte hermer, på de yderste kun pilastre. I storfelternes
rige arkader ses relieffer af 1) bebudelsen (Gud Fader og Helligåndsduen i bueslaget) 2) hyrdernes tilbedelse (den forkyndende engel i bueslaget) (fig. 12),
3) Kristus på korset (fig. 13) og 4) opstandelsen; herunder plattyske, indskårne
versalindskrifter i kartouchefelter: 1) »Anno 1606«, 2) »ere si godt in der hoge
frde«(!), 3) »min hopen to godt allei(n)« og 4) »van der upstandige christi«. I friseog postamentfelter kartoucher med henholdsvis englehoved og reliefversaler:
»Verbum domini manet in æternum«; på friseknægtene diademhoveder. Under

241

1901

VARNÆS KIRKE

Fig. 11. Varnæs. Alterkalk, detalje (p. 1899).

L. L. 1954

baldakinen består af kraftige S-bøjler om hængesøjle. Nyere opgangspanel an
tagelig fra 1790. Den med stolen samtidige himmel har på frisen reliefskårne
versaler: »A(nn)o Christi 1606 i. n. d. h. heft Matz Asmuss tho Warns disse(n)
deck tho der karke(n) geven godt ton ere(n) der karken tom beste«. Topstyk
kerne har en cirkelmedaillon, hvori buster af adelsfolk i tidens modedragter,
een dame og to mænd; på det forreste er dog i stedet to bomærkeskjolde un
der englehoved, med henholdsvis M A (Matz Asmussen) flankerende omvendt
hjerte, hvis sider forlænges opefter og har modhage til siderne, samt i det
tværdelte skjold to skråbjælkeri 1. felt og MM flankerende rose i 2. felt. Him
lens underside har rudestillede profillister i felter og hævet midtfelt, hvori
hængedue.
Stafferingen er Jes Jessens, en kursivindskrift på opgangspanelet melder:
»Aaret 1790 13 blev dene Kirkes Reparation fuldendet, da Herr Cam(m)erherr
von Schmettau og Herr Consistorial-Rath Bargum vare Kirke Visitatorer,
Danmarks Kirker, Åbenrå amt
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Fig. 12-13. Varnæs. Prædikestol 1606, storfelter (p. 1900).

Præsten var Hr. I. C. Klincker og Kirkeværgere P. lessen for W. [Varnæs] og
I. lessen for B. [Bovrup] — Kirken blev anmalet af Ies lessen, Maleren fra
Apenrade«. 1942 fremdroges en gullig versalindskrift på postamentets gesims
liste: »Anno 1691 dn Petrus Fabricius p. w. in honorem dei et emolumentum
ecclesiæ suggestum hunc propriis sumptibus renovandum coloribusqve illuminandum curavit« (»År 1691 lod hr. P. F. præst i Warnæs på egen bekostning
prædikestolen forny og pryde med farver til Guds ære og kirkens vinding«).
Stoleværk fra 1919; det forrige †sæt med ens høje gavle og fyldingsdøre 26 var
antagelig fra 1815—16 9 .
Præstestol 1621, bestående af to vandrette smalfyldinger og herover portalfelter med omløbende arkader og beslagværk i buesviklerne; over en profilliste
to gitterfelter. Bue over døråbningen. På profillisten indskårne versaler: »Anno
domini 1621 — [på siden mod væggen] — Nis Thomsen tho Warns dissen stoel
der kercken vorehrt«. I korets nordvesthjørne.
Pulpitur i vest, muligvis fra 1790, båret af otte træstolper med karnisprofilerede knægte og med fremspringende sidepartier; midtpartiet dækkes af den
moderne orgelfaçade. Trappe i syd med oprindelige, svejfede balustre. I fyldin
gerne brogede, sløjfebundne blomsterbuketter på mørk bund (sml. Løjtpulpituret p. 1798). Udført af Jes Jessen.
Orgel 1892 27 , med 11 stemmer, to manualer og pedal, elektrisk, udført af
Marcussen og søn, Åbenrå 3 . Orgelfaçade fra 1952.
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Fig. 14. Varnæs. Kirkeklokke 1690, frise (p. 1903).
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Pengeblok af jern fra 1846, da L. Michelsen lavede en ny fattigblok 12 ; firkan
tet pengekasse på affaset støtte; keglestubformet pengetragt. Ved syddøren.
Lysekrone o. 1650, beslægtet med Broager (Sønderborg amt), omtalt 1704 4 som
skænket af hr. Buchwaldt til Skovbølgård (i Felsted sogn). Balusterskaft med
otte lysearme hvorimellem fire pyntearme med topspir samt otte bruskede
prydarme øverst; kronet af Jupiter på ørnen; stor hængekugle. Østligt over
skibets midtgang.
Kirkeskib 28 , tremastet fregat med to lag kanoner; med sortmalet skrive
skrift står der på den hvide køl: »Anno. Asmus I. Smith & Sohn. 1784«. I arka
den til sydkapellet.
Klokker. 1) 1690 støbt af Claus Asmussen for 249 mk. 6 sk. Indskrift med
versaler: »H. Petrus Fabricius pastor zu Warns. Claus Asmussen me fecit.
Anno 1690«. 67,5 cm i tvm. Smukke ornamentborter over og under frisen
(fig. 14), masker på hankene. 2) Genforeningsklokke fra de Smithske jern
støberier, Ålborg 29 , †Klokke 1774, støbt af Joh. D. Kriesche. Indskriften lød:
»Peter Meiland Pastor. Peter Hansen, Hans Jtirgensen, Kirchgeschworne. Aus
reinen Ertzt bin ich geflossen, Iohann David Kriesche in Eckernförde hat mich
gegossen anno 1774. Der Glocken weite Mund thut der Gemeine Kund, dass
sie sich soll bei Zeiten, zum Tode wohl bereiten. Deo gloria in excelsis« (»ære
være Gud i det højeste«). Afleveret til krigsbrug 1917.
*121
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GRAVMINDER
Åben †begravelse 30 fra o. 1591, hvori nedsat Hans Blome til Ornum, der havde
skænket 10 Thi. hertil; da beløbet 1609 ikke var afleveret og begravelsen end
videre var forfalden, krævede kirkeværgerne enten reparation eller opfyldning,
†Begravelser overlodes 1767 præsten og hans familie samt den tidligere birke
foged Henning Detlefsen med arvinger 14 .
Gravsten. 1) 1735. Petrus Fabritius, 17 år præst for denne menighed, d. 23.
aug. 1700, og hustru Anna [Hinrichsen], d. 22. april 1731, 67 år; endvidere
hendes anden mand Barthold Christian Ægydius [Gjødesen], præst i Warnitz
i 32 år, f. 17. nov. 1673, d. 4. april 1733; herunder årstallet 1735. Grå kalksten,
224×143 cm, med versalindskrift i to spalter; hjørnecirkler med englehoved.
I koret, under præstens stol.
2) O. 1777. Peder Meyland, præst i Warnis, f. i Mastrup præstegård 5. sept.
1700, d. i Warnis 3. maj 1777 i sit embedes 49. og levneds 77. år, og hustru
Ingeburg Catharina Meyland, f. Schrøders, f. i Wonsbeck præstegård 1. febr.
1707, d. □. Rød kalksten, 210×149 cm, med tospaltet indskrift med relief
versaler og -kursiv i stor rokokokartouche, der foroven løber ud i to putti,
hvorover to våbener, det herald, højre Æsculapslangen, det andet delt i to fel
ter, med tre bjælker i 1., og halv hest mellem to bjælker i 2. felt. Under skrift
feltet to liggende engle med le og timeglas; tværriflet ramme. I korgulvet.
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1911—12 og 1931, p. 60 nr. 235, p. 127 nr. 514 og p. 251 nr. 1120. 3 Åbenrå provste
arkiv: 1816—1920. Sager etc. 4 RA. Gottorp. D. Jordebøger og lign. etc. 1704. 5 Se
Elna Møller: Tømrede Klokkehuse, 1960, fig. 14, 20, 29, 38 (halsjern), 44. 6 Ved ar
kitekt Holger Mundt. 7 Varnæs præstearkiv: Bd 2. 1728—1915. Sager etc., lægget II,
9. 1762—1868. 8 SJyAarb. 1941, p. 186. 9 Åbenrå amtsarkiv: v. Tillisch' arkiv.
Kirke-, skole- og konsistorialsager nr. 458. 1 0 Varnæs præstearkiv: Ca 1. 1739—1882.
Kirkeregnskabsbog etc. — Åbenrå provstearkiv: 1866—69. Visitatsberetninger. —
Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1868 XI nr. G 1. 1 1 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager
1863 XVI nr. 25. 1 2 Varnæs præstearkiv: Ca 1. 1739—1882. Kirkeregnskabsbog etc.
13
Åbenrå provstearkiv: 1721—1847. Kirkeregnskabsbog etc. 1 4 Varnæs præstearkiv:
Cc. 1767—1869. Varnæs kirkeinventarium. 1 5 Matthaei: Schnitzaltäre p. 122: ca.
1480—1500. — Samme: Holzplastik p. 110, 213. — Af Fr. Beckett: Danmarks Kunst
II, 1926, p. 178 henført til Brendekilde-mesterens værksted. 1 6 Heller ikke med Nustrup altertavle tør man som foreslået i Haderslev amt p. 651 f. (på grundlag af ældre
fotografier) antage værkstedsfællesskab. 1 7 Bogstaverne har tidligt renæssancepræg,
således H og A, det sidste måske med ældre forlæg. 1 8 Lugen i predellaens sydside er
i sin nuværende form nyere, med helt nye hængsler og knop. — Bag på predellaen er
flere indskårne bogstaver, bomærker og årstal, bl.a., med versaler: »pater naster qvi es
in sevs sangevs vicentur« (!) samt 1657; forneden på predellaens svungne rammestykke
indskåret: Rb, og i det underste, vandrette: H I L , det sidste vistnok ret nyt. 1 9 Sml.
altertavlemaleri 1479 i Aarhus domkirke. 2 0 Bag på altertavlen malet: »Anno 1942
er altertavlen, prædikestolen, fontehimmelen og krucifixet istandsat under National
museet v. Peter Kr. Andersen. Hjælpere var Povl Petersen, B. Schov, C. A. Hellesøe,
snedker H. Nielsen«. 2 1 Sml. også Pellworm 1466, Kr. Husum, fig. 166. 2 2 Urban
Schrøder: Lidt om Varnæs Kirkes Oblatæske, i SJyM. 30. årg. 1954, p. 65 ff., med af
bildning. 2 3 If ø lge fot. i NM. 2 4 Åbenrå landrådsarkiv: V. B. nr. 24. 1868—79 etc.
2 5 Fr. Fuglsang: Die Werkstatt der Hüruper Passion, i Nordelbingen XI, 1935, p. 109 ff.
2 6 Et brudstykke af et panel (nu på loftet) fra midtgangen til prædikestolen bærer en
indskrift med skriveskrift (sml. fot. 1909): »Ao 1868 & 69 foretoges en Hovedreparation
ved Kirken. Visitatorer vare Hr. Landraad v. Levetzau og Hr. Provst Gøttig i Apenrade. Præsten var Hr. N. P. Hoeck og Kirkeværgerne L. P. Petersen i W. og I. I. Beck
i B. Muur- og Tømmermestre vare W. Langschwager og C. Langschwager i Apenrade
og Malerne R. Clausen og B. Jacobsen sa(m)esteds«. 2 7 På et panelstykke, nu på lof
tet, findes indskriften (med skriveskrift): »I Aaret 1892 den 29. December blev dette
Orgelværk indviet, da H. Wolf var Præst, I. H. Schlüter Organist, P. Iorgensen og Ioh.
Philipsen fra Warnitz og R. I. Steg og I. P. Toft fra Baurup Kirkeældste, Snedker var
Chr. Schmidt og Maler Fr. Lessau i Warnitz«. 2 8 Henning Henningsen: Kirkeskibe og
Kirkeskibsfester, 1950, p. 31 og 150. 2 9 SJyKirkeklokker p. 11; tegnet af arkitekt
Martin Borch. 3 0 Kleine geschichtl. u. topograph. Notitzen . . . ved Broder Boysen
1609, i Neues Staatsbürgerliches Magazin, ed. N. Falck, IV, 1836, p. 845 f.

Fig. 1. Asbol. Ydre, set fra sydvest.
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irken, der ligger i Asbøl-Gråsten kirkesogn 1 , lå for 1509 som et kapel 2 under Ullerup
i Nybol herred, Sønderborg amt (sml. denne), idet de to kirker i den ældre cathedraticumliste (omkr. 1436) i fællesskal) er opført med en afgift på 24 sk. lybsk, hvor
imod de i den senere liste (omkr. 1509) er adskilt; Asbol skulde da alene udrede 12 sk.
lybsk. Imidlertid havde kirkerne endnu 1548 fælles præst, og A. D. Jørgensen formoder 3 ,
at den endelige adskillelse først har fundet sted en snes år senere, hvilket stemmer med
en omtale af præsten Jens Andersen 1567 4 . Ved reformationen er kirken blevet under
lagt landsherren, fra 1544 kongen, 1564 hertug Hans d. y. 5 , efter hvis død den var om
stridt, men 1624 (sml. Sottrup, Sonderborg amt) 25. nov., fik hertug Alexander af Søn
derborg tilkendt patronatsretten af Christian IV. 6 . 3. marts 1665 afhændede hertug
Christian Adolph af Sønderborg patronatsretten til Fr. Ahlefeldt til Søgård, og 13. dec.
1670 konfirmeredes dette af kongen 7 . 1725 erhvervede hertugen af Augustenborg patro
natsretten, og 1848/52 overgik den til staten. Efter en restaurering 1925—26 blev kir
ken overdraget til Asbol-Gråsten menighed. Sognepræsten er tillige slotspræst på Grå
sten (jfr. i øvrigt denne p. 1918).
Under svenskekrigene 1658—59 blev kirken »opbrudt, plyndret og ilde tilredt« 8 .

K

Kirken ligger helt mod ø st i sognet, svagt hævet over byen, som Gregers
Ahlefeldt (1577—1616) til dels nedlagde, og i dennes sydlige kant; fra kirken
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Fig. 2. Asbol. Plan 1:300. Målt af H. H. Olrik 1956.

falder terrænet ret brat mod engdraget ved Nybøl nor. Kirkegården, der er
fælles for Asbøl og Gråsten, er i nyere tid (1879?) 9 udvidet terrasseformet ned
ad sydskråningen; de indvendigt jorddækkede kløvstensdiger har bevoksning
af hække, træer og buske. I nord er der en køreport flankeret af låger, med
jernfløje mellem sandstensstøtter, muligvis fra 1890 10 . 1782 fandtes der en
port både i syd og nord; 1807 købtes der egetræ til stakit og en ny stætte
(låge), der anbragtes mellem to pæle 11 . Se om porthus nedenfor.
†Kirkeriste. 1597 blev een rist og 1628 ristene forbedret 12 .
Et †porthus, nævnt 1753 12 , blev nedrevet og nyopført 1801 11 . Det fremgår
ikke af beskrivelsen, om porthuset er en selvstændig bygning eller identisk med
en af portene.
Et fritstående †klokkehus af træ 13 er første gang omtalt 1589 12 og derefter
talrige gange i forbindelse med større og mindre reparationer indtil 1877, hvor
det kaldes »das frühere Glockenhaus« 14 ; bygningen, der var foreslået fjernet
1864, da klokkerne overflyttedes til våbenhuset (p. 1908) 15 , er formentlig blevet
nedrevet ved den nævnte kirkegårdsudvidelse mod syd. (Om det nuværende
klokkehus, se p. 1908).
Kirken består af kor og skib fra romansk tid, gotisk vestforlængelse, yngre
våbenhus foran skibets norddør og træklokkehus fra 1926 ved vestgavlen, hvor
det har afløst et nyere våbenhus. Orienteringen har afvigelse til nord.
Bygningens romanske del tilhører antagelig 1200'rne, men de tynde mure er
helt overpudsede, og eventuelle daterende enkeltheder er dækket. Murene skal
være af munkesten over rå og kløvet kamp. Munkesten kan nu kun iagttages i
de østre taggavle på kor og skib; i korgavlen er stenene (27—28×12—13×
7,5—8,5 cm, 10 skifter = 98 cm) formuret i uregelmæssigt munkeskifte med
bredt udglattede fuger; triumfgavlen med en stor, spidsbuet åbning til korets
loft er dog muligvis fra samme tid som korhvælvingen. Bygningen har ingen
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sokkel undtagen på skibets sydside, hvor den er af kampesten og formentlig
en tilføjelse. Højden på skibet er ca. 4,35 m målt ved sydøsthjørnet, mellem
den nævnte sokkel og en ny gesims. Fire ret store, rundbuede vinduer er i
behold, to i koret og een i hver af skibets langmure, men de er alle helt eller
delvis tilmuret. Korets østre måler indvendig 160×100 cm, i lysningen 90×30,
mens skibets vinduer har et lidt mindre indvendigt mål og et noget større lysningsmål. Begge skibets døre er borte.
Indre. Den store, regelmæssige triumfbue har svagt fremspringende, retkantede kragbånd af tegl. 1924 var buen og muren omkring så forfaldne, at der
måtte iværksættes en stor afstivning, indtil restaureringen kom igang.
Tilføjelser og ændringer. Korets højtsiddende krydshvælv er sengotisk; det
hviler på indhuggede vederlag, har retkantede kvartstens ribber, som udgår
fra en tværstillet løber; kvadratisk, diagonaltstillet slutsten.
Vestforlængelsen er kun på ca. 5 m og kan til trods for de relativt svære mure
næppe være tænkt som underbygning for et tårn. Også disse mure er så tykt
overpudset, at kun nogle store, rå kampesten ses nederst i murenes ydersider.
I vestgavlen er deren vistnok oprindelig dør. Taggavlen er helt omsat 1755 12 .
Ifølge Carsten Petersen lod hertug Frederik kirken opbygge af nyt 1768 16 ;
det er vanskeligt nu at afgøre, hvori arbejdet har bestået, men det er muligt, at
det omfattede gesimserne på kor og skib, østgavlenes spidser med småblændinger samt det opskalkede tag. Er dette ikke tilfældet, må de nævnte arbejder
være udført 1798, da både bygning og inventar fik en stor istandsættelse 11 .
Våbenhuset er næppe middelalderligt, selv om det er opført af munkesten.
»Karnhuset« er nævnt 1726 12 og 1798 11 , sidst i forbindelse med indhugning af
to små lysåbninger, der muligvis er identisk med østmurens. 1864 blev våben
huset ombygget, således at det kunde rumme klokkerne. Murene forhøjedes,
og bygningen fik en blændingsgavl (bygningsinspektør Holm, Haderslev) 15 .
1875 17 blev rummets sydligste del åbnet fuldstændig mod kirkerummet, idet
skibets mur med norddøren huggedes bort. 1925—26 blev forhøjelsen fjernet,
en ny blændingsgavl opført og rummet lukket mod skibet.
Klokkehuset af træ, ved skibets vestgavl, er opført 1926.
Til et †benhus indkøbtes 1606 træ, mursten og tagsten 12 .
†Tagrytter (?). En lille klokke, som 1589 var anbragt »up dem Chore« 12 , har
antagelig haft plads i en tagrytter, hvilket formentlig bekræftes af, at der 1782
omtales både klokkehus og tårn 11 .
Et †våbenhus ved vestgavlen, med sadeltag og blændingsgavl tilhørte antage
lig sidste halvdel af 1800'rne; det blev nedrevet 1925.
Alle tagværker er omsat flere gange og suppleret stærkt med fyr, men de inde
holder middelalderlige dele af eg, der viser, at spærfagene fra første færd har
haft et lag hanebånd og korte spærstivere (skråtstillede over en del af skibet).
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Fig. 3. Asbøl. Indre, set mod øst.
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Kirken præges helt af restaureringen 1925—26 (arkitekt Vilhelm Petersen);
den står hvidkalket over en gråt markeret sokkel og med røde tegltage, hvis
sten fornyedes 1925—26. Tidligere har kirken vel haft blytag overalt, men 1783
var der bly i nord og røde teglsten i syd 18 , og det sidste bly udskiftedes med sten
1879 15 . Strå har dog også været benyttet side om side med tagsten, men det er
kun omtalt 1626 12 . De retkantede trævinduer i fladrundbuede åbninger afløste
1926 spidsbuede jernvinduer fra 1800'rnes senere del. Fra 1926 stammer end
videre de bornholmske klinker på gulvene (korgulvet sænkedes noget), og ad
skillige loftsbjælker 19 samt loftsbrædderne (grå og gule), der afløste et gipsloft.
†Solur, af sten, skænket af Hans Christian Hohwii til Gråsten (sml. jordpåkastelsesspade p. 1914); det var 1779 opsat på klokkehuset 20 ,
†Kalkmalerier (?). 1877 blev altervæggen dekoreret for 100 mk. 15 .
INVENTAR
Kirkens indre bærer i udstrakt grad præg af de stedfundne restaureringer, især 1925—
26 (arkitekt Vilh. Petersen), hvor både alterbord, -tavle, -skranke, døbefont, stolestader,
orgel og lysekroner fornyedes. Messeklokken og den store klokke fra 1503 er de eneste
»stykker« fra middelalderen, men i Flensborg og Sønderborg museer findes talrige go
tiske figurer.
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Alterbordet består af et panel fra 1926, med efterligning af renæssancemotiver.
†Alter klæder. 1735 købtes gult og grønt silke til det klæde, der var skænket
af »herskabet på Gravensten« 12 [Gråsten]. Et inventarium fra 1779 20 omtaler et
rødt fløjlsklæde, stærkt guldbesat og med det grevelige Ahlefeldt-våben.
Altertavlen er et maleri på lærred, en kopi efter Fra Bartholomeus' korsnedtagelse, signeret Ernst Laddey Kiel 1885, og skænket af Wilh. Ahlmann 21 ,
Gråsten, til minde om hans på Asbøl kirkegård begravne forældre. Rammeop
bygningen fra 1926. Den tidligere altertavle var ligeledes et maleri, Kristus og
den kananæiske kvinde, sign. F. Lund 1856 22 . På skibets østvæg, nord for kor
buen.
*Figurer fra †høj- og †sidealtertavler, siden 1901 og 1922 henholdsvis i Flens
borg bymuseum (nr. 1—3 og 5—7) og på Sønderborg Slot (nr. 4). 1) Siddende
Maria med barnet 23 (fig. 4), o. 1250, 84,5 cm høj, med ejendommelig hagelagtig overklædning og med de spidse sko skjult under kjolens folder. Hulet ryg.
Der er enkelte rester af kridtgrund og staffering, bl. a. blåt på underkjortelen
øg forgyldning på håret. Mus. nr. 4078.
2) Apostelfigur 24 (fig. 5), o. 1325, 85 cm høj, hænderne forsvundet; hulet
ryg og hoved. Spor af staffering på kridtgrund: forgyldt, blåforet kappe, gulliggrå (tidligere hvid?) underkjortel, røde sko; mørk og rødlig karnation, forgyldt
hår og skæg. Mus. nr. 4091.
3) Johannes Døber med bog og lam, fra slutningen af 1400'rne, 140 cm høj;
figuren, der har mistet højre underarm og højre fods tæer, er iført en kjortel
slidset op over højre knæ og sammenholdt om livet med et tov; herover lang,
folderig kappe. Store farverester på lærred bevaret, rødt på kappen som under
lag for guld og blåt foer; rød bog. Den meget velskårne figur, der især udmærker
sig ved behandlingen af ansigtstræk og hår (fig. 10), kan — som antaget af
V. Thorlacius-Ussing 25 — have hørt til samme tavle, kirkens højaltertavle, som
de otte helgenindefigurer (nr. 4). Mus. nr. 4080.
4) Otte helgeninder (fig. 7), fra slutningen af 1400'rne, antagelig fra †høj
altertavles predella. De rutineret skårne figurer, 54—58 cm høje og alle hulede
i ryggen, forestiller 1) Maria Magdalene (?) (fig. 9), 2) ubestemmelig, nu kun
med bog, 3) Maria med barnet, 4) Elisabeth, med kirkemodel, 5) Dorothea
(fig. 8), med blomsterkrans om håret og kurv, 6) Agnes, med lam, 7) Barbara
lænet til sit tårn og 8) Katharina, nu kun med bog, trædende på kronet figur.
Under en staffering, rimeligvis fra renæssancen, afdækkedes 1959 den oprinde
lige, på kridtgrund: bolusforgyldning (bl.a. på håret), smalte og grønt, samt
rød lazur på enkelte klædebon. De yndefulde figurer er af V. Thorlacius-Ussing 26
knyttet sammen med Johannes Døber-figuren (nr. 3) og alle tilskrevet »Imperialissimamesteren«. Mus. nr. 1901/4082—4087.
5) Maria med barnet, stående på måneseglen (fig. 6), fra begyndelsen af
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Flensborg bymuseum fot.

Fig. 4—6. Asbol. *Figurer fra †altertavler. 4. Siddende Maria (p. 1910, nr. 1). 5. Apostel (p. 1910, nr. 2).
(i. Maria på måneseglen (p. 1910, nr. 5).

1500'rne, 123,5 cm høj, af barnet er kun det ene ben bevaret; svage rester af
oprindelig bemaling. Provinsielt arbejde. Mus. nr. 4092.
6) Johannes Døberen (fig. 11), o. 1525, 118 cm høj, på profileret, delvis
fornyet sokkel; stærkt hulet ryg. Oprindelige farvespor angiver, at lammeskin
det har været forgyldt med rødt foer, kappen forgyldt med blåt foer og bogen
rød. Skåret af samme mester som helgenfiguren, nr. 7, og måske fra samme
†tavle. Mus. nr. 4081.
7) Helgenfigur (Laurentius, Stephanus?) (fig. 12), o. 1525, 96,5 cm høj, på
sokkel svarende til nr. 6. Af samme hånd som nr. 6, og vel fra samme tavle.
Mus. nr. 4079.
Altersølv. Kalk, 17,2 cm høj, forgyldt, bestående af sengotisk knop, bæger
fra 1675—1700 og fod fra 1829. Knoppen (nu vendt på hovedet) har på over-
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Fig. 7. Asbol. *Helgeninder fra †højaltertavles predella (p. 1910, nr. 4).
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og undersiden seks spidse tunger med krydsskraverede stavværksvinduer og
seks rudebosser med slanke minuskler »ihisvi« (det sidste »i« antagelig fra en
senere ændring). Glatte, sekskantede skaftled og stort bæger, nu med uddrevet
tud; foden, der omlavedes og forgyldtes 182911, antagelig med den oprindelige
som forbillede, er sekskantet, med stejlt opadstigende sider og svær stand
kant, hvis profil består af en spinkel rundstav mellem platter. På en af siderne
er fastnittet et støbt krucifiks af sengotisk karakter. 1621 fik Dirck guldsmed i
Flensborg 3 mk. for at »forfærdige« kalken12. Disk, sengotisk, med firpasformet
bundfelt og cirkelkors graveret på randen; 13 cm i tvm. Oblatæske, skænket
1700, cylindrisk, 4 cm høj, 6,6 cm i tvm., glat, med fladt hvælvet låg hvorpå
graverede versaler: »Gott zu Ehren Dem Altar zur Zierde Verehret Hans Marten
Knespel27 Der Kirchen zur Atzbüll Ao 1700 d. 3. Octob.« Under bunden Flens
borgs bymærke, F i skjold, og mestermærket, sammenskrevet H B i skjold,
antagelig for Hinrich Block28.
Alterstager. 1) Gotiske, med tre skaftringe og tre fødder af primitiv dyrepoteform, svarende til Vodder (Tønder amt p. 1211); 33 cm høje. 2) Gotiske, med
een skaftvulst ledsaget af småstave og store fod- og lyseskåle i flere afsæt; de
tre løvefødder nye. 35 cm høje med lover. I alterbordet. Begge par stager
nævnt i inventariet 158912.
†Messehagel af blå damask, nævnt i inventariet 158912.
Messeklokke, sengotisk, 20 cm i tvm. og 24 cm høj incl. de riflede hanke;
190829 genanbragt på korets sydvestvæg i ny smedejernsophængning. Den om
tales i inventariet 158912 sammen med to små †klokker, der hang ved koret
(sml. †tagrytter p. 1908).
Alterskranke, 1924—26, med udsavede, gennembrudte balustre.
Døbefont, 1921—26, af sandsten, udført af billedhugger M. H. Ploug. Dåbsfad, nyere, glat. Dåbskande af tin, 1600'rne, 27 cm høj, meget svær i godset,
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Fig. 8—9. Asbøl. *Helgeninder fra † højaltertavles predella, Dorothea og Maria Magdalene(?) (p. 1910).
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Fig. 10. Asbøl. *Johannes Døber fra
†højaltertavle (p. 1910, nr. 3).

med flad, profileret fod, balusterformet korpus og kogleknop; næbtud. Den
S-formede hank ender forneden i et blankt skjold, gækken afbrækket. Flere
klodsede lodninger. På lågets inderside kvalitetsstempel: stor, kronet rose.
*Korbuekrucifiks skænket 1705, ganske svarende til Bjerning og Moltrup
(Haderslev amt p. 328 og 548), figuren 115 cm høj. På bagsiden malet: »Gott zu
Ehren und der Kirche zur Zierde, die Gemeinde und seine Erben zu Angedenken
hat Davidt Iwersen dies Crucifix errichtet Anno 1705«. Stod 1778 på alteret og
var da ret forfaldent20. Siden 1901 i Flensborg bymuseum, nr. 4075.
Prædikestol 169812, beslægtet med Hürup 1696 (Kunstdenkm. Kr. Flensburg
p. 195 og fig. 88), oprindelig femsidet og anbragt ved skibets sydvæg med lige
opgang langs denne, men 1884—8515 flyttet til sydøsthjørnet og reduceret til
tre fag. Foran de glatte felter står, på konsoller, frifigurer af de tre evangelister
(fig. 13), mens den fjerde, *Matthæus, nu er i Flensborg museum30, og Salvator-figuren er forsvundet31. På hjørnerne båndophæng med frugter og blomster
samt tidselværksnedhæng under den kraftige postamentgesims. Glat, tresidet
underbaldakin, sikkert fra 1884—85, og opgang gennem korbuen, fra 1926.
Samtidig, femsidet himmel, med akantusbladliste og tidselværksnedhæng. Re
staureret og nystafferet 1949. Den oprindelige staffering var fra 1702, udført
for 48 rdl. af Jochim Schultz12.
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†Prædikestole. 1591 købtes for 5 dl. en stol af Broager kirke, da den gamle
var ganske forældet og skilt ad. Nis snedker fik 18 sk. for at opsætte den nye
og Peter maler i Sønderborg 1 rdl. for at male den32.
Stoleværk fra 1924—26. Kirkens forrige †stolesæt, fra 179811, havde glatte
gavle med tandsnit-kronliste samt enkle fyldingsdøre33.
†Herskabsstol (?). 1648 lovede Hans von Ahlefeldt til Søgård at skænke 300
rdr. til kirken mod retten til at opføre en stol over bondestolene i vest; hertugen
resolverede dog, at den i stedet skulde placeres på korets nordside4.
*Træskjold, o. 1700, ovalt, med reliefskåret, grevekronet spejlmonogram
MEGA (?)34; øverst på skjoldet ses resterne af en hånd, der har holdt skjoldet,
vel fra en †putto; 46 cm højt. I Flensborg bymuseum, nr. 4090 b.
Pulpitur i vest, ifølge regnskaberne opført 168935 og med indskåret årstal
16—91 på de to affasede bærestolpers kapitæler. Det har retkantfyldinger og
udsavet hængestykke med omvendt hjerteformede gennembrydninger og Stunger hvorimellem enkelte hængespir. Indskrænket ved sidste restaurering36.
Orgel antagelig fra 189815, bygget samt restaureret 1924—26 af Marcussen
og søn, med seks stemmer, eet manual og pedal; enkel façade fra 1924—2636.
†Maleri, Kristi himmelfart, skænket af Jacob Lund, Holbein, nævnt 177920.
Jordpåkastelsesspade (fig. 14) skænket 1722, med skaft af eg, blad af jern,
samt håndtag af kobber formet som en trapezformet ligkiste med buet låg og
punslede hankegreb på sider og ender37. På oversiden graveret kursiv: »Dieses
ist der kirche zur andenkung ver Ehrd Hans Christian Hov[i] i Gravensten
1722« (sml. solur p. 1909). Den »forbedredes« 178111.
Klokker. 1) 1503, 67 cm i tvm., med minuskelindskrift: »O rex glorie ih(es)u(s) xpe veni cu(m) pace ame(n) anno d(omi)ni m ccccc iii« (»O, ærens konge,
Jesus Kristus, kom med fred, amen, i Herrens år 1503«) og klokkestøberens bo
mærke (sml. Uldall fig. 341); ottekantede hanke (Uldall p. 285 f.). 2) Genforeningsklokke, tegnet af arkitekt Thorv. Jørgensen38, †Klokke, sengotisk, skrift
løs, 46 cm høj og 37 cm i tvm., med frise af bladornamenter mellem to par
flade randlister (Uldall p. 139); afleveret til krigsbrug 1917.
GRAVMINDER
(†)Gravsten. O. 1735. Eleonora Haack, enke efter Georg Diedrich Haack, d. 14.
nov. 1735, 58 år. Rød kalksten med bladornamenter i hjørnerne og tværskrift
med reliefversaler på tysk; 1927 på kirkegården, nord for koret (indberetn.).
Genbenyttet, se kirkegårdsmonument nr. 1.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1841. Hofgartner ved Gråsten (Gravenstein)
Hans Peter Petersen, f. 19. juni 1770, d. 24. april 1841, og hustru Maria Elisa
beth, f. Nielsen, f. 20. okt. 1772, d. 13. febr. 1840. Oval støbejernsplade, 86×60
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Fig. 11—13. Asbol. *Johannes Døber- og *helgenfigur (p. 1911, nr. 6—7), Markusfigur fra prædikestol
(p. 1913).

cm, med reliefkursiv, anbragt på senbarok gravsten (sml. ovfr.), hvis personalia
er borthugget ved jernpladens anbringelse. Nord for skibet.
2) O. 1841. Apoteker og konsul Lorenz Henningsen, f. 19. maj 1803, d. 25.
dec. 1841. Sandsten med indsatte marmorplader, den ene med slange drikkende
af skål, den anden med gravskriften, fordybede versaler; kronet af marmorkors.
Nord for våbenhuset, over for nr. 4.
3) O. 1844. Balthasar Holst, f. 23. okt. 1775, d. 10. dec. 1835, i 35 år for
pagter på Fischbeck, og Charlotte W. S. I. Holst, f. Opitz, f. 16. sept. 1777, d.
28. juni 1844, i 44 år på Fischbeck. To ens marmorplader, 82×50 cm, med for
dybet skriveskrift på tysk, anbragt på fælles sandstensfundament, støttet af
volutkonsoller og med vedbendstav imellem. Nord for våbenhuset.
4) O. 1847. Ottilie og Amanda Henningsen 1841 og 1847. Lille, rødlig, på den
ene side glatsleben granitsten, opad tilspidsende, 70×ca. 40 cm, med fordybede
versaler på tysk. Nord for våbenhuset, over for nr. 2.
5) O. 1866. Otto Fr. Ahlmann, f. 21. maj 1786, d. 17. maj 1866, og hustru
A. Marie M. Ahlmann, f. 21. juni 1793, d. 11. jan. 1855. Slebet granitsten med
portrætmedaillon i marmor. Indskrift på tysk. Nord for klokkehuset.
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6)
O. 1873. Otto Friedr. Ahlmann, f. i Gravenstein 27. aug. 1811, d. i Hamburg
19. marts 1873. Som nr. 5 og smst.
Mindesten over faldne fra de forskellige krige. 1) Mads Hansen Søhuse, d. 3.
april 1849, og »16 paa Graasteen lazareth i aarene 1850 og 1851 afdøde danske
krigere«. Granitsten, 110×110 cm, med glatslebet forside, hvorpå sortmalede,
fordybede versaler; ved siden heraf en kalkstensplade med malet skriveskrift
over samme. (Krigergrave p. 36 og 43 f.). I sydøsthjørnet.
2) Over seks tyske soldater, faldet ved Dybbøl 6. juni 1849. Knækket sandstenssøjle med laurbærkrans, på postament med marmorplader på for- og bag
side, på den tredie side krydsede sabler; 132 cm høj. Nær sydøsthjørnet.
3) Over 11 prøjsiske soldater, faldet i treårskrigen. Sandsten, 90 cm høj,
kronet af jernkors; sortmalet, fordybet kursiv. Ved sydøsthjørnet.
4) 1922, over 15 faldne sogneboere i krigen 1914—18.
Støbejernskors. 1) O. 1843. Catharina Ahlmann, f. 9. sept. 1822, d. 12. maj
1843; citat fra Lucas 10, 42. Relieffraktur på tysk. Nord for klokkehuset på
familien Ahlmanns gravsted. 2) O. 1864. Kanonér Johann Rüsch og »Obergefreite« Joseph Amfaldern, faldet ved Dybbøl 12. april 1864. Ved sydøsthjørnet.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Gråsten-Asbøl præstearkiv: C a 1 . 1589—1772. Asbøl kirkeregnskabsbog.
— Ca 2. 1781—1890. Bilag til kirkeregnskabet. — Cc 1. 1763—1836. Sager ang. Adsbøl
kirkeinventarium. — H l. 1875—77. Sager ang. kirkegårdsudvidelsen. — Åbenrå provste
arkiv: 1861—1920. Sager vedr. de enkelte sogne. Adsbøl-Gråsten. — De augustenborgske
godsarkiver: (aflev. fra Kiel) C IV nr. 129. 1698—1850. Kirkesager fra Adsbøl-Gråsten.
— C IV nr. 131. 1751—1851. Kirkeregnskaber fra Adsbøl. — C IV nr. 132. 1778—1838.
Kirkeinventar for Adsbøl kirke. — C IV nr. 133. 1783—1839. Kirkebygningen i Adsbøl.
— »Kreisbauinspektiom Haderslevs arkiv: 1864—1920. Sager ang. kirke, skole og pasto
rat i Asbol. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 9—13. V. B. nr. 9. 1869—74. Atsbüll Kirche. — Sønderborg provstearkiv ( f o r 1879): 1735—1879. Kirkesager ordnet sogne
vis. Adsbøl-Dybbøl. — 1851—63. Visitationsprotokol for Adsbøl-Gråsten. — RA. Glücks
borg. E. Kirke og skole: Sager vedr. kirke, præster m.m. i Asbøl m.fl. 1604—1765. Læg
Asbøl 1604—54. — 79. 1623—1740. Sager vedr. stridigheder om den kirkelige overhøj
hed over kirker i Sundeved og på Als. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti i al
mindelighed p. 1667. — Korrespondance vedr. erhvervelsen af altertavlen 1856 (NM).
— Synsforretning 1921 (NM). — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Poul Nørlund 1927 (bygning og inventar), og P. Kr. Andersen 1948 (forunder
søgelse af inventar), 1949 (istandsættelse af prædikestolsdele) og 1950 (altertavlemaleri
1885), samt Jørgen Slettebo 1959 (notater om Mogens Larsens konservering og istandsæt,
af altertavlefigurer). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1956.
Haupt I, 17 f. — J. Andersen, i Den nordslesvigske Kirke, II, 1948, p. 263 f.
1
Den gamle præstegård i Asbøl solgtes 1912, efter at en ny var blevet opført på Slotsbakken i Gråsten (Trap). 2 Kirken kaldtes endnu i slutn. af 1500'rne kapel; jfr. SJyAarb.
1941, p. 173 f. 3 A. D. Jørgensen: Historiske Afhandlinger, IV, 1899, p. 412 og 415 f.
Sml. i øvrigt Ullerup. 4 RA. Glücksborg: E. Kirke og skole. Sager etc. 1604—1765.
Læg: Asbol 1604—54. 5 Ifø lge Carsten Petersen (SJyAab. 1941, p. 173 f.) var kirken
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i slutn. af 1500'rne ret fattig. Således lod fyrsten p. gr. a. dens fattigdom de tre kirker
Broager, Ullerup og Sottrup betale de studenterpenge, som Asbøl skulde have ydet.
6
A. H. Lackmann: Einleitung zur Schleswig-Holsteinischen Historie, II, Hamburg
1733, p. 663. — I. A. Friedericia og C. F. Bricka: Kong Christian den Fjerdes egenhæn
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Haderslevs arkiv: 1864—1920. Sager ang. kirke etc. 1 6 SJyAarb. 1941, p. 186; jfr.
Jensen: Statistik p. 1449. 1 7 Åbenrå landrådsarkiv: V. B. nr. 9. 1869—74 etc. 1 8 De
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respondance vedr. erhvervelsen, i NM. 2 3 Matthaei: Holzplastik p. 31. Gotische Kunst
im Herzogtum Schleswig. Jubiläumsausstellung des städtischen Museums Flensburg,
1953, p. 14. 2 4 Smst. p. 18. 2 5 Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 111, afbildet
p. 108; jfr. Aus dem Flensburger Museum, Flensburg 1953, p. 18 f. 2 6 Danmarks Bil
ledhuggerkunst, 1950, p. 111; jfr. Matthaei: Schnitzaltäre p. 98, 137. — Fr. Beckett:
Danmarks Kunst II, 1926, p. 428. 2 7 Ifølge inventariet 1806 »ein gewisser herrschafftl.
Augustenburgischer Bedienter« (De augustenborgske godsarkiver: C IV nr. 132. 1778—
1838. Kirkeinventar for Adsbøl kirke). 2 8 Stierling p. 127; sml. Nybøl kalk af samme
mester (Sønderborg amt). 2 9 R. Haupt: Jahresbericht 1908—09, p. 1. 3 0 Mus. nr.
4076. 3 1 Omtalt af Haupt. — 1884—85 blev figurerne genopsat på prædikestolen, efter
at de havde været anbragt på loftet (note 15). 3 2 Sønderborg provstearkiv (før 1879):
1566—1652. Kirkeregnskabsbog for Broager; jfr. SJyAarb. 1941, p. 199 f. 3 3 Ifølge
fot. fra 1913 i NM. 3 4 Monogrammet kan måske henføres til Marie Elisabeth grevinde
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Fig. 1. Gråsten slot. Efter maleri i Nationalmuseet (p. 1919).

Sophus Bengtsson

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
ASBØL-GRÅSTEN SOGN. LUNDTOFT-VIS HERREDER
llerede fra begyndelsen af 1600'rne har der ligget et slot på det nuværende Gråsten
slots plads, opført af Gregers Ahlefeldt (1577—1616). Dette slots udseende kendes
ikke, ej heller vides, hvor dets kapel lå — thi også storkansleren, Frederik Ahlefeldt den
ældre (1623—86) holdt hofpræster —, eller hvorledes det var indrettet. Den nuværende
slotskirke er sammen med de fire hjornepavilloner det eneste bevarede af Frederik Ahle
feldt den yngres (1662—1708) berømte barokslot1; kirken indviedes af den vidtløftige
præst Joh. Paschius (ansat 1695, afskediget 1702)2 formentlig o. 1698 (sml. klokke nr.
1, p. 1931), jfr. også det indskårne »1701« i pulpituret). Efter Carl Ahlefeldts (1670—
1722) fallit overgik godset ved auktion på Gottorp 1725 til hertug Christian af Augu
stenborg, og med et par afbrydelser3 forblev slottet, der brændte 1757 og senere om
byggedes flere gange, i hertugelig besiddelse, til det efter genforeningen kobtes af den
danske stat (1. april 1921) til brug for forskellige offentlige institutioner. Ved rigsdags
beslutning 1935 overdroges slottet til sommerresidens for kronprins Frederik og kron
prinsesse Ingrid.
Kirken var hertugeligt slotskapel indtil 1851, hvorefter den blev sognekirke (sammen
med Asbol); men allerede Thurah skriver [1749], at ikke blot slottets personale søgte
kirken, men også »Indbyggerne af 2 til 3 omkring liggende Lands-byer søge den ordent
lige Guds-Tieneste udi Gravensteens Slots-Kirke«.

A

Det sidste Ahlefeldtske slot, til hvilken den bevarede kirke hører, og i hvis
(irfløjede anlæg den dannede nordfløjen, var opført i nederlandsk klassicerende
barokstil, ligesom bl.a. det noget ældre holstenske Kletkamp, med hvis hoved
bygning Gråstens var nær beslægtet4. Arkitekten kendes ikke5. Pontoppidan
skriver [1730], at det »überaus zierliche und schöne Schloss-Capelle« var ind
rettet »nach Arth der Brabantschen Iesuiter-Kirchen«, en udtalelse der senere6
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Fig. 2. Gråsten slotskirke. Plan 1:300. På den nuværende plan er Thurahs indlagt med rød streg.
Efter opmåling af Knud Lehn Petersen 1925. Suppleret og tegnet 1960 af I. Arthur-Nielsen.

ved idelig gentagelse forvanskedes til, at slotskirken var en slags kopi af jesuit
terkirken i Antwerpen7.
Kirken, der med de to endepavilloner danner nordfløjen også i det nuværende
trefløjede anlæg, er ifølge slotsgartner Hans Petersens optegnelser [1772] bygget
»paa det Sted, hvor der før har staaet et Ridehus samt et stort aparte [dvs.
selvstændigt] Hus, den Gang kaldet »Wandrath« [til køer, heste og korn]«8.
Hvorledes det end forholder sig med denne oplysnings pålidelighed, givet er det,
at ældre bygningsmure indgår i kirken, hvis nuværende skikkelse og indretning
(uden hensyn til slottet i øvrigt) kan sættes til o. 1698 (jfr. ovenfor).
Til bedømmelse af de forandringer, der kan være foregået med kirken, forelig
ger der to anonyme malerier9 (jfr. fig. 1), Samuel Joachims stik hos Pontoppidan
1730, en plan i Thurahs Vitruvius 1749, et sæt opmålinger fra 1853 af L. A.
Winstrup (jfr. note 3) samt Knud Lehn Petersens opmålinger fra 1935 i an
ledning af slottets sidste ombygning. Malerier og stik er imidlertid enten i ind
byrdes afhængighedsforhold, eller også går de tilbage på samme kilde, der sikkert
er et prospekt og ikke en gengivelse efter naturen. Det samme kan med fuld
sikkerhed siges om Thurahs plan, der både i mur- og vinduesgengivelse samt
galleriplan (jfr. fig. 2) m.m. viser så mange afvigelser fra den nuværende
bygning, at den kun kan betragtes som et forladt projektstadium.
En egentlig bygningsundersøgelse er derfor det eneste middel til opklaring
af de problemer, der knytter sig til kirkebygningen. En sådan falder — da den
ifølge sagens natur også må omfatte slottet — uden for dette værks rammer;
kun så meget skal antydes10: den nuværende kirkebygning har, før den fik sin
indretning o. 1700, været delt i to etager af et bjælkeloft. Dette fremgår bl. a. af
de gamle vinduesspor (over de nuværende vinduer), af hvilke stueetagens går
122*
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op under pulpiturets gulv, mens den ovre rækkes stik til dels er bevaret over
gipsloftet. Hertil kommer, at fløjen ikke (som hævdet i de seneste behand
linger)11 er opført helt af nyt, men i dens mure indgår resten af en ældre
bygning12.
Kirken optager det to stokværk høje parti mellem nordre endepavillon og
hjørnepavillon, af hvilke hjørnepavillonen (den vestre) springer frem både på
nord- og sydsiden13, mens endepavillonen kun har fremspring i syd (mod
gården). Selve kirken, hvis nord- og sydmur er af forskellig tykkelse og med
11 vinduesfag i hver etage14, har i nord og syd brede fremspring, der ikke har
monerer indbyrdes, hverken i murtykkelse eller aksialt. I nord er fremspringet15,
der står på en høj (nu tjæret) sokkel af kløvet kampesten over syld af marksten,
på seks (vindues)fag og sidder skævt i muren. Mod syd omfatter fremspringet
kun de tre fag i fløjens midtakse og fremtræder som en naturlig midtrisalit.
I denne er kirkens oprindelige indgang, udvendig fladbuet, med en fra tiden
efter branden 1759 stammende riflet sandstensindfatning. Indvendig udmunder
døren et stykke vest for interiørets midtakse, men dette forhold er camoufleret
ved anbringelsen af en tredelt portal, hvor åbningen er i det vestlige fag plus
et stykke ud i væggen (jfr. plan), mens de andre dækker et blændet vindue.
Portalen har fire glatte korintiske pilastre, der bærer en forkrøppet gesims
kronet af en stor trekantgavl. 1925 forlagdes indgangen til det næstvestligste
fag i syd, hvor et vindue erstattedes af en dør. Ved samme lejlighed tilmuredes
en sekundær dør i nordmuren (til haven). Af de retkantede vinduer, der som
nævnt alle har været højere, har det vestligste par i syd indvendig smig16, det
samme gælder det vestligste i nordmurens øvre stokværk17 samt det næstvestligste i stueetagen18. Sydmurens østligste vindue i stueetagen har indvendig fals19,
mens vinduet øst for midtdøren er blændet. — Sydmuren har i hele sin længde
et aftrappet gesimsbånd, nordmuren blot på hver side af fremspringet. Smukt
profileret sugfjæl. Det svejede tag, der er hængt med sortglaserede vingetegl,
er afvalmet mod øst.
Kirkerummet er bygget op om længde- og tværaksen, med alter—orgel i
øst—vest og herskabspulpitur—prædikestol i syd—nord. I den endelige ud
formning blev herskabspulpitur—prædikestol forskubbet mod øst (jfr. den op
rindelige indgang) og placeret ikke i husets, men i rummets tværakse, idet det
vestligste fag er afskilret med en bindingsværksvæg, siden o. 1946 indrettet til
trapperum. Mellem dette og kirken er der en vestlig herskabsstol, som indtil
pulpiturhøjde er afskilret mod øst af panel med seks vinduer, der adskilles og
flankeres af fire pilastre omtrent svarende til dem i syddørens indre portalind
fatning; på de øvrige tre vægge er der træpaneler fra gulv til loft. Loftet er
pudset med stor hulkel. Denne herskabsstol, der formentlig først er indrettet
efter branden 1759, er nu, siden 1925, indrettet til forhal, og det midterste vin
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Fig. 3. Gråsten slotskirke. Indre, set mod ø st.
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due forneden er erstattet af en dør, hvis fløje er kopieret efter sønderjyske em
piredøre, med hvælvet, riflet, krydsbåndsmykket midtsprosse (jfr. fig. 5).
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Langs alle rummets fire vægge løber en rigt udskåret balkon (jfr. nedenfor
p. 1928), der hviler på 2×6 korintiske søjler; omkring rummets tværakse svejer
den konkavt for at give plads for herskabspulpituret (over døren i syd) og prædikestolshimmelen (i nord). Over disse søjler står, på balkonens undergesims,
høje postamenter med mindre, ligeledes korintiske søjler, som bærer loftet, hvis
brede, høje, kraftigt profilerede gesims på langsiderne følger balkonens linier,
afgrænsende midtrummets hvælvede og pulpiturets flade loft, det sidste med
indsatte malerier.
Det rigt stukkaterede loft over midtrummet er delt i en flad midt-kuglehvælving og to flankerende, fladovale tøndehvælv; de er alle udført på bræddeforskalninger, rørede og pudsede og dernæst belagt med store stukrelieffer. I
østhvælvet ses (over altertavlen) bebudelsen (efter Federigo Zuccari)20 med
Helligåndsduen i stråleglans som midtpunkt (fig. 4) og i vest Gud Fader i
skyer, scenen overalt vrimlende med engle og englebørn. Midthvælvet optages
af Treenigheden, Gud Fader (med scepter) og Kristus (med kors) siddende på
den engleunderstøttede verdenskugle, og over deres hoveder Helligåndsduen.
Engle med forskellige attributter (basun, blomstergren, bog, røgelsekar (altså
katolsk forlæg) etc.), englebørn og englehoveder kranser gruppen. Vesthvælvet
skildrer dommedag (efter Christoph Schwartz)21 med Kristus på verdenskuglen
i skyer, flankeret af tilbedende grupper; i vest, over orglet, ses mennesker, der
står op af gravene; nogle bliver straks slæbt til helvede, mens andre af engle
føres til himmels; i øst engle med lidelsesredskaber, i sviklerne blomsterbuketter
og storfligede akantusblade.
I hvælvene står de hvide skulpturer nu med sparsom forgyldning på lysblå
bund, i sviklerne er buketterne forgyldte, det øvrige hvidt. Rummet, der
siden 1925 har gulv af Ølandsfliser, er i øvrigt hvidkalket og -malet, loftsprofiler
forgyldte, søjleskafter hvidt marmorerede med sortmarmorerede baser og for
gyldte kapitæler. Malerirammerne under loft og pulpitur er forgyldte. Om
loftsmalerierne, se p. 1930.
Efter slottets hovedrestaurering 1935 (arkitekt Knud Lehn Petersen, jfr.
note 10) istandsattes også kirkefløjen, der tidligere havde gennemgået restaure
ringer efter de to slesvigske krige og 1925. Stuklofterne, der truede med at
falde ned, istandsattes 1940—41 af billedhuggerne Niels Rasmussen og Thor
vald Petersen, Odense. Den kridhvide stuk, der sad faretruende løs, fastgjordes,
adskillige figurer heledes eller fornyedes, og alt fik en mild, afstemt farve,
medens den tunge, ultramarinblå grund fik en lys, blå farve.
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Fig. 4. Gråsten slotskirke. Stukloft, østre del med bebudelsen (p. 1922).
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INVENTAR
Inventaret er sikkert, hvad træværket angår, udført i Peter Petersens værksted i
Tonder; det er værkstedets storfligede akantusblade og buttede engle, der pryder alter
tavle, pulpiturbrystværn, fyrstestol, prædikestolshimmel og orgel. Stilistisk står alter
tavlens figurer skulpturerne på Abild fontehimmel (Tønder amt p. 1548) fra 1692 nær.
Inventaret er af fyr; pulpitursøjlerne er dog af eg, de to engle overst på altertavlen
af blødt træ og den senere prædikestol af puds på rørvæv med stuk. Alt var 1935 meget
medtaget (hele fag af pulpiturets brystværn manglede), skønt også inventaret var ble
vet istandsat efter de slesvigske krige, hvor det var blevet ilde behandlet. Det restau
reredes nu af de ovennævnte billedhuggere, mens farverne istandgjordes og delvis for
nyedes af malermester H. Carstensen, Haderslev, under ledelse af konservator N. J.
Termansen, der selv istandsatte altertavlens malerier, foretog afdækning af oprindelige
farver m.m. Den megen, helt falmede, uægte forgyldning, der var anvendt på den alt
dominerende akantusornamentik og andetsteds, fornyedes, den kolde, hvide farve af
stemtes, sydportalen, der oprindelig var sort- og rødmarmoreret, maledes i hvidt med
guld som panelpartiet i vest om den nye indgang; den hvide farve på altertavlen fjer
nedes, og den oprindelige marmorering på dens søjler samt figurernes brogede farver
fremdroges eller opmaledes. Galleriet fik sin oprindelige, blå grundfarve og småbørnene
i akantusløvet deres naturlige karnation. Orglets mahognifarve fjernedes og erstattedes
af afstemt hvidt. Knæfaldet fik en sort-rød marmorering.

Alterbordet er muret af store mursten (26×13×7 cm), hult og indvendig
beklædt med brædder (nordsidens mangler nu). I bagsiden en jernbeslået træ
luge. Bordet dækkes på de tre sider af glatte fyrrebrædder; i sydsiden er der
primitive indskæringer fra 1848, bl.a. et dannebrogsflag, Frederik VII.s kro
nede monogram samt en karikatur af en jaketklædt mand, der i stærkt for
overbøjet stilling støtter sig til en stol; han bærer pikkelhjælm, og en fordybet
versalskrift meddeler, at det er »Hertug landsforræder«. Panelbordet, der måler
102×172 cm, er anbragt foran og i umiddelbar tilslutning til altertavlen.
Alterklæde, skænket og broderet af kronprinsesse Ingrid, af rødt silke med
reliefbroderi, due i cirkelkors og på applikeret frise: »Ære være Gud« etc. Ifølge
inventariet 177822 var der »foran alteret« en stor †sølvplade, hvor der på den
ene side fandtes det »Durchl. Herzogs Hochfürstliches« våben og på den anden
side »Hochseel. Frau Herzogin Friderica Lovise angebohrnes Hochgräffliches
Danneschiolds« våben.
Altertavlen (fig. 6-9) er en pompøs opbygning fra gulv til loft, strengere
end Tøndertavlen fra 1695 (p. 952) med dennes forkrøppede rammer og bagudvigende sidepartier. Gråstentavlen er i to etager med topstykke: et firsøjlet
storstykke med postament og frise, hvorover attika, hvis vinger og topstykke
næsten går i eet. Ingen spor efter vinger på storstykket. Søjlerne svarer til
pulpiturets, og topstykket er en varieret gentagelse af Ugetavlens (p. 1848) fra
1687. Alle flader dækkes af elegant storakantus, der nu er forsvundet fra stor
stykkets postament, og gennembrudt akantus danner den konkave baggrund
i sidenicherne. Heri står legemsstore figurer (165—180 cm) af Moses og Aron,
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Fig. 5. Gråsten slotskirke. Indre, set mod vest.
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og på postamenter yderst på storgesimsen er der statuetter af Kristus med
verdenskuglen og Johannes døber, mens de fire evangelister står dels over stor
stykkets sidefelter (Matthæus og Markus, tidligere foran oversøjlernes posta
menter), dels i akantusomkransede felter ovenover23. Langs topstykkets ramme
ligger store engle med palmegrene i den ene hånd og den anden strakt mod livets
krone øverst på topstykket.
Tavlen indeholder fire malerier (olie på lærred, nu opsat på hårde plader);
i postamentfeltet nadveren, i storfeltet begrædelsen (efter van Dyck)24, i attikafeltet opstandelsen (delvis efter Tintoretto), i topstykket himmelfarten. På
rammeværket dominerer guldet, mens det glatte træ er sort eller sort marmore
ret, søjlerne hvidt eller rødt marmorerede og figurernes dragter holdt i to farver:
grønt-rødt, rødt-blåt, guld-rødt etc.; Arons kappe er særlig fornem, med mørktkonturerede guldblomster, små, hvide blomster, cinnoberrøde, gule og hvide
krøller på blegrød bund og med cinnoberrødt ornamenterede guldkanter.
Altersølv. Kalke. 1) O. 1775 eller noget før; cirkulær fod med nedre vulst
over aftrappet fodplade. Foden støder direkte til den store, bredtriflede, midt
delte knop, hvis tværsnit er en fladtrykt kugle; herover indknebet skaftled
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bærende et højt, stort, udsvejende bæger med graveret krucifiks. På foden to
ens mestermærker. HV i oval for Casimir Hinrich Vogt, tidligere Tønder, fra
1764—75 i Sønderborg (Bøje 3554, Schoubye 49). 21,5 cm høj. 2) Fra 192725.
Inventariet 177822 omtaler en lille, emailleret †kalk.
Disk 1660, sikkert verdslig sølvtallerken, nu med graveret, trambulérskraveret Georgskors. Under bunden indprikket Rantzau-våben med nedhængende
elefant og herover initialer: C[hristian] G[raf] Z[u] R[antzau] H[err] A[uf]
Bjreitenburg], R[itter]26, og under våbnet: 1660. Oblatæske o. 1700, omtrent
som Asbøl (p. 1912) og med samme mestermærke, dog her i symmetrisk skjold,
ca. 4 cm høj og 8 cm i tvm. Vinkande af københavnsk porcelæn, sort, med
guldkors. Inventariet 177822 omtaler en †vinkande af sølv.
Alterstager o. 1625—50, svære barokstager, med ret høj, bred fod (to rundog hulstave), fortrykt balusterled mellem skiver og bred lyseskål omtrent som
foden. 43 cm høje. Inventariet 177822 omtaler to af massivt sølv støbte †stager
med »det grevelige våben«.
Alterkrucifiks, nyere, af gips27, på sort kors og fodstykke, 50 cm højt.
Krucifikser. 1) 1700'rne, af zink, 46 cm højt, på sort kors og firkantet fod
stykke af eg med blik-blade. Sad tidligere på altertavlens storgesims; ligger nu,
sammen med alterkrucifikset i den lukkede stol på pulpituret mod nord. — Et
†krucifiks af træ sad tidligere over vestindgangen.
Messehagel 1943, af samme stof som alterforhænget; broderet og skænket af
kronprinsesse Ingrid.
Alterskranke med træbalustre, halvrund.
Døbefont o. 1700; kun kummen er oprindelig, af sort, rødspættet porfyr, flad,
smykket med slanke bægerblade, nu sammenholdt med jernbånd og lappet
med cement. Ottekantet balusterfod af træ på bred, tilsvarende fodplade.
83,5 cm høj. Fonten ødelagdes af tyske soldater 1864. Foran prædikestolen.
Inventariet 1778 omtaler et †dåbsfad af sølv22. Nyere dåbskande25.
Af kirkens oprindelige prædikestol er bevaret himlen med det store, kronende
krucifiks. Himlen har tre plus to halve frie sider af en regelmæssig ottekant,
med smal frise kantet af profiler. Over de tre sider, der springer frem for pulpi
turet, står store englebørn med lidelsesredskaber, mens akantusbøjler over
hjørnerne mødes om korsstammen og sammenbindes af vægtige bladguirlander,
hver med en storblomst (rose, solsikke); de to midterste bøjler flankeres for
neden af blomsterbundter. Under loftet trekant i strålesol. Krucifikset (fig. 12)
hviler på himlens loft; figuren er legemsstor og hænger ret dybt i de senede
arme; en svær, åbentsnoet tornekrone er trykket dybt ned over det svagt hæl
dende hoved med lukkede øjne og halvåben mund; figuren er i øvrigt natura
listisk med stor vægt på gengivelse af musklers og seners nøjagtighed. Selve
stolen er udført i puds på rørvæv og prydet med stuk, fire fag samt trappe med
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Fig. 6. Gråsten slotskirke. Altertavle (p. 1924).
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samtidigt opgangspanel, hvori fyldinger fra den op
rindelige opgang er anvendt. I hvert fag er der en
stor midtcirkel med profilramme som kronlisten (tæt
siddende, spinkle rundstave) og hjørnerocailler for
bundne med spinkle bladranker. Svungen underbal
dakin på muret konsol og glat opgangspanel med
ornamentik som stolen, men uden cirkler. Staffering
hvidt og guld. Kristusfiguren med bleg hudfarve,
lysbrunt hår og skæg, gylden tornekrone og lænde
klæde; her er undtagelsesvis anvendt ægte guld.
Midt på kapellets nordvæg.
Stoleværket består af løse stole, dels fra o. 1850, dels
nye. Ifølge inventariet 186128 var der 124 bøgetræsstole og 17 løse fyrretræsbænke (på pulpituret).
Præste- og degnestol i hjørnerne bag alteret, med
faste vinduer i dørenes og sidevæggenes øvre fyl
dinger. I den nordre, der nu tjener som gennemgang
til et præsteværelse, sidder endnu i døren rester af
blysprosser.
Herskabsstolen i vest (som nævnt sikkert først ind
N. E. 1957
rettet efter branden 1759), nu forhal, har oprindelig
Fig.7. Gråsten slotskirke. Alter
bestået af et bredere midtfag, flankeret af to smallere,
tavle, Matthæusfigur (p. 1925).
alle med smårudede vinduer i to etager. Det mid
terste, nedre vindue er nu afløst af en dør, mens de nederste vinduer til begge
sider består af skydevinduer, der har kunnet bevæges opad og anbringes i
forskellige stillinger ved hjælp af en jernpind til indstikning i dertil indret
tede huller. Panelet under disse to vinduer har kunnet åbnes som låger (øvre
hængsel bevaret).
Pulpituret, med indskåret årstal »1701« over prædikestolen, lober, som oven
for nævnt, rummet rundt og har et brystværn (fig. 10) i rig, gennembrudt storakantus, fagdelt af de ovre søjlers høje postamenter og underdelt af lisener med
akantusmontant, noget ændret i øst og vest. Pulpiturbjælkerne svarer i antal
til een for hver søjle og een i mellemrummene. I hvert felt er akantusbladene
komponeret om en stor, buttet putto. Enkelte af postamenterne bærer ikke
søjler, men er i stedet indrettet som skabe med »låg«, og på et af disse ses spor
efter en lås. Fra slottets gemakker forer en dør direkte til pulpituret i syd; des
uden er der adgang gennem det ovenfor omtalte trapperum i vest. Bag alteret
er der spor fra en sekundær, efter 1853 nedtaget trappe (jfr. »lukkede stole«).
Over for og i korrespondance med prædikestolshimmelen springer pulpituret
frem som en karnap, hvis brystværn med hensyn til dekoration ikke adskiller
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Fig. 8—9. Gråsten slotskirke. Altertavle, Johannes Døber- og Johannesfigur (p. 1925).
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sig fra det øvrige pulpiturværk. Her havde Fr. Ahlefeldt ladet den oprindelige
herskabsstol indrette, og den tjener nu som kongestol. Den hvælvede, fagdelte
baldakin, som bæres af fire lodrette, akantusprydede rammestykker (og to
vinduesposter), er dækket af akantus og kronet af en engel med palmegren. I
åbningerne mellem rammestykkerne har der været tre vinduer, som ved rem
træk har kunnet sænkes ned i højde med brystværnet, mens der har været døre
i stolens sider ud mod pulpituret. I stolen står fire nye Louis Seize-stole, hvide
med guldstaffering, betrukket med blegrødt-hvidt damask. I postamenterne til
søjle nr. 2 på hver side af herskabsstolen ses spor efter en skillevæg, og i mellem
rummene mellem første og anden søjle til øst og vest står bænke hævet op på
et trin og finere end de øvrige enkle bænke på pulpituret.
Foruden fyrstestolen er der på pulpituret endnu to samtidige »lukkede
stole« (af uregelmæssig, femsidet form), nu på det afsnit, der flankerer altertav
len, den søndre ødelagt af den ovenfor omtalte †trappe bag altertavlen. Begge
stole har sikkert oprindelig haft plads på hver sin side af altertavlen, men
længere ude mod henholdsvis nord og syd, idet de har haft skydevinduer i
to sider.
Ved restaureringen 1940—42 blev store dele af brystværnets dekoration
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Fig. 10. Gråsten slotskirke. Pulpitur, detalje (p. 1928).
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skåret af nyt, da større partier dels var forfaldent, dels forsvundet; de fleste
englehoveder på søjlepostamenterne er således nye.
Orgelfaçaden er i hovedsagen oprindelig (dog med fornyelser og tilføjelser i
dekorationen), af den for tiden karakteristiske type med halvrundt midttårn
og spidsvinklede sidetårne, rigt smykket med akantus, der forneden på vin
gerne ender i draperi. Værket, som blev totalt ødelagt i treårskrigen, fornyedes
af »I. Gregersen, Orgelbygger, Kjøbenhavn 1852«. Ved denne lejlighed udvidedes
orgelhuset bagud, således at passagen her forsvandt, og de fire loftsmalerier er
vel ved samme lejlighed nedtaget. Façadepiberne er af træ og ikke klingende.
12 stemmer, to manualer (ingen pedal); flere reparationer, nu elektrisk.
Salmenummertavlerne er fra sidste restaurering og erstattede otte sortmalede
†tavler (inventarium 1861)27, hvorpå numrene blev skrevet med kridt.
Lysekroner, to ens, enkle, af barok form, men antagelig yngre. 2×6 spinkle
arme, skaft med balusterled, stor hængekugle med profilknop, ingen topfigur.
Nævnt i inventariet 186128, samt en tilsvarende større krone med 2×8 arme.
Malerier. I Theatrum Daniæ skriver Pontoppidan: »Ein Liebhaber und
Kenner guter Gemählde findet hier die allerschönste Augen-Weide in mehr
dan 80 Biblischen Geschichten, die der Graf Friderich durch einen berühmten
Meister aus Italien, den Er lange und mit grosen Kosten gehalten, hat ver
fertigen lassen«. Med dette må — foruden altertavlens billeder — menes dels
de faste loftsmalerier under og på pulpituret (fig. 11), dels de store, »løse« bil
leder mellem vinduerne i begge etager. Disse billeder, der alle er malet efter
stik, skyldes imidlertid mindst to forskellige hænder; de har deres største inter
esse ved at vise, hvilke forlæg datidens kunstnere havde adgang til. Blandt
forlæggene29 her kan nævnes malerier af Bassano (forkyndelsen for hyrderne),
Abraham Bloemart (Lazarus' opvækkelse), Tintoretto (opstandelsen), Rem
brandt (korsnedtagelsen), Fed. Barocci (gravnedlæggelsen).
Af de omtalte »mere end 80 malerier« findes nu (bortset fra altertavlens tre)
72, alle på lærred, dels som loftsmalerier i profilrammer med affasede hjørner
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Fig. 11. Gråsten slotskirke. Pulpitur, loftsinaleri, syndefaldet (p. 1930).
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(18 på pulpiturets underside og 21 på dets loft; bag orglet spor efter fire)30, dels
som store (ca. 2 m høje) på væggene hængende malerier, til dels i nyere ram
mer, 14 over og 14 under pulpituret; to (løse) dørstykker over pulpiturets vest
døre på hver side af orglet hidrører formentlig fra loftsmalerierne bag dette, et
tredie herfra (Jesus som tolvårig i templet) ligger på loftet (det fjerde forsvun
det). Endelig er der to mindre malerier over prædikestolen.
Malerierne på pulpiturets underside indeholder gammeltestamentlige scener
fra skabelsen til Noahs drukkenskab, mens billederne på dets loft giver en
fremstilling af scener fra Jesu liv — fra bebudelsen til indtoget i Jerusalem —,
fortsat på de store malerier på væggen under pulpituret med Kristus tvættende
apostlenes fødder og til gravlæggelsen (Jesu fristelse og dåb, nu dørstykker);
det sidste, nytestamentlige billede, opstandelsen, findes som loftsmaleri i konge
stolen. Endelig indeholder de fjorten store malerier på pulpiturets vægge pro
feter, mens de to mindre over prædikestolen forestiller Luther og Melanchton
(brystbilleder). Billederne er næppe alle anbragt på oprindelig plads; bl.a. hæn
ger den angrende Petrus (i mindre format end de øvrige) nu før fodtvætningen,
og i de gammeltestamentlige scener er der nogen uorden i den kronologiske
rækkefølge. På pulpiturets vægge, i øst- og vestenderne, ses otte tomme maleri
kroge eller spor efter sådanne. Blandt de nytestamentlige motiver savnes bl.a.
nadveren, Kristus for Herodes og Kaifas, korsbæringen, himmelfarten m.fl.
Malerierne led stærkt under de to slesvigske krige. Ved restaureringen 1926—
27 blev flere af dem stærkt supplerede; det gælder især bebudelsen, Kristus
helbreder en blind, Kristus og den samaritanske kvinde, Kristus salves af syn
derinden samt forklarelsen på bjerget.
Klokker. 1) 1698, »Conrad [K]leimann me fecit Lübeck« (»C. K. i Lübeck
gjorde mig«) på slagringen, »anno 1698« på legemet under draperi og »sola mea
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Fig. 12. Gråsten slotskirke. Prædikestolshimmel,
krucifiks (p. 1926).

fidusia in vulneribus Iesu Christi salvatoris mei«(»min eneste tro er i min frelsers,
Jesu Kristi, sår«) på frisen under ornamentbælte. Tvm. 90 cm. 2) 1785. »Me
fudit Beseler in Rendsburg anno 1785« (»mig støbte« etc.). Tvm. 55 cm. Begge
i spiret over slottets midtlløj og begge slagklokker for uret.
En †klokke afleveredes 1656 fra Gråsten til Sottrup kirke og omstøbtes31.
*Gravsten. En smuk rokokogravsten med stor rokokokartouche og med palmegrenbærende englebørn i de øvre hjørner, nu uden indskrift, men med relief
hugget årstal 1759, er nu anbragt over kaminen i slottets modtagelseshal. Den
købtes ved en kirkeauktion af hertug Ernst Günther og opsattes af ham ud
vendig over spisesalens havedør. I skriftfeltet er nu anbragt et spejlmonogram
F I (Frederik og Ingrid) af metal.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Åbenrå provstearkiv: 1861—1920. Sager vedr. de enkelte sogne. AdsbølGråsten. — De augustenborgske godsarkiver: (aflev. fra Kiel) G IV nr. 129. 1698—1850.
Kirkesager fra Adsbøl-Gråsten. — C IV nr. 137. 1732—1852. Slotskapellet i Gråsten. —
C IV nr. 139. 1851—52. Orgelet i Gråsten. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B.
9—13. V. B. nr. 9. Atsbüll Kirche. 1869—74. — Sonderborg provstearkiv (før 1879):
1851 63. Visitationsprotokol for Adsbol-Gråsten. — Kgl. bygningsinspektorat i Odense:
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Sager vedr. Gråsten slotskapel. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti i almindelig
hed p. 1667 og Asbøl p. 1916.
RA. Slesvigske Ministerier. L. A. Winstrups arkiv Bh XI, jfr. Kortsamlingen.
Krigsministeriets aflevering. Mappe 26 A, læg Nordslesvig (Winstrups beskrivelse 1853
af slot og kirke, forslag til istandsættelse, planer, snit og opstalter). — Klokkecirkulære
1918 (NM). — Korrespondance 1927 med Niels Termansen ang. supplering og istand
sættelse af malerierne (NM). — Museumsindberetninger af N. J. Termansen 1939 (for
undersøgelse af inventar), 1942 (istandsættelse), billedskærer Thorvald Petersen 1960
(istandsættelse af loft og billedskærerarbejde 1940—42). — Undersøgelse og beskrivelse
ved E. Moltke 1957 og Ingemann Arthur-Nielsen 1960.
Opmålinger. Jfr. Thurah ndf., jfr. Winstrup ovfr. Ved Knud Lehn Petersen 1925.
Erik Pontoppidan: Theatrum Daniae I, 1730, p. 251 ff. — L. de Thurah: Den danske
Vitruvius II, 1749, p. 238—41, tab. 137—38. — O. H. Moller: Historische, genealogi
sche und diplomatische Nachricht von dem uralten adelichen Geschlecht . . . Ahlefeldt
etc., Flensburg 1771, p. 502, 504, 520, heri Verbesserte Nachricht von dem adelichen
Gut u. Schloss Grauenstein, forf. 1749 af præsten i Rinkenæs N. Lorentzen, jfr. note 1.
— Haupt I, 28—33, 50. — A. D. Jørgensen: Graastens ældre Historie, i SJyAarb. 1889,
p. 1—43, optr. i Hist. Afhandl. IV, 371—99. — Palle Rosenkrantz: Graasten Slot, i
»Danske Herregaarde ved 1920« III, 1923, p. 691—702. — Vilh. Lorenzen: Dansk Herregaardsarkitektur fra Baroktiden I, 1928, p. 83 f., 172, II, 1933, p. 26, i Meddelelser fra
Foreningen til gamle Bygningers Bevaring 2. rk. VI. — P. Hirschfeld: Schleswig-Hol
steinische Herrenhäuser etc. des 18. Jh.s., Kiel 1935, p. 35 f., 41. — Jørgen Paulsen:
Graasten Slot, i »Danske Slotte og Herregaarde« IV, 1945, p. 587—602. — Harald Lang
berg: Danmarks Bygningskultur I, 1955, p. 241, 259.
Ifø lge Thurah var slottet, »som det nu [17491 staaer, af Sal. Gross-Cantzler Græv
Friderich af Ahlefeldt med usigelige Bekostninger fra Grunden af opbygget.« Denne op
lysning, der imødegås af Vilh. Lorenzen o. c. p. 86 , går bl.a. igen i Anton Büsching:
Neue Erdbeschreibung I, 1754, p. 141 f., i Joh. Friderich Hansens Vollständigere Staats
beschreibung des Herzogthums Schleswig, 1770, p. 503, i H. O. Moller: Historische etc.
Nachricht, 1771, p. 362 og sidst i F. Ahlefeldt Laurvig: Storkansleren II, 1936, p. 6 .
— Thurah har i øvrigt som kilde haft den ovenfor anførte ekskurs af Niels Lorentzen
hos H. O. Moller, der p. 363 f. skriver: »Im Iahr 1749 ist von dem damaligen Pastore
zu Rinkeniss und nachherigem Prediger zu Tondern, Nicolao Lorentzen, folgender Auf
satz auf mein Verlangen zu Papier gebracht worden, welchen ich dem General-Major
Laur. von Thurah mitgetheilet habe, der in dem zweyten Theil des Dänischen Vitruuii
. . . solchen Auszugweise geliefert hat.« Denne vigtige kilde, der affattedes som en kor
rektion til Pontoppidans beskrivelse, og som bl. a. meddeler, at slottets sydfløj »ist freylich vordem da gewesen, aber nunmehro abgebrochen und in die bereits gemeldete hohe
Mauer geändert«, synes i nogen grad at være undgået forskernes opmærksomhed. Om
nordfløjen siger Lorentzen blot, at den indeholder kirken og sakristiet og godkender i
øvrigt Pontoppidans beskrivelse. 2 Jfr. Moller p. 367 og Bobé: Ahlefeldt VI, bilag p.
67. 3 Ved cessions- og renunciationsakten 30. dec. 1852 overdrog hertug Chr. August
sine godser til Danmarks konge, der ved patent af 2. marts 1853 udskilte de gråstenske
godser fra det 2det Angler adelige godsdistrikt og indlemmede dem i Åbenrå amt. 1862
købte grev Adam Gottlob Moltke-Huitfeldt slottet; 1865 solgt til prins Christian af
Augustenborg. 4 Jfr. P. Hirschfeldt p. 33 f. 5 Vilh. Lorenzen (Dansk Herregaardsarkitektur I, 95) har peget på François Dieussart (jfr. også Jørgen Paulsen p. 594), der
1705 byggede Sorgenfri for Carl Ahlefeldt, en antagelse, der bestrides af Hirschfeld
(o. c. p. 36) med den begrundelse, at denne »nach 1707 als Materialschreiber ein küm
merliches Dasein führte«. 6 Allerede Danske Atlas (VII, 498) »indrettet som Jesuiter1
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kirken i Antwerpen«. 7 Denne senere ret ombyggede kirkes indre ses i oprindelig skik
kelse på et maleri af Sebastian Vrancx (1573—1647). Det eneste fællestræk mellem Antwerpenkirken, der er treskibet og med ens arkader til sideskibene og disses 1 . stokværk
(en afgørende forskel fra Gråsten), er egentlig kun malerierne i loftet og under pulpitu
ret (resp. sideskibenes stue- og første etage); jfr. Eugen Lüthgen: Belgische Baudenk
mäler, Leipzig 1915, pl. 76 (indre), pl. 77 (ydre). 8 Jfr. Bobé: Ahlefeldt VI, bilag p.
67. — De nævnte optegnelser er forgæves eftersøgt på det kgl. Bibliotek og i Rigs
arkivet. 9 Det ene i privateje, afbildet hos Lorenzen I, 91. 1 0 Ved restaureringen
1935—36 var arkitekt Ingemann Arthur-Nielsen konduktør og gjorde under sit ophold
på slottet en mængde værdifulde iagttagelser vedrørende slottet og kirken. Alle disse,
som han for tiden bearbejder til en afhandling om Gråsten slot, har han beredvilligt
overladt redaktionen, ligesom han ved en gennemlæsning af manuskriptet har tilført
dette vigtige korrektioner og suppleringer. Vi bringer vor bedste tak herfor. 1 1 Vilh.
Lorenzen 1928, jfr. også Jorgen Paulsen 1945. 1 2 Antydet af Palle Rosenkrantz 1923.
13
På Thurahs plan flugter pavillonens nordmur med kirken. 1 4 Thurahs plan har
ingen vinduer i stueetagens nordside. 1 5 Fremspringet, der skyldes en skalmuring af
den foroven udad hældende mur, aftager opefter i murtykkelse. 1 6 Hos Winstrup kun
i stueetagen. 1 7 Ikke hos Winstrup. 1 8 Her har Winstrup intet vindue. 1 9 Ikke
hos Winstrup. 2 0 Gennem stik ved Ralph Sadeler 1580. 2 1 Sml. maleriet i Peter
Müllers epitaf i Haderslev domkirke (Haderslev amt p. 170). 2 2 Gråsten-Asbøl præste
arkiv: Cc 1. Sager ang. Asbol kirkeinventarium 1763—1836. 2 3 Ved restaureringen til
sattes manglende dele, bl.a. Johannes Evangelists bog, Kristi højre og Johannes Døbe
rens venstre underarm, Moses' tavler (de tidligere var nyere og for store), endvidere fire
fingre på Moses højre hånd og næsten alle Arons fingre. 2 4 Louvre. 1627—32 (Klassi
ker der Kunst X I I I , 97), jfr. Jürgen Ovens' tilsvarende altertavlemaleri 1675 i Fried
richstadt evang.-luth. kirke (Kunstdenkm. Kr. Schleswig fig. 93). Formodentlig er det
dette maleri, der ifølge en vistnok misforstået meddelelse 1807 (betegnet »Christi Optatagelse af Graven«) skal være købt i Italien af grev Ahlefeldt, jfr. SJyM. 1957, p. 91.
25
Kgl. bygningsinsp. Odense: Sager vedr. Gråsten slotskapel. 2 6 Bestemt af Albert
Fabritius. 2 7 Trap p. 478 omtaler et lille, barokt elfenbenskrucifiks. 2 8 Åbenrå prov
stearkiv: 1861—1920. Sager etc. 2 9 De naive altertavle- og pulpiturmalerier i Felsted
(p. 1880, 1886) har forlæg fælles med Gråsten. 3 0 I brev af 19. aug. 1924 (NM) fra ark.
Vilh. Petersen er tallene 18 og 23. 3 1 Sønderborg provstearkiv (før 1879): 1653—
1780. Kirkeregnskabsbog for Sottrup.

Fig. 1. Rinkenæs. Ydre, set fra sydvest.
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RINKENÆS KIRKE
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irken har rimeligvis været viet S. Laurentius, efter hvem kirken endnu kaldtes 17811,
og hvis billede fandtes i kirkens segl (sml. alterkalk p. 1938). I cathedraticumafgift
betalte den 12 skilling lybsk (sml. p. 1718). Efter reformationen formede dens tilhørs
forhold sig som Uges (p. 1845).
1643 hærgedes kirken af svenskerne2 (sml. † tinkalke p. 1939).
Ifølge et sagn3 skal bygningen være indviet som kapel for S. Laurentius 10. aug. 1158,
efter at en from enke havde skænket jord til grunden og bønderne kørt marksten sam
men og opført bygningen heraf. — Vedr. et sagn om klokken, se p. 1944.
Rinkenæs nye kirke, »Korskirken«, er opført 1928—32 ved arkitekt H. Lønborg Jen
sen og indviet 4. sept. 1932. Et korbuekrucifiks (p. 1941) er overflyttet hertil fra den
gamle kirke.

K

Kirken ligger nordvestligt i sognet, på kanten af et bakkedrag og cirka to
kilometer fra Rinkenæs by. Kirkegården har mod vejen i øst et dige af rå og
kløvet kamp, til de andre sider lave jord- og stendiger fra 18854 med bevoksning
eller kun bevoksning. I sydøst er der en muret portal fra 18075 (årstallet i
jernankre), svarende til Felsted, men noget enklere (p. 1870); port og låge er
fladbuede og på ydersiden adskilt og flankeret af småpilastre. En fodgænger
låge i nordøst har jerngitterfløj mellem granitstolper. En vestre port er omtalt
1708 og 17366. En †Kirkerist nævnes 18425.
Et fritstående †klokkehus af eg, nær sydporten omtales første gang 17026,
123*
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og derefter adskillige gange i forbindelse med reparationer, således 17635 og
18587 da henholdsvis bræddebeklædning og tag fornyedes. Nedrivningen, der
var på tale 1872, kan først være sket efter 18804, og det er muligt, at den ende
lige ødelæggelse skyldes en storm 1884.
En fritstående †klokkestabel, som inden 18858 afløste klokkehuset, blev senere
erstattet af en tagrytter (sml. nedenfor).
Kirken består af kor og skib fra romansk tid samt et våbenhus i syd fra
1500'rnes første halvdel.
De romanske afsnit, som er stærkt præget af store murstensreparationer, er
opført af rå og kløvet kamp, uden sokkel. Kor og skib har ens høje murkroner,
men murenes højdemål tiltager lidt mod øst på grund af terrænnets fald (ca.
4,6—4,8 m målt ved skibets og korets sydøsthjørne). Et tilmuret, romansk
vindue ses i korets øst- og nordmur; det østre er af rå kamp, og det samme
gælder vistnok flere af de andre; det måler udvendig ca. 140×90 cm og det
nordre ca. 130×75 cm. I skibets nordmur spores der udvendig tre vinduer
med ensartede mål, ca. 145×90 cm, og placeret 80—95 cm under murkronen;
den indbyrdes placering gør det lidet sandsynligt, at alle tre vinduer kan være
jævngamle med muren, men spørgsmålet lader sig ikke løse uden udhugning.
I sydmuren er der kun bevaret eet vindue; det er 85 cm bredt og anbragt midt
over syddøren. Denne dørs retkantede lysning (208×125 cm) er sat af fire veltilhugne kvadre, to karmsten, en tærskelsten og en overligger; de smige inderkarme er overdækket med en rundbue. Kvadrene fra den ødelagte, men sikkert
tilsvarende norddør er genanvendt i den fornyede vestgavl. — Den eneste
bevarede taggavl er korets østre.
Tilføjelser og ændringer. Våbenhuset foran skibets syddør, opført af munke
sten i munkeskifte, er trods de relativt spinkle mure formentlig rejst i 1500'rnes
1. halvdel. Taggavlen har tre højblændinger og fem kamtakker med savskifte
og bryn. Døren er fladbuet under uregelmæssigt rundbuet spejl, vinduerne er
nyere, muligvis fra 1859, da våbenhuset istandsattes7. En 1952 nedrevet †tag
rytter var muligvis opsat 18884, dog senest 1910 (sml. †klokkestabel).
I middelalderen og muligvis ret tidligt blev koret og antagelig tillige skibet
hærget af en brand, hvis synlige spor nu er begrænset til de ildskørnede kampe
sten i korets østre taggavl. De omfattende murreparationer med munkesten på
korets og skibets nordøsthjørner samt korets to svære støttepiller er formentlig
en følge af branden, og dette gælder i hvert fald de nuværende tagværker, hvis
stejle rejsning har medført en forhøjelse af taggavlene, som nu kun ses på
østgavlen, hvor materialet er gule munkesten. Da den omfattende istandsættelse
var færdig, stod kor og skib med bræddelofter på bjælkernes overside; over
korets nordre halvdel ligger der endnu på plads seks 38—40 cm brede, 4 cm
tykke egebrædder med skarprygget fjer og not. Nogle lidt smallere egebrædder
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Fig. 2. Rinkenæs. Plan 1:300. Målt af El. M. 1956.

af tilsvarende tykkelse, over skibets bjælker, er samlet med bred og tynd, løs
fjer. Hverken loftsbrædder eller bjælker har været behandlet med farve.
Triumfmuren med tilhørende taggavl er fjernet i forbindelse med en istand
sættelse 1801, for at skaffe plads til ekstra stolestader9. 18395 (jernankre) blev
skibets vestgavl og et stykke af nordmuren omsat i små, gule mursten og i
ringere tykkelse end forhen; man må formode, at de murede bænke langs vest
væggen er rester af den romanske mur. Omkring 1900 blev gavlen beklædt med
blikplader, som fjernedes 1952 i forbindelse med opsætning af en klokkebom.
Tagværkerne over kor og skib er middelalderlige, af eg. Typemæssigt tilhører
spærfagene med de lange, skrå spærstivere og de to hanebåndslag tiden o.
1200—50, men tømmerets dimensioner og behugning samt selve rejsningen
viser, at tagværkerne er opsat på et senere tidspunkt (sml. branden p. 1936).
Kirken står hvidkalket med rødt tegltag; 1691 omtales tegltaget i sydvest10,
1707, 1710 og 17146 spån i nord, nordøst og syd11. Bortset fra det øverste,
retkantede pulpiturvindue i syd er alle andre vinduer i kor og skib fladbuede
og falsede, med trærammer og blysprosser, der formentlig hidrører fra en
istandsættelse, som blev forberedt i 1860—70'erne4, men vistnok først gennem
ført 1880 (sml. vindfløj). Gulvene er dels af firkantede, sorte og ottekantede,
gule fliser, dels af gule mursten, fra forrige århundrede. Det gråmalede brædde
loft på bjælkernes underside er muligvis fra 1801, da triumfmuren fjernedes9.
Solur, af rød kalksten, med romertal på sort baggrund og gul sol; utydelig
indskrift og årstal, antagelig fra 1758, da kirken betalte for en solskive af sten6.
Vejrhane af kobber og med årstallet 1880; over våbenhuset.
†Kalkmalerier. En sort baggrund for altertavlen, omgivet af en malet murstensramme og akantusranker, formentlig samtidig med altertavlen, er overhvidtet efter 1927.
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INVENTAR
Kirkens tidligere ret rige inventar er i nogen grad blevet splittet. Flere ting er hav
net på museer (dele fra den gotiske tavle, en sidealtertavle, monstransskab og fonte
kumme), og korbuekrucifikset er overflyttet til Rinkenæs nye kirke. Af middelalderligt
findes i kirken nu kun de to senromanske klokker og figurerne fra den sønderlemmede,
gotiske altertavle. Renæssaneeprædikestolen og barokpulpiturerne har undergået store
forandringer i begyndelsen af forrige århundrede i forbindelse med anskaffelsen af stole
værket og døbefonten.

Nygotisk alterbord og -tavle fra 187512, af fyr, med samtidigt maleri, Kristus
på korset i landskab, signeret H. E. 74.
†Alterklæde var 1782 rødt med hvide uld »tresser«13.
Den forrige (f ) højaltertavle, fra sidste halvdel af 1400'rne sønderdeltes 1875;
den 2 m lange *predella findes nu i Flensborg bymuseum (nr. 4190), to helgen
figurer, Laurentius og Antonius, er opstillet på søjler flankerende alteret, en
ligur af Maria med barnet er anbragt på muren ved fonten, de 12 apostelfigurer
på pulpituret, og endelig er en stump af den kronende korsblomstfrise genanvendt til en lysehylde (p. 1939). De tre førstnævnte, 115—118 cm høje figurer
(fig. 5—7) fra samme værksted som Nustrup sidealtertavle (Haderslev amt p. 658),
har haft plads i midtskabet, mens de ca. 47 cm høje apostelfigurer (fig. 4) (til
dels efter samme forlæg som Varnæs p. 1898) stod i to rækker over hinanden i
fløjene. Halvdelen af figurerne har mistet deres attributter, (oftest erstattet af
en stang); de fleste bærer desuden en bog; identificeres kan: Paulus, med sværd,
Peder, med nøglen, Johannes, med kalk, Jakob major, iført sko og hat og med
rosenkrans (staven erstattet af økse), Matthias, med økse, samt den skægløse,
diakonklædte Jakob minor. Staffering fra 1922. *Predellaen har nu hvidmalet,
plattysk indskrift med nadverordene på sort bund samt malede, brogede frugt
bundter og diamantbosser. Et ret ringe nadvermaleri, olie på lærred, bærer ind
skriften: »Zur Ehre Gottes und der Kirchen zum Zierde hat Hans Gregort
Petersen Küster dieses Verehret Anno 1698«. På skibets nordvæg.
Fra en †sidealtertavle stammer en stærkt medtaget *hest fra en S. Jørgensgruppe, fra sidste halvdel af 1400'rne. Hesten, der er af type som Nordhackstedt, Kr. Flensburg14, er ca. 40 cm høj over det bevarede højre forben; største
parten af bagbenene, halen samt mulen mangler. Den har bloksadel med tap
til fastgørelse af rytteren. Farverne afrenset. I Sønderborg museum, nr. 696.
Altersølv. Kalk (fig. 9) o. 1500, svarende til Quern, Kr. Flensburg. På foden
en graveret Laurentiusfigur samt et pånittet, støbt krucifiks. Skaftet er smyk
ket med minuskler, over knoppen: »ihesvs«, under: »s. maria«; den omvendt
anbragte knop har varierede blade med stavværksagtige monstre, samt rudebosser med en blanding af majuskler og minuskler: »i [h] e S u S«, på blå emaillebund; 18 cm høj. Samtidig disk med firpasformet, konkavt bundfelt, fiskeblærer
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Fig. 3. Rinkenæs. Indre, set mod ø st.
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N. E. 1956

i hjørnerne; på randen indvielseskors. 14,5 cm i tvm. 1643—44 mistede kirken
to gange en †tinkalk, der brugtes i stedet for den ovennævnte sølvkalk, som
præsten havde skjult2. En forgyldt †sølvkalk, nævnt som ny i inventariet
174410, vejede 25¾ lod; den fandtes endnu 186115. Sygekalk og -disk 5 af plet.
Alterstager, sengotiske, omlavet 1766 for 12 rdl. 4 sk.5. Svært cylinderskaft
med tre skarpe ringe samt hvælvet fod- og lyseskål, den første med tre, den
anden med to flade rundstave; 32 cm høje. *Alterstager, sengotiske, med een
svær rundstav på cylinderskaftet og ens, hulstavprofileret fod- og lyseskål; ca.
28 cm høje. Overført til »Korskirken«.
Lysehylde med fire jernlysetorne og på forsiden prydet med et stykke af korsblomstfrisen fra †højaltertavlen; i korets sydøsthjørne.
Proeessionskrucifiks, fra slutningen af 1400'rne, fra samme værksted som og
ganske svarende til Brede og Abild (Tønder amt p. 1492 og 1548). Figuren
50,5 cm høj; korset har hulede cirkelskiver langs kanterne og cirkelskiver for
enderne; nederste del af stammen fornyet i ældre tid. 1952 fremdroges en staf
fering under tre farvelag. Figuren har grålig karnation, lændeklædet og torne
kronen forgyldt. Korset og korsarmsfelterne er blå med røde kanter, cirkel
skiverne forgyldt. Herunder findes to ældre lag, yderst var karnationen rødlig
med mange bloddråber, korset brunt og cirkelfelterne gråblåt marmoreret; af
den oprindelige staffering var næsten intet bevaret. Stod ifølge inventariet
178213 på alteret; nu på skibets sydvæg.
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Fig. 4. Rinkenæs. Apostle fra †højaltertavle (p. 1938).

N. E. 1956

†Messehagel. En del af sognefolket anklagede 1729 præsten, Christopher
Bruhn, for at have afhændet noget af den med guldgaloner besatte messehagel
for en ringe pris og givet resten af den til sin kone, der brugte den til at ud
staffere klæder med16.
Messeklokke (fig. 13), senromansk, slank, med profilring på slagkanten og
på legemet to svage stave, der krydses af to lodrette; nyere hank. 20 cm i tvm.
og ligeså høj. Gammel vuggebom af to stykker træ samlet med jernbånd. I
våbenhuset.
Alterskranke, rimeligvis fra 1875, hesteskoformet, med træbalustre.
Døbefont (fig. 10) i empire, fra 179917, nøje svarende til Kværs (p. 1956).
Blåmalet med lidt gråt, kugle og kors forgyldt; på låget skimtes bronzering.
131 cm høj med låg. Stod ifølge stolestaderegistret 171418 lige nord for alteret
ved korets østvæg; nu i koret, syd for skorstenen. — *Foden af en romansk
døbefont, af granit, firkantet, arkadesmykket, med lille skaftvulst, solgtes
190719 til Flensborg museum (nr. 5152). (Mackeprang: Døbefonte p. 306);
»dåbsstenen«, dvs. kummen, var allerede solgt 18075.
Dåbsfad af tin, fra slutningen af 1700'rne, men senere omlavet, 29,5 cm i
tvm., med graveret skriveskrift på randen: »Givet et Døbefad til Renkeniss
Kirkes Daab 1833 af Frue A. C. Hostrup fød Thaysen, og Madam A. M. Thaysen
fod Petersen«; herefter graveret en kande. Under bunden stemplet: Eph =
Beni = R[eisz] Kiøbenhavn, for gørtleren Ephraim Benjamin Reisz (borgerskab
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Fig. 5—7. Rinkenæs. Figurer fra †højaltertavle. 5. Antonius. 6. Maria. 7. Laurentius (p. 1938).

1780), over to ens stempler, fladbuet portal hvori justitia-engel, med årstallet
»1824« og initialerne: I L B for Københavnergørtleren Johan Lorents Buntzen
(borgerskab 1824), der rimeligvis har repareret fadet. Det forrige †dåbsfad var
af messing13.
†Kristentøj, hvoraf der var tre slags, henholdsvis til 7, 5 og 3 mk., holdtes
1861 af præsten20.
†Fontehimmel, fra 162617, var 1908 meget forfalden4.
*Korbuekrucifiks af sengotisk type, men forskellige træk som brystkassens
form og lændeklædets flagresnip tyder på, at det er en senere efterligning. Den
140 cm høje figur hænger i svagt buede arme, hovedet med den flettede torne
krone, de store, skrå øjne og de lidt stive lokker hælder let til højre; lænde
klædet har på herald, højre side en knude, hvorfra en snip er stukket ind mellem
benene og flagrer bagud. Det hulkelprofilerede kors med taphuller efter
forsvundne blade har kvadratiske korsarmsender (det øvre forsvundet); kun
det nedre har bevaret sit Matthæusrelief. Skriftbånd over øvre korsarm. Alle
farver afrenset. 1782 »midt i kirken«13, nu i den nye kirke21.
Prædikestol i renæssance, fra 1606, med himmel og enkelte tilføjelser i empire,
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fra 18015. Den lille stol er kun på
tre fag plus to pilasterfag, eet til
opgangspanelet og eet til sydvæg
gen. I storfelterne (fig. 11) er der
arkader med naivt englehoved un
der bueslaget; under gesimsen læ
ses i første felt en indskrift med
brede reliefversaler, der fortsæt
tes i postamentfelterne: »Dorothea
Munck mit naffn monne vere /
thenne predig stoel / gaf ieg til
/ guds ære«, og slutter i frisefel
terne med: »anno / christi / 1606«.
I felt 2 hjelmet våben for Bennick (sml. †gravsten nr. 1) og i
Flensborg bymus. fot.
felt 3 for Munck22. Frise- og poFig. 8. Rinkenæs. *Monstransskab (p. 1943).
stamentfremspring er nu glatte,
mens storfelternes flankerende rammestykker har fået pilastre med tandsnit
og pyramider som Kværs (p. 1958), en ændring, der foretoges 1801 i forbindelse
med triumfmurens nedbrydning. Stolen, der stod ved triumfmurens vestside,
blev da rykket, »med siden tæt hen til vinduet«9. Den hviler på en i muren
indstukket bjælke. Opgangspanelet er antagelig samtidigt med stolen, men
noget ændret. Det skrå panel har en storfylding, omgivet af smalfyldinger,
alle med rige profiler; hertil er 1801 føjet et vandret panel, ligeledes med
stor- og smalfyldinger. Nyere dør. Himlen er i empire, sikkert fra 1801 (duen
måske fra en ældre †himmel), svarende til Kværs. Stolen afrenset for farver,
himlen stafferet som stoleværket. Ifølge kronikken er stolen udført i Flensborg.
Læsepult, 1800'rne, enkel, med stor, skrå boghylde og herunder mindre, vand
ret. På vestpulpituret.
Stolestader sikkert fra årene lige efter 1800, idet gamle brædder og stader 1804
solgtes for 20 mk. 12 sk.6. De har lave, glatte rundbuegavle med lille karnisprofil ved overgangen til de lodrette sider; tofyldingsdøre med oprindelige
gangjern. Indgangspanelerne er glatte ligesom ø stpanelet i syd, der afslutter
degnestolen, hvis dør er bredere og rundbuet. Langs alle vægge er der panel
i stolestadehøjde og langs mandssiden et langt, på opstandere hvilende brædt
med to rækker hatteknager. — Korets østvæg er beklædt med flere slags ældre
panel23, det ældste fra o. 160024. Alt gråblåt stafferet med forgyldte profiler. —
Flere stolestaderegistre25 er bevaret; ifølge det ældste fra 171418 fandtes der
nede i kirken 19 mandsstole med 73 stader ialt og 28 kvindestole med 75 stader.
Flere †lukkede stole og †herskabsstole omtales i stolestaderegistrene; bl. a.
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nævnes 17449 en stol i koret ved skrifte
stolen, bygget af junkerne på Seegaard,
men da tilhørende Gråsten. En stol smst.
var købt og bygget af Hans Taisen Hougaard mellem 1690 og 171426, lige vest
herfor var 1714 familien Bennicks stol18
(sml. prædikestol, †begravelse og †gravsten). 1794 fandtes en nybygget, lukket
stol i koret på nordsiden over præste
konens stol, tilhørende Henning Henning
sen »bey Egernsund«; også retsskriver
Jepsen havde en stol tæt ved korbuen.
1801 fik gartner Jessen tilladelse til at
bygge en familiestol ved siden af Henningsens stol9.
*Monstransskab 27 (fig. 8), sengotisk, 114
cm højt, 65 bredt og 49 cm dybt; på lå
gens inderside malet Kristus som smertensmand, med spyd, stående på lille høj.
I Flensborg bymuseum, nr. I 4189.
Dørfløj til våbenhuset, middelalderlig,
L. L. 1958
Fig. 9. Rinkenæs. Alterkalk (p. 1938).
bestående af fire lodrette egeplanker,
samlet med false og med indfældede jern
bånd i samlingerne; desuden vandrette jernbånd med tovsnoede kanter samt
lille dørring med tværprofiler på et rosetformet beslag. Det nyere låseblik bærer
årstallet 1810.
Pulpiturer i vest, nævnt 17086 (nedstyrtet 177928, men atter genopført) og i
nord, bygget 17236, begge ændret 18019. De består af helt ens panel: kvadratiske
fyldinger adskilt af smalfyldinger mellem lav profilgesims og postamentbrædt
med rundstav foroven og forneden. De er dels ophængt, dels båret af snoede
jernstænger,
vestpulpituret
endvidere
af
nyere
jernstænger;
nordpulpituret
støttes desuden ved nordvæggen af svære træstolper med affasede kanter og
profilerede skråbånd. Midt på nordpulpiturets fodbrædt indskåret: Anno 1723.
1801 repareredes det gamle mandspulpitur i vest, og et stykke »fra det tredie
vindue fra prædikestolen og til på den anden side kirkedøren« blev skåret
af29 og brugt til forlængelse af kvindepulpituret i nord. Formentlig 1875 er
den gotiske højaltertavles apostelfigurer blevet anbragt foran pulpituret på
tresidede, nedad tilspidsende konsoller. — 1723 forærede Boy Hansen i Rin
kenæs 15 mk. til bemaling af det nye ambonium6 (nordpulpituret). Nu staffe
ret som stoleværket.
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Orgel fra »Orgelbauanstalt Marcussen & Sohn. Inh.
J. L. Zachariassen, Apenrade«, opført 18755 og om
bygget 19114. Det har 11 stemmer, to manualer og
pedal. Orgelfaçade 1875, i nygotisk stil.
Nyere klingpung.
Salmenummertavler, to ældre og en yngre til skydenumre og med påsat, stumpvinklet topstykke. Sortmalede, med hvid skriveskrift: »For Prædiken«, »Ef
ter Prædiken«.
†Præslerækketavle, formodentlig fra 18125.
†Malerier. I inventariet 178213 omtales »nogle gamle
skilderier af apostle, bibelske historier og andre fore
stillinger, som ikke har nogen mærkværdigheder«. Her
til horte måske det †maleri af Luther, på træ, der
1904 opregnes blandt sager ude af brug4.
Lille, rund træplade, 23,8 cm i tvm., på hvis ene side
er malet et våben, antagelig for Bennick, på den an
den side to slyngede spejlmonogrammer, H I og I I,
1802. Ophængt under nordpulpituret.
Lysekroner og lampetter, nyere, af blik, til levende lys.
E. M. 1956
Kirkeskib, fuldrigger, »Deo Gloria«, fra ca. 187030.
Fig. 10. Rinkenæs. Døbefont
1799 (1940).
Klokke (fig. 12), senromansk, 20 cm i tvm. og 21 cm
høj, med svagt fremtrædende, dobbelte profilringe om
hals og ved munding; skriftlos. To af hankene har skrårifler på den ene halv
del. Klokken, der tidligere har været ophængt i et †klokkehus, en †klokkestabel
(p. 1936) og en ttagrytter over våbenhuset (p. 1936), blev 1952 flyttet til skibets
vestgavl. Ifølge et sagn31 er klokken støbt på kirkegården; hver sogneboer ka
stede en sølvskilling i klokkemalmen, men siden klokken fik så dårlig en klang,
må der have været for få mønter. — Messeklokke se p. 1940.
GRAVMINDER
†Begravelser. 1) Tilhørende slægten Bennick (sml. prædikestol og †gravsten),
hvoraf følgende personer lå begravet: Assmus Bennick, d. 1615, »olde Hans
Bennich«, d. 1625, Peter Bennick, d. 1627, samt »junge Hans Bennich«10. 2)
1715 tilhørende herredsfoged Hinrichsen »til Boesmoes«6 [Buskmose].
Gravsten, de fleste opstillet ved skibets nordmur. 1) O. 1670. Iohan
Friederich Tielsen, f. 3. j u n i 1670, d. 12. dec. samme år, og Margareta Dorothea
Tielsen, f. 17. aug. 1667, d. 28. april 1669. Gravtlise af rød, ølandsk kalksten,
77×72 cm; tysk indskrift med fordybede versaler i tospaltet tværskrift.
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2) O. 1710 (?). Nis Ies[s]en Muller, d.
1. sept. 1704, 73 (?) år gl., og hustru
Anna Niszen (!), d. 30. nov. 1710 (?).
Stor, fornem baroksten, lysrød kalksten,
173×117 cm, afbrudt forneden og i højre
side. Tysk indskrift med reliefversaler i
ophøjet, skjoldformet felt, støttet af to
siddende evangelister (kun Johannes be
varet); herunder et buefelt med afdø
des hjelmede skjolde, hans med mølle
hjul (hjelmtegnet to modstående vink
ler), hendes et bomærke (hjelmtegnet
en blomsterbuket). Over skriftfeltet en
volutgavl brudt af en opstandelsesscene,
ved siderne store, fligede akantusblade.
På gavlvolutterne sidder evangelisterne
Matthæus og Markus i flagrende klæde
bon.
3) O. 1735. Mergreta Friderichs d. 16.
febr. 1735,? uger og 3 dage gl. Lille, rød
E. M. 1956
kalkstensflise, 66×31 cm; tysk indskrift
Fig. 11. Rinkenæs. Prædikestol 1606 (ændret
1801). Storfelt (p. 1942).
med reliefversaler inden for fordybet
randlinie.
4) O. 1750. Rød kalksten, 170×124 cm, med rokoko-ornamenter i hjørnerne
og bred randkarnis. Sekundær, tysk indskrift (reliefskriveskrift) for Frantz
Frantzen f. på Hisselgaard, 30. juli 1777, d. i Stranderoth 29. sept. 1829, og
Catharina Bremer, f. Thomsen, . . . Frantzen, f. i Munkemühle 6. juni 1783,
d. i Stranderoth 28. febr. 1858.
5) Slutningen af 1700'rne. Stor, grå kalksten, 162×152 cm, med sekundær
reliefskriveskrift. Skriftfelt med brudte linier og hjørner, langs siderne og for
neden palmetagtig ornamentbort om midtblomst og i hjørnerne blomst med
palmetagtige blade, foroven sammenlagte hænder. Bred karniskant. Sekundær
indskrift over Iohan lessen Alnor, f. på Fel[s]bek mølle 2. febr. 1775, d. 29. maj
1848, og hustru Caroline Marie lessen, f. Wulff, f. på Sjælland 15. aug. 1780,
d. i Alnor 29. nov. 1862. På kirkegårdens sydøstlige del.
6) O. 1801. Wilhadus Thomsen, f. på Gröde 1774, d. i Wolsballig 1801. Grå
kalksten, 175×117 cm; tysk indskrift med fordybet kursiv på den øvre del af
det glatte midtfelt, der ved en spinkel, forsænket bladranke er skilt fra den
tværriflede kant.
7) Begyndelsen af 1800'rne. Næsten afslidt indskrift over Hans Christian
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Hagsböll. Rød kalksten, 142×78 cm, afdødes navn med reliefskriveskrift, resten
fordybet. Hjørnerosetter, mellem de øvre en fordybet oval med sammenlagte
hænder; smal karniskant.
8) O. 1817. »Prediger« Ies Asmussen, f. 4. febr. 1758, d. 22. dec. 1817; lagt af
den sørgende menighed. Grå kalksten, 155×96 cm; tysk indskrift med reliefskriveskrift inden for smal, ophøjet ramme. Hjørnerosetter, mellem de ovre en
oval med »Spr. Sal. 107«.
9) O. 1831. Fhv. skibskaptajn Hans Adam Adamsen, f. på Gravensteen 11.
juni 176?, d. i Rinkenis 3. jan. 1831, og hustru Anna Maria M. Adamsen, f.
Christiansen, f. ved Egernsund 11. april 177?, d. i Rinkenis 22. okt. 1815. Frag
mentarisk sandstensplade, 86×55 cm; med fordybet skriveskrift. På våbenhus
loftet.
10) O. 1833 (?). . . . og ægtefælle Metta Maria Thaysen, f. Nissen af Rinkenis,
f. 4. sept. 1802, d. 26. febr. 1833. Kalksten, 140×95 cm, omtrent svarende
til nr. 7.
11) O. 1846. Anna Margretha Matthiesen, f. Asmussen, f. i Branderup 7.
marts 1784, d. ved Egernsund 13. marts 1846, og Matthias Matthiessen, f. ved
Egernsund 9. sept. 1787, d. på Toft teglværk 16. april 1860. Lys, rød sandsten,
157×80 cm med reliefskriveskrift i ophøjet ovalfelt, reliefhjørnerosetter og
profileret kant. På kirkegårdens sydøstlige del.
12) Efter 184832. ». . . Det første Offer for Fædrelandet i Krigen 1848. Seier
Steffensen Botterup fra Veile Amt«, f. 29. juli 1823; »1. Jægercorps 4d Compagn.
faldt i Rinkenis-Overbye d. 6. April 1848«. Herefter vers. Sandsten, 83×55,5
cm, med fordybet, sortmalet kursiv i svagt hævet, ovalt skriftfelt; i hjørnerne
stråler. På kirkegårdens nordøstre del, hegnet af granitpiller forbundet med
svære jernstænger.
13) O. 1849. Anne Christ. Thomsen, f. Jørgensen, f. i Bekken 17. marts 1777,
d. på Knudsmai 6. aug. 1849, og Hans Thomsen, <f. på Randeshövd 6. okt.
1779, d. på Knudsmai 9. juni 1861>. Grå sandsten, 144×72 cm, med fordybet
skriveskrift i ophøjet ovalfelt. I hjørnerne blomst, mellem de nedre nedadvendte, brændende fakler, krydsede og båndomvundne; tværriflet kant.
14a—b) O. 1849. Maria Dorothea Wippel, f. Oeffsen, f. i St. Nicolai i Flens
burg 15. nov. 1769, d. på Dalsgård 5. dec. 1849. Grå kalksten, 114×75 cm,
indskrift på tysk med reliefskriveskrift; platte og rille inden for karnis-kantprofil. — Tilsvarende sten over Peter Wippel, d. 1875.
15) O. 1851. Elisabeth Christina Godt, f. 19. april 1845, d. 9. juli 1849, og
Carsten Lorenzen Godt, f. 30. sept. 1849, d. 19. (?) april 1851. Rød sandsten,
118×66 cm, indskrift på tysk med reliefskriveskrift. I hjørnerne vifteagtige
blomsterornamenter, mellem de øvre en sommerfugl; bred karnisprofil. Karnis
og alt relief sortmalet.
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16) O. 1854. Gårdmand Peter Hansen
i Rinkenis, f. 28. maj 1782, d. 9. juli
1854, og <hustru Ingeborg Hansen, f.
lessen, d. 1879>. Ganske som nr. 14, men
med rosetter i hjørnerne; 164×92 cm.
†Gravsten. 1) O. 159137. ». . . . . . . is
de ehrbare Riggel Bennick22 in got dem
Herren endtslape(n), d. g. g. s.« [dem
Gott gnädig sei]. Gravstenen, der er be
skrevet af Søren Abildgaard 177633, lå
med den øvre del skjult af et stolestade,
således at den øverste linie af reliefind
skriften langs randen ikke kunde ses. I
hjørnerne evangelisttegn, forneden ok
sen og løven, mellem de øvre, der var
delvis forsvundne, et Jesumonogram.
Foroven på stenen to våbenskjolde for
E. M. 1959
Fig. 12. Rinkenæs. Klokke (p. 1944).
Bennick og Munk og herunder to stå
ende engle. Nederst på stenen fandtes en
sekundær, fordybet indskrift: »Anno 1684 den 16. Decemb. ist der ehrbare
Peter Bennich erbgesessen zu Rinkniss: entschlaffen seines alters 49 iahr
D. S. G. G. [dessen Seele Gott gnädig]. Anno 1683 den 11. August ist die tugend
begabte Frau Anna Bennichs selig entschlaffen ires alters 44 Jahr«. I koret.
2) O. 1615. »An(n)o D(omi)ni 1615 den ? Junii ist der ehrenfeste undt nahmhafte geselle Rasmus Bennik F(ürstlicher) G(naden) to Schlesvig-Holstein etc.
Hus Fogt upp Tönder hues seelich im Herren entschlafen seines olders 44 Iahr
und den 16 Iunii alhier bestedigt. D. s. g. g. s.«. »Paa Steenen under inscriptionen et Vaabn med et Træ i Feltet og et Træ paa Hielmen« [for Bennick]. Lå
1776 »nede i Gangen«34.
3) O. 1669. »1669 den 2. april ist Hans Bennick zu Boismoes selig entschlapen
seines alters 23 Iahr«. — »1664 den 4. Augusti ist Ies Taisen zu Boismoes selig
in Herren entschlafent seines alters 12 Iahr D. s. G. G. S.«. Af Søren Abildgaard
177634 beskrevet: »Nede i Gangen ligger en anden lysgraa Marmor Gravsten,
hvorpaa var 2de inscriptioner hver i sin colonne ved Siden af hinanden«. —
Endnu 1864 lå »i Kirkegulvet« to gravsten over medlemmer af familien Ben
nick35.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1816. Hinrich Carstensen Richelsen, borger og
købmand i Flensburg, f. smst. 28. juli 1767, d. i Egernsund 14. maj 1816, og
hustru Margaretha Elisabeth, f. Kierulf, f. i Moss i Norge 10. jan. 1769, d. i
Egernsund 17. marts 1834. Klassisk stele af rødlig sandsten, ca. 170 cm høj,
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med fordybet, sortmalet skriveskrift, på tysk i ophøjet ovalfelt, kronet af
marmorkors. Religiøs indskrift på bagsiden. Syd for våbenhuset.
2) Efter 186436. Fællesgrav for 66 prøjsiske og danske krigere døde i lazaret
terne i Rinkenis 1864. Granitsten.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Rinkenæs præstearkiv: 77 Bc 8 . 1697—1919. Sager ang. kirke og præste
embede. Forskelligt 1745—1919. — Ca 1. (1568)—1758. Kirkeregnskabsbog. — Ca 2.
1759—1899. Kirkeregnskabsbog. — Ca 3. 1892/93. Kirkeregnskab og 1893/95 budget.
— Ca 4. 1700—1809. Kirke-, skole- og sogneregnskabsbog. — Cc 1. 1782, 1784, 1861.
Kirkeinventarier. — Cd 1. (1731)—1828. Kirkestole- og kirkegårdsregister og fortegnelse
over kirkelige afgifter. — H 2. Udat. fortegnelse over kirkestolene i Rinkenæs kirke. —
Åbenrå provstearkiv: 1851—1920. Sager vedr. de enkelte sogne. Rinkenæs. — De augustenborgske godsarkiver: (aflev. fra Kiel) C IV nr. 161. 1714—1842. Rinkenæs. Ecclesiastica. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 19—24. V. B. nr. 22. 1869—79. Die
Kirche zu Rinkenis. — Tønder provstearkiv: 1795—1847. Sager vedr. Rinkenæs sogn.
— Tønder amts visitatorialarkiv: (aflev. fra Kiel) C VI, 2 nr. 669. 1702—1800. Rinkenæs
kirke. — C VI, 2 nr. 670. 1782. Rinkenæs kirkes inventarium. — Se i øvrigt arkivalier
for Åbenrå provsti i almindelighed, p. 1667. — Kronik 1893 ved sognepræst J. H.
Höck forsvundet; men afskrift findes i privateje. — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). —
Synsforretning 1921 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910,
med supplerende noter af Poul Nørlund 1927, Niels Termansen 1926 (forundersøgelse af
korbuekrucifiks og noter om gotisk altertavle og prædikestol), Poul Nørlund 1927 (in
ventar) og P. Kr. Andersen 1950 (inventar) og 1953 (istandsæt, af processionskruciflks).
— Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1956.
S. Abildgaard: Indskrift og våben på prædikestolen 1776 (NM, løst folioblad under
Hellevad (Åbenrå amt)). — Aage Jørgensen: tegn. 1931 af messeklokke.
Haupt I, 49 f. — Fr. Beyer, i Den nordslesvigske Kirke II, 211 f.
1 Danske Atlas VII, 311. 2 SJyAarb. 1941, p. 180; jfr. Danske Sagn, 1931, IV, 64,
nr. 179. 3 Den nordslesvigske Kirke p. 211. 4 Åbenrå provstearkiv: 1851—1920.
Sager etc. 5 Rinkenæs præstearkiv: Ca 2. 1759—1899. Kirkeregnskabsbog. 6 Rinke
næs præstearkiv: Ca 4. 1700—1809. Kirke-, skole- og sogneregnskabsbog. 7 Åbenrå
amtsarkiv: Journalsager 1858 XVI nr. 48. 8 Ses på et fotografi fra 1885, i NM. 9 Rin
kenæs præstearkiv: Cd 1. (1731)—1828. Kirkestole- og kirkegårdsregister etc. 1 0 Rin
kenæs præstearkiv: Ca 1. (1568)—4758. Kirkeregnskabsbog. 1 1 Ifølge en ubekræftet
oplysning (SJyAarb. 1941, p. 180) skal kirken have mistet blytaget 1643—44 og fået
spån i stedet. 1 2 Matzen fik 163 mk. for det nye alter, T. G. Hednersdorff, Berlin, 206
mk. for altertavlen (note 5). 1 3 Tønder amts visitatorialarkiv: C VI, 2 nr. 670. 1782.
Rinkenæs kirkes inventarium. 1 4 Kunstdenkm. fig. 142 og p. 257. 1 5 Rinkenæs præ
stearkiv: Cc 1. 1782, 1784 og 1861. Kirkeinventarier. 1 6 Th. O. Achelis, i SJyAarb.
1927, p. 269 ff. 1 7 Notits under året 1908 (note 4). 1 8 De augustenborgske godsarki
ver: C IV nr. 161. 1714—1842 etc. 1 9 Rinkenæs præstearkiv: 77 Bc 8 . 1697—1919.
Forskelligt 1745—1919. 2 0 Åbenrå landrådsarkiv: V. B. nr. 22. 1869—79 etc. 21 1904
klagede konsistoriet over (note 4), at krucifikset var fundet i laden (antagelig præstegårdsladen). 2 2 Jfr. Danske Atlas VII, 311 om Dorte Munck, som 1559 boede på Hav
gård. »Hun var af en adelig Familie fra Jylland, og giftede sig her med en frie Huusmands Søn, navnlig Richard, eller Richel Bennik«. 2 3 Bag på alterpanelet mod nord
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er malet: »Kirken malet i August 1922 af Malerm. Chr. Rose, Malersv. L. Hansen, Malersv. M. Christensen«. 24 På loftet ligger en hø j renæssancestolegavl, foroven udsvejfet og med påsat englehoved og pilaster. 25 Fra 1714 (note 18), 1744 og 1794
(note 9), samt fra slutn. af 1700'rne, en kopi efter en ældre (Rinkenæs præstearkiv: H 2.
Udat. fortegnelse over kirkestolene etc.). 26 Byggetilladelse var opnået i »hr. Lunds
tid« (sognepræst fra 1690); stolen ses på registret fra 1714. 27 Konsistoriet klagede
1904 over, at det værdifulde »Abendmahlschrank« var fundet i præstehusets gård (note 4).
28 Tønder amts visitatorialarkiv: C VI, 2 nr. 669. 1702—1800. 29 Efter dette tilhørte
mandspulpituret udelukkende bønderne fra Rinkenæs og Buskmose (note 9). 30 Hen
ning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester, 1950, p. 156. 31 Danske Sagn, 1931,
p. 67 nr. 666. 32 Krigergrave p. 71 f. med afbildning. 33 Dagbogen p. 163 f. 34 Smst.
p. 64. 35 Trap: Slesvig II, 359. 36 Krigergrave p. 144. 37 Riggel Bennicks dødsår
venligst oplyst af dr. phil. Albert Fabritius.

E. M. 1956

Fig. 13. Rinkenæs. Messeklokke (p. 1940).

Danmarks Kirker, Åbenrå amt
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Fig. 1. Kværs. Ydre, set fra sydvest.

N. E. 1956
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irkens værnehelgen kendes ikke. Cathedraticumafgiften udgjorde 12 skilling lybsk
(jfr. p .1718). Efter reformationen var patronatsretten erhvervet af Søgårds ejere (sml.
Kliplev p. 1964), fra 1726 tilhørte den ejerne af Ladegård, der som patroner præsenterede,
mens menigheden valgte. Dog var kirken 1654(60?)—1704 anneks til Kliplev (sml.
†klokkehus p. 1951 og klokke p. 1960).

K

Kirken ligger på en ret høj banke sydligt i byen og hævet over denne. Kirke
gårdens ældste del, der fra kirke og klokkehus har fald til alle sider (mod vest
reguleret i terrasser), har intet egentligt dige, men bakkefoden, som i vest har
bevaret sin rundede form, er i een til to meters højde beklædt med kampesten,
hvorover der er plantet hække og træer. Kirkegårdens østre og sydøstre del,
som er udvidelser fra 18551 og 19142, begrænses kun af en række træer. I syd
vest er der en køreport med låge (tremmefløje af henholdsvis jern og træ)
mellem murede piller, som antagelig er rester af en portal fra 1700'rne svarende
til den 1954 helt ommurede, fladrundbuede fodgængerportal vestligt i nord-
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Fig. 2. Kværs. Plan 1:300. Målt af John Petersen 1956.

siden. Til kirkegårdens nyere del er der i nord en køreport af træ mellem granit
stolper. — 1668 blev der købt egebrædder til den store og de to små kirkegårdsporte3.
†Kirkeriste nævnes 1745 og 18533, sidste gang i forbindelse med salg af sten
og jern, hvilket antagelig betyder, at vedkommende kirkerist og graven der
under er blevet sløjfet.
Fritstående klokkehus (sml. fig. 1). Den nuværende bygning, helt af fyr, er
opført 18153, i hvilket år juraterne fik ekstra betaling for besvær og rejser i for
bindelse med byggeriet. Hovedformen med de indadhældende vægge, det åbne
klokkekammer, det store, understøttede tagfremspring og det firsidede pyra
midetag kronet af en vejrhane er traditionspræget og måske en arv fra for
gængeren. Selve konstruktionen, herunder den sideværts afstivning af de otte
højstolper, er derimod noget anderledes end i de ældre, sønderjyske klokkehuse.
Det eneste stykke genanvendte træ i klokkehuset, en bueplanke af eg, sidder
i en tremmevæg forneden i bygningen. Planken, der er 197 cm lang, 12—12,5
høj og 4,5 tyk, har i den ene langside (undersiden) tre segmentbuer og i den
anden to retkantede indsnit. Planken er antagelig middelalderlig, men på inde
værende tidspunkt kan det ikke afgøres, om den stammer fra et †klokkehus
eller fra noget kirkeinventar.
†Klokkehuse. Det 16853 omtalte klokkehus må have været gammelt og for
faldent, thi 17194 søgte man at få del i Kliplev kirkes overskud til »Kirchenthurm oder Klocken-Haus Bau«. Samme år oplyses det, at den højgrevelige
nåde [til Søgård] har ladet udvise nogle egetræer til opbygning af et nyt klokke
hus, der stod fuldført med blytækt spids 1720, da tømmer fra det gamle solgtes3.
Kirken består af romansk kor og skib samt to tilbygninger fra nyere tid, et
gravkapel og et våbenhus på nordsiden af henholdsvis kor og skib.
124*
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Den romanske bygning er opført af rå og klovet kamp med hjørnekvadre over
en sokkel, hvis uensartede profilering (p. 1716, fig. 29—34) antyder en stands
ning i byggeriet godt et par meter vest for skibets østhjørner. I korets og
skibets ca. 4,9 m høje mure (målt over soklen i syd) er der kun sparsomme
rester af de ældste åbninger. Skibets to nordvinduer er udvidet, men det øslligste har bevaret sit rundbuede stik og den vestre karm nogenlunde urørt;
udvendig har bredden været ca. 60 cm, og stikkets overkant sidder ca. 95 cm
under murkronen. Den tilmurede syddør, som bryder soklen, har vistnok rund
buet overdækning indvendig. Norddøren er i brug, men helt omdannet, og
triumfmuren er nedrevet.
Ændringer og tilføjelser. Korets østre taggavl (eller muligvis hele gavlen) og
skibets vestre er fornyet i store, røde teglsten, antagelig henholdsvis 1610 og
1691 (jernankre); indvendig i vestgavlen ses to tilmurede åbninger med kurvehanksstik af kiledannede sten. Ved fornyelsen af østgavlen øgedes korets tag
rejsning en del. — Ved fjernelsen af triumfmuren 17053 eller måske snarere i
forbindelse med den hovedistandsættelse, som var fuldført 17194 (sml. pulpitur
p. 1960), blev den tilhørende taggavl udskiftet med en bindingsværkskonstruktion. Ved sidstnævnte istandsættelse fornyedes vinduer, bjælker, skibets loftsbrædder, en del spær og tagstenene på begge sider.
Den lille halvtagsbygning (nu fyrrum) på korets nordside er opført som åben
begravelse for Ladegårds ejere, antagelig af Hans Petersen, som erhvervede går
den 17585 (sml. p. 1961). Gennem bygningen, der er ganske enkel, muret af en
let brændt teglsten, i krydsskifte og forsynet med bjælkeloft, har der været ad
gang til to herskabsstole i koret, een på gulvet (p. 1959) og een i pulpitur
højde (p. 1960)6.
Våbenhuset foran norddøren (sml. kirkens beliggenhed i forhold til byen) er
af ubestemmelig alder; selv om murene synes at være sat af munkesten, er
de næppe middelalderlige. Et 1687 nævnt lighus3 er formentlig identisk med
våbenhuset (sml. Varnæs p. 1891).
Tagværkerne over kor og skib er af eg, med lodrette spærstivere og to lag
hanebånd, der dels er tappet i, dels bladet på spærene; antagelig middelalder
lige, men stærkt fornyede.
Kirken står hvidkalket med røde tegltage. I de flad- eller fladrundbuede vin
duer, som indvendig kun har fals i stikket, er der retkantede trækarme med
blysprosser og indvendige jerngitre (sammenholdt af ringe), formentlig dem
der blev indsat 17773. Et lille, højtsiddende vindue vestligt i sydmuren er ind
hugget af hensyn til pulpiturel. Gulvet i koret er fra 1924, af gule mursten i
aksemønster, gulvene i skib og våbenhus noget ældre, af gule og grå lerfliser;
under stolestaderne træ. Underloftet, hvis sammenstød med væggene dækkes
af en profileret liste (kvartstave og hulkele adskilt af platter) stammer mulig
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Fig. 3. Kværs. Ydre, set fra nordøst.
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vis fra 1803—04, da snedker Jørgen Andersen fik 37 rdl. for at lægge loft under
bjælkerne3.
Solur, 1839, af kalksten, på skibets sydside.
†Vindfløje. 1) Omtalt 16963, med fløj og knop, på kirken. 2) Med hane, på
klokkehuset; hanen er faldet ned efter 1936.

INVENTAR
Kirken, hvis inventar i hovedsagen har et empireagtigt præg (prædikestol, lukkede
stole, pulpitur) rummede indtil hovedrestaureringen 1924 (arkitekt Th. Havning) mange
middelalderlige skulpturer, som nu findes på kirkens og præstegårdens lofter. Andre
(pietà-gruppe og korbuekrucifiks) er i museer tillige med den romanske font.

Alterbordet er af træ, med fyldinger, fra 1924.
Et †alterklæde, nævnt i inventariet 17503, var violet med guldtresser og to
broderede våben, skænket af borgmester Böhne [Böhme?] i Slesvig4.
Altertavlen er fra 18407 og efterligner en sengotisk fløjtavle; indtil 1924 hvi
lede den på en svungen predella og kronedes af et sengotisk krucifiks8 (p. 1956).
Korsblomstfrisen på tavlens overside er af forgyldt blik. Fløjmalerierne, bøn
nen i Gethsemane og opstandelsen, er ifølge Haupt udført af maler Jessen,
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Fig. 4. Kværs. Indre, set mod ø st.
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Flensborg, mens midtfeltets korsnedtagelse, efter Rubens, er signeret af H.
Henningsen 18??.
*Figurer fra †høj- og †sidealtertavler. 1) Johannes Døber (fig. 8) o. 1350, af
en nu sjælden ikonografisk type, stående på et udyr, der har mistet hovedet;
højre hånd er løftet velsignende i modsætning til den vanlige fremstilling, hvor
Johannes peger på lammet, mens den venstre støtter »glorieskiven« med Guds
lammet (jfr. en tilsvarende figur i Klein Solt, Sydslesvig9). Den 159 cm høje
figur, hvis næse er fornyet i kit, er restaureret og stafferet før 1897 — antage
lig 185910 — af en lokal snedker og maler. På præstegårdens loft.
2) Pietå 11 (fig. 6), fra 1400'rnes 2. fjerdedel. Den hårdt medtagne figurgruppe,
88 cm høj, afviger fra den almindelige type, som f.eks. Hørup (Sønderborg
amt), ved at Kristi hoved har hvilet i Marias venstre arm. Stafferingen afren
set. I museet på Sønderborg slot, nr. II, 148.
3) Johannes Døber (fig. 7), fra slutningen af 1400'rne. Den 150 cm høje figur
har rimeligvis 185910 været udsat for en »restaurering«, hvorved højre arm er
fornyet fra skulderen, venstre fra albuen og fødderne delvis. Muligvis samtidig
er figuren fejlagtigt blevet forsynet med en nøgle. Nyere staffering. På præste
gårdens loft.
Altersølv. Kalk sammensat af knop fra 1550—75, fod og, formentlig, bæger
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fra 1704. Foldeværksknoppen har rudebosser med graverede versaler: »Iesvs«
(een rude blank); de glatte, sekskantede skaftled har gnidrede profiler ved over
gangen til det let udsvejfede bæger og den sekstungede fod, der på standkanten
smykkes af et kvadratornament; på foden et støbt krucifiks af gotisk type.
Under foden graveret »35 Lodt. 1 q« og »Quars Anno 1704«; på foden stemplet
A C i oval for Åbenråguldsmeden Asmus Christophersen (Bøje 1201). Under
foden endvidere punslet: »Renoveret. 17703. S. L. Petersen«. 20,5 cm høj, med
forgyldte kanter og skaft. Disk, antagelig fra 1704, ganske svarende til Hjord
kær (p. 1823) med firpassigt bundfelt, graverede blomster i sviklerne og på
randen et cirkelkors med kolbeblomster. Under bunden samme stempel som
på kalken og graveret: »7 Lodt 2 q«. Oblatæske, »foræret 1750, fordi saadant
meubel hidtil ikke havde været til stede«3, af pastor Hans Wohnsen12. Cylin
drisk, 3,6 cm høj, 8,7 cm i tvm.; lågets kantprofiler omgiver et glat cirkelfelt,
hvorpå er graveret et kronet spejlmonogram, H W, mellem korslagte palme
grene. På undersiden graveret »1750« samt to stempler, nu utydelige.
En stor †kalk, af tin, med †disk, nævnt i inventariet 1750, omdannedes 17703
af tinstøber Gilbert Leyding i Flensborg til en mindre †kalk med oblatæske
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indsat i foden4; i †træfutteral udført af Lo
rentz Dreyer i Kværs. 1860 ude af brug12.
Sygekalk 1865, med cirkulær fod i eet med
skaftet, hvis koniske led mødes i en skiveag
tig knop. Højt, udsvejet bæger med graveret
fraktur: »Salige ere de« etc. Aab. 19, 9 og »Quars
1865«. 10 cm høj. Disk, glat, under bunden et
utydeligt stempel: . . vrsis (?). Oblatæske af tin,
rund, med hvælvet låg, 7,2 cm i tvm., 3 cm høj.
Alterstager. 1) Skænket 1703 el. 1704, med
fod fra o. 1600—25, 39,5 cm høje. Svært skaft
med to rundled og konisk led på hver side af
midtvulst; flad lyseskål og kraftig, karnisformet fodskål, hvorpå graverede versaler: »Lo
rentz Iespersen Aus Türsbüll Anno 1704« og
»Anna Lorentzens A(nn)o 1703 von Türsbüll«
(den sidste med ubehjælpsomme bogstaver).
2) O. 1750, nøje svarende til Bov (p. 2034) og
Medelby (Kr. Südtondern), 46 cm høje; skaft
bestående af baluster over ægled, flad lyseskål
og fodplatte med tre volutben; den ene stage
mangler lysepig. Nu i præstegården, †Altersta
E. M. 1953
ger. 1) Anskaffet 1761 for 20 rdl., mindre end de
Fig. 6. Kværs. *Pietà fra †altertavle
bevarede stager3; omtalt endnu 1887 (Haupt). 2)
(p. 1954, nr. 2).
To små, af jern, 1771 beskrevet som ubrugelige4.
Processionskrneifiks, fra o. 1475. Den 77 cm høje, velskårne figur bærer en
kraftig turbankrone på det mod højre skulder sænkede hoved; øjnene er luk
ket, overskæg og det tvedelte hageskæg bølget. De nu løse arme er afkortede
ved skuldrene. Stærkt hvælvet brystkasse. Smalt lændeklæde, nu kun med
midtsnip, og let krydsede fødder. Stærkt hulet ryg. Korset har hulede firpasfelter (fornyet på den lodrette arm) og hulede skiver langs armenes skråkantprofil. Den ikke oprindelige staffering, der fremdroges 1956, under to yngre
lag, er på figuren bleg karnation med lette blodspor samt lidt lysere lænde
klæde; korset gulligt, hvorpå fandtes en mørk, tynd lazur. Indtil 1924 øverst
på altertavlen, senere bag alteret, men nu ophængt på skibets nordvæg.
†Messehagel, hvortil købtes frynser 1679, af rødt stof, som »die Frau Gross
Cantzlerin« havde skænket3.
Alterskranke 1924, retkantet; den forrige, fra 18593, rimeligvis kirkens før
ste, var hesteskoformet, med drejede balustre.
Døbefont i empire, ganske svarende til Rinkenæs fra 1799 og Holbøl (p. 2019),
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Fig. 7—8. Kværs. *Figurer fra †altertavler. 7,
Johannes Døber (p. 1954, nr. 3). 8, Johannes
Døber (p. 1954, nr. 1).

L. L. 1950

Fig. 9. Kværs. *Sidefigurer til korbuekrucifiks
(p. 1958).

af fyr; gråmalet, med hvide og brune detaljer. I koret, ud for midtgangen.
*Døbefont, romansk, af granit, arkadetype, svarende til bl.a. Rise (p. 1813
Den pyramidestubformede fod har foroven en rundstav afbrudt af hjørneho
veder, skaftet har midtvulst og kummen (84 cm i tvm.) bladranke over
arkaderække. Siden 1902 i Flensborg bymuseum13 (nr. 4099).
Dåbsfad, nyere, af messing, †Dåbsfad leveredes 1778 af kobbersmed Johann
Schöns enke i Flensborg3. Nyere kande af messing.
»Dåbsklædninger« holdtes 1860 af præsten12; der var tre slags, for hvilke
der betaltes henholdsvis 4, 5 og 6 mk.
Korbuekrucifikser. *1) (Fig. 10) o. 1250. Den fint udførte, let svejede figur,
124 cm høj, hvis forsvundne arme har været af type som Broager (Sønderborg
amt), har langt lændeklæde med overfald, sideknude og småfolder fra tovet
om lænderne. Ryggen er hul, men herover er lagt et samtidigt med figuren og
til denne afpasset brædt af eg, hvori er skåret foldekast for lændeklædet. Tre
steder i kroneringen ses brede udstemninger for kronetakker. Nyere staffering;
konserveret 1959. I museet på Sønderborg slot, nr. II, 147.
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*2) (Fig. 11) med *sidefigurer (fig. 9)
fra o. 1525. Kristusfiguren, 138 cm høj, er
kun bevaret i mådelig stand, idet både
arme og ben (fra knæene) er fornyet14
(det højre ben tillige senere afbrudt15), og
de sikkert stærkt flagrende snipper fra
lændeklædet er afbrækket; en reparation
af venstre del af brystkassen samt af ven
stre knæ er muligvis af ældre oprindelse.
Nyere korstræ. De to meget velskårne
sidefigurer, der er udført af samme hånd
som Kristusfiguren, er i holdningen præ
get af rolig tyngde i modsætning til de
res klædebons små og knitrende foldekast.
Johannesfiguren er 139 cm høj, Mariafiguren, der er udført efter samme forlæg
som Øster-Løgum (p. 1775), 135 cm høj.
Nyere staffering, Kristus med gulgrå h u d 
farve hvorunder skimtes en lysere tone,
lændeklædet blåt; Johannes' kappe er blå
med lysere krave, kjortelen brungrå lige
som Marias, der har blåt hovedklæde. Hang
E. M. 1953
endnu 1920 på skibets sydvæg, nu på præ
Fig. 10—11. Kværs. *Korbuekrucifikser
stegardens loft.
(p. 1957 f.).
†Korgitter. 1755 opsattes et »stakitværk«
mellem koret og kirken, hvortil brugtes en tylt fyrrebrædder3.
Prædikestol (fig. 12) fra begyndelsen af 1600'rne, ændret 1804 i lighed med
Rinkenæs (p. 1941). Den trefagede stol, der hviler på murrester fra den gamle
triumfmur, har af oprindelige dele bevaret de smalle frisefelters skriftkartoucher med 1) »S. Luc. 1«, 2) »S. Luc. 2« og 3) »Matth. 26«, samt storfelterne med
relieffer af 1) bebudelsen (fig. 13), 2) fødselen og 3) Kristus på korset mellem
Maria og Johannes. 1801 fik snedker Hans Peter Carstensen 7 rdl. for udført
arbejde3, hvilket bestod i en tilsætning af de klassicistiske stilelementer16. Op
gang fra koret gennem nyere låge, med frisefyldinger og gennembrudt top
stykke. Opgangspanelet har lodrette rammestykker med kannelurer under
punkter og tandsnit på fodlisten. Himmel svarende til Rinkenæs, med spinkel
bøjlebaldakin. Gråmalet, med brun baggrund for reliefferne samt forgyldning.
Stoleværk fra 1924. Det ældre †stolesæt fra o. 1804, da der solgtes stole for
481 rdl.3, havde trekantgavle og døre med enkle retkantfyldinger. 1713 for
færdigede Peter Lüders nye †stole for 15 mk.3.
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Fig. 12—13. Kværs. Prædikestol og storfelt (p. 1958).

Præstestolen, rimeligvis fra restaureringen 1859, består af enkle fyldingspaneler hvorover spidsbuede vinduer og tandsnitgesims; tidligere i korets nordøsthjørne, 1924 delt og anbragt på hver side af altertavlen som en panelvæg fra
nord til syd.
Degnestol (sml. fig. 4-5), sammenstykket af paneler fra o. 1800 (1804?), dels
fra †degnestol i korets sydøsthjørne, dels fra de lukkede †stole ved korets
nordvæg. 1924 opsat omkring prædikestolens fod.
To lukkede stole (sml. fig. 4-5) fra o. 1800 (1804?), med bredt kanneleret
panel, hvorover et gennembrudt gitter, er bevaret på oprindelig plads øst
ligt ved skibets nordvæg. Indtil 1924 fandtes yderligere to †slole fra samme
tid, langs korets nordvæg, mellem de bevarede, lukkede stole og præstestolen.
Paneler herfra med gennembrudt gitter anvendtes 1924 i den nye degnestol.
Vægskab, 1775 benævnt »fattigskabet i kirkemuren«, dette år forfærdiget og
grundmalet af Peter Nissen, Kværs, og beslået og forsynet med fire låse af
Hans Nissen, smed i Holbøl3. Det har på forsiden fem vandrette, sømprydede
gangjern, hvertandet med cirkulære udvidelser. I korets nordvæg.
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Pulpiturer i vest og langs skibets nordvæg, indtil 1924 tillige ved korets
nordvæg; fra 18033, men rimeligvis med dele fra et ældre fpulpitur fra 171617,
hvortil købtes materialer hos Lüder Barg i Flensborg4. Det ensartede pulpitur,
der i vest støttes af stolper med karnisprofilerede knægte og i øvrigt af spinkle
jernstænger, har retkantfyldinger og tandsnitgesims. En samtidig, lukket her
skabsstol med obelisksmykkede pilastre som prædikestolen, vinduer med kva
ster og guirlandenedhæng samt tandsnitgesims, findes østligst på nordpulpi
turet. En lukket †herskabsstol tilhorende Ladegård (sml. p. 1952), i korets nord
side, på et pulpitur som skibets, men med større fyldinger samt fladbuede vin
duer, profilliste og tandsnitgesims, blev nedtaget 1924; østpanelet sidder nu
som ø stpanel i skibets nordpulpitur.
Orgel leveret 1891 af »Marcussen & Sohn«, Åbenrå3, fornyet efter 1911 af »L.
Zachariassen. Apenrade«2, med ni stemmer, to manualer og pedal. Ifølge ind
beretn. 1910 fandtes da »et simpelt Orgel med udsavede Vinger, fra ca. 1750«,
muligvis et ældre orgelhus, der anvendtes til det nye orgel fra 1891. Et thar
monium anskaffedes 186618.
Klingpung, nyere, med drejet skaft; i brug. 1751 forærede kirkepatronen
Andreas Petersen en †klingpung med en sølvklokke til kirken12.
Pengebøsse, af blik, med nyere hængelås, nævnt i inventariet 186012; en blikfattigbøsse omtales allerede i inventariet 17503.
Salmenummertavler 18593, til skydenumre, med lav trekantgavl.
Lysekroner, antagelig nyere kopier af 1700tals-kroner. I inventariet 17503
omtales to store messing †lysekroner og to små †jern dito.
Kirkeskib 19, tremastet fuldrigger: »P. Rasmussen Kværs 1900«. Ophængt
vestligt i skibets midtgang.
Klokke, støbt 1472 til Kliplev kirke af Bertolt Meier. Om halsen en toliniet,
rimet minuskel-indskrift, den øverste mellem dobbelte profillinier: »na der
bort xpi [christi] m cccc Ixxii iar do ghot bertolt meier mit der hvl pe ga des
to klip leve des se sei er« (»i året 1472 efter Kristi fødsel støbte Bertolt Meier
ved Guds hjælp denne urklokke i Kliplev«), Den øverste linie indledes med et
lille, 6 cm højt relief af S. Hjælper (fig. 14) i lidt over knælang kjortel, sand
synligvis en afstøbning efter et af de ved valfartskirken solgte pilgrimsmærker;
linien afsluttes af et hammerkors dannet af små kugler. Den nederste linie af
brydes af store, gotiske blade. På slagringen tre smalle stave. Klokken, der
er 71 cm i tvm., mangler kronen. (Uldall p. 298 f. med fig. 356 og 357).
GRAVMINDER
Epitaf f r a 1764. »Hr. Hans Wohnsen fød udi Provintzen Sielland i den
Stad Slagelse den 3. April Ao. 1691, den efter kalds (?) Brev af Statholder
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Fig. 14. Kværs. Relief af S. Hjælper på klokke fra 1472 (p. 1960).

Greve Charl. vo[n Alefeld] Hr. til Gravensteen etc. til Sogne Præst ved den
Quars Meenighe[d indsat?] paa 3de Treefoldigheds Søndag Ao. 1720. Hand er
efter <44> Aars Embede i sin Alders ＜74ve＞ Aar ＜3de＞ Maned＜er＞ <3> Dag d.
＜6te Julii＞ Ao. ＜1764＞ udi Herren hensoved og som dend første af 6 SognePræster efter 100de Aar her begraven . . .«. Maleri, olie på lærred, opsat på træ
plade, af præsten i ornat og herunder personalia, gylden fraktur på sort bund.
Under maleriet et svejfet hængestykke, med skriveskrift: »Dette Portrait er
icke opsadt af nogen forfængelig Aarsag men til een udforsket Effterretning
som een antiqvitet for de Effterlevende.« Herefter stort set en gentagelse20 af
indholdet i ovennævnte indskrift, samt ». . . endog haft Vocation til meget
bedre Tienniste andensteds, haver ieg med 2de Ægtefælle af Kierlighed til
Meenigheden effter min 1te Vocation her vildet have mit Legems hvilested
endskiønt ikke uden stor Viderværdighed Ano 1764.« På skibets sydvæg.
Gravsten. O. 1653. Jomfru Anna Margareta, f. von Alefeld, d. 8. nov. 1653 i
sit 11. år og 9. md. Grå kalksten, 185×128,5 cm, med tysk indskrift (relief
versaler) langs randen. Midt på stenen en oval med dødssymboler, til her. højre
et hjelmet Ahlefeldt-våben og til venstre samt i et buefelt øverst på stenen
udslidte, religiøse indskrifter. Ved våbenhusets vestvæg, tidligere i skibets gulv.
I den åbne begravelse tilhørende Ladegård21 (sml. p. 1952) stod indtil 1924
seks kister, fire voksne og to børnekister, fra 1700'rne. Kisterne var betrukket
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med sort klæde og ligene iført hjemmelavet, som regel fint linned. Kiste nr. 1
havde på låget en blyplade i barokstil med indskrift på tysk over fru Barbara
Margareta Petersen, f. Lützen, f. 11. febr. 1708, d. på Gammelgaard 20. nov.
1760, 52 år gl. Rimeligvis hustru til nr. 2. Ligklæderne var rigt smykket med
tønderske kniplinger og kunstige blomster; desuden fandtes en fingerring og
en ørenring af guld samt en guldindfattet emaillering. — Kiste nr. 2 rummede
liget af en ældre mand, rimeligvis Ladegårds ejer Hans Petersen, d. på Gam
melgård på Als og begravet i Kværs 23. dec. 1774. — Kiste nr. 3, af form fra
o. 1750, rummede liget af en gammel mand iført hjemmelavet linned. — I ki
ste nr. 4 fandtes liget af en yngre kvinde, iført fint ligtøj smykket med tønder
ske kniplinger og små, røde sløjfer samt en broderet hue med bånd samt hvide
skindhandsker. 1924 nedgravedes kisterne på kirkegården. Ringene, der for
tiden opbevares i præstegården, vil som danefæ indgå til Nationalmuseet.
Kirkegårdsmonnmenter. 1) O. 1846. Hans Thaysen i Kokhau, f. 2. sept. 1804,
d. 25. okt. 1846, og hustru Ellen Dorthea Thaysen, f. Tofft, f. 12. april 1814,
d. 8. april 1844. Stående granitsten, 90 cm høj, med skrånende sider og stump
vinklet afslutning foroven; indfældet oval marmorplade med fordybet, sortmalet skriveskrift, på tysk. Sydøstligt på kirkegården.
2) 1920, over 37 sogneboere faldne i krigen 1914—18.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Kværs præstearkiv: C a 1 . 1667—1899. Kirkeregnskabsbog. — Ca 2. 1720—
1781.
Kirkeregnskabsbog. — Åbenrå provstearkiv: 1863—1918. Sager vedr. de enkelte
sogne. Kværs. — De augustenborgske godsarkiver: (aflev. fra Kiel) C IV nr. 159. 1748.
Byggeomkostninger for kirken i Kværs. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 19—24.
V. B. nr. 20. Die Kirche zu Quars. — Søgård og Årtoft godsarkiv. X Kirker og skoler:
1704—1800. Kirkesager. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti i almindelighed p.
1667. — Ved Embedet: Kværs kirkeinventarier. — Protokoll für die Kirchengemeinde
Quars. — Gravkapellet ved Kværs kirke (slægten Petersen Ladegaard). — Præsteindberetning 19. aug. 1809 af D. Jessen (NM). — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Niels Termansen 1924 (forundersøgelse
1923 af korbuekrucifiksgruppe og Johannes Dober-figurer), J. Raben 1924 (kister i Lade
gårds kapel), Poul Norlund 1927 (inventar) og P. Kr. Andersen 1956 (istandsættelse af kru
cifiks og undersøgelse af middelalderlige figurer), 1957 (inventar). — Undersøgelse og be
skrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1956.
Aage Jørgensen: tegning 1936 af klokkehus.
Kirke-Inventarium for Kvers Kirke, Aabenraa Provsti i Hertugdømmet Slesvig; over
sat og revideret efter det gamle Inventarium af 25de Mai 1771. Kvers, den 5te Decem
ber 1860. Aabenraa 1861 (eksemplar i NM). — Haupt I, 47. — Gammelt fra Kværs Sogn,
i »Hejmdal« 17. okt. 1921. — Fr. Moller Lauridsen, i Den nordslesvigske Kirke II, 207.
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1 Kværs præstearkiv: Ca 1. 1667—1899. Kirkeregnskabsbog. — To år senere inddroges
også det stykke ved den østlige side, som havde været overladt degnen til kålhave (KirkeInventarium 1771—1860, p. 6). 2 Protokoll für die Kirchengemeinde Quars. 3 Kværs
præstearkiv: Ca 1. 1667—1899 etc. 4 Søgård og Årtoft godsarkiv: etc. 1704—1800.
Kirkesager. 5 Indtil 1726 var ejendommen Ladegård under Søgård, men nævnte år
købtes den af ritmester Bøhme, som videresolgte den 1758 (gravkapellet ved Kværs
kirke, ved embedet). Ritmesteren kan således godt have opført gravkapellet, men 1750
havde Ladegård en begravelse syd for koret (note 3). 6 1911 tømtes kapellet for kister,
og kirken overtog bygningen med det forbehold, at den daværende ejer af Ladegård skulde
have adgang til sin stol i koret indtil sin død (1922). 7 Haupt. 8 Se ældre fot. i NM.
9 Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 333 og fig. 206; jfr. Johannesfigur i Magdeburg dom
kirke (J. Braun: Tracht und Attribute der Heiligen, Stuttgart 1943, fig. 192) hvor højre
hånd ligesom på en figur i Reims domkirke (Réau II. Iconographie de la bible, fig. 32),
peger på glorieskiven, og hvor den under fødderne liggende figur er en kronet mands
person (Herodes); jfr. Nieblum, Föhr, Kr. Südtondern fig. 128, 130. 10 R. Haupt:
Jahresbericht 1904/05 p. 4; jfr. Åbenrå provstearkiv: 1863—1918. Sager etc. 11 V.
Thorlacius-Ussing, i Danmarks Billedhuggerkunst 1950, p. 89: ca. 1430—50. 12 Åbenrå
provstearkiv: 1863—1918. Sager etc. 13 Solgtes efter restaureringen 1859 til en gård i
Twingholm (Haupt). 14 Fornyelsen muligvis sket ved den af Haupt omtalte restaure
ring før 1897 (1859?) ved en landsbysnedker og -maler, hvorved krucifiksgruppen blev
»beschändet« (R. Haupt: Jahresbericht 1904/05, p. 4). 15 Var ifølge fot. 1923 (NM)
endnu helt. 16 Postamentfyldingerne har tyske indskrifter på bagsiden (indberetn.
1960). 17 Kliplev præstearkiv: 1607-1830. Kirkeregnskabsbog. 18 Åbenrå provste
arkiv: 1866—69. Visitatsberetninger. 19 Henning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester, 1950, p. 160. 20 Dog nævnes »7 mine Formænd«, nemlig fire sognepræster
og 3 kapellaner. 21 Gravkapellet ved Kværs kirke (ved embedet).

Fig. 1. Kliplev. Ydre, set fra sydvest.

L. L. 1959
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irken har formentlig oprindelig været herredskirke, idet herredet, der i 1300'rne
kaldtes med sit nuværende navn (1344 »Lyungtofthæret«), i Kong Valdemars jordebog (hvor Kliplev nævnes som kongelev)1 hedder »Clyppælofhæreth«. Omkring reforma
tionen, i alt fald for 1559 blev Bjerndrup sogn lagt til Kliplev (jfr. †Bjerndrup kirke p.
2006). Værnehelgenen kendes ikke; på grund af den katolske †altertavles fremstilling af
jomfru Marias levnedsløb har man antaget, at kirken var viet Guds moder, og i nyere tid
er den (efter S. Hjælper-billedet) omtalt som S. Hjælpers eller Frelserens kirke. På grund
af S. Hjælper-dyrkelsen, der holdt sig langt op i lutheransk tid, nod kirken stor yndest
som valfartssted, og i forbindelse hermed holdtes eet eller to markeder2. Efter reforma
tionen havde ejerne af Søgård jus patronatus, dog således at menighedens valgret beva
redes3. 1660(54?)—1704 havde Kliplev og Kværs fælles præst4 (jfr. Kværs p. 1950). I
sognet var der i middelalderen et gejstligt broderskab, »elende Lach« til fattige pilgrimmes
understøttelse5.

Den lille, delvis afrundede kirkegård blev planeret og beplantet 1871—726,
og den har næppe været benyttet efter 1852—537, da en ny kirkegård anlagdes
vest for byen. Enkelte gravsten fra midten af 1800'rne står endnu på den gamle,
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Fig. 2. Kliplev. Korets østgavl (p. 1972) og klokkehuset (p. 1965).

nu græsbevoksede kirkegård. Rundt langs kirkebakkens fod er der mod de
omgivende veje rejst støttemure af rå kamp og lidt indenfor står en række
store linde- og ahorntræer. Sydligt i vestmuren er der to stenpæle, som flan
kerer en bred trappe fra 1950'erne, og pælene, der tidligere stod ved en find
gang i nordvest, har båret låger; midt i sydmuren, ud for våbenhusets og præ
stegårdens døre, er en smallere trappe, der ligesom den vestre stammer fra
18716. I østmurens nordre del er der en muret portal med køreport og fod
gængerlåge, begge fladrundbuede og falsede; på ydersiden flankeres åbningerne
af lisener, der som buernes slutsten er overdækket med små og sirlige, murede
buer. Portalen, der repareredes 18416, må være fra tiden henimod 1800; ma
terialet er små teglsten, men forneden i murværket ses munkesten, som røber,
at der fra gammel tid har været en indgang på dette sted, måske den 16088
omtalte store port.
†Kirkeriste. En østre rist er nævnt 17368. 1873 kalkedes og sværtedes risten6.
Et middelalderligt, fritstående klokkehus 9 (fig. 2), af eg, er anbragt på kirkeDanmarks Kirker, Åbenrå amt
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Fig. 3. Kliplev. Klokkehuset (p. 1965). Plan, nordvæg og snit, set mod ø st, 1:100. Målt af El. M. 1956.

gårdens nordøstre del og umiddelbart inden for den murede portal. Huset, hvis
konstruktion fremgår af opmålingerne (fig. 3), er det anseligste blandt de
middelalderlige i Sønderjylland. Det skiller sig tillige ud ved en sjælden
gedigen, håndværksmæssig udførelse og ved en — omend begrænset så dog
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Fig. 3a. Kliplev. Klokkehusets midtstolpe, »konge« (p. 1967).

P. N. 1927

enestående dekorativ udformning af midtstolpens nedre kopbånd (fig. 3a).
Huset har nu som tidligere åbent klokkekammer, men forsvundet er nogle
(muligvis bueformet tildannede) dækbrædder, som har siddet øverst mellem
højstolperne, umiddelbart under hammerbåndene, hvor der i stolperne ses tap
huller eller noter til bræddernes anbringelse. Dækbrædderne er fjernet i forbin
delse med en stor ombygning, som må formodes at have fundet sted allerede
i middelalderen; ved denne blev adskilligt tømmer udskiftet, heriblandt flere
højstolper og de otte stykker lodret tømmer, der underdeler væggene i fjerdedelspunkterne. Ved senere reparationer, af hvilke den ældste kendte fandt sted
16068, er der indlagt adskillige bånd og ankre af træ, men alle reparationer er
udført på en meget hensynsfuld måde. Både vægbeklædningen, der 1757 var
125*
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af eg8, og beklædningen på det fornyede pyramidetag er nu af fyrrebrædder10.
Det er nævnt, at klokkehuset er middelalderligt, og det er sandsynligt, at
man med holdepunkt i »kongens« smukt profilerede kopbånd kan forsvare en
stilistisk datering til o. 1300—5011 . En blyplade, der står bag alteret, inde
holder en 1782 optegnet efterretning om, at »D[er?] K[irchen?] TURM G[e?]B[auet?] 1436 ZU Clipleff«, men det må af mange grunde anses for tvivlsomt,
om der her er tale om klokkehuset12.
Et halsjern er løst ophængt på klokkehusets ene hjørne, og lænken til endnu
et jern opbevares i bygningen; begge har formentlig haft deres plads på klokke
husets hjørner.
Den nuværende kirke består af adskillige bygningsafsnit, som alle synes at
måtte henføres til tiden mellem 1400 og reformationen. I bygningen er der genanvendt materiale, der antagelig stammer fra en ældre kirke. — Ældst i den
nustående kirke er det to fag lange, hvælvede skib, som muligvis kun udgør
en mindre del af et gotisk langhus, ved hvis vestende der har stået et †tårn;
over skibets østfag har der været en †tagrytter. Til skibets østende slutter sig
nu et jævnbredt, men højere kor på tre hvælvfag; dette kor er udført som før
ste og eneste etape i en fuldstændig ombygning, der også skulde have omfattet
skibet. Samtidig med koret er et kapel (for S. Hjælper) på dets nordside (nu
urhus), et våbenhus i syd (helt ombygget 1755) samt en tagrytter. Desuden er
der tre middelalderlige kapeller, som er bygget op mod skibet; de to ens, vestre
må være opført o. 1490—1500, mens det østre i syd er lidt yngre. Orienteringen
har en lille afvigelse til syd.
Spor af en ældre †kirke. Mange steder i den nuværende bygning er der genanvendt granitkvadre, hvoraf flere, tilfældigt indmurede sokkelkvadre har ret
uensartede profiler (p. 1716, fig. 35—39). Tilstedeværelsen af dette granitmate
riale tyder på, at der på pladsen har stået en ældre kirkebygning, som i nogen
udstrækning har været sat af kvadre. Til denne forsvundne bygning skal man
muligvis også henføre den kampestenssyld, der findes under nordmuren i det
nuværende skibs østfag samt kampestensmaterialet i det yngre kors sydmur,
og endelig noget tagværkstømmer, genanvendt over S. Hjælpers kapel (1973 f.).
Den nuværende kirke er ved sin størrelse og udformning et bevis på, at ikke
blot sognebørnene, men også mange andre har søgt stedet. Det kan ikke ud fra
kilderne afgøres, hvornår folk begyndte at valfarte til Kliplev eller hvorfor.
Den ældre kirke synes at være helt ombygget i tiden o. 1400—1450, og da en
sådan fuldstændig ombygning af en landsbykirke er ret usædvanlig, må dette
arbejde formodes at være en direkte følge af den tiltagende valfart, enten denne
så var foranlediget af S. Hjælper (p. 1988) eller noget andet. At det var val
farten til denne helgen, der på et senere tidspunkt gav sig udslag i det vældige
korbyggeri med tilknyttet S. Hjælperkapel og våbenhus, kan der næppe være
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Fig. 4. Kliplev. Plan 1:300. Målt af John Petersen 1958.

tvivl om. Derimod er de tre kapeller ved skibet rimeligvis alle stiftet af ade
lige, således som det kendes andre steder, og opførelsen af de to vestre kan da
også sættes i forbindelse med Søgårds deling i to Halvsøgårde, der fandt sted
lige omkring 1490 (sml. p. 1974 f.).
Skibet, dets †tårn og trappen i nordvest. Kirkens ældste del er som nævnt
skibet, og dette må antagelig dateres til 1400'rnes første halvdel, hvortil dog
skal bemærkes, at dateringen mere er baseret på et helhedsindtryk end på
detaljer, hvoraf kun få er bevaret.
Skibet er kort og bredt, på to fag, med samtidige støttepiller og hvælv. Den
østligste hvælvbue (mod det yngre kor), der nu er noget ændret, synes at være
udformet som en gjordbue mellem to hvælvfag. Dette tyder på, at skibet er
vestenden af et gotisk langhus, hvis østende enten må være forsvundet ved
opførelsen af det nuværende kor eller aldrig er blevet fuldført, før byggeplaner
af en helt anden størrelsesorden kom ind i billedet. Murene, der hviler på en
bindig sokkel af rå og kløvet kamp, er rejst af gule og rødflammede munkesten
(28×13×8—9 cm) i munkeskifte med murliv af brokker og rå kamp; fugerne
er glattet og ridset med murske eller skråt indtrykket. Murhøjden målt over
terræn i nord er ca. 6 m. Langmurenes støttepiller har et fremspring på tre
sten indtil ca. 2,7 m over soklen; herfra er de over fire skifter trappet ind til
to stens fremspring og ført op gennem murenes gesims, hvor de antagelig har
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været afdækket i flugt med taget. Gesimsen, som er bevaret i nord, består af
et udkragende savskifte under to retkantede false; den nedre er muret af et
fladskifte, den øvre af et rulskifte under et fladskifte. I østfaget, noget forskudt
mod øst, har der både i syd og nord været et ret stort, spidsbuet og højtsid
dende vindue, af hvilke det nordre er udvidet et par gange (fø rst til fladbue,
senere til kurvehanksbue13), mens det søndre er ødelagt af arkaden til sydøstkapellet. Også vestfaget har haft et vindue til hver side, men disse vinduer er
mindre, hvilket må skyldes hensynet til de forsvundne døre; nordvinduet, som
er nogenlunde bevaret, men tilmuret, har udvendig fals. Er end dørene borte,
er det dog muligt, at den søndre i arkaden til sydvestkapellet14 har efterladt
sig spor af en falset, ydre vestkarm.
Skibets indre har haft vægblændinger. To af disse, i østfagets nordvæg, blev
afdækket i forbindelse med sidste restaurering; dybden er fra en halv til en hel
sten, sålen ligger 58 cm over nuværende gulv, og den tvedelte, fladbuede af
dækning i højde med hvælvpillernes vederlagslinie støttes af fire skifter høje,
aftrappede konsoller. Svage spor i sydvæggens murværk antyder tilsvarende
blændinger. De to krydshvælv har vederlag i murene og på falsede gjordbuer
(om buen mod koret se p. 1969), der udgår fra falsede vægpiller. Ribberne, som
er halvsten brede og profilerede (fig. 5g), svarer ganske til dem, der senere blev
benyttet i koret (p. 1972), hvorimod slutstenene er diagonaltstillede; overribberne er helstens, men forneden noget bredere, og her er stenene stillet skråt.
Om det samtidige tagværk, se p. 1978, om skibets †tagrytter p. 1971.
I skibets vestgavl findes en stor, spidsbuet (tilmuret) arkade, som er jævn
gammel med skibet; den har ført til det †tårn, hvis fundamenter afdækkedes
1958. De nu delvis fjernede fundamenter af større og mindre kampesten, var
foroven lagt i kalk og blandet med munkestensbrokker15. Beliggenheden viser,
at de to store støttepiller mod skibets vestgavl kan være rester af tårnets syd
og nordmur; men da støttepillerne er skalmuret sammen med gavlen i nyere
tid, måske 1756, da taggavlen fornyedes helt, kan det hverken afgøres, om pil
lerne er levn af tårnet, eller om dette har været ført op over skibets rejsehøjde.
Hvis hypotesen om det nuværende skib som en del af et ufuldendt langhus er
rigtig, kan det også tænkes, at et med skibet planlagt og påbegyndt tårnbyg
geri er blevet stillet i bero på grund af mere storslåede byggeplaner og til sidst
opgivet, hvorpå arkaden har måttet tilmures. Mens det næppe nogensinde kan
fastslås, om tårnet blev fuldendt, taler meget for, at det blev opgivet alle
rede i middelalderen. Det trappehus, som står i skibets nordvesthjørne, må
nemlig formodes at være en direkte folge af tårnets forsvinden16. Trappehuset,
hvis sydmur springer et stykke frem for arkadens nordvange, er yngre end
murværket i skibets hjørne og til dels indhugget heri, og det synes også at være
yngre end hvælvingen. Trappen er tilgængelig fra syd gennem en rundbuet
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Fig. 5. Kliplev. Bygningsprofiler. a, korets østvindue; b, døren mellem koret og S. Hjælpers kapel;
c, døren mellem koret og våbenhuset; 1:20; d-f, formsten fra stavværk i korets østvindue; g, ribbe
profil fra skib, kor og S. Hjælpers kapel; h, ribbeprofil fra skibets to vestre kapeller; 1:10.

dør; skakten er fortrinsvis bindermuret, af gule munkesten, med ridsefuge,
spindelen er rund (8 cm i diameter), og loftet består af fladbuede, udkragende
binderskifter; trappen udmunder på hvælvingen.
En †tagrytter, der har kronet det østre af skibets to fag, har efterladt spor i
tagværket. Rytteren, som enten må være rejst sammen med skibets tagværk
eller umiddelbart efter, at tårnet var opgivet, er antagelig forsvunden, da det
nye kor med tagrytter (p. 1973) opførtes. Om dateringen til 1436, se note 12.
De store byggearbejder i tiden henimod og o. 1500. Koret med dets to tilbyg
ninger, S. Hjælpers kapel i nord (p. 1973) og våbenhuset i syd (p. 1974), tilhører
een og samme byggeperiode, og det er sandsynligt, at opførelsestiden så nogen
lunde falder sammen med de to vestre kapellers, dvs. o. 1490—1500 (p. 1974 ff.).
Dog kan den mulighed ikke udelukkes, at koret med tagrytter har stået
fuldendt så tidligt, at den p. 1995 omtalte *urklokke fra 1472 kan have fun
det sin første plads i tagrytteren; men der var også andre muligheder for
denne klokkes første placering. I hvert fald har alle disse arbejder været bragt til
ende, da der i middelalderens seneste del rejstes endnu et kapel, skibets syd
østre (p. 1977), som er kirkens yngste del, når der ses bort fra våbenhusets om
bygning 1755 (p. 1974).
Det er nævnt, at korpartiet må betragtes som første trin i en fuldstændig
ombygning af det daværende anlæg, og når det imponerende byggeforetagende
aldrig fuldførtes, må årsagen uden tvivl søges i den omvæltning, som reforma
tionen kom til at betyde for valfartskirken. — Selv i sin nuværende skikkelse
er det bygningsafsnit, som udgør kirkens kor, et fint stykke arkitektur inden
for dansk gotik; ved murenes højde, de slanke, stavværksdelte vinduer, de
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store, leddelte portaler, de elegante hvælvinger og den rige anvendelse af form
sten hæver korpartiet sig langt over den vanlige danske landsbygotik. Kun få
steder har pengene flydt så rigeligt i kirkens kasse, at man kunde binde an
med så store byggeforetagender, og i denne forbindelse synes det naturligt at
gøre opmærksom på det nærliggende Årup kapel, hvis netop afdækkede plan
vidner om et mindst ligeså storslået byggeri fra middelalderens seneste del, et
byggeri, som også må have haft sit udspring i en stor valfart (p. 1864).
Det høje, lyse kor i Kliplev er på tre hvælvfag med et vældigt stavværksvindue i øst og et mindre vindue eller en dør i hver af langmurenes tre fag.
Materialet i de knap otte meter høje mure er gule og røde munkesten i munke
skifte over en bindig sokkel af råt kløvet kamp. I østgavlen, hvor muren står
blank, ses en tendens til bæltemuring, og i alle åbninger er såvel karme som
stik muret af vekslende røde og gule sten. Af en nu uforklarlig grund er syd
muren usædvanlig tyk, og her er der anvendt kampesten indtil ca. 4 m.s højde.
De tre støttepiller ved korets østhjørner og på sydmuren er i deres nuværende
skikkelse af temmelig ny dato, og det er tvivlsomt, om der har været støtte
piller fra første færd. Kun over korets sammenbygning med det ældre skib
findes gamle støttepiller, og disse må i deres kerne være jævngamle med skibet.
Nordmuren har gesims på to led (lille hulkant under stor, kvartrund stav),
hvorimod den skalmurede sydside nu har to små aftrapninger. Østmuren (fig.
2), som er næsten urørt af senere tiders reparationer, har et savskifte i tag
gavlens fodlinie og derover to glatte skifter (det nederste gult, det øverste
vekslende med gule og røde løbere); så følger et seks skifter højt bånd, som
forneden og foroven begrænses af et skifte med affaset underside. Herover fin
des tre spidsbuede højblændinger muret af kvartrunde sten i vekslende farver;
gavlen er nu inddraget under tagfladerne, men det må anses for sandsynligt,
at den har været afsluttet med kamtakker. Det store af stavværk tredelte øst
vindue er genåbnet ved sidste restaurering, og det har været vejledende for
istandsættelsen af nordmurens vinduer. Døre og vinduer (i øst og nord) har
profilerede karme og stik, hvor kvartrunde, affasede samt hul- og retkantede
led veksler (fig. 5a-c). Alle vinduer og de to døres sydsider er spidsbuede,
mens fladbuen er benyttet ved overdækning af dørenes nordsider. Lysningen i
døren til S. Hjælpers kapel (i nordmurens midterste fag) er nu rundbuet; syd
døren til våbenhuset (i sydmurens vestligste fag) er tilmuret mod kirkerummet.
De tre krydshvælvinger har vederlag i murene undtagen mod vest, hvor der
mod skibet er en to sten bred skjoldbue med afrundede kanter (sml. ndf.).
Gjordbuer og ribber, der er halv sten brede og profileret som skibets, udgår
fra tre—fire skifter høje konsoller, naturalistisk udformede menneskehoveder
(fig. 7). Ribberne mødes omkring runde slutsten, og de halvsten tykke kap
per har helstens overribber.
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Fig. 6. Kliplev. Korets tagrytter, søndre del af underbygningen (p. 1973).
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Skjoldbuen mod skibet er opført som gjordbue, thi på dens vestside er der
forlæg for nye, høje hvælvinger, som var planlagt i skibet ved den fortsatte
ombygning. Som midlertidig foranstaltning blev der oven på det ældre skibs
østligste hvælvingsbue rejst en mur, som lukkede hullet mellem korets høje og
skibets lave hvælvinger. Muren førtes kun op til korets rejsehøjde, men da
kirkens fortsatte ombygning måtte opgives, blev den forhøjet indtil korets
tagflader; i forhøjelsen er der en spidsbuet åbning, som formidler adgangen
mellem tagrummene.
Tagrytteren over korets midterste fag må være en direkte afløser af skibets
†tagrytter (p. 1971). Der kan ikke være tvivl om, at den smukt tømrede under
bygning (fig. 6) er middelalderlig og samtidig med korets bevarede tagværk
(p. 1978); den hviler på de to midterste bindbjælker og de ved murene lig
gende remme, hvori korets spærfødder er indtappet. Fornyet er derimod de
lodrette stolper, der løber op gennem taget og danner hjørnerne i den blytækte
tagrytters åbne lanterne; fornyet er også det slanke spir (sml. p. 1979), men
tagrytterens ydre form med de fialeprydede gavle kan genspejle oprindelige
forhold. Antagelig er det »tårn«, som 1624 fik blyet og adskilligt egetømmer
fornyet8, identisk med tagrytteren, der muligvis også fik nyt blytag 178212.
Om vindfløjen, se p. 1979.
S. Hjælpers kapel. Den med koret samtidige tilbygning i nord er ikke opført
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som sakristi, men som kapel for S. Hjælper (p. 1988). Som sådant er det da
også nævnt i en meget sen tradition, men vistnok mest fordi den over døren
anbragte kimermand (p. 1994) blev identificeret med »S. Hjælp«. Formentlig
på grund af bygningens lighed med et sakristi har man ment, at S. Hjælper
krucifikset, der stod i »et eget kapel mod nord« (p. 1988) havde plads i skibets
nordkapel. Da dette må betragtes som udelukket, fordi sidstnævnte var et
adeligt kapel (p. 1974ff), må det være tilbygningen på korets nordside, der har
rummet S. Hjælper. Det fremgår af de to ret store vinduer i denne bygning
(det ene ødelagt), at den ikke er beregnet til sakristi, og at den har været kapel
for S. Hjælper fremgår af en oplysning fra 1683 (sml. p. 1988), der meddeler,
at man kunde se figuren gennem et tilgitret vindue; kun kortilbygningen har
vinduerne anbragt så lavt, at man kan se ind i rummet.
Bygningen, der er opført af materiale som koret, har i nord et spidsbuet vin
due med profilerede karme, og i øst har der været et lignende, nu fortrængt af
en dør. Taggavlen har tre spidsbuede blændinger, af hvilke den midterste er
hævet op over de to andre. Gavlens afslutning med flad- og rulskifte langs tag
linierne er nyere (vistnok fra 1839)6 ligesom flankemurenes falsgesims. Det ret
lave indre, der står i forbindelse med koret gennem den p. 1972 omtalte dør,
har i vest to små gemmenicher; måske har de flankeret helgenfiguren. Den
samtidige hvælving har profilerede ribber som korets. Tagrummet er nu util
gængeligt, men over døren til koret er der en fladbuet, nu tilmuret åbning,
hvorigennem der har været adgang. Om tagværket, se p. 1978.
Bygningen, som 1625 kaldtes ». . . der kleinen capellen Nordeck«8, benyttes
nu som urhus (sml. p. 1994), og som sådan er det første gang nævnt 18396.
Våbenhuset på korets sydside er i sin nuværende form fra 1755 (sml. p. 1977),
men forneden i murene og delvis camoufleret som bænke skjuler sig rester af
det fvåbenhus, der opførtes sammen med koret. Også murfremspringet i rum
mets nordøsthjørne er middelalderligt samt en del af våbenhusets østmur; vest
muren har sluttet sig til det ældre skibs støttepille. Mellem det narvnte mur
fremspring og støttepillen er der spændt en stor, spidsbuet arkade, som ind
fatter den rigt profilerede dør til koret (sml. p. 1972); denne arkade er ikke
en skjoldbue, men en art spareblænding eller aflastningsbue, der bærer en del
af korets svære sydmur; den viser, at våbenhusets opførelse var planlagt sam
men med koret, og den røber, at våbenhuset har været meget højloftet.
De to Ahlefeldt-kapeller. Af de tre senmiddelalderlige kapeller, som slutter
sig til skibet, er de to vestre (på skibets syd- og nordside) så godt som ens og
uden tvivl opført på samme tid. Begge kapeller har gennem århundreder tjent
som begravelsesplads for medlemmer af slægten Ahlefeldt til Søgård. En nøje
gennemgang af de gravsatte personer gør det muligt at fastslå, hvem der
må have ladet bygningerne rejse og dermed den omtrentlige opførelsestid.
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Fig. 7. Kliplev. Koret, hvælvkonsoller (p. 1972).
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I sydkapellet er med een undtagelse17 gravsat ejerne af 2. Halvsøgård, fra
Benedict († o. 1513) til Hans (†1662) med hustruer og flere børn samt een
»udenforstående«, Benedicts fætter Ditlev (sml. gravsten nr. 2—7 og gravkrypt
p. 2002). Nordkapellet derimod må have været forbeholdt ejerne af 1. Halvsø
gård, men her er der kun bevaret mindelser om to—tre af de fem slægtled (sml.
gravsten nr. 1 og gravkrypt p. 2002). Herefter må det betragtes som sikkert,
at de to kapeller er opført af og for de to Halvsøgårde, der opstod efter Claus
Ahlefeldt til Søgårds død, som må være indtruffet mellem 1487 og 149218.
Efter arveforliget udskilte sønnerne Jørgen og Benedict Søgårds jordegods i 1.
og 2. Halvsøgård, og de indrettede sig i det vestlige hus, »som de delte midt i
to«19. Disse to brødre, af hvilke i alt fald Benedict er begravet i Kliplev, må
være kapellernes bygherrer, og opførelsestiden må herefter sættes til tiden mel
lem faderens død o. 1490 og Jørgens død 1500 (faldt ved Hemmingstedt), sub
sidiært Benedicts o. 1513.
Materialet er som i skibet, gule og rødgule munkesten (28×13×8—9 cm,
20 skifter = 198 cm), muret i munkeskifte, med skråt indtrykket fuge. Kapel
lerne har samme størrelse og slutter sig på samme måde til skibets støttepiller;
også vinduernes anbringelse såvel som den indre udsmykning med talrige fladbuede nicher har været ens. Kun overdækningen er forskellig; nordkapellet har
to ret lavtsiddende krydshvælv, sydkapellet eet højtsiddende, men de halvsten
brede, profilerede ribber (fig. 5h) er ens.
Det nordre kapel (nordvestkapellet), der 1956 indrettedes til ligkapel (og ud-
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skiltes fra skibet med en glasvæg), har tilsyneladende fået sin oprindelige skik
kelse påny; en tilføjelse fra nyere tid er dog døren i øst. I nord er der to min
dre vinduer, i vest eet større, alle spidsbuede, falsede og højtsiddende (rekon
strueret efter spor). Østmuren har falsgesims og derunder et bindigt savskifte
svarende til det, som findes i taggavlens fodlinie. Gavlen brydes i øvrigt kun
af en fladbuet glug og en blænding af form som et korset kors. I rummets indre
har de tre frie vægge 165—180 cm høje, fladbuede nicher, i vest to, i nord tre
og i øst een, men hvor muren er brudt af den nyere dør, har der antagelig i
middelalderen været en †alterniche eller et †alter; derimod har der aldrig været
en niche i østmurens søndre del, fordi skibets støttepiller indgår som væg. I
nordvæggens vestre del, hvor man kunde forvente at finde en fjerde niche, er
der en lodfuge, og da en tilsvarende findes udvendig i muren, er det muligt, at
den repræsenterer østkarmen af en dør; denne må da være ødelagt ved om
muring af kapellets nordvesthjørne på et tidspunkt, der ligger forud for den
svære støttepilles opførelse.
Rummet dækkes som nævnt af to svagt kuplede hvælv, hvis gjordbue har
profil som ribberne (fig. 5h), og det er sat i forbindelse med skibet gennem en
rundbuet arkade, der af hensyn til trappen i skibets nordvesthjørne er forskudt
noget mod øst.
Det tilsvarende sydkapel (sydvestkapellet) er fuldstændig skalmuret udven
dig og stærkt ændret indvendig, dels ved sammenbygning med det yngre ka
pel i øst (sydøstkapellet), dels ved indretning af en gravkrypt, der har medført
en gulvhævning på trekvart meter. På trods heraf er det muligt i dets indre
at påvise spor efter blændinger og vinduer af samme form og antal som i nord
kapellet. — Overdækningen derimod er begrænset til een krydshvælving, og
ark0aden til skibet er spidsbuet ligesom den arkade, der er brudt gennem øst
muren ved nabokapellets opførelse eller muligvis først efter reformationen, da
gravkrypten indrettedes under sydvestkapellet. Både taggavlen og hjørne
støttepillen er nyere, den første fra restaureringen 1755 (p. 1978).
De p. 2001 ff. omtalte gravkrypter under de to kapeller kan ikke være oprinde
lige, men de er næppe meget yngre. Ifølge deres form og udførelse kan de
være indrettet i forbindelse med gravsætningen af 2. generation på de to Halv
søgårde, hvis ejere, Frantz og Gregers, begge faldt 1559. På dette tidspunkt
har gulvet i sydkapellet kunnet hæves uden hensyn til eventuelle altre.
Skibets dør(e) blev blokeret og ødelagt ved kapellernes opførelse, og da man
ikke kan tænke sig, at der har været adgang for menigheden gennem den even
tuelle dør i nordkapellet, er det et spørgsmål, hvor den eller de nye indgange til
kirkerummet blev anbragt. Mest nærliggende er vel en vestindgang, men man
kan ikke udelukke den mulighed, at det nye kors syddør har overtaget funk
tionen, og i så fald må koret være ældre end kapellerne. Umiddelbart kan det
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Fig. 8. Kliplev. Korets indre, set mod ø st.
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forekomme mærkeligt, at man skulde have givet sig i kast med opførelsen af
kapellerne på et tidspunkt, da skibet stod foran en stor ombygning, men således
som denne var planlagt, kunde kapellerne forblive uberørt bortset fra mindre
ændringer i tagene.
Sydøstkapellet, syd for skibets østfag, er bygget efter 1500 ved opførelsen af en
mur mellem sydvestkapellet og våbenhuset på korets sydside. Materialet i
denne mur er i indtil fire meters højde rå kamp og derover munkesten; da mu
rens yderside ikke flugter med det ældre kapels, må man formode, at støtte
pillen over sammenstødet er oprindelig. I muren er der et spidsbuet, falset vin
due af ukendt alder og øst for dette en indvendig, fladbuet skabsniche. Rum
met dækkes af et krydshvælv med retkantede kvartstensribber og diagonaltstillet slutsten. Hvælvingen har forlæg i murene undtagen mod øst, hvor der
er rejst en spids skjoldbue mod våbenhusets lavere mur og den derpå hvilende
forhøjelse, som tilsammen udgør kapellets østmur. Til kapellet i vest og skibet
i nord er der spidsbuede arkader, mens en yngre, fladrundbuet dør (p. 1978)
formidler adgangen fra våbenhuset, og denne dør er nu kirkens egentlige ind
gang. Taggavlen er fra 1755 (p. 1978).
Våbenhusets ombygning 1754—55 og andre restaureringsarbejder. Over våben
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husets syddør er der indmuret en rød, gotlandsk kalksten med rokoko-orna
mentik og efterfølgende bygningsindskrift i reliefkursiv med store skønskriftsbogstaver og -versaler: AVSPICE / D.T.O.M. / et / sub Patronatu Illustris
Domini / HIERONIMI a THIENEN / [S]ACRÆREGIÆ MAIESTATIS /
Consiliarii Provincialis, et Domini / IN MAASLEBEN SEEGARD ET MIREBULL / AEDES HAEC RENOVATÆ / ANNIS MDCCLIIII ET MDCCLV
(»Under den hellige Treenigheds auspicier og . . . er dette hus renoveret i årene
1754 og 1755«). Stenen må være udført af den stenhugger, hvis navn er knyttet
til det i gavlen anbragte solur (p. 1979); sml. også gravsten nr. 8 (p. 2000).
Huset, som v. Thienen sigter til, er antagelig hele kirken, der i disse år fik en
omfattende istandsættelse; men udtrykket kan også være specielt møntet på
våbenhuset, som i realiteten fornyedes helt. Murmester var Lorentz Jacobsen,
Åbenrå, og her havde også billedhuggeren hjemme8. Over resterne af den mid
delalderlige bygning (p. 1974) opførtes nyere og tyndere mure af tegl i alle for
mater og blandet med brokker. Gavlens fladrundbuede dør fik en sirlig ydre,
barok indfatning, hvortil der findes en landlig parallel i Højst (Tønder amt, p.
1573). — Det var antagelig på dette tidspunkt, den fladrundbuede dør blev
lavet til kapellet vestfor (p. 1977), hvor patronatstolen havde sin plads fra o.
1704 (p. 1992).
Af andre arbejder 1754—55 kan nævnes gavlene på de to sydkapeller (i jern
ankre læses ANNO 1755), der allerede synes at have fået en omfattende repa
ration i forbindelse med nogle ret store byggearbejder, der indledtes på mur
værket o. 16068 og omfattede kalkmalerier 1610 (p. 1980) samt forskelligt
inventar og afsluttedes o. 1624—25 med blytage og tagrytter (p. 1973). — Fra
v. Thienens patronatstid kan i øvrigt også nævnes fornyelsen af skibets vestre
taggavl 1756 (jernankre), en større reparation af klokkehuset 1757 (p. 1967)
og 1765, i forbindelse med kirkens indre istandsættelse8, hvor murmester Lorentz
Jacobsen også var beskæftiget, anskaffelse af Kalmarfliser, som formentlig er
identisk med dem, der nu ligger i våbenhus, nordvestkapel og urhus.
En større istandsættelse (fortrinsvis på inventaret) fandt sted i årene forud
for 1882, da kirken genindviedes20, og i den stand stod kirken, indtil en ny
istandsættelse indledtes 1951.
Tagværker. Samtlige bygningsafsnit har egetagværker, der er jævngamle
med de respektive mure, men dog således at tagværket over S. Hjælpers kapel
(nu urhus) er fremstillet af tidligere anvendt tommer, der kan stamme fra en
ældre kirkebygning på stedet (p. 1968) eller fra skibets ældre ø stparti (p. 1969).
Korets tagværk er det bedst bevarede og udført helt som skibets; spærfødderne,
der hviler på to murremme, er tappet ind i en tredie rem, som ligger umiddel
bart inden for murene, og hvert spærfag har foruden hanebånd lange krydsbånd
som vanligt i gotiske tagværker, hvor høje hvælvinger begrænser antallet af
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Fig. 9. Kliplev. Indre, set mod vest
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bindbjælker stærkt. Tagværkerne over de to sydkapeller er stærkt medtagne,
især under tagsammenstødet.
Soluret med indskrift »ANNO 1755« og tværriflet kant, i våbenhusets gavl og
af samme materiale som den der anbragte indskriftsten (p. 1978), er forfærdiget
for 5 rdl. af billedhugger Andreas Hinrichsen i Åbenrå8.
Vindfløje. Den storhalede hane (over kugle) på korets tagrytter er antagelig
den, som udførtes til kirketårnet 1769 af skifertækker Johann Friederich
Schwartz, Eckernförde, og maledes af Joh. Brockmann, Åbenrå. Formentlig er
de 13¼ pund kobber, der anskaffedes samme år, anvendt hertil8. En ældre
†fløj og knop, ligeledes på kirketårnet, blæste ned i en storm og blev repareret
1735 af blytækker »Christian Clausen aus Alsen«, idet smed Baltzer Matthiesen
dog lavede jernstangen8.
Kirken har i årene 1951—59 gennemgået en omfattende istandsættelse
(arkitekterne Holger Mundt og Ebbe Clemmensen), ved hvilken murene be
friedes for cementpuds (fra den foregående istandsættelse) og skalmuredes i
udstrakt grad. Dørfløje og vinduesrammer fornyedes, efter at flere vinduesåbninger var rekonstrueret; fornyet eller omlagt blev tillige gulve og blytag
med tagrytter. — Kirken er nu hvidtet ude og inde bortset fra korgavlen, der
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står i blank mur. Det eneste bygningsafsnit, der har tegltag i stedet for bly,
er S. Hjælpers kapel (eller urhuset), men her har der også tidligere været bly,
således f.eks. 16258. Gulvene i våbenhuset og de to nordre tilbygninger er af
grå og røde brudstensfliser (sml. p. 1978), i sydvestkapellet af gravsten, hvor
imellem firkantede lerfliser, som på grund af deres glasur-spor kan tænkes at
have ligget i kapellets første gulv; endelig har sydøstkapellet, der er inddraget
i kirkerummet, ligesom dette nylagte gulve af gule og rødflammede mursten.

KALKMALERIER
Ved sidste restaurering afdækkedes i korets østhvælv, østligste kappe, en
dommedagsscene, malet i begyndelsen af 1600'rne (jfr. ndf.), men med helt
middelalderlig ikonografi: Kristus på himmelbuen flankeret af Maria og Johan
nes som menneskehedens forbedere, i nord de salige på vej mod himlen, i syd
de fordømtes gang ind i helvedes Leviathan-gab, billedet indrammet af en
bue med treblade, ovale og rektangulære »bosser«. Farverne er stærkt blågrønne,
rødbrune og gule. Malerierne må skyldes Johan von Enum (se indledning til
inventar), identisk med Hans maler fra Flensborg, som 1606 fik 41 rdl. for at
male »allerlei Farben« i kirken og 1610 betaltes »wegen der Historien der Sündtfluss in der Kirchen zu malen«8. Disse fmalerier har formentlig haft plads i
korets øvrige hvælvkapper (eller måske på væggene?).
I korets vestlige hvælvings østkappe ses et fragment af et hætteklædt hoved,
og i skibet, i bunden af nordmurens østblænding, findes et draperet vægtæppe
i rødt og gult med kvaster.

INVENTAR
Inventaret bærer præg af fire store oprydninger og istandsættelser: 1609 ff., 1764 ff.,
1882—83 samt 1956—58. Ved den første kasseredes formentlig det meste inventar fra
middelalderen, men kirken berigedes bl.a. med døbefont, prædikestol, begge med himle,
samt giverens mindetavle, alt udført af Flensborg-billedsnideren Hinrich Ringerinck og
hans svende på stedet og stafferet af byfællen Hans maler alias Johan von Enum, der
samtidig smykkede kirken (koret) med kalkmalerier, hvoraf nu kun en lille rest er be
varet. Af middelalderligt inventar har kirken på dette tidspunkt muligvis kun haft sin
† højaltertavle og den endnu bevarede krucifiksgruppe og »S. Hjælper«. 1764 ff. holdt
rokokoen sit indtog med stolestaderne og senere altertavlen. 1882 (arkitekt P. Callesen)
trængte nygotikken frem med nye præste- og degnestole, døbefont, korskranke, orgel og
-pulpitur, mens herskabspulpitur og korskranke fjernedes. Ved sidste restaurering for
nyedes alterbordet med ældre malerifelter, der ligesom Ringerincks døbefont stod i et
privat hjem og nu skænkedes til kirken, stolene reguleredes, og alt afdækkedes, restaure
redes, opmaledes eller konserveredes (ved P. Kr. Andersen, stoleværket, orglet og vest
pulpituret af en lokal maler).
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Fig. 10. Kliplev. Altertavle 1774f, af P. Chr. Hansen, Dalsgårde; malerier af Martin Lund, Flensborg(p. 1982).

Alterbordet består af glatte brædder med forside af tre jævne, ret stærkt op
friskede malerier, olie på træ, 96×60—61 cm (med ramme), fra o. 1700, fore
stillende hyrdernes tilbedelse, Jesu dåb og Kristus på korset mellem Maria og
Johannes. Disse malerier hidrører sikkert sammen med de to andre (bebudelsen,
nu i urhuset, og bønnen i Gethsemane, nu i våbenhuset) fra kirkens †herskabspulpitur. Baggrunden vissengrøn, dragterne blå, røde og hvide med højlys21.
Danmarks Kirker. Åbenrå amt
126
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f Alter klæder. 1667 8 indkøbtes karmoisinrødt fløjl. Det sidste alterklæde, rødt,
med maskinbroderi, var vistnok anskaffet 1917 (kronik).
Altertavle (fig. 10) i provinsiel rokoko, udført 1774—75 af Peter Christian
Hansen i Dalsgårde, med malerier af Martin Lund, Flensborg, alt som kopi
efter den 25 år ældre tavle i Flensborg S. Nicolai 22 . I aftalen med»entrepeneur« 7
— senere kaldet maler 8 — Hansen nævnes udtrykkeligt, at hans »Altar-Riss« er
udført i overensstemmelse med Flensborgtavlen. Kontrakten blev underskrevet
1. februar 1774. 1775 hedder det, at det nye alter har kostet 830 rdl. 8 . De plumpt
skårne kvindefigurer foran storvingerne holder henholdsvis krucifiks og kalk
(fig. 11); på selve postamenterne sidder to småengle, nu med lys, mens to andre
sidder på gesimsstumperne over storsøjlerne, med ring og palmegren; forment
lig har de oprindelig holdt lidelsesredskaber. I den svejede, brudte gavl, der nu
indeholder tre englehoveder i skyer, har der tidligere været en halvfigur af
en ungdommelig, velsignende Kristus mellem to englehoveder, og foran den
strålekransede trekant i gavlbruddet var der tidligere en Helligåndsdue. Hovedmaleriet, på lærred, forestiller en stærkt bevæget opstandelsesscene, med bro
gede, men dæmpede farver, sign. Jens Martin Lund, Flensburg 1774. Maleriet
herunder indeholder nadveren, i noget klarere farver, men jævnere i udførelsen
end opstandelsen. Efter sidste istandsættelse står tavlens rammeværk hvidmarmoreret med guld på lister og ornamenter, søjlerne rødligt marmorerede på
blågråt marmoreret baggrund. Også bagsiden, der består af 3x5 fyldinger (de
fem bag alterbordet), og af hvilke een bag malerierne har dørhængsler, er mar
moreret og bærer flere med blæk eller lign. skrevne navne, initialer og årstal
samt i en af de øvre fyldinger på brun bund sortmalet skriveskrift, der beretter
om restaureringen 1882 23 .
†Altertavle. I regnskaberne findes den forrige altertavle kun omtalt 1789 8 :
Det gamle alters tømmer sælges; men 1710 har præsten i Holbøl, Samuel Nissen
noteret 24 , at kirken »uden tvivl« var viet jomfru Maria, da sammes ganske
levnedsløb fra undfangelsen til himmelfarten var udhugget i altertavlen efter
Jakobs protoevangelium 25 .
Altersølv. Kalk, bestående af dele fra forskellige tider. Ældst er den sengotiske
knop med gennembrudt stavværk og seks ruder med versaler: »Ihesus« samt
det hertil hørende øvre, sekssidede skaftled, medens det nedre, trinde hører
sammen med den sekstungede fod, som er af almindelig baroktype. Pånittet,
støbt krucifiks på graveret kors med »Inri«. Bægeret er vistnok fra 1746 8 . 22,5
cm høj. Disk, o. 1800, med opstående kant uden om bundfeltet og ret smal
yderkant. Intet cirkelkors. Tvm. 16,7 cm. Mestermærke T I i oval for Thomas
Jensen, Åbenrå (Bøje 1214). — 1622 omgjorde Anders Petersen i Flensborg
†kalk og †disk (24 rdl.); 1630 fik Johan Ekewaltt restbeløb for †kalk og †disk
(80 rdl.) 8 .

323

1983

KLIPLEV KIRKE

E. M. 1956

Fig. 11. Kliplev. Altertavle, dydefigur (p. 1982).

Fig. 12. Kliplev. Døbefont, 1613, fra Ringerincks værksted, evan
gelistkaryatider (p. 1986).

Oblatæske, købt 1712 hos H. Weisbach, Hamborg8. Rektangulær, med bredt
affasede hjørner, på kuglefødder, hvis øvre halvdel er muslingeskalriflet; glat
fodplade, låg med bred huling yderst og inden for en platte påloddet rundstav.
Låses med en fjeder, der åbnes ved tryk på en knap. 10,8×9,4 em, ca. 6 cm
høj (med ben). — Vinkande af københavnsk porcelæn, jfr. dåbskande.
Sygekalk, købt 1784 hos guldsmed Hansen, Åbenrå (16 rdl. 13 sk.)8, med
oblatæske som fodplade. Klokkeformet fod med glat, cirkulær standkant over
fodplade; trinde skaftled og kvadratisk knop i hvis hjørner forsænket, lodret
rundstav. Bredt, foroven udsvejende bæger. 14,5 cm høj. Fod og bæger stemplet
med Åbenrås bymærke og F C H i rektangel (Bøje 1208). Nyere vinflaske med
skrueprop. Glat disk med stempler som kalken.
Alterstager, to par sengotiske, det ene par umage. 1) Med ens fod- og lyseskål
(rundstav mellem skrå platter, over/under bredt hulled, cylinderskaft, i tvær126*
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Fig. 13. Kliplev. a-b (herover) og c-d (foroven på næste side) detaljer af topstykker på fontehimmel
1613, fra Ringerincks værksted (p. 1986).

snit spidsoval midtknop mellem småstave. Tre primitive dyreben. 33,5 cm høje.
2) Den ene stage har ens fod- og lyseskål (bredt hulled og skrå platte), der
næsten uden afsæt går over i de koniske skaftled. Midtknop af spidsovalt tvær
snit mellem småstave. Tre ben af vinkelbøjede bånd. 30,5 cm høj. Den anden
stage med lidt afvigende fod- og lyseskål (stort rundled mellem hulled og platte),
cylinderskaft og rundet midtknop med bistave. Tre dyreben. 32 cm høj. 1843
blev fire malmstager stjålet fra alteret; de kom dog til veje næste år7. Inven
tariet 186026 nævner foruden de fire malmstager også to af jern, sikkert støbejernsstager (sml. f.eks. Tyrstrup, Haderslev amt p. 283) købt efter tyveriet.
Alterkrucifiks af støbejern, sortmalet og forgyldt, med gravlæggelsen i relief
på plinten, ialt 113 cm højt, nævnt i inventariet 186026. Nu i det østligste syd
kapel, i sydvæggens skabsniche.
†Processionskrucifiks o. 1375, kun figuren (uden arme og fødder) bevaret o.
190027, 44 cm høj, med stor tornekrone, afmagret krop, vistnok med stor blod
dråbe-klase, opslidset lændeklæde med sidesnipper.
†Brudesmykke. I inventariet 186026 hedder det, at brudekrone og -smykke
(nævnt i inv. 1769)7 ikke længere holdtes af præsten.
Alterskranke 188220, halvcirkulær, med støbejernsbalustre som træer, måske
fra o. 1863, da visitatorerne fandt det påtrængende nødvendigt, at der indret
tedes et knæfald, »som ganske mangler«28. Før den tid havde man på gammel
lutheransk manér benyttet to knæle-skamler, der nu er anbragt bag alteret
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Fig. 13 c-d (øverst på siden), se p. 1984. Fig. 14 a- b (nederst på siden) Kliplev. Døbefont 1613, fra
Ringerincks værksted. Detaljer af evangelistkaryatiderne (p. 1986).
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(jfr. fig. 10)29. De to skamler, i rokoko, med volutsvungne ben og rankesmykkede arme, er sikkert omtrent samtidige med altertavlen. 1924 fandt præste
konen dem henslængt over hvælvene, fik dem restaureret og genopstillet i kir
ken30. Hvidmalede, med forgyldte ornamenter, betrukket med lysbrunt skind
(tidligere rødt fløjl med guldfrvnser).
Døbefont med himmel. 1613 fortingedes med »Henrich [Kingerinck] Bildenschneider zu Flensburg« om en ny døbefont; udgiften, med kostpenge, blev 123
rdl. 1614 fik »Hanss Mahler zu Flensburg« 41 rdl. 4 sk. for at staffere fonten
med guld, sølv og andre farver8. 1882 kasseredes den til fordel for en nygotisk
*font (nu i Sønderborg Museum) og splittedes; de fire evangelist-figurer an
bragtes på den nygotiske korskranke (nu på udhusets loft). Fonten, der havde
tjent som understel for en bordplade i et privat hjem, istandsattes, samledes
og forsynedes med en beholder til dåbsfadet.
Font og himmel, af egetræ, er af velkendt renæssancetype, den første båret
af fire evangelistfigurer om en midtbaluster, himlen en rigt udformet lanterne,
efter et skema der oftere er anvendt af Ringerinck (og andre). Hvorledes fon
ten oprindelig har set ud, fremgår bl.a. af en sammenligning med fonten i
Burkal (Tønder amt p. 1635) (hvis kumme dog er gjort en halv snes centimeter
lavere)31. Såvel på font med himmel og på pranlikestolen fra samme værksted
spores flere hænder. De fire 61 cm høje evangelistkaryatider (fig. 12), der er
betydeligt bedre skåret end de tilsvarende på Burkalfonten, er udført af en
anden snider end himlens figurer og relieffer (måske undtaget Kristusfiguren i
lanternen). Himlen har. som Burkal (og også Tønderfonten) en undergesims
med reliefversal er i frisen, herover kartouchetopstykker hvorimellem nøgne
småengle (de fleste nu uden attributter). Topstykkernes relieffer (sml. fig. 13ad) forestiller: 1) Syndefaldet, 2) syndfloden, 3) Isaks ofring, 4) omskærelsen,
5) Jesu dåb, 6) Kristus og de små børn, 7) Kristus og den samaritanske kvinde
ved brønden og 8) forklarelsen på bjerget. Lanternen dannes af otte kvindehermer, der bærer en overgesims, ligeledes med reliefversaler i frisen og med
englehovedtopstykker, hvorimellem svære, drejede spir. I lanternen er der en
friskulptur af en knælende Kristus med kors (sml. Burkal). Fra overgesimsen
går udsavede, spirbærende bøjler op i en stor topkugle, hvorpå den Helligånd
sidder i en dues skikkelse. Indskrifter på højtysk, i underfrisen: Så mange som
bliver døbt etc. Gal. 3, i overfrisen: Du er min elskede søn etc. Luc. 3. Font og
himmel står nu med en partiel staffering delvis på oprindeligt grundlag: guld,
sølv, grønt, rødt og blåt på himmelen, fonten renset, kun guldstafferet på
evangelisternes hår og skæg samt på ornamenterne. 1882 flyttedes den nygo
tiske font med den gamle himmel hen til den da blændede norddør i koret20.
Siden sidste restaurering har font og himmel plads i korets nordvesthjørne.
Dåbsfad af messing, ottekantet, med randforstærkning, sikkert samtidigt med
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1987

Fig. 15. Kliplev. Korbuekrucifiksgruppe (p. 1988).

fonten. Randen er formet som en tovstav og den brede kant dekoreret med
drevne frugtbundter og blade vekslende med store æbler. Tvm. 42—45 cm.
Dåbskande 1712 (muligvis oprindelig alterkande), købt hos H. Weisbach (jfr.
oblatæske). Pæreformet korpus, næbtud og hank, lav profilfod. På korpus gra
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veret våben med overskrevne initialer: »C. G[raf] v[on] A[h]l[e]v[eldt] R[itter]«.
23,5 cm høj.
†Christentøj. Om dåbstøjet hedder det i inventariet 186026: »Det er forundt
alene Præsten at holde 3 forskellige Slags Christentoier: For det Bedste betales
3 mrk., for det Næstbedste 2 mrk. 8 sk., og for det Ringeste 1 mrk. 8 sk.«.
Korbuekrncifiksgruppe (fig. 15), sengotisk o. 1500 eller noget senere. Kristusfiguren, ca. 135 cm høj, har nu vandret strakte arme, men den hævede (herald.)
venstre skuldermuskel antyder en skråstilling, og armene er sikkert noget af
kortede. Lændeklæde med knude og hængesnip på venstre side; svagt krydsede
fødder. Korset, der er glat med hulkant og med spor efter påsatte kantblom
ster, har bevaret det øverste og nederste kvadratiske endefelt, det ene med
halvfigur af Matthæus (skriftbånd), ganske svarende til relieffet på Rinkenæskorset (p. 1941); ved sidste restaurering flyttedes relieffet (efter fundne spor)
ned i nederste felt. Ifølge regnskaberne stafferedes gruppen 1613 af Hans maler
og igen 17058; de sidste overmalinger fra 1800'rne. De nuværende farver er
opmalet på grundlag af ældre: Kristus har bleg, naturlig hudfarve, vissengrøn
tornekrone, mørkebrunt hår og skæg, gyldent lændeklæde. Korset er grønt med
lysgul hulstav; rød profil i evangelistfeltet. Maria og Johannes har gråhvide
dragter med guldbræmmer, Johannes gyldent hår. I korets vestre fag på sydvæggen, Maria og Johannes på murede konsoller.
†S. Hjælper-krucifiks. I middelalderen hang »i et eget kapel mod nord«
[d.v.s. det nuværende urhus, jfr. p. 1973] et kjortelklædt S. Hjælper-krucifiks
(sml. Nustrup, Haderslev amt p. 662). Den nordfrisiske krønikeskriver Heimreich32 beskriver det 1683 som et billede med gylden krone, gyldne handsker
og sko, hængt på korset; man så det gennem et tilgitret vindue, foran hvilket
[altså uden for bygningen] der stod en offerblok; men allerede 1628 har den
flensborgske rådmand, Jonas Hoyer33, i forbindelse med en omtale af den sta
dige dyrkelse af figuren skildret denne som »en stor klods dannet som en mand«,
men den arme klods kunde hverken hjælpe folk eller deres syge bæster og
kvæg, »da doch der arme S. Helper sich selbst nicht helfen kann«, men står der
den dag i dag som en afmægtig gud uden arme og ben. Ifølge præsteindberetn.
1808 lå figuren, »St. Hielper genannt — oben auf dem — Gewölbe«, men for
svandt senere herfra.
En meddelelse i regnskaberne fra 17058, hvori det hedder, at der betaltes 3 rdl.
for guldgaloner til »Creutz auf dem Wester Wand«, kan næppe gælde S. Hjælper.
Prædikestol (fig. 16). 1610 d. 26. juni fortingedes med »Henrich Bilderschneider zu Flenssburg wegen eines neuen Predigstuhles in der Kirchen zu
verfertigen« og betaltes (på hånden) 170 rdl. 14 sk., samt 30. juli med Hans
maler, Flensborg, »wegen ietzgedachten Predigstuhl mit Gold, Silber und andern
Farben zu stafieren« (53 rdl. 10 sk.)8. Den rigt udstyrede renæssance-prædike-
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Fig. 16–17. Kliplev. Prædikestol 1610 (p. 1988) og storfelt (p. 1989).

stol, af typen, der af Haupt benævnes den vest-Flensborgske (jfr. bl.a. Bov fra
1626, p. 2036), består af seks fag, hvoraf de tre springer frem som karnap, mens
det ældre forbillede, stolen i Flensborg Helliggeist fra 1602, endnu er polygonformet. I storfelternes arkader ses de sirligt skårne relieffer (figurerne i gennem
snit ca. 18 cm høje), der for største delen går igen på værkstedets prædikestole
fra de ældste til de yngste (»opstandelsen« efter Albrecht Dürers lille kobber
stikpassion): 1) Syndefaldet, 2) bebudelsen, 3) fødselen, 4) Kristus på korset
mellem Maria og Johannes, 5) opstandelsen (fig. 17) og 6) himmelfarten, med
tilsvarende højtyske indskrifter (reliefversaler) i postamentfelterne, mens kapi
telhenvisningerne står i frisefelternes kartoucher. På hjørnernes pilastre (fig.
19) står Salvator og 11 apostle på kvartkugleformede navnekonsoller (fordy
bede versaler) under tilsvarende, tagstensdækkede baldakiner med forhæng,
fra venstre (dvs. fra vest): 1) »Salvator mundi« (velsignende, med rigsæble),
2) »S. Petrus« (bog og nøgle), 3) »S. Andreas« (bog og kors), 4) »S. Iacobus« (bog
og vandringsstav, ibskal på opkrammet hat), 5) »S. Iohannes« (skægløs, vel
signende kalk), 6) »S. Philippus« (kors og sammenfoldet skriftblad), 7) »S. Bar-
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Fig. 18. Kliplev. Prædikestolshimmel 1610. fra Ringerincks værksted, topstykke (p. 1990).

tholomeu[s]« (kniv og blad som nr. 6), 8) »S. Mattheus« (bog og sværd), 9) »S.
Thomas« (spyd), 10) »S. Iudas« (bog og kølle), 11) »S. Iacobus mi.« (bog og
valkestok) og 12) »S. Simon« (skaldet, skægløs, med sav og blad som nr. 6).
Frise- og postamentfremspring er dekoreret med henholdsvis frugtbundtsmykkede kvindehoveder og rosetter i beslagværk. Under poslamentfremspringene
er der englehoveder, hvorimellem rosethængestykker; ekstra hængestykker
under karnapfagene. Lav underbaldakin med bøjler endende i stor, frugtbundtdekoreret knop. Ældre, lidt klodset opgangspanel med tilsluttet dør, begge
med riflede sidelisener, den sidste med trekantgavl hvori englehoved. Samtidig
himmel af plan som stolens og i værkstedets vanlige, elegante udførelse, med
kartouchetopstykker (fig. 18), hvorimellem englebørn med lidelsesredskaber.
Karnappartiet flankeres af to våbener, til heraldisk højre Ahlefeldt, courtoisimæssigt vendt (initialer G [galt opmalet som C] V A, henvisende til Gregers v.
Ahlefeldt til 2. Halvsøgård og Gråsten, d. 1617), til venstre Blome (initialer
M V A, henvisende til hustruen Mette f. Blome, d. 1646).
Stol og himmel står nu med Hans malers partielle staffering, der lader store
dele af træet frit, hovedsagelig guld og sølv (fornyet); blå baggrund for skrift,
rød for rosetter. I himmelens frise er der dårligt fyldende, malede, gyldne ver
saler: »Rom. 10 v. 15« på latin. I opgangspanelet og på døren er der næsten helt
af nyt opmalede maureskeornamenter, en nymalet latinsk indskrift (1. Pet. 4)
som erstatning for den oprindelige tyske indskrift (samme citat) samt: »Anno
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Fig. 19. Kliplev. Prædikestol 1610. fra Ringerineks værksted, detaljer af pilastre (p. 1989).

1609«. Indskriften i panelets nedre skråbrædt overskæres af den nye trappe op
til døren. I skibets nordøsthjørne. Stolen har, som det fremgår af regnskaber
fra bl.a. 16258 og 187820, altid hall plads på nordsiden.
Stolestader i landlig rokoko, af fyr, fra 1765—668, da de gamle stole omtaltes
som dårlige og ubrugbare, og stoleværket blev »durchgängig neu errichtet und
vermahlet«. Nis Jessen og Peter Sørensen, begge af Kliplev, udførte de nye
stole, og 1766 leverede murmester Lorentz Jacobsen, Åbenrå, 11 nye mandsog kvindestole; Joh. Hinrich Töta(?) malede de nye og de forbedrede gamle
stole. Stolestaderne, der nu kun er anbragt i skib og sydøstkapel — i koret er
der løse, moderne stole — har gavlplanker med skæv svungen overkant, der
som en profilstav afsluttes med en spiral, som fortsætter i spiral og blomsterornament på plankernes forside. Dørene har fylding med buesvejet overside
og »spejl« med diagonalt stillede volutter og konkave indsnit; panelværk og
bænke nyere. Blågrøn maling med mørke, grågrønne ornamenter, gråbrun
bund i fyldingerne. 18637 omtales stolene som blåmalede med røde kanter.
1709 gik stolene helt op til alteret7, og et forslag 187820 om indretning af en
bred gang midt gennem kirken ved forkortelse og forlængelse af de gamle
stader og indretning af nye (formentlig gennemført 1882) giver en forestilling
om rummets noget uregelmæssige møblering. Blandt staderne har der sikkert
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været adskillige lukkede stole, idet der
endnu 1845 købtes gardiner til to stole6.
Fra regnskaberne kan endvidere anfø
res: 1613 fik Ringerinck 61 rdl. for en ny
»Frauenstuhl«, som Hans maler staffe
rede; samme år fik Hans snedker »zu
Fischbeck« betaling for den nye »Kinderstuhl« (til dåbsbørn) i koret på sydsiden;
også den maledes af Hans maler8. I in
ventariet 186028 (revideret udgave af inv.
fra 1769) nævnes, at præsten i koret havde
en såkaldet diakonatsskriftestol til sine
sønner og mulige huslærere.
†Herskabsstol, se ndf. under †herskabspulpitur.
Præste- og degnestolene omtales ofte i
regnskaberne. Nu står i korets ø sthjør
ner to nygotiske bure eller lukkede stole,
det nordre med gitter. De er sikkert fra
1882, idet man i restaureringsforslaget
E. M. 1959
1878 foreslog at forsyne præste- og degneFig. 20. Kliplev. Kimermand (p. 1994).
stol med en ny façade20.
Pulpitur i vest, med orgel, 1882, i nygotisk stil. 1878 leverede Marcussen og
son, Åbenrå, tegning til pulpitur og orgelfacade20. Om orglet, se ndf.
†Pulpitur i korets sydside, »Hangeboden«, hvor degnen og skoledrengene
stod, omtalt af Carsten Petersen34.
†Herskabspulpitur, bygget 1704 og malet af Jochim Schultz8, opstillet i syd
østkapellet til afløsning af en †herskabsstol (sikkert et lavt pulpitur) i korets
nordside lige ved døren7; ude af brug 18237, ændret 1882, nedtaget før sidste
restaurering; beretning 1927 lyder: »pulpitur med front ind mod skibet . . .
stærkt moderniseret i nygotisk stil, men de tre sider i det fremspringende midt
parti (som en karnap med smige sider) har nu opfriskede malerier, der synes
at gå tilbage til ca. 1700; de to ydre sider har et englehoved i laurbærkrans om
givet af korslagte palmegrene (nu ophængt bag orglet), midtfeltet har på hermelinsdraperet baggrund og med elefantordenens kæde« våben for greve Ahle
feldt af Langeland, der må hentyde til Frederik Ahlefeldt den yngre (d. 1709)
eller muligvis halvbroderen Carl († 1722). Denne fylding hænger nu frisk (delvis
forkert) opmalet på vestvæggen i sydvestkapellet. I S. Hjælpers kapel står en
rest af en pulpiturpille. 1835 omtales et skydevindue6.
Orgel 1882 (jfr. pulpitur ovenfor) i nygotisk stil, med 14 stemmer, to manu-
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Fig. 21. Kliplev. Sejerværk (p. 1994).

E. M. 1959

aler, pedal, mekanisk, med malet skriveskrift på bagsiden: »Til Guds Ære . . .
indviedes dette Orgel (Marcussen og Søns 143de) den 1. Decb. 1882 ved hvilken
Leilighed Kirken toges i Brug første Gang efter den ved samme foretagne ind
vendige Restauration.« Ændret 1939. 1917 afleveredes piberne til krigsbrug;
senere genindsat. Hvidmalet, †Orgel. 1699 fik orgelbyggeren betaling for op
sætning af et orgel, som man håbede vilde blive en foræring fra patronen, hvis
våben (jfr. †herskabspulpitur) sås på det8. Fra dette orgel er endnu bevaret to
ca. 80 cm høje, basunblæsende putti, der minder meget om tilsvarende i Møgeltønder (Tønder amt p. 1322, fig. 24). Jfr. i øvrigt Løjt p. 1799.
†Pengeblokke. 1766 fik Peter Juhler i Uck (Uge) 44 sk. for et stykke egetræ
til en ny fattigblok8. 1845 solgtes den gamle blok6. Foruden den almindelige
fattigblok har der været en anden, der var knyttet til S. Hjælper-kulten (jfr.
p. 1988) og anbragt på kirkegården uden for et af kapellets vinduer.
Klingpung (fig. 31) 1742 med fløjlsbetrukket læderpose fra 18376, skafthol
der, posering og klokke af sølv, drejet skaft med snoet håndtag. På ringen
graveret kursiv: »Michael Nicolaus Tauck — Elsche Helena Taucks — Flens
burg d. 18. Aug. An(n)o 1742«. Ifølge kirkebogen blev de viet i Kliplev 17. aug.
174235. På skaftholderen stemplet Flensborgs mærke (F i oval) og utydeligt
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mestermærke, vistnok med to bogstaver, hvoraf det første ligner et fraktur-I.
I sydøstkapellet.
Salmenummertauler. To nye (fra sidste rest.) og to ældre, sortmalede, vistnok
fra slutningen af 1700'rne, med udsavet, gennembrudt topstykke; sikkert op
rindelig beregnet til kridtnumre, nu til ophængning af messingtal. Desuden to
enkle, sortmalede med buesvejet overkant, til kridtnumre, i S. Hjælpers kapel.
To præsterækketauler, den ældste i kraftig profilramme med stærkt fremsprin
gende rundstav, den yngre en efterligning. På den ældste gylden (nyopmalet)
fraktur (slutter med Petrus Breckling 1720—53), den yngste med versaler. I
S. Hjælpers kapel.
To lysekroner af messingblik, nygotiske, formentlig fra 1882. I skibets ø stfag
og i sydøstkapellet.
Sejerværk og kimermand. 1 S. Hjælpers kapel, i senere regnskaber36 betegnet
urhuset, står et sejerværk (fig. 21) fra 1600'rne med hammer til klokken i
tagrytteren og oprindelig i forbindelse med en lille »kimermand« på korets nord
væg over døren til kapellet. Det har jernrammeværk, som opad ender i smukke,
bredbladede volutter. Nyistandsat, med moderne lodder. Der findes ingen ur
skive på tagrytteren eller på bygningen, men 1610 og -15 »forfærdigede« Peter
Lüdicksen, urmager i Hoptrup en »Zeiger« i kirken8. Den lille kimermand 37
(fig. 20) er en barhovedet, langhåret vægter i halvlang kofte og pludderhoser,
ca. 30 cm høj, der nu ikke mere er i forbindelse med værket. Han holder en lille
hammer i højre hånd og en morgenstjerne i venstre; med hammeren har han
bearbejdet en lille klokke, der er anbragt i en S-formet, snoet jernstang og selvkrones af en smedejernsblomst. Vægter og klokkestang er anbragt på en halvpolygonal konsol. Vægteren er iført rød frakke, røde bukser og lyse, grå strøm
per. På konsollens underside fremdroges et stiliseret planteornament. Indskriften
i frisen: Klokken slaar etc. er ny, en gentagelse af en indskrift, der var malet
oven på det yderste lag maling (egetræsfarve).
†Ligbårer. I inventariet 186028 nævnes to gamle ligbårer. 1893 købtes bræd
der til ligvognshuset for 133 mk.6. Den gamle ligvogn, der må være omtrent fra
dette år, er endnu bevaret og af og til i brug. I udhus syd for kirken.
Klokker. 1) 16348, slagklokken i tagrytteren. »Anno 1634 haben Fridrich und
Hans von Alefelt der Kirchen Cliple Patronen diese Klocke giesen lassen«.
Smuk indskrift med store, klare versaler, hvert bogstav på sin lille, firkantede
plade, i dobbeltbånd under frise af naturalistisk grenløv. På legemet fire reli
effer: 1) Maria med barnet, 2) pesthelgenen S. Rocchus, i rustning, med lanse,
visende såret på sit lår, 3) Kristus-buste (i profil), 4) Mand med glorie, iført
knælang kofte og holdende kors med venstre hånd, men ved højre side; højre
hånd på venstre skulder (eller pegende?); ved fødderne utydeligt firbenet dyr38.
2—4) »Bochum 1871«. Støbestål, meget rustne. I klokkehuset på kirkegården.
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Fig. 22. Kliplev. Mindetavle over Catharina Ahlefeldt, †1587 (p. 1995).

1995

K. M. 1959

*Klokke (»seier«) 1472, med S. Hjælper-relief, nu i Kværs (p. 1960).
†Klokker. Så langt man kan følge regnskaberne8 tilbage, synes der at have
været tre klokker (1837 en stor og to mindre)7 i klokkehuset. 1675 fik klokke
støberen 214 rdl. for omstøbning af en klokke. 1733 sendtes den store klokke
til omstøbning hos Armowitz i Husum; den vejede før omstøbningen 945 pund,
efter 1325. 1774 omstøbte Kriesche den mellemste klokke, der fik følgende ind
skrift39; i frisen: »Mich hat gegossen Johann David Kriesehe in Eckernförde
Anno 1774«, på legemets ene side: »Kommt zum Beten und zum Singen, weil
Ihr meinen Klang hört klingen«, på den anden: »H. v. Thienen, Erbherr zu
Maasleben, Seegaarden und Ahretoft, königl. Landrath. — I. Klinker p. t.
Pastor zu Clipleff«, de sidste indskrifter under krone flankeret af engle. Omstøbt
1840 af Beseler, Rendsborg7. — På den tredie klokke, der ligeledes på grund af
en revne omstøbtes hos Beseler 18407, stod ifølge regnskaberne39 i frisen en
»ausländische« til dels ikke mere »kennbar« indskrift. — 1871 solgtes Armowitz's
og Beselers tre malmklokker til fordel for de nuværende stålklokker6.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 22) o. 1587, over Catharina, Fr. Ahlefeldt til »Sestermuhe«s
[første] hustru, sat af faderen, Henrik Rantzau, Johans søn, Danmarks konge
Frederik II.s statholder (vicarius) i Slesvig, Holsten og Ditmarsken, amtmand
(præfectus) på Segeberg, herre til »Bredenberch« i hans 62. år. Catharina var
født på Segeberg 1563 d. 13. dec. i den 5. time om morgenen, døde på Arthof
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1587 d. 25. maj, i den 9. time før middag, levede altså 23 år, 5 mdr., 13 dage og
4 timer. Lys, gullig kalksten, 59×116,5 cm; indskrift på latin med fordybede
versaler som tværskrift og herover, i forsænket frise de fire nærmeste anevåben
(skjolde i cirkelfelter) flankerende afdødes våben, der er det eneste i Danmark
forekommende eksempel på et kvindevåben, hvis mærker efter fransk-nederlandsk skik er indtegnet i en rude i stedet for i et skjold40. Spor efter maling af
ubestemmelig farve. I nordvestkapellets østvæg.
2) (Fig. 23) 1613, over Birgitte Ahlefeldt, med til dels fejlagtigt rekonstrueret
indskrift: »Anno 1580 Ist die Edle und viel tugenthafte Iungfrau Brigitha,
[Gregorii] v. Alefeldt's Tochter, im Herren enschlafen«; hun havde skænket
kirken 2000 mark lybsk, »von derre Rente diesen Predigtstuhl gemacht auch
sonste die Kirche gezieret und unterhalten«; hendes brodersøn »Gregorius von
Alefelt« lod denne tavle sætte til amindelse 25. april 1617(1). Det lille, enkle,
snedkrede epitaf med Memento mori i hængestykket og Ahlefeldts våben i top
stykket er gjort i Ringerincks værksted, idet »Henrich Bildenschneider zu
Flensburgh wegen eines Epitapfy Jungfer Birtien von Alefeldt zu ehren« etc.
1613 modtog 12 rdl. 6 sk., mens byfællen Hans maler samme år fik samme
beløb, »das er ietzgedachtes Epithaphium mit goldt, silber und andern farben
gezieret . . .«8. Rammeværket står nu med Hans malers til prædikestolens sva
rende partielle staffering. Ved sidste restaurering konstateredes, at der ikke
var ældre skrift under den nuværende fede fraktur, der ifølge sin karakter må
være fra 1800'rne. Den oprindelige indskrift må derfor antages at være afskallet
og rekonstrueret i sin nuværende, påny opmalede form. Epitafiet, der i over
ensstemmelse med sin indskrift oprindelig hang ved prædikestolen, er nu op
hængt på sydøstkapellets østvæg over døren til våbenhuset.
Gravsten. Kirken rummer syv gravsten over medlemmer af slægten Ahlefeldt;
de fem må være hugget (i samme værksted) i begyndelsen af 1560'erne, efter
at flere af slægtens mænd var faldet på Frederik II.s Ditmarskertogt 155941,
hvor Gregers førte et af hovedbannerne, der blev ophængt over hans kiste i
kirken42. De seks ligger i gulvet i det sydvestre kapel, de tre omgivet af delvis
bevarede egetræsrammer, hvoraf de to bærer den egentlige gravskrift; den
syvende sten (nr. 1), der oprindelig lå i nordvestkapellets gulv, er nu anbragt
op ad dettes sydvæg.
1) (Fig. 28) Frans v. Ahlefeldt. »Anno d(omi)ni 1559 de(n) 13. ivnii sterf de
erbar vnd veste Frans va(n) Aleveldt d[em] G[ott] g[nädig] s[ei]. — Ao 15 □
den □ starf d[e erbar vnd ve]l dogetsame v[rouw] Katrine va(n) Alevelt d.
G. g.«. — »Anno domini 1538 des mandages in den pasken starf de erbar Bendictes van Alevelt Frans sone d. G. g.«. Lysgrå, spættet kalksten, 269×159 cm,
med fordybede versaler, ægteparrets gravskrift i rammen langs stenens kanter,
Benedicts i kartouchen under billedfeltet, en laurbærblad-arkade båret af per-
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Fig. 23. Kliplev. Epitaf 1613, over Birgitte Ahlefeldt, †1580. Fra Ringerincks værksted (p. 1996).

spektiviske søjler, mellem hvilke står den rustningsklædte kriger og hans hustru
i enkedragt, begge frontale med hænderne sammenlagt foran brystet. Over dem
basunblæsende engel og skriftbånd med initialer: K G G M V E D R D I B ;
skriftbåndene i buesviklerne indeholder latinske sentenser. I hjørnerne er der
cirkler med våben for Ahlefeldt og Pogwisch. I nordvestkapellet (C. A. Jensen:
Gravsten nr. 276).
2) Gregers v. Ahlefeldt. »Anno domini 1559 den 21 iunii vorschede[n] in Godt
den Heren de erbar vnd erentveste Gregorivs van Anevelde deme G. g. s.«.
Lys, grå kalksten, 237,5×134 cm, indfattet i profileret træramme, 258×155,5
cm; gravskriften med reliefversaler (tom plads til enkens indskrift). Figursten
ret nøje svarende til nr. 1, både hvad arkaden og personerne angår, men uden
randskrift og hjørnecirkler. Også den basunblæsende engel under bueslaget går
Dunmarks Kirker, Åbenrå amt
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Fig. 24—25. Kliplev. Gravsten. 24, over Ditlev v. Ahlefeldt, †15[72] og hustru, †1560 (p. 1998, nr. 3).
25, over Gotfred v. Ahlefeldt, †1561 (p. 1998, nr. 4).

igen med skriftbånd, hvis initialer e r : V B P M P R Q V (P) A I. Herunder, med
fordybede versaler, Gregorii valgsprog: »Godt min trost allene de wert min
hulpher sin«. I buesviklerne to Ahlefeldtvåben courtoisimæssigt vendt. Om
hovedbanner, jfr. ovenfor. I sydvestkapellet (C. A. Jensen: Gravsten nr. 277).
3) (Fig. 24) Ditlev v. Ahlefeldt. »Ao 15□ den □ is in Godt vorschede(n)
de erbar vnd v. Detlef van Alevelde d. G. g. Ao 1560 den 17. martii is in Godt
vorscheden de e. vnd. veldogetsam v. Mette van Alevelde« [Ditlev døde 1572].
Lys kalksten, 236,5×134 cm, med fordybede versaler (mange indskrevne bog
staver) i randskrift; øverste (heraldisk) venstre hjørne afslået. Kvindetiguren
svarer nøje til den på de to foregående, men er svagt drejet mod ægtefællen.
Våbnerne under ægtefællerne er Ahlefeldt og v. Qualen; i hjørnecirklerne de
fire nærmeste aneskjolde. På den smukt udstyrede renæssancepilaster mellem
våbnerne, med løvemaske, i hvis ring et frugtbundt er ophængt, ses i nederste
kartouche stenhuggersignaturen H B. I sydvestkapellet (C. A. Jensen: Grav
sten nr. 278).
4) (Fig. 25 og 30) Gotfred v. Ahlefeldt. »Anno D(omi)ni 1561 . . . erentveste
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Fig. 26—27. Kliplev. Gravsten. 26, over Benedict v. Ahlefeldt, †mellem 1509 og 1513, og hustru,
(p. 1999 nr. 5). 27, over Johan v. Ahlefeldt, fl 580, og hustru (p. 2000, nr. 7).

Gotl'redes van Aleveldt d. G. g.«. Lys, grå kalksten, trapezformet (genbenyttet
unggotisk gravsten), 175,5×82—65 cm, med 14 cm bred egetræsramme (den
ene langliste borte), hvori indskriften med fordybede, sortmalede versaler. I
hjørnerne har været indlagt skjolde (af stuk?). I sydvestkapellet (C. A. Jen
sen: Gravsten nr. 279).
5) (Fig. 26) Benedict v. Ahlefeldt. »[A]nno 15□ den □ sterb de erbar
erentveste Bendictus van Alevelt d. G. g. Anno 15□ den □ . . . . . . I kartouche
forneden »Scio qvod redemptor etc. Iob 19.«. [Benedict døde mellem 1509 og
1513, fru Eibe, f. Rantzau, efter 1522]. Lys, gullig kalksten, 228,5×108,5 cm,
med 13,5 cm bred egetræsramme (ene langliste borte), hvori gravskriften med
stærkt forvitrede, fordybede versaler, til dels sortmalede. I skriftbåndet under
den basunblæsende engel fordybede initialer: V K V A V A V A. I sviklerne
våben for Ahlefeldt og Rantzau. I sydvestkapellet (C. A. Jensen: Gravsten
nr. 280).
6) Godske v. Ahlefeldt. »Ano 1566 den 7 november is de erbar vnd . . .ske
van Aneveldt in Godt dn Heren salig entslapen den Godt genedich si«. Lys, grå
127*
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Fig. 28. Kliplev. Detalje af gravsten over Frans v. Ahlefeldt, †l559, og hustru (p. 1996, nr. 1).

kalksten, 229×131 cm, med reliefversaler i randskrift. Billedsten med rustningsklædt, lidt til venstre drejet, ung mand i arkade, hvis pilastre er riflede;
på buens sider ligger to basunblæsende engle; fire aneskjolde i hjørnecirkler. I
felt under afdøde religiøs indskrift med fordybede versaler. Medtaget og for
vitret. I sydvestkapellet (C. A. Jensen: Gravsten nr. 577).
7) (Fig. 27 og 29) o. 1580. Johan v. Ahlefeldt. »Anno 1580 den . . . ist der edele
erbar vnd erentveste Iohan van Alefelt s. Gregorivs soene arfgeseten tho Zegarde salich in Christo entslapen vnd einen soene nagelasen. Got vorlene . . .
eine frolicke vperstandinge.« Lys, grå kalksten, 271×162,5 cm, med fordybede
versaler i kartouchefelt forneden på stenen (plads til enkens personalia). Figur
sten med fra de foregående afvigende skema. Over det knælende ægtepar deres
fædrene våben (Ahlefeldt og Rantzau) og på de to små tavler herunder, bag
korsstammen, afdødes navne, hendes »Margrete Rantzow«. Under tavlerne pri
mitive relieffer af to borge; 16 anevåben. I en lille kartouche over korsets Inri
ses et sammenskrevet HS, næppe stenhuggersignatur, men Jesumonogram.
Noget medtaget og forvitret. I sydvestkapellet (C. A. Jensen: Gravsten nr. 582,
jfr. II, 66).
8) O. 1791. Nicolai Hinrich Siebeth, i 25 år inspector for de højadelige godser
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Fig. 29—30. Kliplev. Gravstensdetaljer. 29, af sten nr. 7 (p. 2000). 30, af sten nr. 4 (p. 1998).

»Seegaarden und Ahretofft«, f. på godset Winning i Østangel 31. marts 1695,
d. i Clipleff 11. marts 1768. 73 år mindre 20 dage. Herefter »Sprych. Sal. 16, 31:
Graue Haare sind eine Krone« etc., samt Margaretha Elisabeth Siebethen, f.
Fischern, f. i Schleswig 11. nov. 1706, gift 11. aug. 1747, d. i Clipleff 11. jan.
1791, 85 år og 2 mdr., efterfulgt af »1. Tim. 5,5. Das ist eine rechte Wittwe«etc.
På feltets nedre kant små initialer: A H B over dobbeltkryds, stenhuggersig
natur for Andreas Hinrichsen Bildhauer (sml. solur p. 1979). Rødbrun kalksten,
184×132,5 cm, med fordybede versaler (gravskrifterne), store skønskriftsbogstaver (navnene) og kursiv (skriftstederne). Tværriflet ramme om felt med
æselryghjørner og i de her udsparede felter stiliserede blomster. Sikkert fra
samme værksted som indskriftstenen p. 1978. I korets sydvæg, vestligste fag.
Begravelser. Under kapellerne i syd og nord, længst mod vest, findes murede
gravkrypter, ved trapper i forbindelse med henholdsvis kapellet østfor og med
skibet. Begge er nu utilgængelige.
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Sydvestkapellets krypt 43 ligger under kapellets vestfag og overhvælves af fire
hinanden skærende tøndehvælv båret af en 60×60 cm midtpille. Rummets
udstrækning i øst—vest er 6 m, i nord—syd 4,6 m og største højde 1,9 m; i syd
er der to lysåbninger og i øst en 1,07 m bred trappe, som udmunder i sydøst
kapellet. Materialet er munkesten i krydsskifte.
Ifølge beretning 1927 stod her fire voksne kister og tre barnekister. De to
store havde afvalmet sadeltagslåg; den ene var betrukket med sort stof og
uden beslag, den anden læderbetrukket med messingbeslag. Indskrift med søm
på låget: »Fraw Anna von Ahlefeldt geborne Sehestedin — Anno 1662 den 2.
November« [gift med Johan v. Ahlefeldt, d. 1662]. Versaler. De to øvrige voksne
kister havde fladt låg, den ene var fløjlsbetrukken, den anden læderklædt og
med blybeslag (rest af monogram, muligvis fra 1700'rnes beg.?) — Børnekisterne var af samme form som det førstnævnte kistepar, men helt messingklædte, med »udhugne« kant-ornamenter, kors på låget og malede indskrifter.
De rummede børn af ovennævnte Johan og Anna Ahlefeldt.
Nordvestkapellets krypt, der ligger under kapellets vestfag, er overhvælvet
med et tøndehvælv (længdeakse ø—v), har indvendig, rundbuet glug i nord
væggen, nær østvæggen og i syd en tøndehvælvet korridor, som er ført til
hvælvet med en stikkappe og i syd ender i en ligeløbet murstenstrappe til skibet,
Munkestensgulvet har seks tværgående (n—s) helsten brede »ribber« beregnet
til at stille kisterne på. Vægge og hvælv er tyndt pudsede med spor efter
hvidtning.
I krypten står nu kun tre inderkister, mens de forrådnede stumper af yder
kisterne ligger i et hjørne, alle tilsyneladende af eg, der dels har været beklædt
med læder, dels med fløjl og trukket med guldgaloner fastholdt af rundhovedede
bronzesøm. Indvendig har trækisterne været klædt med tyndt, vistnok påkli
stret lærred. Sammesteds ligger en del hanke af den almindelige, rundede type,
der bruges både i renæssance- og baroktid, desuden en renæssancehank med
retkantede hjørner; endvidere en del kistebeslag med Ahlefeldt-våben, et enkelt
Rantzau (Catharina, d. 1587, jfr. epitaf nr. 1) samt Blome, hvis hjelmtegn er
flankeret af DV A. (Dorothea f. Blome, d. 1623). På et Ahlefeldt-våben flan
keres hjelmtegnet af G V A (?).
De tre inderkister er alle af bly, de to trapezformede (henholdsvis ca. 173×
50—37 og 46—35 cm høj samt 178×53—38 og 46,5—39 cm høj, den sidste
uden låg); den tredie er dannet efter legemet, med særligt, rundt hovedrum og
smal, trapezformet del til legemet, i alt 195 cm lang; på denne ligger et bly
hjerte, 20 cm højt og ca. 8 tykt44, oversiden i ældre tid delvis opklippet af
nysgerrige personer. I kisten ses en del jordagtig masse og knoglerester, i de
andre kister ligger tilfældige knogler, mindst to kranier i hver, hulter til bulter.
I krypten ligger rester af et sortmalet brædt med hvide versaler: »Hodie
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Mihi Kras tibi« (»idag mig — i morgen dig«) og »Der Todt e. . . heiligen ist n . . .
Herrn«.
Kirkegårdsmonumenter. På den gamle kirkegård omkring kirken:
1) O. 1841. »Hier ruhet I. H. Mylord, geb. d. 13. Oct. 1786, gest. d. 23. Feb.
1841«. Fordybet skriveskrift på lille, oval marmorplade indsat i afbanet granit
sten. Ligger mellem stræbepillerne på skibets vestmur.
2) O. 1844 ell. 1852. »Gustav Friderich Güntzel, geb. d. 11. Iuli 1796, gest. d.
31. März 1844. — Dorothea Iohanna Güntzel, geb. Dreyer, geb. d. 25. Mai
1794, gest. d. 13. März 1852«. Fordybet skriveskrift på rektangulær marmor
plade, indsat i granitsten. Oprejst, syd for vestre sydkapel.
3) O. 1845. »Anna Catharina Asmussen, födt d. 10. Aug. 1825, döde d. 30.
Novbr. 1845«. Herefter vers. Fordybet skriveskrift i rektangulær marmorplade,
indsat i granitsten tilhugget som ramme. Ligger ved siden af nr. 1.
4) O. 1853. »Asmus lessen, födt i Lundtoft d. 2. Iuli 1819, död sammesteds
d. 9. Sept. 1853«. Herefter vers. Fordybet fraktur (navnet) og skriveskrift i
rektangulær marmorplade, indsat i klassisk sandstens-stele. Står ved siden af
nr. 3.
Støbejernskors. 1852. På den ene side: »Her hviler Catharina Asmussen, fød
Korsholm, fød d. 25. Octbr. 1793 i Flensborg, død d. 16. Novbr. 1834 i Kliplev.
1. Cor. 13. v. 8. Kierligheden affalder aldrig. — H. K. Asmussen, fød d. 13.
Octbr., død d. 30. Novbr. 1834.« På den anden side: »Ies Asmussen, Degn i
Kliplev, fød d. 29. Marts 1797 i Holebül, død d. 27. Iuli 1852 i Kliplev.« For
neden på den ene side engel med nedadvendt fakkel, støttende venstre albue
til høj vase. Forneden på den anden side: »N. Iepsen, Flensburg«. Reliefkursiv
og fraktur. Sydøstligt for koret.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Kliplev præstearkiv: C a 1 . 1607—1830. Kirkeregnskabsbog. — Ca 2.
1831—1905. Kirkeregnskabsbog. — 1700—10. Holbøl kirkebog. — Åbenrå provstearkiv:
1850—1918. Sager vedr. de enkelte sogne. Kliplev. — Åbenrå amtsarkiv: Sager til journal
for Årtoft og Søgård godser samt visitatorialsager fra Kliplev sogn 1855 nr. 3, 1857 nr. 42,
1863 nr. 38 og 54, 1864 nr. 10. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 14—18. V. B.
nr. 17. Die Kirche zu Klippleff. — Søgård og Årtoft godsarkiv. X Kirker og Skoler: 1607—
1906. Kirkeregnskabsbøger fra Kliplev. — 1704—1876. Kirkesager. — Se i øvrigt arki
valier for Åbenrå provsti i almindelighed p. 1667. — Præsteindberetning ved J. Klinker
12. dec. 1808 (NM). — Chronik der Kirchengemeinde Klipleff 1900 ff. (ved embedet).
— Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen
1910, Niels Stenfeldt (Søgård samt kirken) [mel. 1916 og —21], Poul Nørlund 1927,
P. Kr. Andersen 1956—57 (istandsættelse af inventar) og Olaf Olsen 1958 (fundament af
†vesttårn). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1956 og 1959
og Hans Henrik Olrik 1956.
Opmålinger ved Holger Mundt og Ebbe Clemmensen 1949 samt 1952—55.
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Haupt I, 37 ff. — P. H. Moos: Klingpungen i Kliplev Kirke, i SJyM. 1924, p. 62.
Samme: Fattigblokken i Kliplev Kirke, i SJyM. 1925, p. 88 ff. Samme: Kirkeuret i
Kliplev Kirke, i SJyM. 1930—31, p. 187 f. — S. H. Zachariassen, i Den nordslesvigske
Kirke II, 200 ff. — H. V. Gregersen: Det tyske gudstjenestesprog i Kliplev, i SJyM.
1955, p. 125 ff.
1 Jfr. Diplomatarium danicum 2. rk. I I I ,
nr. 139 og 170 og Acta processus litium,
1932, p. 298. 2 Jfr. H. V. Gregersen: Messe og Marked, Struer 1955, med noter p. 113.
3 LA. Åbenrå. Tønder kirkevisitatorium (aflev. fra Kiel) C VI 2, nr. 676. 1621—1800.
Betr. die Kirche zu Tinglef og A. D. Jorgensen: Historiske Afhandlinger IV, 1899, p.
382; jfr. tillige Uge kirke p. 1845. 1 Joh. Fr. Hansens vollständigere Staatsbeschrei
bung des Herzogthums Schleswig, Flensburg 1770, p. 512; jfr. Arends III, 97. 5 Trap:
Slesvig, II, 357. 6 Kliplev præstearkiv: Ga 2. 1831—1905. Kirkeregnskabsbog. 7 So
gård og Årtoft godsarkiv. X Kirker og skoler: 1704—1876. Kirkesager. 8 Kliplev
præstearkiv: Ca 1. 1607—1830. Kirkeregnskabsbog. 9 Elna Møller: Tømrede klokke
huse, 1960, fig. 16, jfr. også SJyAarb. 1941, p. 191 f. 10 Tagbrædderne er sidst fornyet
1959. 11 Elna Møller op. cit. p. 27. 12 Den fuldstændige indskrift, der af en blytækker
er indridset i en 23,5× 58,5 cm stor blyplade, lyder: »D. K. TURM. G. B. 1436 ZU Clipleff 1636 [rettet til eller fra »1736«] geDekt 22 (?) BeSchlagen unter Regnung von Tihn,
Erb Herr von Moslebn und Segar, Landt Radt 1782 vor Gezetste Obrigkeit den Herrn
inspecktoer Römer Herrn Pasttor Klincker Iuraten Hr. Nis Claussen und Thomas lessen
und Iohan Friderich Möller von EckernFördt Christen Matthiessen Bleydecker in Bülderup Ret«. I de skriftlige kilder er der overalt skelnet nøje mellem klokkehus og
tårn/kirketårn (dvs. tagrytter), hvilket også gælder tiden o. 1782, da det i indskriften
ovfr. nævnte arbejde udførtes. Det er derfor lidet sandsynligt, at det her omtalte »Turin«
kan være identisk med klokkehuset, selv om en indberetning fra o. 1920, på hvilket tids
punkt blypladen også stod bag alteret, meddeler, at pladen skal have siddet på en bjælke
i klokkehuset. Men hvis indskriften ikke vedrører klokkehuset, der muligvis aldrig har
været blytækt, må den gælde en tagrytter, og hvis dens første del med årstallet 1436
overhovedet har sin rigtighed, kan der kun være tale om skibets ttagrytter. Er dette
rigtigt, så må dette »kirketårns« opførelsesår (?) i tidens løb være blevet knyttet sammen
med dens middelalderlige afløser, korets tagrytter, der i så fald må have fået sit blytag
fornyet 1782. Årstallet 1636, der er rettet til eller fra 1736, skulde da også gælde korets
tagrytter. 13 Den sidste blev tilmuret 1956. 14 I arkadens vestvange ses nu kun en
enkelt fals, men overhuggede sten tyder på, at mindst een fals er forsvundet. Disse false
får kun mening, når de opfattes som levn af syddøren. 15 Stenstorrelse ca. 28× 14× 8,5
cm. 16 Et sikkert vidnesbyrd om trappens forhold til det forsvundne tårn må kunne
skaffes gennem en undersøgelse af sammenstødet mellem murværket i trappehuset og
tårnarkadens tilmuring, men en sådan undersøgelse hindres af en nyopsat, elektrisk
målertavle. 17 Undtagelsen er Gregers Ahlefeldt (†1617), der er gravsat i Flensborg
S. Nikolaj kirke. 18 1487 nævnes Claus Ahlefeldt sidste gang, og 1492 skrev sønnerne
sig til Sogård (L. Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie, 1897—1912, I, 62 og I I I , 122).
19 Det østre hus derimod beboedes af broderen Joachim (der dog i sin egenskab af ærkedegn mest opholdt sig i Slesvig). Den fuldstændige deling af borggården ved en høj mur
parallel med de to flø je, som kendes fra den Rantzauske tavle (se Vilh. Lorenzen: Rantzauske Borge og Herresæder i 16. Aarhundrede, 1912, p. 58) synes således ikke umiddel
bart at kunne sættes i forbindelse med Jorgen og Benedicts boliger. Muren er dog et godt
symbol på den ufred mellem de to Halvsøgårdes nærbeslægtede ejere en ufred, som
vedligeholdtes, indtil gårdene påny samledes under een ejer 1662 (sml. II. V. Gregersen:
Messe og marked, Struer 1955, p. 10 ff.). 20 Åbenrå provstearkiv: 1850—1918. Sager etc.
21 Under Gethsemanemaleriet skimtes store, tykt malede versaler: ». . .bet ihr mit Pasaunen . . . oret mit Psalter . .«. 22 Kunstdenkm. Flensburg p. 159. 23 »Under den
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indvendige Restaurering af Kirken (1882), som lededes af P. Callesen fra Aabenraa som
Architekt, fungerede Pastor G. Carstens. Kirkeældste vare følgende: Mathias Carstensen
i Kliplev, Nis Peter Jacobsen paa Kliplevmark, Jacob Nis Brodersen i Lundtoft, Peter
Christian Hansen fra Perbøl. Malerarbejdet udførtes af R. Clausen i Aabenraa«. 24 LA.
Åbenrå. Holbøl kirkebog 1700—1710; jfr. SJyAarb. 1941, p. 194 f. 25 Og præsten fort
sætter: »Sonsten hat Sie Zum Patronen den Heiland Jesum, S. Salvator, Danice: Sanct
Hielper genannt, dessen Bild grosse Wunder sol verrichtet haben. Derowegen grosse walfahrten stets dahin angestellet gewesen, auch jährlich wnterschiedl. grosse öffentl. Mes
sen. daher wir noch daselbst 2 Jahr-Marckte iährlich haben, eins 14. Tage vor May-Tag;
eins 14. Tage vor Michaelis. In einem alten Buch bei Carsten auf Kilss-Eng bei Flens
burg hat Herr Nic. Jebsen Pastor in Alby in Angeln folgendes recept geschrieben gefwnden:
wenn deine Bäwme unfruehtbahr sein, so brauche nachfolgende Salbe etc. addita erant
species; Wenn aber das nicht helfen wil, so helffe der Sanct Hielper in Clipleff«. Redak
tionen skylder professor ved Københavns Universitet, Peter Jørgensen, tak for læsningen.
— Muligvishartavlenda, somantaget af Sv. Zachariassen (i Den nordslesvigske Kirkep. 204)
været en pendant til den sjællandske Boeslundetavle (jfr. DK. Soro p. 759) fra o. 1450, nu en
af Nationalmuseets største skatte. 26 Åbenrå landrådsarkiv: V. B. nr. 17. Die Kirche
zu Klippleff. 27 Ses på f o t o fra 1900 i NM. 28 Åbenrå amtsarkiv: sager til journal for
Årtoft og Sogård godser samt visitatorialsager etc. 29 Skamlerne stod tidligere på hen
holdsvis nordre og søndre side af alteret, og altergæsterne modtog brødet ved den nordre
skammel, hvorefter de gik bag alteret og knælende modtog vinen ved den søndre skam
mel; jfr. bl.a. Rabsted, Tønder amt p. 1590. 30 Brev af 10. okt. 1924 (NM) fra pastorindo Martha Moos, Kliplev. 31 Sml. f.eks. Bredsted, Kr. Husum og Klixbol, Kr. Südtondern. 32 Anton Heimreich Walther: Schleswigsche Kirchen Historie, Schleswig 1683,
p. 159 f. 33 Jonas Hoyer: Bericht von dem Fürstenthum Schleswig, i O. H. Moller:
Beytrage zu Civil- Kirchen- und gelehrten Geschichte der Königl. Dänisch. Stadt Flens
burg, Flensburg 1707, p. 10. Pastor Samuel Nissen i Holbøl omtaler som nævnt p. 1982
S. Hjælper i sin kirkebog 1710 (jfr. n o t e 24 og 25). 34 SJyAarb. 1941, p. 185 f. 35 SJyM.
1924, p. 62. 36 1841 og 1866 ( n o t e 7), 1873 ( n o t e 6). 37 En lille »Uhrschlagmänlein«
findes i Garding kirke (Kunstdenkm. Kr. Eiderstedt fig. 138). 38 Klokken utilgængelig,
men sognepræst Sv. Zachariassen har venligst stillet en del ældre amatørfotografier til
redaktionens rådighed. 39 Citeret under 1841 (note 0). 40 C. A. Jensen: Gravsten II,
39 og kat. nr. 583. 41 Samme I, 191 ff. 42 SJyAarb. 1889, p. 8. 43 Kendt fra ældre
indberetn. og en målskitse ved murmester L. Damm, Kliplev, foretaget i forbindelse med
den sidste restaurering (J. nr. 2(52/59). 44 Jfr. tilsvarende kiste med hjerte, 1079, i
Roskilde Vor Frue (DK. K b h . A m t p. 93 og fig. 30).

E. M. 1956

Fig. 31. Kliplev. Klingpung 1742 (p. 1993).
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†BJERNDRUP KIRKE
KLIPLEV SOGN LUNDTOFT-VIS HERREDER
irken, om hvilke marknavne som Kirkebol og Præsteeng minder, nævnes 1462
samme bispetiende som Kliplev (3 mrk.)1. I Slesvigbispens cathedraticumliste
p. 1718) fra 1509 står den med en afgift på 6 skilling lybsk (mens Kliplev svarede
Endnu 1523 omtales kirken2; men ifø lge et af Zacharias v. Widing år 1600 trykt
hedder det:
»Demnach mit Franz dem Bruder sein
Christlich bedacht und gworden ein
Zu machen von Kirchspielen zwein
Berndorff und Klypleff ein Gemein.«

K

med
(jfr.
12).
digt3

Da Gregorius og Frans Ahlefeldt begge døde 1559, må sognesammenlægningen være
sket for dette år og Bjerndrup kirke nedbrudt.

Så fuldstændigt forsvandt kirken, at man op til vore dage end ikke kunde
påvise stedet for hverken kirke eller kirkegård. Men ved en kældergravning i
gården Bjerndrup art. 6 m. fl., syd for kroen, viste det sig, at skeletter og
kranier i mængde lå lige under stuegulvet, og gården, som fra gammel tid er
kendt under navnet »kapellet«4, må da ligge på kirkegårdens grund.
Til kirken er henført en romansk fontefod af granit, nu opstillet i Åbenrå
S. Nicolai kirke (p. 1699), samt — mere tvivlsomt — en rå granitfontekumme
i gården Bjerremark (Ubjerg sogn, Tønder amt)5.

KILDER OG HENVISNINGER
Brev fra H. Jørgensen 20. sept. 1929 ( N M )
indberetning 1954 ved Olaf Olsen.

vedr. kirkens beliggenhed. Museums-

1
Quellensammlung VI, 208, 260. 2 H. N. A. Jensen: Udsigt over Bispedommet
Slesvigs gamle Omfang og Inddeling, i Annaler f. nord. Oldkynd. og Hist. 1849, p. 352.
3 Jensen: Statistik p. 1438 f. (noten). 4 Jydske Tidende 22. okt. 1954. 5 Smst. 23—24.
okt. 1954.

Fig. 1. Holbøl. Ydre, set fra sydøst.

H. M. 1958

HOLBØL KIRKE
L U N D T O F T - V I S HERREDER
irkens værnehelgen er — trods pastor Samuel Nissens gisninger1 i de ofte nedenfor
citerede kirkebogsoptegnelser — ukendt (jfr. †sidealtertavle nr. 2). — Om kirkens
forhold i middelalderen vides kun, at cathedraticumafgiften (jfr. p. 1718) var 12 sk. lybsk.
Efter reformationen havde kirken samme tilhørsforhold som Uge (p. 1845). Ifølge de
Nissenske optegnelser skulde der i katolsk tid have været tre munke i Holbøl2, en til
hvert af de tre altre i kirken, og efter reformationen skulde der også have været en
diakon i Holbøl, om hvilken Nissen med nogen tvivl udtaler, at den havde været hoved
kirke for Kliplev.

K

Kirken ligger på en lav banke omtrent midt i by og sogn. Den i østhjørnerne
afrundede kirkegård er stærkt udvidet mod vest 19083 og nordvest 19224. Den
østre del hegnes af kampestensdiger, udvidelsen mod vest af kløvsten i cement.
I østdiget er der en køreport og fodgængerlåge med nyere gitterfløje mellem
betonstolper, i syddiget en tilsvarende indgang og i sydvest en gitterlåge af
smedejern fra forrige århundrede. 1683 blev tagene omtækket på østporten
samt den store og lille port5.
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Et fritstående klokkehus 6 (fig. 3-4) fra 1753 (1750?), af eg, er placeret ud for
skibets østende og nær syddiget. 1753 betalte kirken efter akkord 314 mk. for
nyt egetræ til klokkehuset og 104 mk. til fire tømmermænd for arbejdet med
samme; et par mindre beløl) til smed og blytækker vedrørte antagelig også
dette hus5. På midtstolpen er der indhugget årstallet 1750, PHS, tre-fire N'er
(samt muligvis et M), og da disse initialer kan dække over de fire tømmermænd
og smeden7, er det muligt, at arbejdet blev udført 1750, men på grund af kir
kens dårlige økonomiske forhold først betalt to—tre år efter. — Fra et ældre
†klokkehus, der er omtalt 16835 (i forbindelse med nytækning) og senere8,
stammer antagelig den svære kampestenssyld og flere kopbånd. Bortset fra
hovedformen og det åbne klokkekammer er bygningen ikke synderligt traditionspræget. De otte højstolper hviler på syldstokke, selv om der under hver
af dem er en meget stor kampesten. Midtstolpen, der har samme højde, står
formentlig på en sten, men denne er skjult under pikstensbrolægning. Væggenes
bræddebeklædning er lodret (een på to) indtil underkanten af det lave klokkekammer, der har et brystværn af vandrette brædder (på klink). Pyramidetaget,
som vel tidligere har været klædt med spån eller bly, fik i ny tid zinkplader,
som sidst i 1950'erne blev udskiftet med tagpap. Der er kun gulv i klokkekammerets vestre halvdel, hvor klokken er ophængt. Huset er tilgængeligt gennem
en dør i østvæggen. Om vindfløj, se p. 2012.
Kirken består af kor og skib fra romansk(?)-unggotisk tid samt et våbenhus,
der formentlig er sengotisk. Orienteringen har afvigelse til syd.
Det ret langstrakte kor og det meget brede, korte skib, hvis mure konver
gerer stærkt mod vest, har både i middelalderen og senere været genstand for
så omfattende istandsættelser, at det er vanskeligt at fastslå byggematerialer
nes oprindelige fordeling. Hele bygningen står på en granitsokkel (p. 1716, fig.
40—42), som under koret og skibets store, østre del har attisk profil; under
skibets vestre trediedel, fra godt en halv meter øst for dørene, har soklen der
imod en enklere profil, i reglen hulkant med en rille under. Koret, skibets syd
mur og det vestligste stykke af nordmuren er antagelig fra første færd opført
af rå kamp med hjørnekvadre (ses i skibets sydøsthjørne), mens skibets nord
mur i øvrigt fra og med østhjørnet er af munkesten i munkeskifte, og her er
der næppe tale om en istandsættelse, således som tilfældet er med korets ø st
gavl (sml. p. 2009). Muligvis er kirken først blevet fuldendt i 1200'rnes anden
halvdel; herpå tyder i alt fald den eneste bevarede enkelthed, den tilmurede
norddør9, som er af senromansk-unggotisk type med rundbuet lysning i spids
buet spejl. Syddøren er udvidet, men dens indre, rundbuede teglstensoverdækning er vistnok gammel. Dørene sidder i den del af skibet, der har det enkle
sokkelprofil, og det er vel sandsynligt, at byggeriet er gået i stå efter opførelsen
af koret og skibets sydmur (hen til døren), således at alene koret har kunnet
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Fig. 2. Holbøl. Plan 1:300. Målt af John Petersen 1958.

benyttes i en lang periode. Korets murhøjde over soklen er ca. 5 m, og skibets
har været noget lignende indtil 1781 (sml. p. 2011).
Ændringer og tilføjelser. På et ret tidligt tidspunkt, formentlig o. 1300—50,
blev korets østgavl og de tilstødende dele af flankemurene omsat i gule munke
sten med svagt indtrykket, glat fuge. Der er ikke bevaret nogen mindelse om
en apsis, og årsagen til ommuringen var antagelig den udskridning, der er fort
sat op til vore dage. Gavlen fik ved denne lejlighed et svagt spidsbuet vindue
med smige karme samt ydre og indre fals; karmsmigene er muret af almindelige,
retkantede sten, og derfor har falsene et spidsvinklet tværsnit; vinduessålen er
aftrappet. Den samtidige taggavl prydes af et korset kors.
Korets krydshvælving må være fra 1400'rne og vel snarest fra sidste halvdel;
den hviler på falsede vægpiller, spidse skjoldbuer og retkantede kvartstensribber, der mødes om en diagonaltstillet slutsten. Kapperne er ret stærkt ind
skåret, uden overribber. To hvælvkapper har huller for klokkereb. Triumf
buens nuværende form er sikkert fra samme tid som hvælvingen.
Det lave våbenhus 8 foran skibets syddør er som resten af kirken stærkt flikket, men det indeholder tilsyneladende middelalderligt murværk af munkesten;
nyere er soklen af banet kamp, falsgesimsen og den glatte gavl samt dør og
vindue. To granitkvadre nederst i gavlen har indhuggede årstal, 1779 og 1840,
der antagelig refererer til kirkeistandsættelser i almindelighed (sml. nedenfor).
I pastor Paul Sommers optegnelsesbog5 er der under 1664 opført, at kirkens
overdel er »eingefallen«, hvorved de fleste bjælker er gået i stykker, men at den
genopførtes samme år. En senere kilde10 oplyser, at fem fag af kirkens overdel
styrtede ned i året 1662 den 24. januar mellem klokken 8—9 aften og angiver
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Fig. 3a-d. Holbøl. Klokkehus 1:100. a og d, snit
set mod henholdsvis vest og nord; b, nordvæg;
c, plan forneden i bygningen (de prikkede linier
angiver et plan ved højstolpernes øvre ende).
Målt af J. Blache Holm 1959 (p. 2008.)

som årsag, at man i mange år havde ladet bygningen forfalde11. Hændelsen
satte gang i et omfattende restaureringsarbejde5, der strakte sig over adskillige
år. Loftet blev »lagt« af træ, som Frid. von Ahlefeldt anviste i Kværs skov; en
pille ved vestgavlen fornyedes 167312, skibet fik 1689 og 1692 nyt pandetag
(teglsten) i nord og syd, og 1693 vedtoges det, at kirken skulde istandsættes
indvendig5.
1772 var kirkens tilstand påny så slet, at den truedes af sammenstyrtning;
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Fig. 4. Holbøl. Blik op gennem klokkehus (p. 2008).

E. M. 1958

endnu 1777 var den af general-visitationen seks år tidligere givne befaling om
reparation ikke efterkommet13. Først 1781 gennemførtes en hovedistandsæt
telse14, og det var antagelig ved denne lejlighed, man fjernede skibets østre
taggavl samt forsynede det med en muret gesims af små, gule sten og det nu
værende tagværk, hvor der i et hanebånd er indhugget 15. aug. 1781. Det lader
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sig ikke umiddelbart afgøre, om bjælkerne stammer fra denne eller den fore
gående istandsættelse, men loftsbrædderne må i alt fald være oplagt 1781, thi
179415 vedtoges det, at loftet, som var lavet af nyt for nogle år siden, skulde
males (muligvis den blå farve, der ligger under dekorationen fra 1913). Sam
tidig blev det bestemt, at »kunsterfarne« folk skulde syne vestmuren og be
stemme, hvorledes den med mindst mulige omkostninger skulde sikres mod
den »befrygtede« fugtighed; 1702 blev der købt kampesten til vestenden5, som
ifølge kirkebogen12 istandsattes to år efter. 184015 blev vestgavlen ombygget
påny (jernankre), denne gang med kløvede kampesten udvendig.
†Tagrytter(?.). Da der ikke i korets tagværk ses spor efter klokkens ophæng
ning (se klokkerebshuller i korhvælving p. 2009), er det sandsynligt, den har
haft plads i en lille †tagrytter.
Tagværker. Koret har et egetagværk med to lag hanebånd og lodrette spærstivere; dette tagværk er næppe det oprindelige, men det er ældre end hvæl
vingen og muligvis samtidigt med korgavlen. Skibets tagværk er som nævnt fra
1781, men enkelte ældre egespær viser en konstruktion svarende til korets.
Kirken står hvidkalket med undtagelse af den vestlige kampestensgavl fra
1840. Skifertaget og de rundbuede jernvinduer stammer fra en istandsættelse
1859—6016; indtil da var koret tækket med bly, skibet med tagsten15. På
våbenhuset ligger der zinkplader. En støttepille på korets nordside er af små sten
som arbejderne fra 1781, mens to piller mod korets gavl er opsat 1958. I forbin
delse med en restaurering 1957—1958 (arkitekt Esben Klint) blev gulvene for
nyet, af træ i stolestaderne og ellers af gule lerfliser. Bjælkeloftet står med en
malet dekoration fra 1913 (A. Wilckens), gotiserende ranker på brædderne og
skablonerede mønstre på bjælkernes undersider.
Solur fra 1698, af grå kalksten, med reliefhuggede timetal og fordybede
initialer N P H, der står midt i årstallet; på våbenhusets gavl.
Vindfløj, hane med stor, gennembrudt hale, over kugle, formentlig den
kobberhane til klokkehuset, som kobbersmed Schau, Flensborg betaltes for
179915; på klokkehuset, †Vindfløj. Natten til d. 27. febr. 1714 blæste hanen på
klokkehuset ned i en stærk storm17.
KALKMALERIER
Korets vægge og hvælv dækkes af kalkmalerier, der blev afdækket og restau
reret hårdt af A. Wilckens 191318. Fra tiden for hvælvslagningen (p. 2009) hid
rører en minuskelindskrift: [ m a ] r i a i h s ( ? ) , der står på østsiden af triumfmuren
og er delvis skjult af hvælvingens skjoldbue.
Fra o. 1500—25 er en dekoration, der dækker vægge og hvælv, rankeslyng
med småfrugter og store kolbeblomster samt i ø stkappen tillige en domme-
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Fig. 5. Holbøl. Kalkmalerier i korets østkappe (p. 2012).
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dagsfremstilling, som har meget nære slægtninge i flere af Åbenrå og Sønderborg
amters kirker19. Rankeslynget på østvæggen og på undersiden af skjoldbuerne
er lettere og typologisk lidt ældre end rankeslynget i øvrigt; en avisartikel20
fra restaureringstiden taler derfor om to perioder, men eftersom disse to ran
keformer forekommer side om side i adskillige af de nævnte paralleller, er der
formentlig kun tale om een periode. Dommedagsfremstillingen, der ligesom
kolbeblomsterne er holdt i gule og rødbrune nuancer, mens rankerne er grønne,
viser Kristus på regnbuen mellem himmelborgen og helvede og med Maria og
Johannes Døberen som forbedere (fig. 5); dommedagsfremstillingen i Holbøl
har en nøje parallel i Flensborg S. Johannes' kirke, på skibets østligste hvælv
kappe21. I korbuens ranker to indvielseskors. — Rankeslynget er af Wilckens
ført ind i de nyere vinduer, og derudover har han taget sig den frihed at an
bringe provincialkonservator, prof. dr. Haupt (med afbankningshammer) og
kirkens daværende præst P. Andersen i tysk præsteornat i hver sin blomst på
syd- og nordvæggen samt på østvæggen en stor restaureringsindskrift18.
Fra tiden henimod 1700 er en præsterækketavle i nord, malet efter at de sen
gotiske malerier var blevet overhvidtet. Præsterækken, hvis yngste årstal er
Danmarks Kirker, Åbenrrå amt
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Fig. 6. Holbøl. Indre, set mod ø st.
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1702, er anbragt i et cirkelfelt med ramme af storakantus. — Samtidig med
denne tavles udførelse skal koret have fået en †kalkmalet udsmykning med sorte
ranker20. Disse malerier samt andre, der smykkede skibets vægge, heriblandt
de tolv apostle 20 på nordvæggen, blev med den nedennævnte undtagelse overhvidtet 1913. På triumfmurens vestside er der omkring korbuen malet et teglstensstik og over dens søndre del en fugl (sml. fig. 6), der kan være samtidig
med korets minuskelindskrift.

INVENTAR
Inventaret har i en årrække været under restaurering (døbefont og stolestader fornyet)
med prøveafdækninger på prædike- og præstestol. Af gammelt inventar er i kirken be
varet sengotisk altertavle og korbuekrucifiks, en landlig renæssanceprædikestol med
himmel, samt præste- og degnestole fra 1700. En fontehimmel i akantusbarok er nylig
reddet fra våbenhusloftet, hvor en empirefont frister sin skæbne sammen med ældre
salmenummertavler m.m.

Alterbord, middelalderligt, muret af kampesten, 92 cm fra korets østvæg, nu
delvis skalmuret og tykt pudset, 130 cm højt over gulv, ca. 180 cm langt og 117
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Fig. 7. Holbøl. Altertavle (p. 2015).
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dybt. I bordets overside en råthugget kvadersten med helgengrau (uden dæksten),
kløvet midt igennem helgengraven, og kun den ene halvdel bevaret. Ved hel
gengravens hjørner er der fire små, runde huller og nær stenens hjørner ind
huggede kors (kun to bevaret)22; dækstenen borte. Samuel Nissen skriver i
kirkebogen23, at der i altergraven, som dækkedes af en »Serpentinsten«, lå en
†blydåse, der indeholdt nogle dråber af jomfru Marias mælk.
Alterbordsforhænget er nyt, af blåligt silkefløjl, med applikeret guldkors i
reliefbroderi. 1691 fik kirken af Peter Hockerup og frue5 et rødt falterklæde,
og 1736 skænkedes atter et nyt, rødt af Peter Benninck Jessen, købmand i
Flensborg24.
Altertavlen (fig. 7-9) er en sengotisk skabstavle fra sidste fjerdedel af 1400'rne,
med et 198×202 cm stort midtskab og to flade, bevægelige (maleri)fløje. Det
etagedelte skab, med 2×8 plane stavværksbaldakiner, indeholder nu kun 14
enkeltfigurer, tolv apostle samt Johannes døberen og Maria Magdalene, men
endnu i 1700'rne (kirkebog)25 var himmelkroningen (et billede af Maria, hvor
hun krones af sin søn) at se midt i øverste række. De bevarede figurer er bagpå
nummererede med minuskler fra a til o (idet himmelkroningen ikke har haft
nummer), og selv om nummereringen nu kun kendes for de otte sidste figurers
vedkommende, tør det dog antages, at apostlenes rækkefølge, begyndende med
*128
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Jakob maior, Andreas og Petrus og endende med Matthias (mærket o, men nu
anbragt som nr. 5 i øverste række), i hovedsagen har fulgt evangeliernes orden.
Johannes Døberen og Magdalene har haft plads midt i nederste række, lige
under himmelkroningsgruppen. Figurerne er mærkelig uens, som om de var
taget fra to forskellige tavler eller fra et tilfældigt »lager« i værkstedet. Bl.a.
har Petrus, Johannes Døberen og Magdalene betydelig større hoveder end de
andre, Petrus og Johannes Evangelist er desuden højere end de øvrige; til
gengæld udmærker bl.a. apostelen i diakondragt med bog i begge hænder (vel
Matthæus), Bartholomæus og den nuværende Simon (ny sav) sig ved deres
temmelig små hoveder. Sikkert identificerbare ved oprindelige attributter er
følgende apostle: Jakob maior (hat med ibskal, ejendommeligt nok uden stav
og pilgrimstaske, men holdende en bog i begge hænder), Andreas, Petrus,
Johannes Evangelist, Bartholomæus, (måske Jakob minor) samt Matthias. Alle
apostle er skåret efter samme forlæg som apostlene i Højst altertavle (Tønder
amt p. 1574), der hører til den såkaldte Aller-gruppe (jfr. Haderslev amt p. 266)
og til dels som apostlene i Kating altertavle (Kr. Eiderstedt), hvor bl.a. den
karakteristiske Jakob maior og Petrus genfindes.
Under figurrækkerne er der gennembrudte smalfelter med bølgebånd og
fiskeblærer. Storblomstfrisen på tavlens overkant er noget ændret.
Såvel skabets som fløjenes profiler er fortil en kraftig karnis med smig indad;
fløjene har skråkant forneden og på bagsiden overalt. Skabet har i siderne to
cirkulære gennemboringer, Hængsler og tværrevler på bagsiden nye, I predel-
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Fig. 9. Holbøl. Altertavle, apostle (p. 2015).

laens ender er der rektangulære åbninger, nu uden lemme. — Om det over
altertavlen tidligere anbragte krucifiks, se korbuekrucifiks p. 2019.
Af den oprindelige staffering er poleret guld på kridtgrund hist og her bevaret
på skabets bagklædning.
Efter rensning og afdækning26 står tavlen nu med tilfældige farver. Apost
lenes brogede dragtfarver er formentlig samtidige med fløjmalerierne (formo
dentlig fra 1702), der uden tvivl er malet af »bondekunstneren« Krollenkopf fra
Varnæs, som også har virket i Felsted (p. 1880); i nordfløjen Kristus på korset
mellem Maria og Johannes, i sydfløjen opstandelsen. Som baggrund for figu
rerne fremdroges et bakkelandskab (et ældre findes herunder), og på predellaen afdækkedes cirkelfelter med tyske indskrifter (der ændredes til danske) i
blomsterguirlander; herunder ligger en tilsvarende udsmykning. På predellaens
bagside står mod syd malet: »Felix Parochia ista — In qua non est Nobilista«
(»lykkeligt det sogn, hvor der ikke er adelsmænd«), mod nord en præsterækketavle: »Pastores huius Ecclesiæ D(ominus) Iohannes N., D(ominus) Christianus
N., D(ominus) Thomas Iuari 1582, D(ominus) Nicolaus Michaelis, D(ominus)
Michael Iuari, D(ominus) Paulus Somer(us) † 4. 8br. [dvs. october] 1702«.
†Sidealtertavler. 1) Ifølge Samuel Nissens optegnelser i Holbøls kirkebog25
var der »nede i kirken« et billede af S. Jørgen til hest.
2) Sammesteds omtales en helgen stående ved siden af et kors (Andreas?);
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pastor Sommer kastede figuren på kirkegården, da den endnu i hans tid var
genstand for »devotion«12. Da præsten [der kalder helgenen Johannes] ikke
omtaler figurens plads, er vi ude af stand til at afgøre, hvorvidt der her er tale
om kirkens værnehelgen.
Altersølu. Kalke. 1) Formentlig fra første halvdel af 1500'rne, defekt, mang
lende knoppen. Lav, sekskantet fod med kuglestav mellem smalle stave, støbt
krucifiks og foroven endende i profilkrave; kun det indre, trinde skaftled be
varet; bæger med stærkt skrånende sider. 16,1 cm høj. Ude af brug. 2) (Fig. 10)
skænket 1695, i det hele svarende til Bjolderups (p. 1837) og som denne stemp
let HM og F (Hinrich Mathiesen, Flensborg)5. På fodens overside graveret:
»Holbüll A(nn)o 1695 R. Daler S.« 21,2 cm h øj . Disk med samme stempler,
14,8 cm i tvm., og bladsmykket indvielseskors graveret på randen. 1694 blev
†kalk og fdisk stjålet af Claus skolemester, der blev hængt for forbrydelsen.
Kirken fik senere en del af det stjålne sølv tilbage5. Oblatæske, tysk fabriksvare
af plet (Assmann, Berlin), skænket 1903 af Thomas S. Lorenzen. Vinkande af
københavnsk porcelæn, sort, med guldkors. Ude af brug.
Sygekalk, skænket 1692, med sekstunget fod af almindelig barokform og med
påsat, stobt krucifiks; den store knop, af form som en fladtrykt kugle, med
punslede bægerblade på over- og undersiden og i de mellemfaldende ruder ver
saler I C H U S M samt cylinderskaftet, er noget yngre; på det lave, ægformede
bæger graverede versaler: »I. Maria Benck 1692«. 10,2 cm høj. HM og F i fir
kantfelter (jfr. alterkalk nr. 2). Disk skænket 1703. »Iep Hansen et Peter Taisen
1703 dis vorert«, med graverede versaler. Cirkelkors som hovedkalken og i
bunden stor, seksbladet, næsten udvisket roset. 11,2 cm i tvm. Samme mesterog bymærke som sygedisk, men i skjoldfelter.
Alterstager. 1) Sengotiske, af malm, svarende til en lang række andre sønder
jyske stager (jfr. f.eks. Emmerlev i Tønder amt p. 1377 (fig. 7) og Notmark i
Sønderborg amt), hvilende på tre lover. 31,7 cm høje (uden lover 27,8). 2) 1723
(rgsk.), af messing, med hvælvet fod, skaft med midtdelt kugle over fladt kugle
led og under slank baluster; glat, konkav, let udsvejet lyseskål. Stemplet med
VW under krone. Ifølge regnskaberne 17235 blev fire gamle messing †lysestager
»von blech oder getriebene Messing Arbeit«27 til en vægt af 8 pund omsmeltet,
da de var ubrugelige, og af »Valentin Wiede dem Jüngern Schwerdtfegern in
Flensburg« gjordes et par nye stager, de nuværende. 33 cm høje.
Alterkrucifiks af forsølvet messing, på messingkors med nygotisk fodstykke.
†Brudesmykke, nævnt 1738 i beretning om præstens indtægter24. I inventa
riet 176324 meddeles, at brudekronen udlejedes for 6 eller 4 mk., alt efter
formueforhold.
†Messeklokke, skriftlos, sengotisk, med tømmer til anbringelse mellem bjæl
ker. I korhvælvets sydkappe spor efter hullet til klokkerebet. Endnu bevaret
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(på våbenhusloftet) 1930. I indberetn.
1910 nævnes »en Tinkeklokke« i koret
på en ottesidet tværbjælke. 1700 næv
nes, at den lille bedeklokke blev ophængt
»an die Balcke«5.
Alterskranke 1860, da der ved alteret
blev »arrangeret« et knæfald16. Lille,
hesteskoformet, med slanke, drejede træbalustre som orgelpulpiturets og små
vippelåse på de to døre op ad alterbor
det (jfr. Ensted p. 1859).
Døbefont, ny, af granit, i romansk
form. Østligt i skibet, nær korbuens
søndre vange.
Dåbsfad 1930, pastiche efter neder
landske 1600tals fade, udført af billed
hugger Stæhr-Nielsen. Ny, glat dåbskande.
Døbefont på våbenhusloftet, i landlig
empire, svarende til Kværs (p. 1956) og
P. N. 1927
Rinkenæs (p. 1940).
Fig. 10. Holbøl. Alterkalk, skænket 1695
Fontehimmel (fig. 11) i akantus-ba(p. 2018).
rok, 1701, af Hans Buchholtz, billedhug
ger i Flensborg5, ottekantet, af blødt træ; noget defekt. De store, fligede akantusblade er ofte ret underskårne; på gesimsen er de forsvundet, men topprydel
sen, akantusblade sammenstillet i en stor, ægformet knop, er bevaret ligesom
den herover svævende Helligåndsdue. Sekundære farver, hvidt, rødt, blåt. For
tiden under konservering28.
†Fontelukke, fra første halvdel af 1700'rne, med drejede balustre; i korets
nordvesthjørne29, †Dåbstøj holdtes af præsten 176324.
Korbuekrucifiks (fig. 12), sengotisk, fra 1400'rnes sidste fjerdedel, skåret efter
samme forlæg som et krucifiks i Bogense, til hvis forfærdigelse der 1485 stiftedes
en pengesum30. Figuren 135 cm høj. Nyt kors, ny staffering. På skibets nord
væg, men tidligere over altertavlen29.
Prædikestol med reliefskåret; »An(n)o 1641« på det næstsydligste postamentfremspring. Landligt, noget gnidret arbejde i senrenæssance, på fire fag med
arkader, hvis beslagværkssmykkede pilastre og bueslag afbrydes af store ædelstensbosser. I muslingeskal-arkaderne er der naive evangelistrelieffer under
baldakin, hvis draperi er ophængt i muslingeskallen; på hjørnerne står kvinde
hermer (den ene med volut-arme). Frise- og postamentfelterne er fyldt med
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kartoucheværk, rosetter, maske, fugl, og frem
springene er vinkelbøjede, med bosse i frisens,
beslagværk (og årstal) i postamentets. Hængestykkerne er kartoucheformede. Ny bæresøjle,
ny, glat opgang, begge dårligt passende til sto
len. Samtidig himmel med tilsvarende renæs
sanceornamenter, nu uden topstykker. Gul
brun bund med hvide figurer og ornamenter.
En prøveafdækket herme26 har brunligt skaft
med broget (rødt, grønt, guld) gehæng og na
turlig hudfarve. Inventariet 1763 nævner et
»meist unbrauchbar« †timeglas24. I skibets
sydøsthjørne.
Stolestader, enkle, med døre der har frise
fyldinger, alt fra 1956. Det forrige, enkle †sto
lesæt var vistnok fra begyndelsen af 1800'rne.
Fra 1730 foreligger et stolestaderegister og en
plan over rummets møblering31.
Præste- og degnestole. To ens, nette bure i
K. M. 1958
korets nordøst- og sydøsthjørne fra 1700 (»das
Fig. 11. Holbøl. Fontehimmel 1701,
under restaurering (p. 2019).
neuen Chor oder Stuhl zum Priester und Kü
ster«)5, med gitter foroven af drejede balustre
og forneden fyldinger over postament afdelt med diamantbosser, dør midt i
langsiderne (seks fag, eet endefag). Præstestolen har en ekstra dør vestligst i
langsiden, og indvendig er de to vestfag afskilret ved en bræddevæg. På deg
nestolen en offertavle. Perlegrå. Midtdøren i præstestolen er prøveafdækket26
og viser en smuk, af et rødt bånd sammenholdt blomsterbuket på brun, gulduppet grund og blåt, svagt marmoreret rammeværk samt hvidgule balustre;
buketten svarer til dekorationerne fra 1790 på pulpituret i Varnæs (p. 1902),
udført af Jes Jessen.
Vestpulpitur (med balustre som alterskranken) og samtidigt orgel med façade
i nygotisk stil, leveret 1877 af Marcussen og søn, Åbenrå (otte stemmer, eet
manual, pedal)15. Gråmalet med lidt rødt, grønt, brunt og blåt, hvide balustre.
Det forrige †pulpitur (»ambonium«) var fra 172431.
Klingpung, skænket 1753, med krans, skaftdølle og revnet klokke af sølv;
på døllens sider barokke volutslyng. Graveret kursiv: »Hans Iepsen und Chri
stina Iepsens in Hockerup. Anno 1753.«
Salmenummertavler, nyere, med beslagværk, der efterligner prædikestolens.
På våbenhusloftet flere tavler til skydenumre.
Præsterækketavle, ny. På våbenhusloftet ligger en præsterækketavle, tre løse,
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sortmalede brædder (uden ramme)
med gul skrift (versaler og fraktur),
begyndende med: »Carsten Ao □«
og endende med »Iohannes Schnei
der, Hadersl. nat. A(nn)o 17□«
(sognepræst 1731—86); jfr. alter
tavle og kalkmalerier.
Maleri, Emmaus, nyere, skæn
ket af Thomas S. Lorentzen, Kø
benhavn (jfr. oblatæske). Olie på
lærred, 112×172 cm, i bred, glat
guldramme. Signeret WSP. På ski
bets sydvæg.
†Malerier. 1) Dommedag, skæn
ket 1729 af Klavs Riggeisen, køb
mand i Flensborg, et stort »Contrefait«32; på sydvæggen. 2) Pastor
Paul Sommer (fortjent ved en optegnelsesbog om kirken), skænket
E. M. 1958
1711 af hans søn5.
Fig. 12. Holbøl. Korbuekrucifiks (p. 2019).
To lysekroner, nyere og 1940.
Klokke, »Anno Domini 1595 iar god mi Iones Kramp dat is war.« Reliefver
saler under akantusbladfrise om halsen; hankene har skæggemasker. 66 cm i
tvm. I klokkehuset, †Messeklokke, se p. 2018.
Mindetavle. »Anno 1793 schenkte die Jgfr. Elisabeth Christina Schneider,
eine Schwester des seel. Hr. Pastor Schneider zu Holebül an diese Gemeine
Ein Tausend Rth. B. B. und zwar mit dem Verfügen, dass der Kirche die Zinse
von 300 Rtr. den armen Kindern zu Schulgeld, ein Gleiches von . . . 300 Rtlr.
dem jederzeitigen Prediger von 300 Rtlr. und dem jederzeitigen Küster ebenso
von 100 Rtlr. von den Kirchen-Vorstehern jährlich ausgezahlt werden. Unvergeslich sey ihre edle Mildthätigkeit«. Trætavle, 107 cm høj, med kanneleret
ramme og hjørneskiver, kronet af oval med tværriflet ramme og bånd til hjør
nerne, ifølge regnskabet gjort af Andreas snedker 179715. Hvid fraktur på blå
bund, sortmalet ramme. 1910 på korets sydvæg, nu på våbenhusloftet.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) O. 1743. Hans Petersen, »pensionario von Kilstrop«, d. 11. febr.
1743, 75 år, og hustru Maren Hansens, d. 24. juni 1733, 62 år. Rød, spættet
kalksten, 164×116 cm. Tværskrift med fordybede versaler på stenens øvre
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halvdel, mandens indskrift øverst. Fordybet randlinie. På kirkegården ved
våbenhusets vestmur.
2) O. 1768. »Michel Hansen aus Wilsbeck«, f. 1721, d. 1768, 47 år, 10 dg. gl.,
og hustru Margreta Michels, f. 30. ? 1726, d. 11. aug. 1787, 61 år, 12 dg. gl.
Grå kalksten, 181×103,5 cm. Tværskrift med reliefversaler, navnene med store
skønskriftsbogstaver. I hjørnerne rokokoornamenter, mellem de nedre: »Christus
ist mein Leben« etc. med relieffraktur. Randprofil. Ved våbenhusets vestmur.
3) O. 1789. Margaretha Rich, f. 26. dec. 1696, d. ? febr. 1789. Rød kalksten,
210×148 cm. Foroven korsfæstelsesgruppe mellem volutblade, forneden engle
hoveder, det ene med timeglas på hovedet, det andet med ?. Mellem dem
dødningehoved med slange gennem øjenhulerne over vandret knogle. På ste
nens nederste sidekant: »M T B H« (stenhuggersignatur?). Syd for skibet.
4) O. 1775—1800. Ies Lorenzen fra Wilsbeck, f. 22. sept. 1772, d. 20. maj
1840. Bibelcitater. Rød kalksten, 213×146 cm, med sekundær indskrift (tvær
skrift med reliefskriveskrift) på fladens overste halvdel. Over gravskriften to
store, svævende englebørn med palmegren, støttende et ovalt, bladindrammet
felt med oprindelig relieffraktur (bibelcitat). Bred, karnisformet kantprofil. Syd
for skibet, op ad muren.
5) Ies Iørgensen, f. 22. aug. 1753, d. 6. aug. 1842. — Iørgen lessen, f. 2. april
1787, d. 8. maj 1840. — [A]gatha Iohanna lessen, f. 8. maj 1781, d. 24. jan.
1843. — Botilla lessen, f. 17. sept. 1815, d. 3. maj 1836. — Christian lessen,
f. 27. sept. 1820, d. 2. april 1841. — Iørgen lessen, f. 12. april 1844, d. 19. dec.
1844. — Christian lessen, f. i Uilsbeck 6. sept. 1817, d. 1. juni 1847. Opbyggelige
ord. Grå sandsten, 143×86 cm, med fordybet skriveskrift i ophøjet felt. I hjør
nerne blomst i højt relief, mellem de øvre sammenlagte hænder, mellem de
nedre en bikube foran krydslagt kors og anker. Syd for skibet, op ad muren.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Holbøl præstearkiv: Ca 1—2. 1787—1898. Kirkeregnskabsbøger. — Cc 1.
Før 1702—1895. Inventarier og indberetninger. — Cd 1. 1649—1917. Sager vedr. kirken
og præsteembedet. — H l. (Ca. 1637) — 1664—1762. Optegnelsesbog for præsterne i
Holbøl. — H 2. 1664—92. Pastor Paul Sommers optegnelsesbog. — H 6, læg nr. 3. For
1663—1866. Stolestaderegister og sager ang. stolestader og begravelser. — Holbøl kirke
bog 1672—1732 og 1700—10. — Åbenrå provstearkiv: 1857—1920. Sager vedr. de enkelte
sogne. Holbøl. — Augustenborgske distrikter: (aflev. fra Kiel) C IV nr. 158. 1649—1849.
Hohlebüll, ecclesiastica. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 14—18. V. B. nr. 15.
Die Kirche zu Holebiill. — Tønder provstearkiv: (1662)—1850. Sager vedr. Holbøl sogn.
— Tønder visitatorialarkiv: (aflev. fra Kiel) C VI 2 nr. 636. 1731—1802. Betr. Kirche etc.
zu Holebol. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti i almindelighed p. 1667. —
Præsteindberetning ved Z. L. Hansen 3. aug. 1809 (NM). — Kirkeklokkecirkulære 1918
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Poul Nørlund 1927,
P. Kr. Andersen 1943 (inventar), 1946 (bygning og inventar), 1956 (istandsættelse af
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inventar og prøveafdækning af præstestoledør), maler Viggo Kragh Hansen: brev af 22.
jan. og 1. febr. 1945 med tuschtegning (alterbord med helgengrav) og Egmont Lind 1946
(kalkmalerier). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller, Erik Moltke 1956, 1958—59
og Vibeke Michelsen 1958.
Haupt I, 35. Frode Gribsvad: Fra Holbøl sogn i gamle dage. Historiske oplysninger
fra Holbøl kirkebog, i Vor Hjemstavn, 3. hft., 1928, p. 171 ff.. — R. B. Olesen, i Den
nordslesvigske Kirke II, 281 ff. P. Kr. Andersen: Lidt om Holbøl Kirke, i »Flensborg
Avis« 6. juli 1956.
1 Gribsvad p. 171, jfr. Danske Sagn I I I , 1931, p. 82 nr. 326. 2 Gribsvad p. 199,
jfr. Danske Sagn III, 1931, p. 51 nr. 193. 3 Åbenrå provstearkiv: 1857—1920. Sager
etc. 4 Den nordslesvigske Kirke p. 282. 5 Holbøl præstearkiv: H 2. 1664—92. Pastor
Paul Sommers optegnelsesbog. 6 Elna Moller: Tomrede klokkehuse, 1960, fig. 8, 10,
11, 25, 26 og 37 (vindfløj). 7 Tømmermændene Peter Suhler, Nis Krüger, Nis Jürgensen
og Peter Schmidt samt Nis smed (note 5). 8 I Carsten Petersens privatarkiv findes føl
gende oplysning, som hidtil ikke har kunnet verificeres: 1624. Kirken er så bygfældig, at
den vil falde ned — det samme gælder karnhus og klokkehus. 9 Tilmuret for 1729
(Holbøl præstearkiv: Cd 1. 1649—1917. Sager etc.). 10 Samuel Nissens tilføjelser 1662,
i LA. Åbenrå. Holbøl kirkebog 1700—10. 11 Stemmer med den i note 8 meddelte op
lysning. 12 Holbøl kirkebog 1700—10. 13 Tønder provstearkiv: (1662)—1850. Sager
etc. 14 Augustenborgske distrikter: C IV nr. 158. 1649—1849. Hohlebüll, ecclesiastica.
15
Holbøl præstearkiv: Ca 1—2. 1787-1898. Kirkeregnskabsboger. 16 Åbenrå provste
arkiv: 1835—65. Visitatsberetninger. 17 Holbøl kirkebog 1672—1732. 18 Indskrift
på østvæggen bag alteret: »Diese Malereien sind freigelegt worden u. wiederhergestellt
1913 von A. Wilckens. geholfen haben: H. Möller und F. Sörensen«. 19 Sml. Løjt fra
1520 (?) p. 1788, Tandslet fra 1501, samt Broager, Nordborg og Sottrup m.fl. (Sønder
borg amt). 20 Flensborg Avis 21. marts 1914, tillæg. Artiklen er formentlig inspireret
af Wilckens eller Haupt. I Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein findes en
omfattende korrespondance mellem Haupt og Wilckens om restaureringen. 21 Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 214, fig. 100. 22 Jfr. tuschtegning og brev fra maler V. Kragh
Hansen 22. jan, og 1. febr. 1945 (NM). 23 Gribsvad p. 172, jfr. Danske Sagn III, 1931,
p. 70 f. 24 Holbøl præstearkiv: Cc 1. For 1702—1895. Inventarier og indberetn.
20 Gribsvad p. 171. 26 Ved P. Kr. Andersen 1956. 27 Under 1700 hedder det (note 5),
at de uden tvivl var skænket af »Jes Riggel(sen?) pensionair auf Kielstrup«. 28 Hos
konservator Mogens Larsen, Sdr. Højrup. 29 Ses på f o l . fra 1910 (NM). 30 Reperto
rium 2. rk. III, 465, 1. aug. 1485. 31 Holbøl præstearkiv: H 6, læg nr. 3. Før 1663—1866.
Stolestaderegister og sager ang. stolestader og begravelser. 32 Gribsvad p. 197.

Fig. 1. Bov. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1949

BOV KIRKE
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irken antages1 at have været viet Jomfru Maria under henvisning til et vicaria divæ
virginis (sml. †Mariaflgur p. 2033). Dens eathedraticumafgift udgjorde 12 skillinglybsk (jfr. p. 1718), men bortset fra at hertug Erik 1313 udstedte et beskyttelsesbrev for
Løgumkloster i Bov kirke2, vides intet nærmere om kirkens forhold i middelalderen3.
Ved reformationen kom den under landsherren, fra 1544 kongen4, der senere besatte
kaldet umiddelbart gennem tyske kancelli.
Om beskadigelser i forbindelse med svenskekrigene, se p. 2027.
Ifølge et sagn, berettet af pastor Heinrich Jessen 1754, skal kirken tidligere have
ligget vest for Smedeby, hvor nogle store marksten lå uordentligt mellem hinanden;
hvad man opbyggede om dagen, fjernedes om natten, indtil man i Guds navn fik lagt
grunden til kirken oppe på højen. Siden da sagde man ofte ved et arbejdes begyndelse:
»I Guds navn — bygged de Bov kirke« (kronik).
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Fig. 2. Bov. Plan 1:300. Målt af H. H. Olrik 1956.

Kirken ligger midt i byen og umiddelbart øst for den gamle oksevej. Kirke
gården hegnes af et lavt jorddige klædt med rå og kløvede kampesten; langs
digets inderside står en række høje elmetræer. I vest og øst er der smedejernsporte (med spydtremmer) mellem granitstolper. Tidligere var der tre indgange;
1756 blev der brudt en ny gennem volden i syd, og året efter nymuredes »der
Osterste Stegels« (østindgangen), mens den vestre repareredes5. 1860 ønskede
man at få de tvende faldefærdige indgange, »der have Form som en Port«, er
stattet af murpiller med jernlåger, og to år senere solgtes mursten og jern fra
de nedbrudte porte6. — En annekskirkegård, anlagt 1857—58 (kronik) ca. 200
meter øst for den gamle, hegnes fortrinsvis af levende hegn; af de tre porte er
den ene af smedejern, fra 18856, de to andre af træ, fra nyere tid.
Et †klokkehus (fig. 3), af træ, stod indtil 19057 nordøst for koret, nær kirke
gårdens østindgang, hvor syldsten endnu træffes lidt under terræn. Det lav
stammede, men af ydre traditionelt udformede klokkehus havde ved nedriv
ningen lukket klokkekammer med lydlemme; at dømme efter den måde hvorpå
væggenes bræddebeklædning var afsluttet foroven, har klokkekammeret dog
oprindelig været åbent. Muligvis var den nedrevne bygning identisk med det
klokkehus, der er nævnt 16938; arkivalierne fra de mellemliggende år giver kun
oplysninger om reparationer på bræddebeklædning og tag, sidst 1882, da der
anvendtes brædder for 111 mk.6.
Kirken består af romansk kor, (†apsis) og skib, en vestforlængelse fra 1668(?),
et våbenhus i syd, som 1817 afløste et ældre, og et tårn i vest fra 1905. Orien
teringen har afvigelse til syd.
Kor og skib er opført af rå kamp med tildannede hjørnekvadre over en huggen
granitsokkel; denne (p. 1716, fig. 43—48) har en usædvanlig profilering på koret
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og på skibets østende samt hulkant på
skibets langmure, når der ses bort fra par
tierne omkring dørene, hvor der er skrå
kant ligesom på vestgavlen (udflyttet).
Den store ændring i sokkelprofilet ca. 2,5
m fra skibets østhjørner er formentlig
udtryk for et byggestop efter opførelsen
af kor og †apsis. Alle synlige spor efter
apsiden er borte, men dens fundament
grøft med kampestenssyld er bevaret
lidt under terræn9. Koret, hvis murhøjde
er 4,2 m, har i nord bevaret to tilmu
rede vinduer, det østre midt i muren
og i sædvanlig højde, det vestre stærkt
forskudt mod vest og anbragt så lavt,
at dets sål kun er hævet 90 cm over
soklen. På grund af placering og udform
ning må sidstnævnte formodes at være
Fig. 3. Bov. †Klokkehus, nedrevet 1905.
et »spedalskvindue«10 (fig. 6). Både de
Fot.: Landesamt f. Denkmalpflege Schl.-Holst,
lodrette karme og buen er støbt sam
(p. 2025).
men med muren, og buen står med uforvitrede aftryk efter støbeformens kiledannede brædder. Den indstøbte vindues
ramme er samlet af to brædder, hvori selve åbningen er udskåret; denne har
noget større bredde forneden end foroven, og umiddelbart over åbningen er
der i rammen boret to huller, der antagelig har tjent til fastgørelse af et
snoretræk, ved hjælp af hvilket man har kunnet åbne og lukke en lem på
rammens inderside. Vinduet har kun været i brug en kort periode11. — Af ski
bets tre nordvinduer er sikkert kun de to østre, der vistnok har monolit over
ligger, jævngamle med muren; deres sål ligger ca. 2,75 cm over soklen, og de
måler ca. 125×80 cm udvendig; lysningerne er meget forhuggede.
Den høje (2,7 m), rundbuede syddørs retkantede lysning er borthugget, og
herfra stammer sikkert det 1,25 m brede, halvcirkulære tympanon, som ligger
foran våbenhusets dør. Mod sædvane har norddøren været finere end den søn
dre; indtil 1817 var den udformet som en to-søjle portal, men nævnte år blev
karmsten, søjler (140 cm høje, 21 cm i diameter) og de krumhugne stik (fig. 4)
flyttet til det ombyggede våbenhus (p. 2027), mens den forkrøbbede sokkel og
selve dørlysningen med sit halvcirkulære tympanon forblev på plads; tomrum
met efter portalindfatningen udfyldtes med teglstensmurværk, og døren frem
træder nu som en falset, fladrundbuet åbning. Efter 1910 blev døren tilmuret
indvendig og i lysningen på en sådan måde, at dørfløjen skal være bevaret.
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Fig. 4. Bov. Sojleportal fra skibets nordside,
nu i våbenhus (p. 2026).
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Fig. 5. Bov. Åbning i triumfmurens taggavl
(p. 2027).

Indre. Triumfbuen er udvidet og har nu karme og halvandenstens stik af
munkesten. I taggavlen derover er der en stor, oprindelig åbning med et rund
buet, nærmest hesteskoformet stik (fig. 5).
Ændringer og tilføjelser. Korets ø stgavl, hvis opførelse er en direkte følge af
apsidens nedrivning, er som resten af kirken rejst af rå kamp. I gavlen er der
et vindue af romansk type, og tør man bygge en datering på dettes form, må
apsiden være nedrevet inden udgangen af 1200'rne. Vinduet måler udvendig
120×70, i lysningen 6 9 ×3 1 og indvendig 147×100 cm.
Korets krydshvælving er sengotisk; den hviler på falsede hjørnepiller, runde
skjoldbuer og kvartstensribber, der udgår fra vederlagsbånd12 og samles om
en diagonaltstillet slutsten.
Skibets vestforlængelse er kun på cirka tre meter og opført af rå kamp samt
hjørnekvadre og sokkel fra skibets nedrevne vestgavl. Forlængelsens gavl, der
er relativt tynd, skal stamme fra 166813, og det er vel muligt, at forlængelsen
er opført på samme tid14 og i sammenhæng med reparationerne efter krigsbeskadigelserne 1659—60, da dele af blytaget blev stjålet og nye spær oplagt (kronik).
Våbenhuset foran syddøren er i sin nuværende form fra 1817, da det afløste
et ældre, som 1816 trængte til reparation6. Omkring våbenhusets retkantede
dør, som er forsynet med et tympanon, er den romanske søjleportal fra skibets
norddør opsat (p. 2026); i det nye tympanon er indhugget: »1817 Im Jahre
der dritten Jubelfeier der Reform: Luth:«.
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Fig. 6. Hov. »Spedalskvindue«,
opmåling 1:10 ved H. H. Olrik
1956 (p. 2026).

Det tre stokværk høje tårn med fire gavle og ottekantet spir er opført 1905
(arkitekt C. Vosz, Kiel)15, af kløvede kampesten, samlet på sognets marker.
Tagværker. Dele af korets tagværk, to krumvoksede (ege)ankerbjælker ved
gavlene og de dobbelte murremme, hvor spærfødderne har været kæmmet over
den ydre og tappet ind i den indre, må være samtidige med hvælvingen; resten
er senere fornyet i fyr, muligvis 1731 (jernankre på korets gavl). Af de øvrige
tagværker, er våbenhusets fra 1817, skibets fra 18906 og tårnets fra 1905.
Bygningens ydre præges helt af en hovedistandsættelse 18906. Ved denne
forhøjedes skibets mure og loft 60—70 cm, fire støttepiller rejstes ved korets
østhjørner, og på tagene, der efter 1660 bestod af forskelligt materiale, bl.a.
spån5, blev der lagt sort skifer med hvide motiver (på koret alterkalk, på skibet
kors). Fra 1890 stammer tillige sydsidens kulørte, blyindfattede ruder med
midtmotiv, i koret korsbæringen, i skibet symbolerne Tro, Håb og Kærlighed.
Nordsidens små vinduer har trækarme med jerngitre fra 16—1700'rne. — De
tre ældste bygningsafsnit står hvidkalkede, tårnet i blank mur. Gulvene i kor
og skib er af træ, omkring døbefonten dog kalkstensfliser, og i våbenhuset lerfliser. Loftet i skibet er gråmalet over bjælker med blå fase. Forneden er væg
gene oliemalet og forsynet med en frise i gråbrunt, blåt og grønt, en udsmyk
ning, der 192316 afløste en noget lignende fra 18906, og som i 1950'erne er blevet
delvis overkalket.
Solur, halvcirkulært, af kobber og med malede romertal; på våbenhusets gavl.
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Fig. 7. Bov. Indre, set mod øst.
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Vindfløje. 1) Vejrhane over kugle, på skibets østgavl, hvor den endnu 1949
stod på en diminutiv tagrytter, sammen med hvilken den var overflyttet fra
skibets vestgavl 1905. 2) Tilsvarende, på tårnspiret, antagelig fra 1905. For
svundne: 1) Fane med dragehoved, på det 1905 nedrevne klokkehus. 2) For
gyldt fløj og knop, på kirken, anskaffet 16298.
†Kalkmalerier. På korhvælvingens vestkappe blev der 1890 afdækket en
figur, der forestiller apostlen Andreas (kronik). De svage tegninger i hoved og
ansigt kan stamme fra middelalderens sidste del, men figuren har været udsat
for opmalinger helt ned i 1700-tallet. Både dette billede og en 1956 afdækket,
jævngammel figur i østkappen, muligvis S. Jørgen og dragen, blev i forrige år
hundrede ligesom resten af hvælvingen dækket med en stærk blå farve (hvorpå
forgyldte blikstjerner); 1890 hvidtedes hvælvingen, og ribberne fik en enkel
dekoration, som 1923 blev dækket af hvidtekalk med en geometrisk figur i hver
hvælvsvikkel. Siden 1956 står hvælvingen helt overhvidtet.

INVENTAR
Kirken har bevaret en stor del af sit ældre inventar, hvoraf må fremhæves den middel
alderlige, ikonografisk interessante Jesu-dåbs-gruppe. Flere inventarstykker findes dog
på kirkens loft, men en restaurering og genplacering i kirken forestår (bl.a. af glaslyse
krone og epitaf).
Danmarks Kirker, Åbenrå amt
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Fig. 8. Bov. Indre, set mod vest.

E. M. 1956

Alterbordet består af glat træpanel, sikkert samtidigt med altertavlen. Nyere,
rødt alterklæde med guldkors samt aks og vinranke i broderi. 1764 var †alter
klædet af rødt skarlagen, senere farvet sort17; 1768 ønskedes anskaffet et rødt
med gule frynser6.
Altertavle (fig. 9) i rokoko, fra 1771f.6, da billedhugger Fr. Windekilde, Flens
borg, ifølge kontrakt skulde levere en tavle af godt egetræ, undtagen vingerne18,
der skulde gøres så store, som koret tillod, alt for 520 mk.19 indbefattet maler
arbejde. Tavlen, der svarer til to flensborgske arbejder af samme mester, Grund
hof og især Adelby20, har skråtstillet, brudt gesims og tilsvarende postamentfremspring, hvorimellem alterbordet er anbragt, og højt storfelt smykket med
rosenranker og kronet af kartouche med relief kursiv: »Soli Deo Gloria«; det
omfatter et 73 cm højt, pånaglet krucifiks. Storvingerne er usymmetriske. I
topstykkerne Guds øje i trekant, stråler og skykrans.
Staffering fra 1926 (H. Munk, Holbæk), grå, sort og brun bundfarve med
megen guld og noget lazur; herunder ligger de oprindelige farver delvis bevaret:
mørk, rødbrun marmorering schatterende i gråt, gesimser og vandrette profiler
mørkeblåt
marmoreret,
topstykkets
bundfarve
blå,
ornamenterne
forgyldt,
vaserne grønne med guld på højkanterne, vingerne lysgrå. Denne oprindelige
staffering har i 1890'erne ved maler Nic. Andersen, Niehuus (kronik) fået et par
lyse, grågule farvetoner med et sparsomt guldpålæg på ornamenternes høj
kanter.
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Fig. 9. Bov. Altertavle 1771 f. (p. 2030).

E. M. 1956

Den tidligere †altertavle, der brændte på grund af degnens uforsigtighed med
alterlysene (kronik), indeholdt ifølge Danske Atlas21 et firkantet maleri af
nadveren, malet 1670 af J. Ayerschöttel, samt herredsfoged Lorentz Nissens og
families navne og portrætter.
(†)Sidealter. Jesu dåb 22 (fig. 10-11), fra o. 1250, med figurer af Jesus, Johan129*
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Fig. 10. Bov. Jesu dåb, detalje (p. 2031).

E. M. 1956

nes Døberen og en engel, skåret ud af een hulet egestamme, trekvartcirkulær i
tværsnit og 145 cm høj. Den ikonografisk usædvanlige fremstilling viser den
160 cm høje Johannes Døber i færd med at døbe Jesus (106 cm høj), der står i
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Jordans
vande;
Johannes'
venstre
hånd er lagt på Jesu bryst, mens den
højre, deformt forkortede, hviler på
Jesu højre skulder og ligesom trykker
ham ned i floden. Døberens noget kej
tede fodstilling synes at vise, at figu
ren har krydset højre fod bag om den
af kjortelen skjulte venstre. En diakonklædt engel står parat med et
klæde foran sig; af venstre arm er
kun fingrene bevaret. Gruppen står
mørkt lakeret, siden pastor Rønnau23
fjernede et kalklag fra den; den stod
da naglet til et stolestade og under
prædikestolen, som den var med til at
bære (kronik). Herfra flyttet til kir
kens norddør, derefter til korets syd
væg og endelig 1954 opstillet på en mu
ret konsol ved triumfvæggens nord
side. Om den oprindelige placering, i
et alterskab, eller fritstående f.eks.
ved fonten, kan kun gisnes. — En af
rensning forberedes.
†Sidealtertavle. En †Mariafigur skal
ifølge kronikken tidligere have stået i
kirken, men blev brændt, fordi bør
nene drev spot med den.
Altersølv. Kalk 1796, med cirkulær
fod, der har fladt rundled over skrå
nende standkant, skaft bestående af
klokkeled og små, indknebne led på
hver side af den i tværsnit spidsovale,
midtdelte knop, og stort, lavt, let udsvejende bæger; 21,5 cm høj. Under
foden indprikket skriveskrift: »Durch
die Freiwilligen Beiträge Fast Aller in
diesen Gemeine ist dieser Kelch, nebst
der Schachtel im Jahr 1796 verfer
tiget — 37 Loht«; sammesteds to
ens stempler, H T i rektangel, for

Heinrich Hinz fot.

Fig. 11. Bov. Jesu dåb (p. 2031).
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Hans Andr. Toldberg, Kbh. (Boje 689). Glat disk, med smal kant og samme
to stempler som kalken. Samtidig, trind, glat oblatæske, 11,9 cm i tvm., 4,7
cm høj, med glat, hvælvet låg. I overensstemmelse med en beslutning 17966,
at den gamle †kalk (se ndf.) skulde ændres til en oblatæske, der skulde bære
samme navn som kalken5, findes indprikket under bunden: »Aus dem Kelch den
Herr Laurentz Nissen vor 166 Iahren der Kirche Zu Bau verehret ist diese
Schachtel auf Verwilligung der Herren Visitatoren gemacht worden 1796 —
17¾ Loht«. Samme stempler som kalk og disk.
Den tidligere †kalk bar indskriften17: »Laurentz Nissen24 und sine Husfru
Anne hebben dussen Kelch tho der Ehre Gades in de Kercke tho Bow vorehret
im Jahr 1630«; på disk læstes ifølge inventariet 1764: »Johannes Holste Amts
schreiber«. De vejede tilsammen 36 lod.
Vinkande af plet, tysk galanterivare (Th. Koppen, Berlin). Vinflaske, omtalt
i regnskaberne 18436 som »Glasbouteillen«. Af ler, 15,5 cm høj, med kort hals,
mørkbrunt glaseret og med hvidt kors. I koret.
Sygekalk 1715, med keglestubformet fod over rundled og fodplade, sma
trinde skaftled, begrænset af småriller, på hver side af den midtdelte knop; ret
stort, bredt bæger. 13,4 cm høj. Under foden er senere tilsat et oblatskruegemme, hvorved den i inventariet 176417 omtalte indskrift, der svarede til
diskens, er forsvundet. Disk, 8,5 cm i tvm., med graveret cirkelkors og under
bunden graveret kursiv: »Hinrich Hinrichs — Catharina Hinrichs 1715«.
Alterstager. 1) O. 1650, men med versalindskrift (på fodskiven): »1715 Peter
Clausen, Calund«. Over en svulmende fod med svær rundstav mellem to dybe
hulled og foroven endende i en flad skive dannes skaftet af en slank »renæssancebaluster«; flad lyseskål med lysetorn af messing, 41,3 cm høje. Skal ifølge kro
nikken være skænket ca. 20 år tidligere af Peter Clausen, der dermed indløste
sin svigerfader, Hans Tüchsens løfte i skriftestolen om 4 rdl. til et nyt alter,
som imidlertid ikke blev til noget. 2) O. 1750, nøje svarende til Kværs (p. 1956)
og Medelby (Kr. Südtondern), 48,7 cm høje. †Alterstager. To store messing
stager skænkedes 1632 af herredsfogeden i Oldemorstoft, Lorentz Nissen17; mu
ligvis de stager, der solgtes 17596.
†Røgelsekar, solgt 1821 efter forslag fra pastor Jensen (kronik).
†Messehagel, af rødt fløjl, skænket 1632 af herredsfoged Lorentz Nissen24,
†Brudekrone ejedes af kirken endnu 18066.
Alterskranke 1926, halvrund, af smedejern. Den tidligere †skranke, der vist
nok var kirkens første, anskaffedes 18426; den var hesteskoformet og havde
krydsende spidsbuer mellem flade balustre samt småkors på profilerede postamenter ved buernes nedre sammenstød25. 1772 omtales anskaffelsen af to †alter
stole 5, rimeligvis de to knæleskamler, der har været anvendt før indretningen
af alterskranken (sml. f.eks. Kliplev p. 1984).
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Fig. 12-13. Bov. Prædikestol, skænket 1626, storfelt og detalje af pilaster (p. 2036).

Døbefonte. 1) (Sml. fig. 8) romansk, af granit, af arkadetype. Kummen, ca. 85
cm i tvm., har dobbelt arkaderække; der er intet skaft, men en rundstav for
midler overgangen til den halvt i gulvet forsænkede fod, som har småfelter
under bueslaget og molesterede menneskehoveder på hjørnerne. I kummens
sider, diametralt over for hinanden findes to blyforede huller med henholdsvis
en jernkrampe og en jernstang, rimeligvis rester af et stativ til at bære det
†»Deckel«, der skænkedes 1626 af herredsfoged Lorentz Nissen, og som han til
lige lod staffere 163324. Fonten, der ved anskaffelsen af den anden døbefont
1715 flyttedes til våbenhuset26, senere, indtil 1843 (kronik), var anbragt foran
alteret, har siden ført en omtumlet tilværelse27; nu står den nordøstligt i skibet,
nær dåbsgruppen.
Til denne font hører et moderne messingfad (Eibye, Odense) og en messingdåbskande med graveret skriveskrift: »Geschenkt von dem Kirchenältesten Chr.
Clausen in Collund 1882«6.
2) (Sml. fig. 8) 1715, af blødt træ, i akantusbarok, med himmel, ifølge en
nu utilgængelig indskrift »in dem Kasten des Deckels« (kronik) udført af
»Jürgen Friedrich Jensen aus Tundern«. Tre putti bærer den sekssidede fonte
kumme (fig. 14), hvortil den tilsvarende himmel slutter sig. På dennes nedre
frise en reliefindskrift med versaler: »Zu Gottes Ehren und meiner lieben sel.
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Frauen zur Gedechtnis ist diese Tauffe aufgerichtet Anno 1715. Hinrich Hinrichsen zu Bauw. Sl. Catarina Hinrichs zu Bauw« (sml. sygesæt p. 2034).
Ifølge inventariet 176417 var fonten skænket mod at giverne af kirken fik et
begravelsessted på det sted, hvor stendøbefonten stod. Over hver side er der
på himlens undergesims et topstykke, tre med akantusindrammet muslingeskal
og tre med (ens) hjelmet våbenskjold (det ene nyskåret): et stjerneflankeret
hjerte, fra hvis top udgår tre tulipaner med blade. Seks akantusbøjler danner
den langstrakte lanterne, der bærer en krone med akantusbøjler om en seks
kantet midtstolpe med topkugle samt akantustopstykker på hver side. Den
under lanternen stående dåbsgruppe er forsvundet, ligesom en senere skænket
Kristusfigur (efter Thorvaldsen) af elfenbensmasse17; derimod findes en Helligåndsdue, af forsølvet messing, ligeledes skænket i slutningen af 1800'rne17.
Stafferingen, egetræsmaling med lidt forgyldning, gyldne versaler på rød
bund og gyldent våben på blå bund, er udført 1880 af maler Nicolai Andersen,
Niehuus, der ligeledes foretog en reparation6. Siden 1843 stod fonten foran
alteret, mens himmelen var anbragt i våbenhuset. Efter reparationen genop
stilledes den på sin »æres plads« (kronik). Den står nu i midtgangen; tidligere
havde den plads et par meter længere mod øst, foran †orgelpulpitur hvor hul
let til himlens hejsekæde endnu ses i loftet. Hejseværket ligger på loftet. En
restaurering forberedes.
†Dåbsfade af tin. 1) Skænket 1715 af døbefontens givere17. 2) Anskaffet 18536.
†Håndklædeholder, fra 1700'rne, fandtes endnu 1910.
†Korbuekrucifiks nævnt i inventariet 176417.
Prædikestol med giverindskrift 1626 på himmelen, udført i det Ringerinckske værksted og svarende til Tinglev (Tønder amt p. 1652), Kliplev 1610 (p.
1988) og i Sydslesvig især Friedrichstadt28. Stolen, der hører til den såkaldte
vestflensborgske type og vistnok er den yngste daterede — 1626 flyttede den
gamle mester til København — har ganske samme form og udsmykning, dog
med ubetydelige afvigelser, som Kliplev. I storfelternes arkader, hvis bue
slag her har skællagte skiver, og som støttes af småkonsoller, ses de vanlige
relieffer af 1) syndefaldet, 2) bebudelsen, 3) fødselen (fig. 12), 4) Kristus på
korset mellem Maria og Johannes, 5) opstandelsen og 6) himmelfarten. Også
kapitelhenvisningerne i frisefelternes kartoucher samt de tilhørende plattyske
indskrifter (med reliefversaler) i postamentfelterne er værkstedets almindeligt
anvendte. Figurerne under pilastrenes baldakiner er skåret efter andre forlæg
end Kliplevs; rækkefølgen er: (de to første figurer mangler29), »S. Andreas,
S. Jacobus, S. Thomas, S. Pilippus, S. Bartelome(us), S. Iohannes, S. Simon,
S. Matthe(us), S. Thaddaus (!) og S. Iac. Alph.«. Ingen hængestykker. Bære
stolpe af jern og trappe fra 1881, da stolen restaureredes, og manglende figu
rer og lister tilsattes (kronik); i opgangspanelet to oprindelige fag.
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Den samtidige himmel, der mod sæd
vane er rektangulær og nu kun har tre
kartouchehængestykker
samt
et
revledelt loft fra 1881, indeholder i frisen en
indskrift med reliefversaler: »Godt thon
Ehren vnde disser Kercken thom/Zirath
hefft der achtbar vnd wolwiser Nis As
musen konn./May. . Herdesfoget in Wissherde tho Olde/morstofft Erffgeseten vnd
sine gelevede Hvssfrvwe Catrina dissen
Predigstoell vth / christlicher Andacht
vorehret Anno 1626«. Nis Asmussen var
imidlertid død allerede 1625, og hans søn,
herredsfoged Lorentz Nissen siges då også
i kirkebogen at have skænket prædike
stolen, som kostede ca. 230 mk.24. Mulig
vis har sønnen da — som foreslået i kir
kens kronik — ladet fuldføre det af fade
ren planlagte arbejde.
Den
oprindelige,
partielle
staffering,
der skænkedes af herredsfoged Lorentz
E. M. 1956
Fig. 14. Bov. Fontefod 1715 (p. 2035).
Nissen 163324, ses i et enkelt, prøveaf
dækket felt; stolen har stået i træets farve
med lidt guld og sølv. 1881 ferniseredes den og pyntedes med megen forgyld
ning (kronik). Prædikestolen står foran en restaurering.
Stolestader 30 fra 1843 (kronik), men med ældre, renæssanceprofileret indgangspanel samt ryglæn, der 1926 stilledes skråt, hvorfor de kannelerede gavle
fik tilsat et kileformet stykke. Sekundær maling. — 1790 købte besidderen af
Bommerlund, Peder Schwensen, en af de såkaldte »officersstole«6, som ifølge
kronikken havde plads lige over for prædikestolen, dvs. under pulpituret i
skibets nordøsthjørne, hvor der på et ældre fotografi ses en stol med udsavede
balustre, mindende om †skriftestolen.
†Skriftestol, fra 1700'rne, med lave, gennembrudte, øvre fyldinger31. Oprin
delig i korets sydøsthjørne, nedtaget 1883 (kronik) og indtil 1956 erstattet af
et panel anbragt i forlængelse af altertavlen fra nord- til sydvæg.
Vægskab i korets nordvæg, indsat i murpille med smal gesims og aftrappet
gavl. På den svagt hvælvede, jernbundne dør læses, med jernbogstaver:
»E LS 17 45 D24 IW«. Foruden almindelig lås har lågen været sikret med to
tværbånd i øskener; de tilhørende hængelåse forsvundet. 1746 solgtes et gam
mel †kirkeskab for 1 mk.6.
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Pulpitur 1705 (kronik), oprindelig langs hele skibets nordvæg og et stykke
frem foran triumfbuen, men indskrænket flere gange: 1803 ved anskaffelsen
af et forgel (kronik), i 1920'rne gjort smallere og endelig 1954 afkortet i øst.
Det hviler på svære stolper langs væggen, mens forsiden er støttet af og op
hængt i snoede jernstænger; ny trappe med oprindelige, svejfet udsavede ba
lustre. Brystværnet, der har gennemløbende frise og postament, har nu 32
fyldinger, oprindelig 36, med samtidige, meget naive (men formentlig flere
gange »forbedrede«) malerier af scener fra det gamle og det nye testamente, i
vest begyndende med Josefs fristelse og i øst endende med opstandelsen. De
fjernede felter har forestillet, i vest: syndefaldet, uddrivelsen af Paradiset og
Isaks ofring, i øst: himmelfarten (kronik). De tilhørende indskrifter, som 1881
fremkaldtes under en grå oliemaling, er senere overmalet. De 1 2 ×9 stolesta
der på pulpituret fordeltes mellem bolsbesidderne og kobbermøllen, der be
talte stolestadeleje fra 1735 til konkursen 18426; på to stoledøre i vestenden af
pulpituret tilhørende kobbermøllen stod: »K. M. 1768«. O. 1900 fandtes endnu
nogle lukkede stole her med døre for, den ene med gitter (kronik). Nogle enkle
bænke ligger på loftet.
Orgel 1954, fra Marcussen & søn, Åbenrå, med 14 stemmer, to manualer og
pedal. Det forrige †orgel, fra 18646, var bygget af Flensborg-orgelmesteren Han
sen på Duborg. Et lille †orgel anbragt på pulpituret, anskaffedes 1802 (kronik).
Pengeblok, o. 1800 ( ? ) , ottekantet, med jernlåg hvori pengeslidse og nu een
trekantet hængelås; egemalet. Indmuret i den østlige våbenhusbænk, således
at godt 50 cm er synlig.
Klingpung med rød fløjlspose, hvorpå appliceret »1795«; jernskaftholder
samt nyere skaft og klokke; bag altertavlen.
Salmenummertavler, fra 1800'rne, tre beregnet til skydenumre og tre til at
skrive på med kridt; på loftet.
Præsterækketavle, nygotisk; på loftet.
Malerier. 1) »Johs. Christof Geisler, Pastor in Bau, von 1778 bis 1790«. Por
træt af præsten i ornat med allongeparyk og en bibel i hånden. 7 9 ×6 8 cm,
malet på lærred, opsat på nyere lærred; forneden præstens data. Bagpå: »Re
noviert 1852. 1888. N. Andersen Maler. Niehuus«. 2) Sognepræst Thomas Hoyer
Jensen (1820—43), iført tysk præstedragt. Brystbillede på lærred, 4 6 ×3 6 cm,
i enkel, sortmalet ramme. Signeret af (den russiske maler): »G. Rosenberg 1829
Aar«. 3) Ovennævntes anden hustru, Anna Marie Margrethe Jensen (gift 1822?),
iført kniplingskyse med sløjfe og stor kniplingskrave. Brystbillede, på lærred,
svarende til og signeret som nr. 2. Bagpå står med blyant: »Renoviert 1889 N.
Andersen, Maler«. Begge restaureret 1960 af N. J. Termansen; i konfirmandstuen.
†Malerier nævnt i inventariet 176417: 1) 1705, forestillende Kristi himmel-
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fart; på korets sydvæg. 2) Dommedag, skænket 1740 af kobbersmed i Haders
lev32 Johann Lorentzen Krüger og hustru, Elisabeth Lorentzen. Muligvis se
nere benyttet som præsterækketavle (kronik).
Latherbillede, gipsrelief (efter Cranach), i sortmalet profilramme. Ifølge ind
skrift på bagsiden skænket: »Von Johann Christian Jürgens (?) in Schleswig
nach seinem Original gegossen 1817 zur 3ten Jubelfeier«. På skibets sydvæg,
ved prædikestolen.
Lysekroner, nyere. En lysekrone af krystal, tysk eller böhmisk, skænket af
pastor Geisler (jfr. maleri nr. 1); den er ca. 90 cm høj, bestående af to afdelin
ger, en øvre med 12 prydarme (»horn«) med slebne hængeprydelser (»pende
loques«) og samlet i en skål, samt en nedre med seks lysearme og 12 horn, alle
med pendeloques og samlet i en skål; slebet, dråbeformet hængekugle. Repare
ret 1882 (kronik). 1910 over skibets midtgang.
†Kirkeskib skænket 1745 af Helmar Liebe, Flensborg, født på kobbermøllen
i Bov; hang ifølge inventariet 1764 midt i kirken17.
Klokker. 1) 1914, støbt af brødrene Ohlsson, Lübeck, og skænket af Bov
spare- og lånekasse. 2) Genforeningsklokke (arkitekt Niels Johansen)33.
†Klokke, med indskriften: Peter Melchiors me fecit anno 1616 verbum do
mini manet in æternum«. 82 cm i tvm. (kronik). Afleveret til krigsbrug 1917.

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 15), i »Gudewerth'sk« barok, sat i august måned 1655 af sogne
præst Johannes Conradus over hustruen Margareta og deres to sønner Philip
og Franciscus Albertus Conradi. Det meget store epitaf, af eg, er udformet med
en kraftig barokramme omkring et maleri; i hængestykket et ovalfelt, hvori
indskriften med hvidmalede versaler, og herover to asymmetriske skjolde, til
heraldisk højre med tre blomster på stilk, til venstre tre blomster. Den oprin
delige staffering sort med forgyldning. Maleriet, olie på træ, forestiller den knæ
lende familie i landskab og bag figurerne den opstandne Kristus. Hang 1764
over præstens kvindestol17, dvs. på korets nordvæg, men fjernet ved sidste
restaurering.
Gravminde o. 1848. »Til Ære for Capitain v. Hegermann-Lindencrone, døde
ligt saaret ved Bau, d. 9. April 1848 i Kampen for Konge og Fædreland«34.
Sandstensstele, 113 cm høj, på riflet plint, stumpvinklet foroven, med indsat
marmorplade under hjelm og laurbærkransomvundet sabel; sortmalet skrive
skrift. I skibet, under pulpiturtrappen.
Mindeindskrift over bidragydere til kirkens restaureringer, oliemalet, på kor
buens nordvange. På grå baggrund er med rødbrunt i hvidt malet to rækker
ens skjolde, 11 i hver række, hvorunder røde skriftbånd med navnene (nu med
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skriveskrift), den nordre rækkes (mændenes) våbenmærke er (en halv) hjort
springende frem bag træer (hjelmtegn halv siddende hjort), den søndre (kvin
dernes) med forskellige røde blomster på jordsmon (det nederste dog som det
mandlige våben på fontehimmelen; underskrift: Elsabe lessen). Mellem de to
rækker står: »Röm. 14,8. Renoviert 1669. Renoviert 1766. Dankbar gedenket
man hier der opferfreudigen Ahnen, die von Oldemorstoft Hülfe der Kirche
gebracht«, samt fornyelsesårene 1820, 1840 og 1851. Ifølge kronikken skal vå
benet tilhøre besidderne af Valdemarstoft35. Den tyske mindeindskrift samt
»Renoviert 1891 durch Gebrüder Jessen« (nu fjernet) maledes 1891 i stedet for
den tidligere, danske: »I Graven hvile vore Fædre, Men deres Minde end vi
hædre. Renoveret i Marts 1851, da Gud havde givet Landet Fred efter en treaarig blodig Krig. Af Plans Christian Jessen til Waldemarstoft«.
Mindetavle over sognets faldne i krigen 1914—18; i våbenhuset.
Gravsten. 1) O. 1630. Hr. mag. Laurentius Martini, f. i Stubdrup 1550, præst
i Bowe 52 år, d. 1630, 80 år gl., og hustru Ida, f. i Ekwadt 1554, d. 1635, 81
år. Brunspættet, lysgrå kalksten, 190×120 cm, med reliefversaler i toliniet,
latinsk randskrift afbrudt af hjørnecirkler med evangelisttegn. Midt på stenen
to indhuggede cirkelkartoucher, hvori barokramme med de afdødes våben, et
træ med tredelt krone. Kartoueherne forbindes af et halvcirkelslag med en
toliniet indskrift, på latin: »Under denne sten opbevares støvet«; under kartoucherne en udslidt indskrift. Oprindelig i koret, nord for alteret (kronik),
nu i norddørens niche.
2) O. 1703. Arvebegravelse tilhørende Andres Hinrichsen fra Krusau, f. 1663,
d. 1703, 40 år, og hustru Metta Hinrichs, f. 1672, d. □. Rød kalksten, 181×
120 cm, med fordybede versaler, på tysk, i to kolonner; revnet. Øst for koret.
3) Begyndelsen af 1700'rne. Arvebegravelse tilhørende Hinrich Hin[rich]sen
fra Krusau, f. 1 6 . . , d. 17. . , 56 år, og hustru . . . Hinrichs, f. 16. ., d. ?, 61
år. Lysgrå kalksten, 190×170 cm, svarende til nr. 2 og over for denne.
4) O. 1830. Franz Hinrichsen, f. i Collund ? 1777, d. ? juni 1830, og hustru
Margaretha Hinrichsen, f. Petersen, ?, d. 10. okt. ?. Kalksten, 1 1 5 ×6 8 c m ;
tysk indskrift med reliefskriveskrift; profileret kant. Nord for koret.
Kirkegårdsmonnmenter. 1) O. 1846. Pastor T. H. Jensen, f. i Tondern 1772,
d. i Rau 1846, og Maria D. Jensen, f. Petersen, f. i Flensburg 1782, d. i Bau
1820, samt Margaretha Jensen, f. Lützen, d. i Bau 1845; desuden to børn.
Granitstele, foroven stumpvinklet afsluttet, 110 cm høj, tysk indskrift med
fordybet antikva og fraktur. Østligt på kirkegården.
2) O. 1848. Menig K n u d Christian Bonde af 10. lette inf. btl., d. 24. april
1848. Oprejst sandsten, på dobbeltplint, tunget afsluttet foroven og kronet af
marmorkors; antikva36. Øst for kirken.
Smedejernskors fra slutningen af 1800'rne. 1) Svejet, rhomboid navneplade
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Heinrich Hinz fot.

Fig. 15. Bov. Epitaf sat 1655 af Johannes Conradus over hustru og to sønner (p. 2039).

løbende ud i liljeagtige spidser, på stang flankeret af dobbeltvolutter og kro
net af kors; 178 cm højt over den granitsten, der tjener som fundament. Sva
rende til Broager (Sønderborg amt). 2) Svarende til 1, navnepladen dog med
udløbende cylindre med midtknop samt liljer på rammen; 135 cm højt. Sekun
dær indskrift over Marie Dunker, d. 1919. Østligt på kirkegården.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Bov præstearkiv: Ca 1—2. 1735—1899. Kirkeregnskabsbøger. — Cc 1.
1764—1895. Inventarium der Kirche zu Bau. — H l. Blandinger. — Se i øvrigt arkivalier
for Åbenrå provsti i almindelighed p. 1667. — Præsteindberetning ved Daniel Petersen
29. dec. 1808 (NM). — Kronik 1901 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære 1918
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910 med tilføjelser af Poul
Nørlund 1927, Niels Termansen 1924 (forundersøgelse 1923 af altertavle samt noter om
inventar), Harald Munk 1927 (istandsættelse 1926 af altertavle), P. Kr. Andersen 1949
(forundersøgelse af inventar) og 1952 (prøveafdækning på prædikestol og døbefont med
himmel) og N. J. Termansen 1959 (undersøgelse af inventar). — Undersøgelse og beskri
velse ved Elna Møller og Erik Moltke (1956 og 1959) samt Vibeke Michelsen og Hans
Henrik Olrik 1956.
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Heinrich Hansen: udat., laveret tegning af sydportalen.
Haupt I, 254 f. — Th. O. Achelis: Inschriften aus dem Kirchspiel Bau, i Die Heimat,
1931, p. 66—68. — Bogen om Bov Sogn, skrevet af Mænd i Sognet. Redig. og udg. af
R. P. Sørensen, Kolding 1939, p. 125 ff. — Ebbe Knudsen, i Den nordslesvigske Kirke
II, 266 ff.
1 Jensen: Statistik p. 904. 2 Diplomatarium danicum 2. rk. VII, nr. 115. 3 I kro
nikken anføres (refereret i SJyAarb. 1941, p. 174), at Bov skal have været annekteret
Hanved, en formodning som imidlertid ikke har kunnet verificeres. 4 Indtil 1920 horte
sognet under Flensborg amt og provsti, ligesom det indtil da havde andre grænser, således
omfattede det tidligere bl. a. Kluesries, hvor der i katolsk tid fandtes et valfartskapel.
5 LA. Åbenrå. Flensborg visitatorialarkiv: (aflev. fra Kiel). C XII 2. 52. 1668—1859.
Kirchengebäude und Geräte p. p. Kirchen und Pastoratlansten. 6 Bov præstearkiv:
Ca 1—2. 1735—1899. Kirkeregnskabsboger. 7 R. Haupt: Jahresbericht 1903—04, p. 6.
8 Bov præstearkiv: H 1. Blandinger. 9 Fastslået ved prøvegravning 1956. 10 Gennem
spedalskvinduet kunde spedalske modtage hostien; sml. DK. Tisted p. 1062. 11 Den
udvendige tilmuring, der var af munkesten, fjernedes 1956 og i stedet indsattes, et par
cm inden for murflugten, en nøje tilpasset glasrude. 12 Båndene minder om de lol
landske, sml. DK. Maribo p. 24, fig. 34. 13 Indberetn. ved S. A. Claudi-Hansen 1910.
14 Et fotografi (i NM) fra før tårnets opførelse 1905 synes at vise et stejlt valmtag over
vestenden, hvilket vil stemme meget godt med den foreslåede opførelsestid. 15 R. Haupt:
Jahresbericht 1904—05, p. 8. 16 Statens bygningsinspektorat: Sønderjyske kirker
1916—30. Arkitekt Vilh. J. Petersen. Erklæring 21. april 1923. 17 Bov præstearkiv:
Cc 1. 1764—1895. Inventarium etc. 18 Ifølge restaureringsundersøgelsen 1926 var
vinger og felter af fyr, hjørnepilastre, gesimser og vaser af eg, mens ornamenterne var af
blødt træ. 19 Notits i Carsten Petersens privatarkiv. 20 Kunstdenkm. Kr. Flensburg
p. 179 f. og fig. 71 (fra 1760—63) og p. 90 og fig. 3 (fra 1779). 21 VII, 391. 22 Fritz
Fulgsang, i Nordelbingen XI, 102 ff., 117 ff. og i Gotische Kunst im Herzogtum Schleswig.
Jubiläumsausstellung des städtischen Museums Flensburg 1953, nr. 14 b. — Man kan
dog næppe som Fritz Fuglsang henføre gruppen til Hüruppassionens værksted, idet bl. a.
hår og skægbehandlingen her er en ganske anden. — Af Hans Wentzel (Lübecker Plastik
bis zum Mitte des 14. Jahrhunderts, Berlin 1938, p. 32 ff., 135 f.) sat i forbindelse med
lybsk skulptur, uden at gruppen dog henføres til et lybsk værksted. — V. ThorlaciusUssing, i Danmarks Billedhuggerkunst p. 66. 23 1875—1904.24 Carsten Petersens pri
vatarkiv, vistnok efter kirkebogen; jfr. note 8. 25 Sml. ældre fot. i NM samt rester
på loftet. 26 Ifølge inventariet 1764 (note 17). 27 Solgtes af pastor Th. H. Jensen
(1820—43) til Görrisen, Flensborg, men tilbagekobtes efter menighedens forlangende
(kronik); herefter ude af brug, anbragt i våbenhuset og først genanvendt omkr. 1926.
28 Kunstdenkm. Kr. Schleswig p. 226 og fig. 95. 29 »Salvator Mundi« og »S. Petrus« fin
des nu i præstegården. 30 Stolestadefortegnelse o. 1900 i kronikken; ifølge denne var
mandsstolene indtil 1803 højere, men forkortedes da de skyggede for kvindestolene.
31 Ses på ældre fot. i NM. 32 Danske Atlas VII, 392. 33 SJyKirkeklokker p. 11. 34 Be
gravet på Åbenrå kirkegård (p. 1710 nr. 3). 35 Valdemarstoft og Oldemorstoft er ifølge
Trap tvegårde. 36 Krigergrave p. 55, med afbildning.

REGISTER OVER AMTETS KIRKER
Abenrå S. Nicolai kirke .................. 1673—1713
— †S. Andreas' kapel......................1714
— †S. Jørgensgård ......................... 1715
— †S. Knuds kirke ......................... 1714
†Årup kapel.....................................1864—1869
Asbøl............................................. ..1906—1917
Bedsted............................................1718—1736
†Bjerndrup.................................... .2006
Bjolderup...................................... ..1830—1844
Bov..................................................2024—2042
Egvad............................................ .1750—1762
†Enlev........................................... .1829
Ensted.............................................1854—1863

Felsted.............................................1870-1889
Gråsten.......................................... ..1918—1934
Hellevad..........................................1737—1749
Hjordkær....................................... ..1817—1828
Holbøl........................................... ..2007—2023
Kliplev.......................................... ..1964—2005
Kværs..............................................1950—1963
Løjt..................................................1782—1805
Rinkenæs.........................................1935—1949
Rise............................................... ..1806—1816
Uge..................................................1845—1853
Varnæs.......................................... ..1890—1905
Øster-Løgum
1763—1781

Fig. 1. Sønderborg. Prospekt visende kirkens og slottets beliggenhed ved Alssund.
Tegnet og litograferet 1848 af premierløjtnant, greve U. Baudissin.

S Ø N D E R B O R G (†) S . J Ø R G E N S K I R K E
OG S. MARIE KIRKE
ønderborg
horer
antagelig
som
de
andre
-borg-byer
(Kalundborg,
Vordingborg,
Ny
borg) til den gruppe købstæder, der udvikledes i Valdemarstiden. Borgen, hvorefter
byen fik navn, nævnes tidligst 1256 i hertug Valdemars beskyttelsesbrev til Løgumklo
ster1. Borg og by synes herefter at have været i hertugslægtens varige besiddelse2 for
derpå, efter dennes uddøen, at høre under de holstenske grever. Da Christiern I. 1460
havde
erhvervet
hertugdømmerne,
pantsattes
borgen
og
byen,
først
til
Johan
Ahlefeldt
og senere, 1469, til dronning Dorothea.
Af stor betydning for Sønderborgs kirkelige forhold blev det, at enkedronning Doro
thea fik byen og slottet som livgeding og jævnligt opholdt sig her til sin død 1571. I
hendes tid gennemførtes en løsrivelse fra Fyns stift, hvortil kirken — som de øvrige på
Als — hidtil havde hørt. Ved delingen 1564 var Sønderborg tilfaldet hertug Hans d.
Yngre, og da han efter enkedronningens død tog byen i besiddelse, lykkedes det ham at
hindre en tilbagevenden til Fyns stift, ligesom han og hans sønner bevarede det herre
dømme over kirken, som enkedronningen havde udøvet.
Ved de sønderborgske hertugers konkurs 1667 kom kirken tilbage til kronen, men ad
skillelsen fra Fyns stift opretholdtes, idet kirken 1668 lagdes under Slesvig bispestol3.
Samtidig indførtes eller bekræftedes menighedens valgret efter slesvigsk skik således, at
amtmanden på kongens vegne præsenterede tre kandidater, menigheden valgte, og kon-
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gen
konfirmerede.
Denne
ordning
opret
holdtes
dog
kun
for
diakonatets
vedkom
mende,
da
hovedkaldet
senere
besattes
umiddelbart.
I
det
middelalderlige
Sønderborg
fandtes
to kirker, den forsvundne S. Nicolai (p. 2127)
og den til †S. Jørgensgård knyttede S. Jør
gen, der indgår i den nuværende kirke, som
ved kongelig resolution af 20. marts 1957
fik navnet Sankt Marie kirke.

S. JØRGENS KIRKE
OG †S. JØRGENSGÅRD
Det hospital i Sønderborg, som 1307 blev
betænkt med 7 mark penge i testamentet4
efter Cecilia Sevi, Jon Litles datter, var anta
gelig identisk med den S. Jørgensgård5, som
nævnes i væbner Peter Stoeds gavebrev af
O. N. 1947
14006.
Ifølge
dette
ønskede
væbneren
og
Fig. 2. Sønderborg S. Marie. Bebyggelse og hegnshans hustru Katherina at fundere og give et
mur i kirkegårdens nordskel (p. 2060).
evigt vikarie ved jomfru Marias alter i S.
Jørgens
kapel
i
Sønderborg,
Odense
stift
(»...quandam
perpetuam
Vicariam
ad
altare
gloriose Virginis Marie in Capella Sancti Georgii in Sunderborgh, Ottoniensis Diocesis
. . . « ) ; de skænkede derfor jordegods i Sønderborg mark og andre steder, og til gengæld
skulde præsten ved dette alter, hr. Johannes de Alkendorp, læse mindst fem ugentlige
messer [for donatorerne] og til ære for den almægtige Gud og hans allerhelligste moder.
Når Klaus von Ahlefeldt 1478 skødede penge og gods i Skovby til Vor Frue vikarie og
gilde i Sønderborg, må der være tale om det samme alter i S. Jørgens kapel, og det frem
går, at Klaus Ahlefeldt delvis har stiftet det, og at familien havde patronatsretten7.
Om det 1461 nævnte »Capella Sunderburgensis«8 gælder S. Jørgens eller S. Nicolai ka
pel vides ikke; betegnelsen kapel — sikkert med henblik på anneksforhold — brugtes
senere om begge kirker, således 1517 og 15229, da sognepræsten Johan Grote10 fik befa
ling til at resignere Ulkebøl og de to kapeller i Sønderborg, S. Nicolai og S. Jørgens, til
domherre
Peter
Anckersen,
Haderslev.
Patronatsretten
til
Ulkebøl
og
dens
sønderborgske annekser var forbeholdt landsherren9.
Det er ikke klart, hvornår S. Jørgens kapel er blevet sognekirke, men dens anselige
størrelse tyder vel på, at det er sket længe for reformationen, kort efter hvilken S. Ni
colai synes at være blevet nedlagt (sml. p. 2127). Christian I I I .
kaldte 1541 Johann
Wechter til vor prædikant og præst »in unser Stadt Sunderborch tho Sunte Jürgen«11,
og 15509 henlagde samme konge (som patron og lensherre) len og vikarie ved Vor Frue
fromesse alter i vor kirke i Sønderborg som underhold for præst, kapellan og skolemester
i Sønderborg12. Dronning Dorothea lod 1571 denne ordning konfirmere og udvide med
2000 mk. lybsk til kirkens vedligeholdelse samt løn for kapellan og skolemester13; sam
tidig forordnede hun, at der kun skulde prædikes tre gange årligt i hospitalet14. Dette
var forinden omdannet til en fattigstiftelse med eget kapel (p. 2059f), thi i et brev fra
1565 bestemte dronningen, at de midler, der var henlagt til det Guds hus i vor by Søn
derborg, »kaldet tho S. Jørgen«, tilhørte fattiggården15. Et kongebrev bestemte 1579, at
lensmanden på Nyborg, der skulde udøve den kongelige jurisdiktion med kirkerne på
Als og Ærø, havde at høre regnskaberne for almindeligt hospital i Sønderborg16. Fra
1587 varetoges opsynet af amtmand, provst og byens magistrat17.
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Fig. 3. Sønderborg S. Marie. Ydre, set fra nordøst.

Efter 1571 kaldtes byens kirke snart bykirken14, snart kirken i Sønderborg18, snart
»Stadtkirche (zu) St. Jürgen«19, og bydelen benævntes S. Jørgens by18. Når der 160420 og
163119 tales om »begge (vore) kirker« kan vendingen gælde den gamle og den nye kirke
(dvs. den ombyggede og udvidede kirke), således som de er omtalt i kontrakten fra 1599
med murmester Peter de Castella (sml. p. 2064) vedrørende den store ombygning 1595—
1600 og i byggeregnskabsbogen fra 1600—0121; men vendingen kan muligvis også gælde
den ombyggede kirke samt hospitalskapellet (p. 2059f) eller slotskapellet (p. 2129ff). Efter
1631 er S. Jørgensnavnet benyttet 1781, dels i Danske Atlas22, dels i en regnskabsbog
1781 ff.23, som bærer påskriften »Rechnung über die Sonderburgische Kirche zu St. Jür
gen«; Sønderborg præstearkiv kaldes »Vor Frue Vikaries arkiv«. — Under navnet S.
Marie optræder kirken for forste gang på Mejers kort fra 1649 og derefter hos topogra
fer i 18. og 19. årh. I kirkens arkivalier forekommer navnet vistnok kun een gang, på
et inventarieudkast 1773 »zu St. Marien in der Stadt«24.
Heraf fremgår, at navnet på kirkens værnehelgen har været benyttet til o. 1800, men
dog således at den i officielle skrivelser fra tiden efter 1550 (da Nicolai kirke må have været
uden betydning) ofte benævnes bykirken eller kirken i Sønderborg. Når adskillige topo
grafer efter 1649 benytter navnet S. Marie kirke, afspejler de formentlig daglig tale samt
den kendsgerning, at det i middelalderen til Vor Frue viede alter i S. Jørgens kirke efter
hånden har fortrængt kirkens værnehelgen fra kirkenavnet ganske svarende til forholdet
S. Nicolai-S. Gertrud (p. 2127).
Som nævnt blev kirken navngivet S. Marie kirke 1957 efter byens deling i to sogne
og opførelse af en ny kirke (arkitekt Kaare Klint), der fik navnet Kristianskirken.
Det eftermiddelalderlige † kapel i †S. Jørgens hospital og dets afløser i det nuværende
hospital. Som det fremgår af dronning Dorotheas brev af 1571 skulde der prædikes tre
gange årligt i almindeligt hospital; allerede da har der således været indrettet et lille
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Fig. 4. Sønderborg S. Marie. Profiler 1:10.
1, kragbånd på korbue, arkade- og hvælvpil
ler; 2, korbuesokkel; 3—4, konsol under gjord
buer og ribber i sideskibe; 5—6, ribbeprofiler;
7,
formsten
fra
yderhjørnet
i
hertugstolens
trappehus.
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kapel i bygningen, som restaureredes eller om
byggedes 1632 af enkehertuginde Dorothea, der
havde sin egen stol i kapellet15. Fra den tid
stammede antagelig den rest af den gamle S.
Jørgensgård, som lå tæt ved kirkens nordvest
hjørne, og som blev nedrevet 1930. Det lille
kapel (sml. alterkalk nr. 4, p. 2080 og altersta
ger nr. 4, p. 2082) i bygningens ene ende havde
under senere pudslag en meget ødelagt kalkmalet dekoration med store bladranker og ind
skrifter, der blandt andet nævner »... König
liche
Maÿtt... . «
og
hospitalet
samt
de
to
midterste cifre af et årstal, som må tydes 1632
eller 1658, hvor sidstnævnte år kan referere til
en
istandsættelse
efter
den
ødelæggelse,
der
skal være tilføjet fattiggården af de kejserlige
og brandenburgske tropper15. — 1860 fik det
gamle S. Jørgens hospital en afløser, opført lidt
længere mod øst (arkitekt L. A. Winstrup) og
som det gamle udstyret med en lille kirkesal.

Beliggenhed og kirkegård. Kirken lig
ger mod vest i den nuværende by, på et
højt plateau, som umiddelbart vest for bygningen falder brat mod en smal
kyststribe langs Alssund (fig. 1). Bortset fra kystbebyggelsen var kirken og
det gamle, siden 1930 helt forsvundne, S. Jørgens hospital endnu ved midten
af forrige århundrede de yderst beliggende bygninger i byens nordvestre del
og i sydhjørnet af hospitalets udstrakte jordtilliggender. Hos ældre forfattere
hedder det, at kirken ligger uden for byen.
Kirkegårdens ældste del, omkring selve kirken (sml. fig. 10), blev ved gade
reguleringen i forbindelse med bygningen af Christian X.s bro stærkt beskåret
i syd og vest, men allerede længe forinden var den opgivet som begravelses
plads25, og den ligger nu græs- og træbevokset med enkelte gravminder. Øst
for denne kirkegårds nordre del og adskilt derfra ved en vej ligger et af høje
linde indrammet stykke kirkegårdsjord, måske den 1602 omtalte fattigkirke
gård, »Armen Haue«21; denne del er indrettet til anlæg om et 1923 opstillet
monument over faldne i første verdenskrig (p. 2122).
Siden gadereguleringen hegnes den gamle kirkegårds søndre og vestre side
af jerngitre, der står oven på de høje støttemure mod kirkebakkens fod; for
inden var der her (sml. fig. 10) lave kampestensdiger, således som det endnu
er tilfældet i nordøst. På det resterende stykke af nordsiden begrænses kirke
gården af en teglstensmur, der i øst slutter sig til en nydelig, lille bygning, som
er opført til ligvognen (sml. p. 2104), og i vest til den tidligere klokkerbolig
(fig. 2); på bykortet fra 186226 er arealet mellem de to bygninger vist som
hørende til kirkegården og er mod nord begrænset af en mur, muligvis opført
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178227. Hovedindgangen er nu
gennem en gitterlåge sydligt i
østsiden, men før gadereguleringen var den syd for søndre
sideskibs østre dør (sml. fig. 10).
I 1600’rnes første halvdel var
kirkegården i vid udstrækning
hegnet med plankeværk (bl.a.
mod fattighus og skole), og der
var flere indgange; omtalt er
nord- og vestporten (1610,
1633), af hvilke den ene må
være identisk med den store
port til fattiggården (1629),
samt et par »stegler« (1616,
mindre indgange), antagelig i
syd og sydøst. »Armen Haue«porten (1602) var antagelig
indgangen til kirkegårdens østligste del, i hvis østside man
må søge porten til fattigløkken
eller S. Jørgensløkke (1619 f.,
1626), som var en del af væb
ner Peter Stoeds gave21.
1814 besluttede man at an
lægge en ny kirkegård19 på S.
Jørgens hospitals grund nord
øst for kirken; tre år senere
var man igang28. Denne kirke
gård er gentagne gange udvi
det mod nord, på hospitalets
grund29.
†Kirkeriste. 1602 blev den
gamle rist renset og en ny an
skaffet; herefter havde kirke
Fig. 5. Sønderborg S. Marie. Plan 1:300. Målt af Elna Mol
gården to riste, hvoraf den ene
ler og H. H. Olrik 1957. Øst opad.
var i vest21.
Det gamle †klokkehus, som 1600—01 og 1604 forbedredes med søm og fire
store spigre21, må have været et fritstående klokkehus af træ, opført længe før
S. Jørgens kirke blev ombygget.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Et †halsjern blev anskaffet 160221.
Kirken, hvori der indgår et middelalderligt kirkeskib, består af kor og tre
skibet langhus på seks fag med tårn over midtskibets vestfag og tagrytter over
dets 2. fag fra øst. Hele bygningen er hvælvet, og bortset fra tårnets øvre del,
fik den sin nuværende form 1595-1600, da den middelalderlige S. Jørgens kirke
fuldstændig ombyggedes. Siden 1600 har kirken fået følgende tilbygninger:
trappehus til hertugstol fra o. 1625 (syd for koret), sakristi fra 1706 med for
højelse og trappehus fra 1734 (nord for koret) samt et benhus, et ligbårehus og
(ud for nordre sideskibs 2. fag fra øst) en udbygning, der alle er forsvundne.
Den del af tårnet, der hæver sig over tagfladerne, er opført 1883.
Den middelalderlige S. Jørgens kirke
Det fremgår af den p. 2064 gengivne kontrakt vedrørende byggearbejdet
1595—1600, at murmesteren skulde bygge en ny kirke på stedet, hvor den
gamle stod, men vel at mærke således, at den gamle kirke, der var 11 favne
lang og 9 favne bred (udvendig), skulde indgå; dog må han nedbryde det gamle
tag og »den vngelicken Winckelmuren« samt forhøje »der rechten vthstanden
Muren« een favn. En gennemgang af den stående bygning viser, at de nederste
cirka fire meter af muren i nordre sideskibs tre vestre fag samt dele af den til
svarende mur i søndre sideskib er middelalderlige. Fundamenterne, der er af
rå kamp, med lille fremspring udvendig og stort (1960 borthugget) indvendig,
har næsten plan overflade; kun i nordsidens vestligste fag er der et spring, som
må være foranlediget af et fald i terrænet. Murene er rejst af munkesten i
munkeforbandt, med skråt indtrykket fuge; stenstørrelsen er ca. 27—28 × 13—
13,5 × 8—10 cm og farven mørkerød i de nedre partier, gul herover. På over
gangen mellem tredie og fjerde fag i de nuværende sideskibe er der visse uregel
mæssigheder, og ved pudsafbankninger 1960 fremdroges spor af nord—syd
gående mure, der med en tykkelse på 72 cm ganske svarer til de middelalder
lige sideskibsmure; fundamenter fra søndre sideskibs østmur afdækkedes ved
en påfølgende gravning30.
Gennem disse murrester afsløres en bygning, der svarer meget godt til kon
traktens målangivelser, og som må være den gamle kirkes skib. Dens ved om
bygningen nedbrudte korparti er ukendt30, men hovedformen oplyses gennem
kontrakten, idet »de ulige vinkelmure«, der skal nedbrydes, må være murene i
et polygonalt afsluttet kor. — Herefter kan man danne sig et billede af den
middelalderlige kirke. Den har bestået af et kor på eet eller to fag med tre(?)sidet østafslutning samt et skib på tre fag adskilt af støttepiller (som antagelig
var delvis bevaret indtil 1721 (sml. p. 2073). Dette korte, brede skibs indre må
have været delt i hoved- og sideskibe af to par arkadepiller, og hele bygningen
må have været hvælvet. På dens tag fandtes en tagrytter, »...dem Torne vp
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Chr. Petersen 1960

Fig. 6. Sønderborg S. Marie. Maleri på *tavle fra o. 1750 eller før.
Museet på Sønderborg slot (p. 2068).

der Kircken«, som blev istandsat 1569. Oplysningen stammer fra den ældste
regnskabsbog (1554—1733)18, der beklageligvis ikke indeholder mere til be
lysning af den middelalderlige kirkes opbygning, men derimod en del om
inventaret (p. 2074ff.).
Det kan naturligvis ikke afgøres, om denne kirke var opført som et hele,
eller om dens polygonalt afsluttede kor en tid lang har været den første kirke
på stedet og muligvis forbeholdt de spedalske; i sin færdige form var kirken
dog så stor, at den må have været tilgængelig også for andre (sml. p. 2058), og
derfor må en del af rummet have været udskilt til brug for de syge, således
som det kendes i S. Jørgensbjerg kirke i Roskilde (DK. Kbh. Amt p. 104).
På det forhåndenværende materiale er det ikke forsvarligt at datere byg
ningen nøjere end »middelalderlig«, men det skal bemærkes, at syldens jævne
overflade og den skråt indtrykkede fuge uden midtridse kan være indicier for
en ung- eller højgotisk bygning. I denne forbindelse er det rimeligt at gøre
opmærksom på en del kirker syd for grænsen, som allerede Haupt har peget
på31. Disse kirker, der ifølge bevarede enkeltheder skal stamme fra tiden o.
1250—1325, er stærkt ændrede, men fra først af synes planerne at have haft
de samme karakteristika som Sønderborg S. Jørgen.
Kirkens ombygning 1595-1600
Den nævnte regnskabsbog viser, at man 1585 var i fuld gang med forbere
delser til en kirkeudvidelse; ikke blot skænkedes der penge til den nye kirke,
men der købtes en byggegrund med huse, som nedreves samme år18. I Sottruppræsternes »aftenfornøjelser«32 fortælles, at ved fastelavn 1594 begyndte de
131*
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Sønderborgere at samle til hobe til den nye kirke, kampesten til fundament,
og hvad der ellers var nødvendigt, men at der intet blev bygget dette år.
Videre hedder det i samme kilde, at ved påsketid har de i Sønderborg ved
hertug Johansens (ɔ: Hans’) hjælp lagt fundamenterne til den nye kirke. Inden
man nåede så vidt, havde bygmesteren været igang, og det er muligt, at mester
Peter murmand, som kirken 1590 skyldte penge for arbejde på skolen18, er
identisk med murmesteren Peter de Castella33, med hvem hertugen og borger
skabet undertegnede kontrakt11 24. marts 1599 om kirkens bygning. Denne
kontrakt gengives34 her på grund af sin vigtighed: »... dat he vors erste,
Godt dem Allmechtigen tho Ehren, vnd menniglichem disser Stadt Sunderborch
thom besten, buwen schall, eine Nye Kercke, vp dem orde, dar nu de olde
gebuwet, doch also vnd dergestaldt, dat he der olden so noch verhanden, vnd
in de Lenge 11 fadem, in de breide auerst 9 fadem begript, dat olde Dack,
neuerst den vngelicken Winckelmüren, affbreken, desuluen der rechten vthstanden Muren gelick wedderupbuwen, vnd 1 fadem verhögen; Darna vors
ander, eine Nye van 11 fadem lanck vnd 9 fadem breit, sambt einem gewelueden Chore van 6 fadem lanck, vnd 5 fadem breit binnen Muehres, darby buwen,
dat also de högede der gantzen Kercken sambt dem Chore 4 fadem hoch werde.
Vnnd entlick einem Torm vp dem Westerende mit der Geuell Muren vnde
schwibagen vpthen, so hoch, dath he mit siner veerkanten Mure 2 fadem bauen
der Kercken dack tho stande kame. Darvor hefft der durchluchtige Hochgeborne Fürst vnser Gnediger Herr, Ehme der Borgerschafft wegen an reden
gelde thogesecht 550 mrk lub. vnd 1 ledderen kleidt tho einer verehrung; He
auerst M. Peter hefft syner Seelen heil vnd Seligkeit angelauet, de gantze Kercke
mit einer vasten starcken Muren vmbher buve affthofogen vnd inwendig mit
starcken Pylern thoverferdigen, ock mit Kalcke binnen in affthowitten vnd
datt nye dack auer de gantze kercke in Kalck tho leggen ...«
Ifølge denne kontrakt skal den nye kirke bygges på det sted, hvor den gamle
er bygget, men dog sådan at den gamle skal indgå i en længde af 11 favne og en
udvendig bredde af 9 favne, efter at det gamle tag og de ulige vinkelmure er
nedbrudt og de ligeudstående mure forhøjet en favn. Dernæst skal han bygge
en ny kirke i 11 favnes længde og 9 favnes bredde samt derved et hvælvet kor,
der indvendig er 6 favne langt og 5 favne bredt, og den hele kirke samt koret
skal være fire favne høj. Endelig skal han over vestenden bygge et tårn, som
skal hvile på gavlmuren og på »Svibuer« (arkader) og være så højt, at det med
sine firkantede mure når to favne over kirketaget. Med sin sjæl og salighed
hæfter mester Peter for, at hele kirken skal blive forfærdiget med en stærk mur
udvendig, med stærke piller indvendig; det indre skal hvidtes, og det nye tag
over hele kirken skal lægges i kalk.
Murerarbejdet på den nye kirke var igang 1595, og det er muligt, at koret
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Fig. 7. Sønderborg S. Marie. Kor, sakristi og trappehus, set fra nordøst (p. 2067 og 2071).

var færdigt 159718; dette var første etape i byggeriet, og koret har uden tvivl
kunnet rejses, mens det gamle endnu stod; sidstnævnte er måske først blevet
nedrevet, efter at byggeriets anden etape, skibets tre østre fag, var sat igang;
ydermurene her må være blevet fuldendt 1599, således som det fremgår af
jernankerårstallene på sydsidens fire østre støttepiller, og således som det stem
mer med de oplysninger, der kan hentes i det nedenfor nævnte byggeregnskab
for det følgende år. — Af de Castellas kontrakt fremgår ikke, at arbejdet alle
rede var så vidt fremskredet ved dokumentets affattelse, og man må undre sig
over det sene tidspunkt for kontraktens oprettelse, med mindre dette forhold
skal ses i forbindelse med murmesterens forsvinden fra arbejdet. Fra april til
oktober 1600 blev arbejdet ledet af mester Jacob, der i forbindelse med indkøb
af papir til hans kontrakt omtales som »Buwmeister«21.
Bortset fra den nævnte meddelelse om murerarbejdet på den nye kirke 1595
lindes der ikke i kirkens regnskaber nogen oplysning om byggeriet før årene
1600/0121. For 1600, hvor mester Jacob sommeren igennem stod for arbejdet,
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er regnskaberne til gengæld så fyldige, at man er istand til at tegne et billede
af byggepladsen. Det fremgår heraf, at arbejdet på selve bygningen antagelig
blev fuldendt samme år. En oplysning, om at den nye prædikestol måtte op
magasineres midlertidigt, viser, at skibets tre østfag, hvis ydermure fuldførtes
1599, endnu manglede hvælv og tagværk. Foråret 1600 var man i færd med
arkadepiller og hvælv; to mand betaltes for hjælp ved opbrydning af kampe
sten under de gamle fundamenter (under det gamle kor eller sideskibenes østmure) og for at sætte stenene ned igen (som fundamenter under arkadepiller i
de tre østfag?). To andre fik betaling for at bryde taget af den gamle kirke og
andre for at rense en snes tusind sten (vel fra de middelalderlige hvælv i vest
fagene). Stilladser og spil rejstes, materialer blev hejst op, og inden længe var
man nået til at stryge hvælvene med sort farve (?), hænge måtter for vindueshullerne og fuldende tagrytteren. Hurtigt kunde de tre østfag overlades glar
mesteren og inventarsnedkerne, der gik igang med at opstille prædikestol, korbuekrucifiks etc., mens bygningshåndværkerne rykkede vestover til de tre
gamle fag. Taget var allerede fjernet, de gamle hvælv muligvis også, skabeloner
til nye vinduer og døre stod parat, og man kunde tage fat på forhøjelsen af
sideskibsmurene, som nævnt i kontrakten. Arbejdet gik hurtigt fra hånden med
hvælv og tagværker, gulvfliser og tagsten, vinduesmåtter, dørfløje og låse til
begge døre (i syd og vest) samt til tårndøren. Men det var langt fremme på
året, og murmesteren måtte male hvælvingerne ved lys. Over midtskibets vest
ligste hvælv arbejdedes der på tårnet, men man nåede aldrig op over tagfladen,
som det var bestemt, tårnbyggeriet blev standset midt i et stokværk og lidt
under taget. Årsagen til standsningen var antagelig pengemangel, thi 1601
bevilgede hertug Hans d. Y., at hans kirker i Sundeved og Angel skulde hjælpe
med en vis sum til bedre fortsættelse af den nye kirke35. Man reparerede i ste
det lidt på det gamle †klokkehus (p. 2061), hvorfra klokkerne først over
flyttedes 160421. Bortset fra tårnet var det egentlige byggearbejde bragt til
ende, og kirken kunde afregne med tømreren og de andre bygningshåndværkere
for det arbejde, de til forskellige tider havde udført på den gamle og den nye
kirke (samt på skolen, som også var blevet ombygget). Arbejdet med at færdigmøblere kirken fortsatte, stolestader og meget andet opstilledes, og det var med
god ret, at man 1602 skrev i stolestaderegisteret36, at nu er vor nye kirke
mestendels fuldført.
Kirken efter ombygningen
Den kirke, mester Jacob og de andre bygningshåndværkere tog afsked med,
omfattede et kvadratisk kor og et treskibet langhus på seks fag; over midt
skibets andet fag fra øst stod en tagrytter og dets vestligste fag var udskilt
som underbygning for et ufuldendt tårn.
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Fig. 8. Sønderborg S. Marie. Vestre dør i søndre sideskib (p. 2068).

De nye bygningsafsnit er opført i krydsskifte af røde munkesten over en
kampestenssyld og en omtrent bindig sokkel af kløvet, let banet granit; teglstensmaterialet er dels afrensede sten fra de middelalderlige mure, dels nye
sten, som i mål svarer ret nøje til de middelalderlige (sml. p. 2062). Udvendig
blev murværket rødkalket, mens de »brændte« fuger (sat med huljern) blev
trukket op med hvidt (ses bag den få år yngre opgang til hertugstolen).
Selv om det ikke er omtalt i Peter de Castellas kontrakt, må det formodes,
at bygningens arkitektoniske udformning har været overladt ham, og da han
af ukendt årsag afløstes af mester Jacob, var arbejdet så langt fremme, at
bygningens udseende var fastlagt. Under sin udformning af langhuset var de
Castella bundet af det middelalderlige skibs fagdeling og svære støttepiller, som
dog meget vel lod sig indpasse i en renæssanceplan. Derimod virker det langt
smallere, kvadratiske kor, som var et forlangende fra bygherrerne, gammel
dags, men det gælder ikke bygmesterens udformning af en så væsentlig ting
som dets taggavl, der så vidt det nu kan bedømmes, har været en velpropor
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tioneret vælsk gavl37 (sml. fig. 7). Også i andre enkeltheder som den udstrakte
anvendelse af fladrundbuede stik til åbninger, arkader- og hvælvbuer samt den
ydre façadebehandling og tagrytteren var de Castella helt i overensstemmelse
med sin tid. Tænker man sig endvidere det ufuldendte tårn kronet af fire små,
vælske gavle eller et renæssancespir, har man for sig en kirkebygning, der var
en god repræsentant for sin tid i modsætning f.eks. til den omtrent samtidige
(1591—92) Kristkirke i Tønder (DK. Tønder p. 942), som virker gotisk både
ude og inde.
Støttepiller, vinduer og døre. Langhusets svære, stærkt ommurede støttepiller
er kun et par skifter lavere end sideskibsmurene og med een stor aftrapning i
godt og vel halv højde. Der er ingen støttepiller ved langhusets vesthjørner,
der sammen med gavlen blev helt omsat 1600, og heller ikke ved dets nordøsthjørne, hvor en fortanding dog muligvis røber en forsvunden pille.
Korets to østvinduer (tilmuret 1924), der indvendig har høj fladbue, synes
at have været fladrundbuede udvendig, svarende til et 1960 genåbnet vindue
over tårnets vestindgang og endvidere til skibets tre døre samt til lysåbningerne
i taggavlene. Heraf tør man sikkert slutte, at også korets andre vinduer, for
mentlig eet i syd og nord, samt sideskibenes, eet i hvert fag, har været af samme
form; bortset fra de relativt små vinduer over dørene har resten sikkert haft
størrelse som korets østre. De bevarede vinduer har smige, indre karme, og det
eneste, som er helt urørt (over døren i sydvest) har ydre fals med retkant i
murflugten og kvartrundt led indenfor. Muligvis har vinduerne været under
delt med muret stavværk, således som det er vist på den ældste afbildning af
kirken (fig. 6, fra o. 1750 eller før); men i betragtning af hele kirkens stilpræg
forekommer det måske mere sandsynligt, at de Castella har forsynet den med
vinduer af træ og bly svarende til dem, der fandtes indtil 186738. Det lille
vindue over søndre sideskibs vestre dør flankeredes af to rektangulære blæn
dinger, et motiv, der i ændret form kan være overtaget fra det middelalderlige
indgangsparti, som formentlig har siddet på samme plads. Kirkens tre ind
gange, to i søndre sideskib og een midt i vestgavlen (genåbnet 1960)39, er som
nævnt fladrundbuede, og deres yderkarme er falsede og profilerede sideski
bets vestre dør har fået en finere udformning end de to andre og er anbragt i
en slags dørfremspring, som følger åbningens form (fig. 8).
Indre. Korets ottedelte hvælving hviler på kraftige, retkantede hjørnepiller
med profileret sokkel og kragbånd (fig. 4) samt fladrunde skjoldbuer; de af
rundede ribber er halvsten brede og samlet om en muret slutring, kapperne er
helsten tykke forneden og ellers halvstens; helstens overribber. Korbuen har
sokkel og kragbånd fælles med korets vestre hvælvpiller; begge led, som også
har været omkringløbende i vest, er stærkt forhuggede.
Midtskibet og dets smalle sideskibe. De tre østre (og først opførte) par arkade-
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Fig. 9. Sønderborg S. Marie. Nordre sideskib set mod vest (p. 2068f.).

piller er helt ens, korsformede, med affasede halvstens forlæg for arkader og
gjordbuer, kvartrunde for ribber; den ret høje sokkel er hulkantet og kragbåndet svarer til det på korets hvælvpiller. På det tilsvarende stykke af sideskibsmurene udgår skjoldbuerne fra tre skifter høje konsoller (fig. 9), hvis under
kant ligger i højde med overkanten på arkadepillernes kragbånd; diagonal
ribber og gjordbuer har derimod vederlag godt een meter højere oppe, og de
første understøttes af småkonsoller. — Det fjerde par arkadepiller fra øst, der
må stå på omtrent samme plads som de østligste arkadepiller i det middel
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alderlige skib, svarer til de foregående tre par, men er uden sokkel. En sådan
findes heller ikke på det femte og vestligste par, der af hensyn til tårnet har
fået en langt kraftigere udformning på de to sider (mod vest og henholdsvis
nord/syd). De tre vestre fag af sideskibsmurene er som nævnt mere eller mindre
et levn fra den middelalderlige kirke, og her er der som forlæg for hvælvene
muret ret kraftige vægpiller, der er forsynet med kragbånd svarende til skjoldbuekonsollerne i sideskibenes tre østre fag; også her udspringer gjordbuer og
ribber fra en større højde. Under hver gjordbue findes en velforarbejdet ankerbjælke, som tilsyneladende er indlagt ved hvælvenes opførelse (fjernet 1960).
Midtskibets fem og tårnfagets ene hvælv svarer i form, inddeling og muremåde helt til korets. Sideskibenes langstrakte hvælv er derimod seksdelte, med
halvsten brede, affasede ribber. Det vestligste hvælv i syd danner en undtagelse,
hvilket vel skyldes, at det er fuldendt sidst og af restmateriale; ribberne er
snart halvsten, snart kvartsten brede og muret af de to typer formsten mellem
hinanden. Sideskibshvælvene er anbragt højt i forhold til arkadepillernes krag
bånd, og dette har medført, at gjordbuer og ribber er stærkt styltet på den
mod midtskibet vendende side samt i sideskibenes yderhjørner. — Oven på
samtlige gjordbuer er der rejst mure, som tjener til underlag for tagværket
(p. 2072). Om gulvene (p. 2072).
Tårnet. Ifølge kontrakten (p. 2064) skulde kirken have et tårn i vest. Arbej
det blev ikke blot påbegyndt, men ført så vidt, at cirka halvanden meter af
andet og formentlig øverste stokværk stod færdigt, da tårnbyggeriet indstille
des — og således stod tårnet indtil 1883 (sml. p. 2072). Tårnet er rejst over
midtskibets vestligste fag og markeret i façaden med halvstens fremspring.
Det hviler dels på vestmuren dels på svære arkadebuer udspændt mellem denne
mur og skibets to vestligste, kraftigt udformede arkadepiller. Tårnrummet er
således i åben forbindelse med såvel midtskib som sideskibe, og det føles som
en forlængelse af førstnævnte. Dets dør, vindue og hvælv er omtalt tidligere
(p. 2068 og ovfr.).
Et cirkulært trapperum i sydvest ligger dels i murlivet dels i et halvcirkulært
fremspring mod kirkerummet; trappen var oprindelig kun tilgængelig gennem
en fladbuet, ydre dør i vest, men på et senere tidspunkt (antagelig i forbindelse
med indretning af et pulpitur) fik den også en dør fra søndre sideskib. Den
højresnoede trappe har kvadratisk helstens spindel med afrundede hjørner;
forneden er loftet tøndehvælvet, foroven af fladbuede, udkragende binderstik.
En fladbuet i stikket affaset (tilmuret) åbning har ført til et pulpitur i søndre
sideskib (sml. p. 2100), og lidt højere oppe sidder indgangen til søndre sideskibsloft og til tårnets andet stokværk. Dette ufuldendte stokværk, der allerede
1600 blev indrettet til at rumme klokkerne (p. 2066), gik senere under beteg
nelsen klokkehus, både 172140 og 183641, da lugerne fornyedes.
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Fig. 10. Sønderborg S. Marie. Kirken efter 1867. *Tegning af F. C. Müller.
Museet på Sønderborg slot (p. 2061).

Tagrytteren over langhusets andet fag fra øst har en sekskantet lanterne med
fladrundbuede åbninger og et slankt sekskantet spir. Det er ikke nævnt i de
Castellas kontrakt, men regnskabsbogen 1600/01 omtaler blysøm, skruer og
nagler, som blev forbrugt »vp der Kerchen tho dem klenen Spihr«. Det synes
allerede 1635 at have fået en omfattende reparation på tømmer og bly21.
Blybeklædningen blev 1883—84 udskiftet med skifer42.
Tilbygninger og ændringer.
Hertugstolens trappehus. Da hertugstolen o. 1625 indrettedes i østenden af
søndre sideskib (sml. p. 2098ff.), blev der i sydhjørnet mellem kor og sideskib
rejst et lille trappehus med pulttag i forlængelse af korets tagflade. Materiale
og murteknik svarer helt til kirkens; bygningens udadgående hjørne er i fuld
højde sat af formsten med en lille trekvartrundstav (fig. 4). I syd er der en
fladbuet, forhen retkantet døråbning, som giver adgang til en trætrappe, der
udmunder gennem en brudt åbning i sideskibets gavl.
Sakristiet i nordhjørnet mellem kor og langhus (fig. 7) lod Hans Paulsen,
kgl. pensionarius på Gammelgård opføre 1706 for over 400 mk.43. Det er mu
ret af små, røde teglsten og sat i forbindelse med kirken ved tre åbninger, en
dør til henholdsvis kor og nordre sideskib samt et (senere) vindue til sidst
nævnte (sml. p. 2093). Begge døre har mod kirkerummet en rundbuet indfat
ning af sirlige stukprofiler. — Døren til sideskibet flankeres i syd af en (sam
tidig?) vægniche med tilsvarende profilering, der tillige træffes om et par sammenkoblede vægnicher i søndre sideskibs sydøsthjørne.
Sakristiets forhøjelse og trappehuset østfor (fig. 7) er fra 1734 (årstal i jern
ankre) og bekostet af sakristiets bygherre, som nævnte år søgte om tilladelse
til at indrette sig en stol over sakristiet, med vinduer til sideskib og kor44
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(sml. p. 2093). Forhøjelsen er af fuld mur som sakristiet, trappehuset af ud
muret bindingsværk; selve trappen blev nedtaget i slutningen af 1800’rne, da
der indrettedes fyrrum under sakristiet24, og 1960 er trapperummet indrettet
til toilet, forhøjelsen til præsteværelse, som bliver tilgængeligt fra en ny trappe
i sakristiets østre del. — 1784 blev sakristiet også brugt til »Einsegnungen der
Kirchengängerinnen und Privat Komunionen«45.
Tårnets forhøjelse og spiret. Med henblik på en fuldførelse af tårnet fra
1600—01 (p. 2070) besigtigede kredsbygmester Jensen kirken 1881—8246, og
arbejdet kom hurtigt igang, thi året 1883—84 42 betaltes alle regninger (ialt
32729 mk. 40 sk.) for det nye tårn og dets fem spir, som opførtes af bygme
ster I. Prüss, Gråsten, efter tegning af arkitekt A. W. Prahle, Flensborg47.
Ved hovedistandsættelsen, der er indledt foråret 1960, vil dette pseudogotiske
tårn blive helt ændret; det indkapsles i munkesten og de fire hjørnespir samt
smågavlene fjernes.
En †udbygning, »de Vthlucht« som 1620 opførtes på nordsiden af kirken21,
er muligvis identisk med en af de tre følgende forsvundne tilbygninger.
Et †benhus, en tegltækt bygning, nævnt 162621 og 172240.
Et †ligbårehus, et tegltækt læskur, nævnt 1635 og 164821.
En †tilbygning, som har efterladt sig spor i jorden ud for nordre sideskibs
andet fag fra øst48, er muligvis identisk med det 177640 omtalte kapel49. Til
bygningen, der vistnok blev nedrevet 1877—7842, har antagelig været en for
bygning til de to lukkede stole (p. 2093), som fandtes i dette fag af sideskibet,
og af hvilke den ene 1829 siges at være halvt indmuret50.
Gulve. Gulvniveauet i koret synes urørt, men det to trin lavere gulv i ski
bet må være sænket en del, antagelig 1841, da der sluttedes kontrakt med en
murmester om at optage alle gravsten, fylde og planere alle »Erdgewølbe« og
begravelser i skib og kor27. Til opfyldning blev der benyttet grus og murbrok
ker samt materiale fra den nedbrudte skole, og gulvene blev belagt med sven
ske fliser, gamle fliser og gravsten, der så vidt muligt skulde henlægges på
deres gamle pladser. Allerede 1828 var adskillige begravelser blevet opbrudt
ved orglet i vest41. Korets gulv er senere blevet belagt med fliser af ølands
kalk; 1960 er gulvene i langhus og sakristi opbrudt midlertidigt.
Tagværkerne over kor og skib stammer fra den store ombygning 1595—1600
og er i modsætning til middelalderlig skik rejst, efter at hvælvene var fuld
endt; langhusets tagværk støtter på mure, som er opført over gjordbuerne.
Korets tagværk er af middelalderlig krydsbåndstype og helt af fyr som lang
husets, men over sidstnævntes tre østre fag indeholder spærfagene, der er rejst
efter korets, en del genanvendt egetømmer fra den gotiske kirke, og over de
tre vestre fag, som er afbundet under hensyntagen til tårnet og rejst sidst, er
der meget genanvendt egetømmer fra samme bygning. Langhusets tagværk
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Fig. 11. Sønderborg S. Marie. Indre, set mod vest.
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hviler på to langstole over arkademurene. Tømmeret er nummereret med ro
mertal, i nord sat med lille huljern, i syd med økse.
Hovedistandsættelser. En omfattende reparation af kirkens ydre gennemfør
tes 172140. Blandt de vigtigste arbejder skal nævnes omlægning af tagstenene
på hele koret og på skibets sydside51, reparation af tagrytteren og tagkvistene
over tårnet, af korets østgavl, der antagelig ved denne lejlighed fik de rund
buede smågavle erstattet med svungne gavlkamme (sml. fig. 6), og af de tre
vestre støttepiller på skibets sydside og en på nordsiden (de middelalderlige),
som alle blev opsat af nye sten; endelig blev de øvrige piller og hele kirke
muren istandsat og malet. — En tilsvarende istandsættelse af bygningens ydre
fandt sted 1770—7127, og fra disse to store reparationer stammer jernankerårstallene 1721 og 1773 på nordsidens støttepiller. Nogle år senere, 178741,
rejstes stillads ved østgavlen, og det var muligvis på det tidspunkt, de svungne
gavlkamme blev nedtaget og gavlen inddraget under taget.
1836 fulgte en ny hovedreparation27, der i første række synes at have be
rørt vestgavlen og taget samt maling af murværket; 186727 blev vinduerne i
forbindelse med en indre istandsættelse (arkitekt Grotrian) udvidet og forsy
net med jernrammer42 (sml. fig. 10)52. Ved en ny istandsættelse 1924 (arkitekt
Th. Havning) fik vinduerne deres nuværende, rundbuede form og trærammer,
og samtidig tilmuredes korets to østvinduer. En 1960 påbegyndt restaurering
(arkitekt Helge Holm) er omtalt flere steder i det foregående bl.a. under sa
kristiets forhøjelse og trappehuset (p. 2071f.) og tårn (p. 2072).
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Kirken står i blank mur med røde tegltage; sydsiden er helt bevokset med
grønt, som dækker over det meget uegale murværk, der aldrig har været be
regnet til at stå blankt. Tårnspir og tagrytter har skifertag. Det indre er hvid
kalket.
Et †solur renoveredes 1627 af Hans maler27, og et andet, til den østligste
pille, blev 1721 skænket af gehejmeråd von Platen40.
En vindfløj på tagrytteren er antagelig opsat i forbindelse med skifertæk
ningen 1883—84. En †vindfløj samme sted blev bekostet 1721 af Anna Sophia
Hans Schlachters, og samme år bekostede rådmand Christian Kaadt en repa
ration af knoppen og »das Laub Werck« på tårnet40. En kobberhane, som var
ude af brug 184441, og som blev solgt 187042, må stamme fra en af disse fløje.
†Glasmalerier. 1602 købtes hager til det store malede vindue over døren21.
†Kalkmalerier(?). Hvis den p. 2066 omtalte strygning af hvælvene med
sort farve har været af dekorativ art, må dekorationen have været ganske
enkel, eftersom den synes at være udført af murmesteren. En rød †stregdekoration, der skimtes på konsollerne i østenden af søndre sideskib, er muligvis
begrænset til hertugstolens plads.
INVENTAR
Da den middelalderlige S. Jørgens kirke 1595—1600 blev ombygget og udvidet til dob
belt
størrelse,
blev
der
anskaffet
nye
stolestader
og
prædikestol,
men
bortset
herfra
har man tilsyneladende klaret sig med inventaret fra før ombygningen. Af dette, hvoraf
adskilligt
senere
er
forsvundet,
skal
nævnes
† altertavle, † alterklæde, alterkalk, altersta
ger,
† brudekrone,
† messehagel,
krucifiks,
† skriftestol(?),
kirkekiste,
vægskab,
(† pulpi
tur), † sejerværk og † klokker. Af gravminder fra før ombygningen findes nu kun to (gravsten
1 og 2), den ene over amtmanden Ditlev Brockdorff (d. 1538) og den anden over Maren
(d. 1570), datter af døbefontens donator. — Borgerne synes dog at have været indstillet
på, at den nybyggede kirke skulde have nyt inventar, og de velstående, hvoriblandt
adskillige
leverandører
af
materialer
til
kirkebyggeriet,
samt
håndværkerne
skænkede
gaver i form af genstande eller rede penge. 1604—06 opstilledes et †orgel, mens den gamle
altertavle først udskiftedes o. 1618 med een, skåret af den lokale billedskærer Henrik
Tagsen. Den må være en donation, eftersom den ikke nævnes i den udmærket førte regn
skabsbog, der er bevaret fra 155418. Muligvis er der tale om en gave fra hertugen, således
som det også må være tilfældet med Hinrich Ringerincks prædikestol fra 1599. To andre
store gaver var Husum-mesteren Melchior Lucas’ bronzedøbefont fra 1600 og det senere
fjernede
korgitter.
Hertil
kom
† alterklæde, altersølv, † brudekroner (hertuginde Agnes
Hedwig), messehagel, dåbsfad, dåbstøj, lysekroner etc., og gaverne vedblev at strømme
ind i mange år. Stolestaderne var udført af Flensborg-snedkeren Anthoni Wulff. Fyrsten
havde da de to øverste stole i hver af midtskibets rækker, og først under hertug Alexan
der
(1622—27)
opførtes
Tagsens
fyrstepulpitur,
hvilket
medførte
flytning
af
prædike
stolen. Af kirkens talrige epitafier — eet fra Tagsens, de andre snarest fra Flensborgværksteder — er nu kun seks pragtstykker bevaret, strækkende sig fra o. 1624—1657.
Inventaret bærer præg af flere restaureringer, der hver på sin måde har ændret eller
ryddet op i bestanden: efter krigene i 1848 og 1864 (jfr. om hovedistandsættelsen 1867
note 102), efter genforeningen 1924 (arkitekt Thomas Havning), og medens dette skrives,
er kirken, under en gennemgribende istandsættelse (Helge Holm), ryddet for inventar.
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Fig. 12. Sønderborg S. Marie. Indre, set mod øst fra †orgelpulpitur.

Epitafierne
og
altertavlen
er
under
restaurering
(konservator
Mogens
Larsen),
hvorved
værdifulde iagttagelser er gjort53.
De pladsangivelser, der nedenfor er anført under de enkelte inventarstykker, refererer
sig til forholdene før kirkens sidste rydning; så vidt muligt er redaktionen, hvad den
fremadskridende
istandsættelse
angår, fulgt op
til
dato (f.eks.
ved
foreløbige
beretnin
ger om altertavle m.m.), men mange forhold er stadig i støbeskeen (det vides f.eks.
endnu ikke, om der kommer helt nye stolestader) og har ikke kunnet nærmere angives.

Alterbordet, ca. 2 m fra korets østvæg, er muret af munkesten (ca. 28 × 14 × 8
cm), (nu) 130 cm højt, 212 bredt og (nu) 150 dybt, med en i nord og syd udkragende gesims på tre skifter. De bageste 60 cm og hele bordets fem øverste
skifter er formodentlig fra 1618, da Tagsens altertavle blev opsat. Hvidtet og
pudset; på tre sider dækket af glat fyrretræspanel54.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldkors. Blandt tidligere †alterklæder
kan nævnes: 1593 (før den store ombygning) købtes sort, dobbeltvævet damask,
sort fløjl og hvidt silkestof. — 1599 skænkede hertugens sekretær Johs. Hildesheim et rødt damaskes omhæng med silkefrynser og broderede våbener18. —
1676 gav Tycho Matzen og hustru et brunviolet fløjlsalterklæde bræmmet med
sølv- og guldkniplinger43, og 1679 modtog kirken fra sal. Lorentz Beckers ar
vinger et tilsvarende med brede, gyldne kanter. — 1726 skænkede Hans Bugis-
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Fig. 13. Sønderborg S. Marie. Altertavle. Apostelrelieffer på postamenterne (p. 2078).

lav Carstens enke et rødt fløjlsalterklæde med guld- og sølvbroderier43.
Desuden nævnes flere steder †alterduge med kniplinger, bl.a. 1599, skænket af
Johs. Hildesheim18 og 1652, skænket af Jürgen Brandt, der samtidig forærede
et †kniplingstørklæde til alterets bogpult43. Duge med kniplinger foræredes
endvidere 1670 af Niss Nielsen og Lorentz Jacob, 1676 af Tycho Matzen og
hustru og 1688 af kirkeværge Hans Bugislav Carstens43.
Altertavle (fig. 14) i renæssance, med (ny)malet årstal 1618, stilbestemt til
billedsnider i Sønderborg, Niels Tagsen, hvis svende 1619 indsatte de to male
rier i tavlen21; med 1925 skårne vinger (to ældre, men ikke oprindelige vinger
af fyr, men med gamle englehoveder af eg er i museet på Sønderborg slot). I
regnskaberne nævnes hverken snedkeren55, maleren56 eller altertavlen.
Tavlen, hvis slanke form utvivlsomt skyldes hensynet til kirkens to store,
1924 tilmurede østvinduer (den har næppe haft egentlige vinger), er, som alt
hvad der er kendt fra Tagsens værksted, præget af Flensborg-mesteren Hinrich
Ringerinck, hvis arbejdstegninger såvel af epitafier som andet synes at have
været tilgængelige for Tagsen.
Med altertavlens kvartrunde baldakin under storgesimsen har Tagsen grebet
tilbage til Flensborg Mariekirkens store tavle fra 159857, og den af nøgne småengle holdte skriftkartouche (med årstallet) i storfrisen er et lån fra Ringerincks
normale epitafietype, hos os repræsenteret i Tønder og Bylderup; men Tagsens
engle er kejtede og forvredne, og de fem stående småengle er en håndværks-
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Fig. 14. Sønderborg S. Marie. Altertavle med malet årstal 1618 (p. 2076).

Danmarks Kirker, Sønderborg amt

N. E. 1947
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mæssig gentagelse af Ringerincks indtagende englebørn. Storstykkets dobbelte,
185 cm høje søjler (der svarer til søjlerne på Goldbecks epitaf, tilskrevet
Ringerinck, p. 2105), har på postamenterne småfyldinger med relieffer i arkader
af (fra nord): »S. Iacobus«, »S. Andreas«, »S. Petrus«, »S. Philippus«, »S. Barto
lomeus«, »S. Paulus«, »S. Iohannes« (fig. 13) og »S. Matthæus« (med vinkel!),
figurtyper, der er gentaget på hertugpulpituret (p. 2098), på slotskapellets præ
dikestol (p. 2136) og til dels på epitaf nr. 2 (p. 2106).
Malerierne, olie på træ, nadveren i storfeltet, 147 × 117,5 cm, evangelisterne
i de »falske« fyldinger bag søjlerne, opstandelsen i topfeltet, 78 × 62 cm, den
velsignende Gud Fader med rigsæble i gavlstykket og profetbusterne i side
topstykkerne — de sidste tre i »falske« fyldinger — står velbevarede. Under
den nylig stedfundne konservering58 konstateredes, at alle billeder, undtagen
opstandelsesmaleriet, over krideringen havde samme meget karakteristiske grå
bundfarve, hvis penselstrøg ses reliefagtigt under den egentlige maling; opstandelsesmaleriets grundering var en tynd, gråviolet farve (ligesom kriderin
gen her var tyndere); da der også konstateredes forskel i farvemateriale og
malemåde, må det antages, at dette maleri er udført af en anden hånd, ja,
muligvis af et andet værksted end de øvrige. Farverne er overalt renæssancens
klare, rene toner, storfeltets lysere og festligere end topfeltets. Det livfulde,
nederlandsk prægede nadverbillede (der 1655 kopieredes på lærred til altertav
len i Egen kirke, Als nr. hrd.) berømmes af Pontoppidan i Theatrum Daniæ59,
og det hæver sig over vore kirkemaleriers almindelige standard, hvad der ikke
kan være påfaldende, hvis der er tale om en fyrstelig donation. Under arbejdet
har maleren ændret på billedet (venstre forgrundsfigurs kniv er flyttet, og
Judas’ højre hånd ændret). Baggrundsarkitekturen er gråblå og den lysblå
baldakins gardiner glinsende brun silke. Som eksempler på personernes brogede
dragter kan nævnes Judas’ klare, gule kjortel under grønt slag og hans pen
dants lysblå kjortel og lidt mørkere hat, røde slag og brune stunthoser; hans
ansigt (især næsen) er stærkt rødmosset. Kristus selv har gråblå kjortel og rødt
slag. — Mens de nævnte rettelser under arbejdets gang tyder på, at maleren
har forholdt sig ret selvstændigt over for sit (ukendte) forlæg, følger topfeltets
maleri meget nøje opstandelsen i Albr. Dürers lille kobberstikpassion (1512).
Baggrundens dystre landskab er her holdt i blålige toner, himlen er rødbrun.
I postamentfeltet læses oprindelige nadverord på plattysk med gylden fraktur på sort bund, i topfrisen: »Iesus Christus iss vmme vnser Sünde« etc. Rom. 4;
med kunstfærdig fraktur står IBS i storgesimsens hængestykke og »Anno 1618«
i storfrisens kartouche. Rammeværket står hvidligt marmoreret med guld. Blå
smalte findes bl.a. som bund for søjlernes prydbælter og ved postamentfremspringenes apostle. Deres dragter er brogede (cinnoberrødt, blegrødt, grønt samt
rød og grøn lazur på sølv). Profillisterne er cinnober, blegrøde, hvide og gyldne.
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Om storfeltets maleri er optegnet et
sagn60: det skal være fundet i kahytten
på et hollandsk skib, som var strandet
nær Sønderborg.
*Altertavle. Den altertavle, der gjorde
tjeneste i kirken efter ombygningen og
til 1618, og som 1619 blev opsat på to til
samme formål indkøbte stykker fyrre
træ21, er måske den, der nu findes i Kegnæs (Als sdr. hrd.). Denne kirke stod, så
vidt det kan skønnes, netop færdig 1618.
Altersølv. I kirken findes tre udmær
kede kalke, ved indskrifter dateret til
1606, 1657 og 1659 (den sidste oprinde
lig skænket til S. Jørgens hospital), men
sammenstykket af ældre dele; en fjerde
kalk anvendes nu i det nye S. Jørgens
hospitals kirkesal.
*1) (Fig. 15) sengotisk, o. 1500, 17,5
cm høj, med ret lav, sekssidet fod, hvis
E. M 1960
standkant
har
tætsiddende
lodrette
Fig. 15. Sønderborg S. Marie. *Alterkalk nr. 1
(p. 2079).
stave; på en af siderne et støbt, pånittet krucifiks, hvis lændeklæde har hængesnip til ned under knæet på (herald.) venstre side. På rudebosserne med
minuskler: »ihesus« på skraveret baggrund. Samtidigt (eller i gammel form for
nyet) bæger. Forgyldt. Nu deponeret i S. Jørgens hospitals kirkesal.
2) (Fig. 16) skænket 1606, men i sine hovedbestanddele sengotisk, fra o. 1500;
muligvis stammer fod og knop fra een kalk, de runde skaftled fra en anden,
mens bægeret er tilsat af guldsmeden 1606 sammen med graveringerne på fod
og bæger. De gotiske minuskelindskrifter på skaftled og rudebosser er hen
holdsvis »ihesus (christus) — ave maria« og »ihesus«, de sidste i sort masse.
Sekspasfoden bærer på hver tunge et graveret våben med navneunderskrift,
samt en giverindskrift med versaler: »Dissen kelck heft de edle vnd viltvgent
reiche fravw Metta Peterse(!) Erick Vcken gotseliger dochter vnd Mangnus(!)
Petersen zeliger nachgelassene widwe Got dem almechtigen zvn(!) ehren vnd
dem altar zvm ziher zv einer ewigen gedechtnis in der kerken tho Sonderbvrg
vorehret gegeven an de iar a(nn)o 1606.« Våbnerne er ifølge de enkelte under
skrifter: 1) »P. Vcke«, 2) »F. I. Schrandi«, 3) »E. Wonsflet«, 4) »F. A. Frese«, 5)
»E. Vcke«, 6) »F. D. Wonsflet«. På bægeret er Uckes våben gentaget over giverindens initialer: F M P. Højde 18,7 cm. Intet mestermærke61.
132*
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3) Skænket 1657, med sekstunget fod, hvis standkant har skiftevis glatte og
vandret skraverede skråfelter i halv højde; på siderne langs fodtungerne trambulerstik og på den ene et støbt, pånittet krucifiks (svarende til det på kalk nr.
4 og til Notmark-kalkens (Als sdr. hrd.)) af Sønderborg-guldsmeden Jürgen
Matzen. Skaftleddene er trinde og glatte. Den foldeværksagtige knop har rudebosser med versaler: »Iehsvs« og (som kalk nr. 2 og Ulkebøl (Als sdr. hrd.) mellem
faldende rosetter; højt, slankt bæger. På fodens tunger graverede versaler:
»Diesser kelche disck habe ich Niels Matzen Webber vnd Catharina Nielses
Gott dem almechtigen zvm ehren vndt dem altar zvm zier zv einner ewigen
gedechtnis in der kirchen zv Sonderborgh vorehret; gegeben im iahr anno 1657«.
Under bunden graveret: »37 L 3 q«. Højde 21 cm. Intet mestermærke61.
4) (Fig. 17) skænket til S. Jørgens hospital 1659, med fod fra slutningen af
1500’rne, sekspasformet, med det for renæssancekalke typiske mønster på
standkanten, rude vekslende med dobbeltstreger. Krucifiks, jfr. kalk nr. 3, her
dog uden flagresnip. På rudebosserne med versaler: »Ihesus«; bredt barokbæger.
På foden graverede versaler: »H. Frantz Henrich v[nd] Helena Brands haben
diesen kelch neben dem commentken [dvs. disk] der kirchen im armenhof verehret
anno 1659« (sml. †dåbsfad p. 2086). Under bunden graveret: »36 L 3 q.« Højde ca.
19 cm. På fodplade og bæger stempel for ovennævnte Jürgen Matzen (Bøje 2732).
I kirken er der fire alterdiske og en femte i S. Jørgens hospital: 1) Muligvis
samhørende med kalk nr. 1 eller 2, med ret stærkt hulet, svagt firpasformet
midtparti, i hvis svikler der er punslede blade; på kanten cirkelkors, hvis
svejede arme ender i små spiraler, på skraveret bund. Tvm. 14,8 cm.
2) Samhørende med nr. 3 eller 4, med ottetunget bund, rigt graveret cirkel
kors med fligede arme og mellemfaldende hjerter; stemplet IM som kalk nr. 4.
Tvm. 15,1 cm.
3) 1636 skænkede Sophia Goldbeck »en forgyldt disk, som har manglet til
en kalk — kostede 15 mk. lybsk«18. På randen cirkelkors, på bunden graveret:
»Sophya Goldtbeck«. Tvm. 13,2 cm.
4) Slutningen af 1700’rne, uden cirkelkors, stemplet P I (kursiv) for Sønderborgguldsmeden Ph. E. Jansen (Bøje 3555).
*5) Ganske svarende til nr. 4 og med samme stempel samt lødighedsmærke:
28. Deponeret i S. Jørgens hospitals kirkesal.
†Kalk og disk. 1689 skænkede kirkeværge Hans Petersen og hustru en kalk
og en disk43.
Oblatæske, skænket af kirkeværgen 173043, oval, 13,1 × 9,4 cm, med hvælvet
låg, hvorpå, under korslagte palmegrene og omgivet af bladranke, graverede
versaler: »Valentin Karberg Eliena Karbergs anno 1730«. Under bunden to
stempler: et utydeligt mestermærke samt lødighedstallet 20.
Alterkander. 1) 1907, skænket af provst Valentiner og hustru. 2) I S. Jørgens
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Fig. 16. Sønderborg S. Marie. Alterkalk nr. 2,
skænket 1606 (p. 2079).
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Fig. 17. Sønderborg S. Marie. Alterkalk nr. 4,
skænket 1659 (p. 2080).

hospitals kirkesal er deponeret en *kande, af plet. — 1640 skænkede amtsfor
valter Hans Jebsen (jfr. epitaf nr. 3) og svogeren Joh. Ubbing en †sølvkande
til altret på 100 lod18; den afløstes 1860—61 af en †alterkande af porcelæn42.
I inventariet 176324 opregnes fem alterkalke og diske, en ske, to sygekalke
med diske, to vinflasker, en vinkande og en oblatæske, alt af sølv.
Berettelsessæt 1929 (hos førstepræsten). 1636 skænkede Magdalena Steffens
en †kalk og en †disk til 50 mk. lybsk18; det betegnedes som et sygesæt, men
kunde dog også bruges på alteret43.
†Vinflasker. 1647 skænkede Jens Vogt den ældre og hustru Anna Sabina en
lille flaske af sølv til sygebesøg, og 1675 forærede Karsten Jacobsen og hustru
Brigitta kirken en tilsvarende18.
Alterstager. 1) Sengotiske, af malm, svarende til Bedsted nr. 1 (Åbenrå amt p.
1728) og med de tre støttende løver bevaret. De har ens fod- og lyseskål, cy
linderskaft med tre ringe (den enes fodskål er revnet). 45 cm høje.
2) Sengotiske, med skarptsnoet skaft, omtrent svarende til Lysabild (Als
sdr. hrd.). 48 cm høje.
*3) Skænket 163518, af malm; tresidet, på kugler hvilende fod, skaft med
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fladt kugleled mellem nedre æg-led og øvre baluster. På foden graverede kon
turversaler: »Iohan Iebsen Thora Iebsen 1635« samt IHS. 47—47,5 cm høje.
I menighedshusets kirkesal.
*4) 1655, med konisk, blødt profileret fod- og lyseskål og skaft med kort
midtbaluster. På fodskålen graverede versaler, på den ene: »Matz Holst sil
berdiener, Clavs Fix camerdiener, Daniel lackay, I. Reimer Lintsavw, Hans
Iwersen, Iochgem Eytz anno Domini 1655«, på den anden: »1655 haben wir
avs vermvgen vnser armboss diese 2 gegenwertige levchters in diese capel Gott
zv ehren vnd der kirchen zvm zierath verehrt anno Domini 1655«. 42,5 cm høje.
Deponeret i S. Jørgens hospitals kirkesal.
*5) Nyrokoko, 26 cm høje. Sammesteds.
†Røgelsekar, nævnt i inventariet 1856—5742.
†Brudekroner og -smykker. Allerede i de ældste regnskaber18, fra før ombyg
ningen, nævnes indtægter af »der Krantz« (1571—79), og 1581 hedder det: »Vor
den olden Brudt Kranss so tho Lubeck vorkofft« 52 mk. lybsk, 15 sk. 6 p.« —
1601 skænkede hertuginde Agnes Hedwig to brudekroner »mitt Ihren zubehörigen Carnetten und Hauben«, den ene krone »von geschlagenen und gekrönten
guldin Hertzen, darin unser Furstlicher Nahm alss A H . . . « , det tilhørende
Carnet »von Perlen und guldne Stifft oder Röschen«; den anden krone og det
tilhørende Carnet skulde laves af perler og guldtråd og begge huer af spundet
guld. For den bedste krone skulde betales ½ daler i afgift, for den anden 8
skilling, og pengene skulde gå til fattige børn19. 1631 befalede hertuginde
Dorothea at sælge perlebrudekronen »so der Kirchen von der Fürstin Eleonora
geschenckt« for 100 mk. I senere inventarier, bl. a. 1763 og 1830(?) nævnes
brudekrone og -smykke under præstens indtægter24.
†Messehageler. Af en †hagel fra 1600’rnes slutning (muligvis en af de neden
nævnte) opbevares i museet på Sønderborg slot en *korsfæstelsesgruppe i relief
broderi med guld- og sølvtråd (fig. 18). Den blev 1931 fundet på provstegårdens
loft (mus. nr. II, 324). 1581 skænkede Matz Kremers børn »ein nie sammeten
Missgewantt van wegen eres seligen Vaders und Moders begraffnis«18 for 88 mk.
12 sk.62. 1681 kom »das Mesgewandt« fra slotskapellet til bykirken, for at den
ikke skulde gå tabt43. 1693 skænkede rådmand Heinrich Uberwasser sort fløjl
og andet til forbedring af en messehagel43; en sort hagel nævnes 172640.
Alterskranke, formentlig fra o. 186727, halvcirkulær, med enkle træbalustre.
Hvidmalet træværk med forgyldte profiler, mahogni overligger.
Knæleskamler(?). 1726 skænkede Hans Bugislav Carstens enke Helena to
overtræk til stolene ved alteret43.
Døbefont (fig. 21) af bronze, støbt år 1600 af Melchior Lucas i Husum, grydeformet, med kun let buet bund, lodrette, foroven udsvejede sider med skrift
bånd (versaler), skjolde og arkader (apostlene), alt i relief; kummen hviler på
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Fig. 18. Sønderborg S. Marie. *Korsfæstelsesgruppe fra † messehagel,
nu i museet på Sønderborg slot (p. 2082).

fire hule evangelistfigurer (fig. 20). Tvm. 76, højde 89 cm. I kummens to øverste
linier læses: »Wol dar gelovet vnd gedoft« etc. »Marci am 16 anno MDC —
Godt macket vns salich dorch dat badt« etc. Herunder den seksliniede giver
indskrift, afbrudt af to våbenskjolde samt et cirkelrelief (Jesu dåb): »Disse
dope heft de erbar vnd vorneme Hans Matzen radtman63 tho Svnderborch vnd
sine leve hvsfrvwe Botelt Matzen vor sick vnd ehre kinder Karsten Matzen
vnde Katharin Karstens so beide in dem negen vnd negentichsten iare in Godt
salich endtslapen vnd ock vor ehre andere dochterken Marin so in dem 10 iare
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vorscheden tho Gades ehren vnd ehre ewige gedechtenisse in disser nien kercken
vth gvdem christlickem gemote vorehret 1600« (sml. gravsten nr. 2 p. 2117).
På våbenskjoldene ægtefællernes initialer: H M og B M. Under de 14 arkader
er der relieffer af en korsfæstelsesgruppe (med INRI), Salvator (med IHS) samt
de 12 apostle med overskrevne navne: »S. Petervs«, »S. Andreas«, »S. Iacobvs
de grot«, »S. Iohannes evang.« (skægløs), »S. Philippvs« (skaldepande med latinsk
kors), »S. Bartholomevs«, »S. Thomas« (med spyd), »S. Matthævs« (med sværd),
»S. Iacobvs de klen« (valketræ, fig. 19), »S. Simon«, »S. Ivdas Thadævs« (kølle)
og »S. Matthias« (hellebard). Linien forneden på kummen indeholder støberind
skriften : »Vth dem fvr bin ick geflaten, M. Melchior Lvcas tho Hvsvm goth mi«.

N. E. 1957

Fig. 19. Sønderborg S. Marie. Døbefont. Relief på kum
men (p. 2084).

N .E. 1957

Fig. 20. Sønderborg S. Marie. Døbefon
tens ene bærefigur (p. 2083).
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Fig. 21. Sønderborg S. Marie. Døbefont af Melchior Lucas, Husum, skænket 1600 (p. 2082).
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De fire støttende evangelistfigurer er støbt ned i en cirkulær stenplade. To kva
dratiske gennembrydninger på siden af kummen (den ene i Johannes’ arkade)
antyder en forsvundet lågholder. 1784 hedder det, at fonten skal have et nyt
»Deckel« i stedet for det gamle tunge; næste år bragtes det til materialhuset41
og er nu forsvundet (tilligemed dets efterfølger). Nordvestligt i koret.
†Døbefont. 1602 indkasserede kirken 4 mk. 2 sk. for »den ollden Döpe Kethell«21. Hvorledes denne font har været beskaffen, vides ikke. Det er muligt,
omend yderst tvivlsomt, at den er identisk med en i museet på Sønderborg slot
opbevaret romansk *granitkumme (udbugende og med rundstav som mundingsprofil), om hvilket der går den tradition, at den skal stamme fra det middel
alderlige kapel på Sønderborg slot (mus. nr. VI, 212).
Dåbsfad af malm, sydtysk arbejde fra sidste halvdel af 1500’rne, med bebudelsesrelief inden for minuskelring. Langs randen store, graverede konturver
saler: »Dit becken heft de erbar Karsten Bvnzenin in64 de ehre Gades thom
gebrvck der hilligen dope disser karcken vorehret welcker salich in Godt vor
scheden is den 4. ivni anno 1602.« Tvm. 50,5 cm. †Dåbsfad af sølv, indvendig
forgyldt, og som vejede 1½ lispd., skænkedes 1656 af Frantz Heinrich og hustru
Helena Brands18 (sml. alterkalk nr. 4 p. 2080). Fadet nævnes i regnskaberne
sidste gang 1782, da guldsmed Ph. E. Jansen skulde reparere randen41. Ny
dåbskande af messing, dens forgænger var af tin24.
*Kristentøj65. I museet på Sønderborg slot opbevares to dåbskjoler, der begge
siges at stamme fra S. Marie kirke. 1) (Fig. 22) o. 1725, af repsvævet silkestof,
lyseblåt med broget broderi, naturfarvet lærredsfoer med brunt og blåt tryk,
samt en hvid moll-flæse med en bred Tønderknipling fra 1800’rnes begyndelse.
Kjolen har poseform med løbegang foroven. I ryggen en slidse, der lukkes med
trækkebånd og to sæt bændler (fra 1800’rne). Det broderede stof har tidligere
haft anden anvendelse (mus. nr. II, 28).
2)
(Fig. 23) o. 1800, af brunt atlask, med beige silkebånd og foer af rødligt
trille. Form og lukkemåde som nr. 1 (mus. nr. II, 70).
†Kristentøj. 1673—74 skænkedes tre dåbsklædninger (af borgmester Jacob
Jensens hustru Anna Sophia, rådmand Matthias Jebsens hustru Augusta og
rådmand Jess Thomsens hustru Cecilia), og 1683 købte kirken selv en18. 1851—
52 ejede kirken syv dåbsklæder med tilhørende »Lacken« samt en sæk med
gammelt dåbstøj42.
Håndklædeholder med malet årstal 1719, skænket af kirkeværge Nicolaus
Bugislav Carstens43. To putti hviler på hver side af et topstykke med muslinge
skal. Sekundær staffering. På væggen nord for fonten.
Krucifiks (fig. 24), sengotisk, fra første fjerdedel af 1500’rne, ret nøje beslæg
tet med Ubjærg-krucifikset (Tønder amt p. 1287), til hvilket Burkal, Tandslet
m.fl. slutter sig, på samtidigt kors. Figuren, der kun er 85 cm høj og har mistet
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Fig. 22-23. Sønderborg S. Marie. *Dåbskjoler, nu i museet på Sønderborg slot (p. 2086).

lændeklædets snip på højre side, blev ved ombygningen 1600—01 »oppudset og
forgyldt« af Peter maler (3 mk.) tillige med »twe klene Billder darbi«. 1646 fik
Hans snedker betaling for at reparere og genopsætte krucifikset »fürm Core«,
efter at det var faldet ned, samt for at fastgøre de to sidefigurer21. Peter malers
staffering blev delvis fremkaldt 1944 under eet lag egetræsmaling og to lag
gråt; disse farver var en opmaling af de oprindelige (hvis polerede guld var
bevaret på evangelisttegnene) dog med nogen ændring af de røde og grønne
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toner. Den nuværende hudfarve
er lys (den oprindelige næsten
hvid, med let laserede blodstænk),
tornekronen
mørkegrøn,
håret
mørkebrunt, mørkegrønt kors med
røde
profiler.
Ved
sidstnævnte
restaurering
tilsattes
figurens
manglende fingre (men i forkert
stilling) og et par tæer. I hvælv
sviklen ved korbuens nordside, ski
bets østligste fag. — Formentlig
vil den oprindelige staffering nu
blive afdækket.
†Korgitter.
I
regnskabsbogen
160218 hedder det: »Anno 1602
heft de Eerbare vnd wolgelarde
Friedericus
Clodius,
Förstlicher
Holsteinischer
Secretarius
dat
Bredder vnd Panelwerke vor dem
Chore hiesulvist tho Sunderborch
N. E. 1957
in der Kercken op sine UnkostFie. 24. Sønderborg S. Marie. Krucifiks (p. 2086).
ninge macken vnd setzen laten
66
vnd kostet in alles ... 30 Daler L.« — I museet på Sønderborg slot opbeva
res et barokt buestykke, der angives at være fra kirken (mus. nr. II, 155).
1826—27 taler man om at nedtage korgitteret19.
Prædikestol (fig. 26) 1599, oprindelig gjort til Egen kirke (Als nr. hrd.) af
Hinrich Ringerinck i Flensborg. Efter optegnelser af pastor Grove i Guderup
(Als nr. hrd.) blev 1599, på pastor Peter Fabricius’ forlangende og på hertug
Hans’s befaling, den gamle prædikestol i Egen nedbrudt og en ny besørget efter
aftale med hertugen, imod at der betaltes billedhugger »Henrik Lingerink« i
Flensborg 23 daler og siden resten — i det hele et beløb på 80 rdl. Før jul 1599
blev stolen ført til Egen, men herfra overført til Sønderborg67 og opbevaret i
hr. Jürgens hus, indtil hvælvene21 var fuldendt, så den kunde opstilles på syd
siden af korbuen (jfr. grav nr. 45 p. 2120). Ved opførelsen af hertugpulpituret
(p. 2098) flyttedes prædikestolen til midtskibets næstøstligste nordpille (jfr.
grav nr. 28 p. 2119).
Den store, fornemme stol, vistnok den ældste daterede fra Ringerincks værk
sted, er af den østflensborgske type (Haupt), og dens nærmeste forbillede er
Hans v. Bremens prædikestol fra 1587 i Flensborg S. Johannes68, ikke blot hvad
opbygning, fagdeling og arkader angår, men også i de nedhængende englehove-
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der, løvemaskerne på postamentfremspringene og småhovederne i frisefrem
springene, ligesom de ungrenæssanceagtige akantusmontanter på hjørne
lisenerne er fælles. Hovedforskellen
ligger i planen, der for Flensborgstolen er polygonal, mens Sønderborgstolen er rektangulær med tresidet
karnapfremspring. Reliefferne i stor
felternes arkader er de samme, vi al
tid møder på de Ringerinckske stole:
1) Syndefaldet, 2) bebudelsen, 3) Jesu
fødsel, 4) korsfæstelsesgruppe (med
Maria og Johannes), 5) opstandelsen,
6) himmelfarten og 7) dommedag (fig.
25). De tilhørende indskrifter er på
højtysk (ældre skrift, ligeledes med
fraktur og på samme sprog skimtes
under maling, jfr. nedenfor), i frise
felternes
kartoucher
kapitelangivelsen
N. E. 1957
Fig. 25. Sønderborg S. Marie. Prædikestol.
og i postamentfelterne selve skriftste
Fag med dommedagsfelt (p. 2089).
det, f.eks. fag 6: »Act. 1. Dieser Iesus
wird Kom(m)en wie ihr ihn gesehet habt gen Him(m)el fahren«. Under korsfæstelsesgruppen (felt 4) stemmer teksten ikke med billedet: »Iohan. 19. Da
sie Iesum gekreutziget hatten, nahmen sie seine Kleider und machten Urtheil«. — Forgyldt smedejernsopstander med tulipanblomster, udført af klejn
smed Bendix Petersen, Sønderborg og timeglas på ligeledes forgyldt smedejernsstander med indslået P B, vistnok henvisende til præsten Peder Brandt,
død 1707 (jfr. fig. 26, hvor begge dele ses). Samtidig, enkel, nu ændret op
gang med reliefbuste af Kristus i dørens trekantgavl. Rektangulær himmel
med
englehovedkartoucher
i
frisefelterne,
diademhoveder
i
fremspringene,
(nyere?) gennembrudte buenedhæng og topstykker, i hvis arkader der er
relieffer af dyder: Håbet (mod vest), Styrke og Mådehold (mod syd) samt
Troen (mod øst); mellem sydsidens topstykker en lille basunblæsende en
gel. Himlens loft er korsdelt af revler og i korsskæringen afbrudt af en rektan
gulær »niche« med Helligåndsdue. Senere rygskjold (jfr. ndf.). Af forskellige
regnskabsposter fremgår, at stolen blev opsat 1600—0121; det hedder f.eks.
»Vor ein Billden Stücke thom Nien Predigstoell dem Snidtker to Makelohn gegeuen« — snedkeren fik kost i fem dage — Peter maler for at male det; længere
henne i regnskabsbogen noteres en udgift på 8 mk. 4 sk. til Hans snedker og
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Jes Taigssen [sikkert Niels Tagsens fader] for træ og arbejde ved trappen, der
altså ikke er leveret af Flenborgværkstedet.
Stol og himmel, der stod med partiel, sekundær staffering, er nu adskilt og
under istandsættelse (1960). Overmalingen er til dels fjernet. Arkadernes reli
effer har oprindelig været uden farver bortset fra forgyldning på Adams, Evas
og slangens hår samt på gedens horn i samme felt, og heller ikke de små relief
hoveder har været stafferede. Lisenernes akantusranker står i guld og sølv på
sort. De sekundære frakturindskrifter på sort bund er gyldne og gentager vist
nok de oprindelige, der ligeledes er med gylden fraktur (endnu ikke færdig
behandlet; om indskrifterne se i øvrigt ovenfor). På rygskjoldet, der indeholder
forskellige skriftsteder på tysk (ligeledes opmalede), læses med gylden kursiv:
»Johannes Willers Apothecker hat dieses Ao 1692 Von Neuen Staffieren lassen«,
samt nedenunder med samme skrift: »Dessen löbl. Beyspiel hat Christian Iver
sen junior (als dis-Iähriger Kirchen-geschworner) im Iahr 1780 nachgefolget«.
På midtskibets næstøstligste nordpille. Efter restaureringen bliver stolen an
bragt midt i næstøstligste arkade på nordsiden.
Stolestaderne, der afløste et sæt, som vistnok stort set var fra 1800’rne (jfr.
ndf.), er fra 1924 (arkitekt Thomas Havning), med lave trekantgavle. Østligst
i midtgangen er der til begge sider bevaret ældre gavlstykker fra borgmestereller magistratsstolen, dels med kannelerede pilastre, dels med meget lange, i
enden afrundede bosser under cirkelfelt og med krydsede linier over postamentet. I koret står otte empirebænke. Egemalede.
Der foreligger blandt kirkens arkivalia stolestaderegistre for de oprindelige
stole 160236 samt for 178445, endvidere en god beskrivelse over placeringen
182850. 1600—01 bestemtes21, at Anthoni [Wulf] snedker, Flensborg, skulde
lave »de Vpstender tho de 90 Stole in vnser Kercken«, og der købtes papir til
kontrakt med ham69; selve bænkene er da formentlig udført af lokale snedkere,
herimellem muligvis Hans snedker og Jes Tagsen snedker [stavet Taigssen],
der har modtaget henholdsvis 103 mk. 12½ sk. og 110 mk. 4½ sk. for arbejde
på den gamle og den nye kirke21. — 1828, da snedker H. C. Petersen og C. Jtirgensen fik 238 mk. for nye stolestader41 (vistnok kvindestolene), som maler
Philip Thomsen malede, udførtes en fortegnelse over stolene og deres place
ring50. Det fremgår heraf, at der var 22 lange mandsstole, 30 lange kvindestole,
28 korte i søndre sideskib og 45 i nordre samt en del stole og bænke i koret og
under orglet. Foruden hertugstolen »in der Höhe« (p. 2098) fandtes der »Hochfürstl. Augustenburgische Stühle« i de lange mandsstole mellem øverste gang
og borgmesterstolen, betegnet H A B C og D70 på dørene, endvidere i samme
række to magistratsstole. I kvinderækken var der to højfyrstelige Augustenborgske stole, »jeder aus 7 doppelten Ständen« og på dørene betegnet med A og
B. De hertugelige mandsstole bar ifølge Søren Abildgaard71 det fyrstelige våben
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Fig. 26. Sønderborg S. Marie. Prædikestol 1599, fra Hinr. Ringerincks værksted (p. 2088).
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udskåret i træ og reliefversaler: »Johannes von G. G. Erbe zu Norvegen Herzog
zu Sleswig, Holstein« etc. »Dette førstelige Vaabn«, skriver Abildgaard, »har
samme Insignia, som det der staaer paa Hospitalet i Hadersleb.«72. På det til
svarende kvindestade »staaer forbemældte Førstes Gemahles fæderne Vaabn
med denne Skrift: Von G. G. Agnes Hedewig geborne Fürstin zu Anhalt Hertzogin zu Sleswig pp. — Længere ned i Gangen stod Daldorf og Hoken Vaabn ...
paa Mands Stadet og ... Qvindestadet« (her giver Abildgaard en skitse af våb
nerne for Burchart Daldorf sal. Valentins Sone og Margareta Daldorfs s. Wolf
Hoken Dochter Ao 1600). — Skarpretteren benyttede »bystolen« »foran koret
på venstre hånd«, mens hans hustru sad i den tilsvarende stol på højre hånd.
1851/52 ændredes og fornyedes stolene i sideskibene19.
Om magistratsstolene hedder det 1725, at den stol, rådet hidtil har haft, nu
skal overgå til kirken19. 1785 betegnedes de som sammenbygget til een45, og
1856/57 stod heri en lænestol, fem andre stole og en skammel42. 1871 havde
kirkeforstanderskabet ladet et generende gitter fjerne fra stolen, der angives at
være den femte mandsstol i hovedgangen, og en strid om dens benyttelse mun
dede ud i, at den nu skulde være tilgængelig for alle lutherske embedsmænd;
der stod da 12 stole i den73.
†Skrifte- og degnestole. 1783—85 omtales tre skriftestole41: 1) Provstens og
hovedpræstens ved korets sydvæg, 2) »Diakoni und Frühpredigers« ved nord
væggen mellem sakristidøren og døbefonten samt 3) »Diakoni und Nachmittags
predigers«, fra 1785, »an der Wand untenwärts gegen Süden«45. — 1618 blev
der lavet en ny skriftestol21, antagelig i koret, og 1624 blev skriftestolen —
også kaldt den gamle s. — bag prædikestolen [dvs. i søndre sideskib] solgt, og
for det indkomne anskaffedes fem kvindestole18. Det drejer sig muligvis om en
fra den gamle kirke overflyttet skriftestol. Oplysningen har interesse ved at
vise, at prædikestolen endnu dette år havde plads ved korbuen, hvorfra den
fjernedes ved opførelsen af hertugpulpituret. — Degnestolen bygget 1782, »i
form og farve efter skriftestolen«, ved korets nordvæg mellem sakristiet og den
østlige hjørnepille45.
†Lukkede stole. I kirken har der været flere »lukkede stole«, men dels er de
ikke alle nævnt i regnskaberne, dels fremgår det ikke altid klart, hvilke der er
lukkede og hvilke ikke. Her nævnes blot de få stole, hvis placering er angivet:
1) »Hertugindens stol«eller»Fruestolen«. 1613 købte hofbarberen Hans Goldbeck
en begravelse (jfr. p. 2106) »so vor unser Gnedigen Förstinnen vnd Frouwen
Stole belagen«74; stolen må derfor have stået i nordre sideskibs andet fag fra
øst og være identisk med hertugindens lille stol i nordre sidegang, omtalt 162618.
Hertuginde Agnes Hedwig (d. 1616) må således foruden sin egen stol østligt i
midtskibet have haft et lille bur i nordre sideskib, antagelig til brug for sine
hofdamer (fruer). I dette sideskibsfag er der i murværket spor, som viser, at der
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her har stået en pulpiturstol, men om disse
spor stammer fra hertugindens stol eller fra
den under 4 omtalte borgmesterstol kan ikke
afgøres75.
2) 1734 omtales »Hans Paulsens stol«44. H.
P. søger om tilladelse til at opføre »einen Kirchen-Standt« uden for kirkens nordside over
sakristiet, hvis det også måtte tillades ham at
bryde et vindue i kormuren og et andet i tri
umfmuren; han tilbyder at give kirken 50
rdl., eventuelt bekoste en hovedreparation af
sakristiet samt lover, »das über solchen Kirchen-Standt aufzuführende Dach, so hoch, als
solches an das Kirchen-Dach hinaus reichen
würde, künftig in baulichen Stande zu halten
wolle«. Stadet vil gå 23/9 alen ind i koret,
bliver 4½ alen foran og 2½ alen bagved. Det
er sikkert den samme stol, der 1784 ejedes af
købmand Christian Karberg, som dette år fik
tilladelse41 til at udvide både sin indre stol
N. E. 1957
(mod koret) og sin »hintere« stol over sakri
Fig. 27. Sønderborg S. Marie. Middelal
stiet mod vest indtil det første vindue i side
derligt vægskab. Maleri på dørens inder
side (p. 2094).
skibet; desuden må han for at få bedre udsyn
til prædikestolen hugge et kvarter af forsiden og en halv alen af bagsiden af pil
len mellem hans stol og prædikestolen76.
3—4) 1764 fik kontrollør Peter Ohlsen Helgerud og Hans Knudsen tilladelse til
at indrette deres åbne begravelse i nordre sideskib lige ved trappen til prædike
stolen til et lukket stolestade. De må gennembryde muren [i andet fag fra øst,
sml. hertugindens stol] og anbringe to vinduer, men skal påse, at den stol [»borg
mesterens stol«]78, som findes herover, ikke beskadiges77. 1783 siges den først
nævnte stol at have 12 stader; borgmesterens stol var delt i fire dele med plads
til 16 personer79. Om en udvendig adgang til disse stole, se †tilbygninger p. 2072.
5) 1783 omtales en blåmalet stol med vinduer og med to stader, på højre
hånd ved indgangen79.
Kirkekister. 1) Senmiddelalderlig, med svagt buet låg, af den i Sønderjylland
velkendte, jernbundne type, omtrent svarende til Brøns (Tønder amt p. 1235),
men med langt, vandret bånd på forsiden. Den er 128 cm lang, 46 cm høj og
58 cm bred. I tårnrummet.
2) »Offerlade«, anskaffet 1630, beslået af Frederik kleinsmed og stafferet af
Wulf Petersen, repareret og atter malet (grøn) af W. P. 163880, muligvis den
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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kiste, som 1781 kaldes »der Gotteskasten«41, med fladt låg og jernbundet, med
to synlige pengetragte og to under hængslerne skjulte pengeslidser samt fire
hængsler til hængelåse, hvoraf nu kun to yngre låse forefindes. Endeplankerne
er forlænget som ben. Højde 78 cm (fraregnet benene 46), længde 78 cm, bredde
41 cm. Ved korets østvæg. I museet på Sønderborg slot findes en 43 × 77,5 cm
stor *tavle af eg, fra o. 1750 eller noget før, i profilramme, som muligvis har
siddet over denne kiste. Den indeholder malerier (på træ): til højre af kirken
(fig. 6) og til venstre en siddende tigger. Hvidmalede frakturindskrifter over
tiggeren: »Deut. XV v. XI. Es werden allezeit Armen sein im Lande« etc., over
kirken: »Deut. XVI v. XVII. Ihr solt nicht leer für dem HEren erscheinen« etc.
(Mus. nr. II, 49).
Vægskab i korets nordmur, fra slutningen af 1400'rne, med jernbundet dør
(men nu uden jerngitterlåge). I selve skabet er loft- og gulvplanke falset til de
lodrette sideplanker. Nye hylder, men spor efter to oprindelige. Døren, der
måler 99,5 × 52 cm, har fem gangjern (midtroset med stjerne), senere dørring
og nyere lås. Mens den udvendig er oversmurt med grå oliemaling, hvorunder
jernet skimtes rødt, står indersiden af dør og skab med gamle farver. Skabet er
blåt med røde kanter. På dørens inderside ses inden for en cinnoberrød, 6—7
cm bred ramme med skablonrosetter i guld et maleri af Kristus som smertensmand (fig. 27) på samme af blegede smaltegrund som skabsvæggene og på sort
jordsmon; den magre, blodbestænkte skikkelse holder svøben i højre hånd, der
samtidig fatter om brystvunden, i venstre en palmegren. Stor, gul glorie med
kors af røde bladllige, grøn tornekrone, brunt, bølget hår, solbrændt hudfarve.
Svøbeskaftet er hvidgult, svøbestrenge og palmegren røde. — Under dette
maleri skimtes det samme motiv, kun tegnet med tynd, violet pensel på hvidlig
grund, og på hovedet i forhold til det overliggende maleri. Formentlig drejer
det sig om en kasseret skitse.
*Bogskab og bogsamling81. Bogskab med malet årstal 1629, muligvis det skab,
der nævnte år udførtes af Niels billedhugger og stafferedes af Wulf maler80; af
eg, med enkle, smalle renæssancefyldinger i midt- og sidestolper. På de gamle
hængsler barokke fyrretræsdøre med blyindfattede ruder i øverste fylding.
Nyere fyrretræsgesims; der findes tre hylder. Skabet er egetræsmalet udven
dig, men indvendig er den oprindelige, blågrå maling med hvide stjerner be
varet; midt på bagklædningen forgyldte versaler: »Hans Lϋdichsen, Reepschleger, Kerckgeswarner, heft dit Schap vorferdigen lahten. 1.6.29.« Højde
202 cm, bredde 173 cm og dybde 38 cm. Nu på museet på Sønderborg slot.
Skabet indeholder kirkens bogsamling, der i dag omfatter ialt 61 bind med
63 forskellige titler82. Det ældste er trykt 1569, det yngste 1692. En bogforteg
nelse fra ca. 173043 indeholder ialt 97 titler, og de manglende må anses for at
være gået tabt. En væsentlig del er gaver til kirken, der dog også selv har købt
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enkelte værker. Den største samlede gave er skænket af Laurentius Becker ved
dennes død 1673, seks værker er skænket af provst Leonhardt Pegmann i 1681,
og også andre præster har givet enkelte bøger. Bevaret er følgende værker:
1) In ... Haggæum, Zacharium, Malachiam, Commentarius ... Autore Frederico
Balduino. Wittebergæ ... apud Helwichium, Anno 1610. 18 × 11,5 cm. Perg.
2) Iusti Baronii ... Pseudo ivbilaei Wittebergensis, adv. Ægid. Hunnium ... Moguntiæ, Apud Iohannem Albinvm, Anno MDCV. 16,5 × 10,3 cm. Perg. m. præg: ITS.
3) Iusti Baronii, Epistolarum Saccrarum ... Libri I—VI. Moguntiæ, Johann. Albini, MDCV. Indb. i nr. 2.
4) Michaelis Bavmanni, ... Sacrorum Analectorum ... Vlmæ, Literis et Impensis
Balthas. Kühnen/ Reip. Typogr. et Bibliop. MDCLXV. 20 × 17 cm. Perg.
5) De Stvdio Theologiæ a Theodoro Berchelmanno. Helmaestadii. Typis hered. Jacobi
Lvci, MDCXIX. Indb. i nr. 8.
6) Moralivm Gedanensivm ... Joannis Botsacci ... Francf. a.M. Michel Volckii,
Literis excusi Wolfg. Hofmanni. 1655. 34 × 22 cm.
7) Johannes Botsacci, Promptuarium Allegoriarum Sacrarum ... Francf. et Lübecæ,
Imprimebat Balth. Christoph. Wust. Pro August-Johann Beckern, Anno MDCLXIIX.
Indbundet i nr. 59.
8) Georgii Calixti ... Epitome Theologiæ ... Goslar, Ex Officina Typographica
Joannis Vogtij, MDCXIX, 16,5 × 9,8 cm. Perg.
8 a) Som nr. 8, men udg. trykt: Brunsvigæ, Sumtibus Gruberianis, MDCXXXIV.
16,8 × 9,3 cm. Perg.
9) Biblia Testam. Veteris Illustrata ... Opera et Studio Abraham Calovii. Francofvrti ad Moenum. Typis et Sumptibus Balthasaris Christophori Wustii, Anno
MDCLXXII. 37 × 23 cm. Perg. m. 2 messingspænder og blindtryk. 2 bd.
10) Biblia Novi Testamenti Illustrata ... Abraham Calovii. Som nr. 9. 2 bind.
11) Benedicti Carpzov.... Opus Definitiones Ecclesiasticæ ... Lipsiæ, Editæ Anno
MDCXLIV. 32 × 21 cm. Perg.
12) Logi Theologici ... Martini Chemnitij ... Witebergæ, Typis Johannis Gormanni,
Impensis Clementis Bergeri et Zachariæ Schureri Bibliop., MDCXIII. Perg. m. blind
tryk. 33,5 × 21 cm.
13) Bellvm Iesviticvm ... Andream Chrastovivm ... Basileae, Per Conr. Waldkirchivm, MDXCIIII. Perg., 21 × l6 cm.
14) A. Chrastovius: Praxis de Caeremoniis et Canone Missæ. Basileae, per Conr.
Waldkirch, M. D. XCIV. Indb. bag i nr. 13.
15) A. Chrastovius: Pro Libelli de Opificie Missæ. Basileae, per Conradvm Waldkirch,
MDXIV. Indb. bag i nr. 13.
16) Joannis Dallæi, Apologia Pro Synodis Alensonensi et Carentonensi. Tom. 2.
Amstelodami, Sumtibus Joannis Ravensteynii, MDCLV. Glat perg. bind. 15,8
×
10 cm.
17) Thesauri Consiliorum et Decisionum. Vol. I—II. Das ist: Rath, Bedenken, Ant
wort ... durch M. Georgium Dedekennum.... Hamburg. Paul Langen. In Verlegung
Michael Hernigs ... 1623. Perg. m. blindtryk og spænder. 34 × 22 cm (fig. 28).
18) Der Prediger Salomo ... In unterschiedenen Predigen erkläret. 2 bind. Con
rad Dieterich, 1642. Gedr. In Verlegung Johann Görlins, Durch Balthasar Kühnen.
Perg. m. blindtryk, hvori 2 små scener: Kain og Abel samt Daniel i Løvekulen. 34 × 22
cm (fig. 29).
19) Das Buch Der Weisheit Salomons. Bd. I—II. Conrad Dieterich. Ulm, In Ver
legung Wolfgang Endters, MDCXXXXI. Perg. som nr. 18. Titelkobber, Lucas Kilian
Sculp. 34 × 23 cm.
133-
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20) Enchiridion Theologicum ... Auctore Johanne Ebarto. Jenæ, Typis et Sumtibus
Georgi Sengenwaldii, 1665. Perg. 16,8 × 10,5 cm.
21) Pandectæ Controversiarum Religionis. Henrici Eckardi, Lipsiæ Apud Hær. Henningi Grossii, Literis Qvirini Bauchi, MDCLII. Perg. 16,5 × 10,5 cm.
22) Acta Colloquij Montis Belligartensis ... Præside ... Frederico, Comite Wirtembergico et Mompelgartensi. Tvbingiæ, per Georgivm Grvppenbachivm, MDLXXXVII.
Perg. m. blindtryk, på forsiden bogst. P H I og årstallet 1587. 20 × 17 cm.
23) Theologia Exegetica ... Philippi Henrici Friedlibii ... Francofvrti ad Moenum,
Sumptibus Thomæ Matthiæ Götzenii, Anno 1660. 2 bind (Gl. og Nye Test.) 33 × 22 cm.
Perg. På bind 1 i guldbogst.: »Mathhias Jebsen, Rathsverwandter, 1662.« Bind 2
tilsvarende: »Lorentz Lorentzen Becker 1662.«
24) Historia Animalivm Sacra ....a Wolfgango Franzio ... MDCXVI. Wittenbergæ,
Sumtibus Zachariæ Schureri et Johannis Gormanni. 17 × 10 cm. Perg., præget på for
siden: M Z G E T 1616.
25) Libellus Theologicus, ... conscriptvs ab Germ. Eobano Geldenhaurio ... Hannoviæ,
Apud Guilielmum Antonium, MDCIV. Indb. bag i nr. 40.
26) Grauerus Redivivus ... Prælectiones Academicæ in Augustanam Confessionem
... Alberti Graueri ... Jenæ, Impensis Joh. Ludovici Neuerhanii Bibliop. Typis Samuelis Krebsii, 1665. 17 × 10,5 cm. Perg.
27) Thesauri Consiliorum et Decisionum ... Durch Christianum Grübelium. Jena.
In Verlegung Zachariæ Hertels/Buchhändler in Hamburg. Gedrucht bey Johann Nisio/
im Jahre 1671. 35 × 25 cm. Perg.
28) Loci Theologico, ... Matthiam Hafenrefjerum. Stuttgardiæ Typis et Impensis
Johannis Wyrichi Röslini, MDCLXII. Perg. 17 × 10,5 cm.
29) Concordantia Hervagiana. Basileæ, ex officina Hervagiana, MDLXVIII. Titel
blad mgl., bogen beskadiget, bindet delvis ødelagt. Perg. m. blindtryk, hvori præget:
H G M 1572. Spænder mgl. 35 × 25 cm.
30) De Papismo ... Disputatio I—XXIV. Peter Hinkelmann. Rostock, 1607—08.
Indb. i nr. 13.
31) Viridarium Spiritus Sancti, ex Plantus Biblicis ... a Matthæo Hoffmanno. Jenæ,
Typis atque Sumtibus Joh. Jacobi Bauhoferi, 1671. Indb. i nr. 28.
32) Jacob Hanold: Über das Buch Tobiæ. II. Theil. Både bind og titelblad mgl.
33) Methodico Explicatio Præcipvorvm Capitvm Doctrinae Coelestis, ... Timotheo
Kirchnero ... Lipsiæ, Ex officina Typographica Ioh. Beyeri ... 1595. 16,5 × 10 cm.
Perg., på forsiden præget: M S M A 1595.
34) Harmonia Evangelistarum ... David Klug ... Jenæ, Impensis Johannis Nisii.,
MDCLXX. Indb. i nr. 41.
35) ... De Praedestinatione Divina ... Advers. Andreæ Libavii ... Ludovici Lucii.
Basileæ, Apud Joh. Jacobum Genathium, ... 1618. Bindet indeholder flere småskrifter
mod Andr. Libavius fra 1616—18. Perg. 16,5 × 10,5 cm.
36) Der Erste Teil aller Bücher und Schriften Mart. Luther, Jena 1575. 32 × 21,5 cm.
2. del, Jena 1585. 3. del, Jena, 1588. 4. del, Jena, 1586. 5. del, 1575. 6. del, Jena 1578.
7. del, Jena, 1581. Perg. m. blindtryk. Alle bindene, hvoraf enkelte er beskadigede,
måler 32,5 × 21,5 cm. Det opr. bind 8 mangler.
37) Schriften, Bücher und Predigen ... Martin Luther. 2. bd. Leipzig, Gedr. zu Eis
leben bey Urban Gaubisch, Jetzo aber zu Leipzig durch Jacobum Gaubisch nachge
druckt, 1602. 34 × 22,5 cm. Perg. m. blindtryk og spænder.
38) Christliche nützliche Tischreden Doctoris Martini Lutheri, ... Erstlich durch
M. Johannem Aurifabrvm ... Anno 1566 in Druch gegeben. . . . Gedruckt zu Jena,
durch Tobiam Steinmann ... MDXCJ. Perg. m. blindtryk og to spænder. 33 × 22 cm.
39) Das Wahre Christenthumb ... Johannem Mairs von Augsburg. Med to indledende
kobberstik. 1654. Perg. 23 × 21 cm.
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Fig. 28-29. Sønderborg S. Marie. *Bogbind til nr. 17 (p. 2095) og nr. 18 (p. 2095),
nu i museet på Sønderborg slot.

40) Christianæ Doctrinæ Summa Capita ... Opera Matthiæ Martinii, Herbornæ
Nassoviorum ... 1603. Perg. 16 × 9,8 cm.
41) Postilla Symbolica oder Spruch-Postill ... Johannes Matthesium, seligen ...
(udg. af) Johan Beyer, Lipsiæ, 1601. (Forf.s forord er dateret 1587). Perg. 20 × 17 cm.
42) Johann Mollero ... Sacer numerus, sive Alvearium Rerum ... Regiomonti
Sumptibus Hæred. Petri Hendelii, et Lipsiæ apud Philipp Fuhrmann. Literis Joh.
Wittigavianis, MDCLXIX. Indb. i nr. 28.
43) Caspar Fridericus Nachtcnhöfer ... Vergiliæ, sive Pleiades sacræ. Lipsiæ, Sump
tibus Christiani Kirchneri, Typis Johannis Erici Hahnii, MDCLXIX. Indb. i nr. 28.
44) Psalmi Davids Prophetæ ac Regis ... ad Hebræam veritatem ... Autore Lvca
Osiandro. Wittebergæ excvsi per hæredes Joannis Cratonis, MDLXXIX. Perg. m. blind
tryk. 17,8 × 11 cm.
45) Tertia Pars Locorvm Theologicorvm ... a Christophoro Pezelio ... Neapoli Nemetvm, excvdebat Matthæus Harnisch, MDLXXXIII. Perg. m. blindtryk, 21 × 17 cm.
I samme bind Pars Qvarta. 1. og 2. del mangler.
46) Aeterna Dei Prædestinatione didascalia ... ab Amando Polano a Polandsdorf.
Basileæ, MDCXIIX, Sumpt. Ludovici Regis. Indb. i nr. 48, bd. III.
47) Quæstio an primus Moses Liber ... ab Amando Polano a Polandsdorf, MDXCVII,
M. Martinus Rytero, Basiliensi. Indb. i nr. 48, bd. I.
48) Sylloges Thesivm Theologicarvm ... ab Amando Polano a Polandsdorf ... Basiliæ, Per Conradvm Waldkirch, MDC. Perg., 17 × 11,5 cm. Bind I. Bind III dat.
MDCVII. Bind II mgl.
49) Commentarius Philologico Theologicus ... Authore Andrea Prücknero. Francofvrti Ad Moenvm, Sumptibus Johannis Beyeri Bibliop. Typis Balthasaris Christophori
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Wustij, MDCLXIII. 2 bd. hvoraf bd. 1 indeholder del 1—3, bind 2 del 4—5. Perg.,
36 × 23 cm.
50) (Theologiæ Tertulliani et Cypriani) Hermanno Rathmann. Sumtibus Clem. Berg,
1620. Perg., 20 × 16,5 cm. Titelblad og nøjagtig titel mgl.
51) ... Aphorismi Biblici, ... Authore Jacobo Rauppio, Francofurti ad Moenum,
Impensis Christiani a Saher, Bibliopolæ, Typis Matthæi Kempfferi, MDCLXIII. Bindet
mgl.; fol.
52) Petri Ravanelli ... Bibliotheca Sacra ... Genevæ, Sumpt. Petri Chouët. MDCL.
Perg. m. blindtryk, 35 × 23 cm.
53) Theologice Christianæ dogmaticæ Synopsis ... a Luca Friederico Reinharto ...
Altdorf, Typis Georgii Hagen, MDCLX. Indb. i nr. 20.
54) Theologia Natvralis ... Raymvndo De Sabvnde,... Francofvrti, Impensis Georgii
Thomasi et Oxtauiani Pulleni, MDCXXXV. Typus ... Wolfgangis Hofmannis. Perg.,
17 × 11 cm.
55) Hortulus Biblicus, ... a M. Wolfgango Sebero. Francofurti et Lipsiæ. Apud
Schürerianos et Gotzianos. Literis Christiani Michaelis, MDCLXIV. Indb. i nr. 20.
56) Viti Ludovici a Seckendorf, Commentarius De Lutheranismo. Francofurti et Lipsiæ,
MDCXCII. Sumtibus Jo. Friderich Gleditsch. Kobber m. forfatteren. Perg., 35,5 × 23 cm.
57) Histoire Critique du vieux Testament, Par ... Richard Simon ... A Paris,
MDCLXXX. Perg., 21 × 16 cm.
58) Achtsehen Christliche Predigten ... Daniel Stangium ... Zu Hamborg, durch
Hermannum Mollerum, 1599. Indb. i nr. 41.
59) Augustini Valerii ... Rhetorica Ecclesiastica ... Jenæ, Impensis Joannis Bielckii
Bibliop.... 1668. Perg., 17,5 × 10,5 cm. (Findes i to eks., i det ene medindb. nr. 7).
60) Schatzkammer, heiliger Göttlicher schrift ... Matthæus Vogel, Gedruckt zu Tü
bingen bey Georgen Gruppenbach, MDXCIII. Ialt 3 bind, i bd. 1: 1. del, 1594, 2. del,
1597. I bd. 2: 3. del, 1603, 4. del, 1602, og 5. del, 1609. I bd. 3: 6. del, 1603 og 7. del,
1603. Perg. m. blindtryk, 33 × 22 cm.
61) Panarion Pastorale ... Autore Pavlo Wan, Moguntiæ, Excud. Balthasarius Lippius, Sumpt. Conradi Butgenij, Colon., 1615. I—II i eet bind. Perg., 18 × 11 cm.
62) Corpus Doctrinae ... Per Johannem Wigandvm. Basiliæ, ex officina Oporiniana.
I—II i eet bind, 2. del dat. 1575. Perg. m. blindtryk, 35 × 21 cm.
63) Relationis et Notationum ... Georg Zeæmann ... Wittenberg, 1603. Indb. i nr. 13.
Hertugstolen og andre pulpiturer. Mens hertug Hans og hans gemalinde Agnes
Hedwig havde deres p. 2090 omtalte †herskabsstole på gulvet østligst i midt
skibet (jfr. dog hertugindens †stol i nordre sideskib p. 2092), lod hans tredieældste søn, Alexander (1573—1627), som arvede hovedlodden i det lille hertug
dømme, opføre det pulpitur, der nu i ændret og reduceret stand står i søndre
sideskibs østligste fag (fig. 30). Da Hans den yngre døde 1622, må pulpituret
være opført mellem dette år og 1627, Alexanders dødsår; men af notitsen om
den solgte †skriftestol 1624 (p. 2092) fremgår, at prædikestolen endnu dette år
stod på sin oprindelige plads ved korbuens sydside. Opførelsen af hertugpulpituret kan derfor tidligst være sket dette år, og en datering til o. 1625 træffer
sikkert det rette. Som snedker valgte Alexander den billedskærer, der gennem
udførelsen af kirkens altertavle 1618, prædikestolene i Sønderborg og Glückstadts slotskapeller m. m. havde været nær knyttet til faderen, Niels Tagsen, til
hvem stolen på stilistisk grundlag kan henføres.
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Oprindelig bestod stolen af otte brystværnsfag i den østligste arkade i
søndre sideskib og herover seks fag med skydevinduer eller gitre, kronet af fem
topstykker. Mod koret var der eet fag, og mod vest, i den næstøstligste arkade,
fortsattes stolen med en afdeling for hoffolkene. Hvornår hoffolkenes afdeling
er forsvundet, fremgår ikke af regnskaberne; men måske er det sket 1867. Her
tugstolen afkortedes 1929 (arkitekt Holger Mundt) til den nuværende længde, idet
de to arkader, der gik ud forbi sydøstpillen, anbragtes på vestsiden i sideskibet.
Brystværnet mod midtskibet består nu af seks arkadefag, mod koret af eet
og mod sideskibet af to. På de flankerende pilastre er der flade relieffigurer af
apostlene og Salvator, fra øst mod koret: 1) »S. Thomas« (spyd), mod midt
skibet: 2) »S. Mathevs« (tabt attribut i højre, ubestemmeligt i venstre), 3) »S.
Philip« (tabt attribut i højre, bog i venstre), 4) »S. Iohanes« (skægløs, velsignende kalk), 5) »S. Petrvs« (nøgle, bog), 6) »Salvador«(!) (velsignende højre,
korset verdenskugle i venstre), 7) »S. Pavlvs« (meget langskægget; sværd, bog),
8) »S. Andreas« (foran kors), (mod sideskibet): 9) »S. Iakob« (profilvendt; vandringsstav, bæltetaske, hat på ryg), 10) = nr. 8 (skåret 1925)83, 11) »S. Barthol.«
(profilvendt; kniv, bog). Postamentfremspringene er dekoreret med løvemasker.
Anden etage består som nævnt af seks fag, om hvis vinduer eller gitre kun
hængsler og forvridere bærer vidne. Relieffigurerne på de pilasterlignende spros
ser forestiller (alle mod midtskibet): 1) »Fides« (med bog, nu uden kors), 2) »Spes«
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(fugl og rest af anker), 3) »Ivstitia« (sværd, vægt, ikke øjenbind), 4) »Charitas«
(barn på arm og ved fod), 5) »Prvdentia« (slange), 6) »Vita«(!) (skænkende vand
fra kande i bæger, dvs. Temperantia, Mådehold), 7) »Fortitudo« (profilvendt,
med søjle). Som topstykker tjener de hertugelige våben flankeret af stive engle
og til siderne to par kartouchetopstykker, de inderste med A D (Alexander,
Dorothea), de yderste med Jesumonogram. Pulpituret hviler på tværbjælker til
sydmuren og støttes af to glatte joniske søjler på høje postamenter. Opgang ad
en udvendig dør i trappehus (jfr. p. 2071). Stafferingen er fra 192984, med lysere
og mørkere gråt som dominansfarver, apostle og dyder i blå og røde dragter. I
postamentfelterne under hertugvåbnene læses med gylden fraktur og kursiv på
mørkebrun bund: »Von Gottes Gnaden, Alexander Erbe zu Norwegen Hertzog
zu Schleswig-Holstein, Stormarn und Dithmarschen graff zu Oldenburg und
Delmenhorst« og »Von Gottes Gnaden Dorothea, gebohrne Gräffin zu Schwartzburg und Hohenstein, Hertzogin zu Schleswig« etc. Den oprindelige, brogede
staffering, »der i sin ret rige farveholdning kan minde lidt om altertavlens«, vil
blive fremdraget85. — 186727 overtog den kgl. garnison stolen med inventar
(10 nye stole)42.
Orgelpulpituret, der har afløst et ældre, er fra 1925, samtidigt med orglet (se
ndf.). Nedtaget 1960.
†Pulpiturer. Et pulpitur »böne« omtales 158018, før ombygningen. Om her
tugindens og borgmesterens stole, se lukkede stole nr. 1 og 4. Ca. 1783 nævnes
skipperkoret86, 1852 også kaldet skipperloftet28; det havde 13 stader og be
fandt sig »ganz unten in der Kirche«50. Det var nedbrudt 185228. En dør i tårn
trappen (p. 2070) har ført til et pulpitur i søndre sideskib, muligvis skipperloftet,
hvis placering i så fald er sikker, eller det ældste orgelpulpitur, som kan have
været bygget ud i sideskibene.
Orgel, leveret af Marcussen og søn 1925, omdisponeret 1940 med tilbygning
af rygpositiv. 42 stemmer, pneumatisk. Nedtaget 1960. †Orgler. 1604 påbegynd
tes bygningen af kirkens nye orgel ved mester Joachim Willers von Soltwedel;
det stod færdigt 1606. Under regnskaberne for den nedennævnte hovedistand
sættelse 1776 ligger en kopi af de specificerede udgifter ved bygningen, men
ingen beskrivelse87; det fremgår dog, at orglet havde rygpositiv, to fløje og var
smykket med tre »englebilleder«. Blandt de lokale medarbejdere nævnes snedkrene Jes Tagsen, Niels og Christen, malerne Peter, Mads og Fritz, guldsmed
Oluf m.fl. Allerede 1621 måtte orgelbygger Hans Heiden rense orglet, 1642 for
bedredes det18, og 1703 udvidedes det ved orgelbygger Hindrich Wiese, Rendsborg44. 1757 ombyggedes orglet af Johann Mathias Schreiber; i den udførlige
beskrivelse hedder det bl.a., at orglet efter gammel skik var stemt med kort
oktav, hvilket skulde ændres87. 1763 var der planer om at bortauktionere »die
Flügel von der Orgel«27. 1776 ombyggede og forbedrede J. H. Angel, Flensborg,
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Fig. 31—32. Sønderborg S. Marie. Præstemalerier. Hans Boldig, d. 1674 (p. 2101) og
Peder Brandt, d. 1707 (p. 2102).

atter orglet »nach der neuesten Arth«87. 1852 fik kirken et nyt orgel fra Demant
i Dalum Mølle ved Odense27; det hovedrepareredes 1893/94 af Marcussen og
søn42. 1917 alleveredes piberne til krigsbrug47.
*Klingpunge. 1) 1767, med rød fløjlspose hvorpå guldagramaner; klokke og
skaftholder af sølv, den sidste med graverede rocailler og spejlmonogram P I S ,
vel for giveren, guldsmed Philip Ekel Jansen, Sønderborg, samt årstallet.
Stemplet IANSEN i rektangel (Bøje 2738).
2) 1767, med pose som nr. 1, kronet skaftholder af sølv hvorpå graverede
storblomster og monogram C F, vel for giveren, guldsmed Christian Falck, Søn
derborg, samt årstallet. Klokken forsvundet. Stemplet FALCK i rektangel (jfr.
Bøje p. 404). — Begge i museet på Sønderborg slot, mus. nr. 167 og 168.
En klingpung nævnes allerede i de ældste regnskaber (1578)18. 1663 skænkede
fhv. kirkeværge Hans Thombsen to nye †klingpunge af sort fløjl, og 1701 fik
kirken andre †to af Joh. Gotth. Hoffmann43.
Præstemalerier88 (Fig. 31). 1) Hans Boldig (Johannes Boldichii), førstepræst,
hofpræst og provst, f. 15. juli 1597, d. 9. april 1674 i sin alders 77., sit embedes
44. og sit ægteskabs 43. år. Latin, gyldne versaler. Olie på træ, bred, sort profil-
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ramme. Lysningsmål 218 × 149 cm, med ramme 289 × 187 cm. Ifølge Abildgaard
på korets nordvæg, nu på nordre sideskibs østvæg, dækkende vinduet til stolen
over sakristiet.
Leonhard Pegmann, epitaf 1670, se p. 2114.

2) Nicolaus Brandt d. ældre, førstepræst, f. 21. okt. 1613, d. 20. okt. 1680 i
sin alders 67., sit embedes 43. og sit ægteskabs 34. år. Halvfigur med bog og
kalot på mørk baggrund; gylden kursiv under malet linie. Olie på træ i bred
profilramme. Lysningsmål: 126 × 87 cm. Ifølge Abildgaard i korets sydøstlige
hjørne, nu på korets sydvæg.
3) Frederik Christiansen, først rektor for byens skole, dernæst vesperpræst
(»Pastoris Vesp. vigil.«), f. 1642, d. 1692 i sin alders 50., embedes 10. og ægte
skabs 21. år. Halvfigur ved bord (blå plade) med bog på baggrund af tæppe
foran rødmarmoreret væg. Olie på træ i profilramme med skårne ornamenter.
Lysningsmål: 120,5 × 86 cm. På korets nordvæg (således også hos Abildgaard).
4) (Fig. 32). Peder Brandt, f. 10. sept. 1651, d. 4. okt. 1707 i sin alders 56.,
sit embedes 30. og sit ægteskabs 28. år. Latin, gyldne versaler. Olie på træ, bred,
sort profilramme. Lysningsmål: 112,5 × 80,5 cm. Ifølge Abildgaard på korets
nordvæg, nu på korets sydvæg.
5) Eberhard Vette, vesperpræst, f. i okt. 1666, d. i aug. 1736 i sin alders 70., sit
embedes 44. og sit ægteskabs 43. år. Opstilling, ramme og skrift (latin) som nr.
3, bordet dog med rød dug, og baggrunden med fyldingsdør og kvastdraperi.
Olie på træ. Lysningsmål: 119,5 × 86,5 cm. På korets nordvæg.
6) Søren Stenløse. »Effigies viri adm. Rev. ac Doctiss. Dni. Severini Steenlosii
Pastoris Matut. bene meriti. Nati 1678 d. 11 Iulii, den. 1737 d. 13. April Anno
Æt. 59, Minist. 30, Conj. 27.« Halvfigur bag bord med opslået bog, foran draperi,
søjle og landskab; under malet linie gylden kursiv. Olie på træ; smal, sort profil
ramme med gyldne ornamenter. Lysningsmål: 126 × 86 cm, med ramme 139 × 98
cm. På korets nordvæg.
7) (Fig. 33). Nicolaus Thomsen, provst og førstepræst i Sønderborg, f. 3. juni
1663, kaldet til Sønderborg 1694, død der 1. nov. 1739. Latin, gyldne versaler;
i bogen læses: »Ich bin die auferstehung« etc. Olie på træ i smal ramme med
påsatte ornamenter. Lysningsmål: 119 × 81 cm, med ramme 132 × 94. På korets
sydvæg.
8) Wilhadus Hoier, f. 20. nov. 1700, præst i Karlum 20. nov. 1725, kgl. felt
provst 1741, provst og førstepræst i Sønderborg 12. marts 1747, død 7. april
1748. Halvfigur med bog, i malet, sort oval (rødbrune svikler) over skriftfelt
med gylden, sortskygget kursiv (latin) på rødbrun bund. Olie på lærred i halv
rund ramme flankeret af false og med påsatte blomster- og bladornamenter.
Lysningsmål: 105 × 62 cm, med ramme 115 × 72. På korets sydvæg.
9) »Gerhard Clavssen, Nachmittags-Prediger in Sonderburg; geb. 19. Ian.
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Fig. 33—34. Sønderborg S. Marie. Præstemalerier. Nicolaus Thomsen, d. 1739 (p. 2102) og
Johannes Clausen, d. 1781 (p. 2103).

1707, gest. 27. Ian. 1775 im Amte 38, im Ehestande 37 Iahr.« Stiv halvfigur
med bog ved bord (blågrøn dug med bøger) på baggrund af grågrønt draperi
bag hvilket reol med bøger. Olie på lærred i ramme som nr. 3 og 5. Lysningsmål: 121 × 88 cm, med ramme 136 × 101 cm. På korets sydvæg.
10) (Fig. 34). »Iohannes Clausen, Vesper Prediger in Sonderb. geb. 1742 d. 11.
Dec. gest. 1781 d. 1. May. Alt 38 Iahr 4. Mon. 20 Tage. Im Amte 8 Iahr, Im
Ehestande 6 Iahr.« Gylden kursiv. Olie på lærred i smal karnisramme, sortmalet
med gyldne hjørneornamenter. Lysningsmål: 93 × 70 cm, med ramme 105 × 82.
På korets sydvæg.
†Præstemalerier. Søren Abildgaard71 nævner endnu malerier af præsterne
Nicolaus Brandt, førstepræst, født 1650, død 1693 (på korets sydvæg) og Hans
Thorsen (Johannis Thursonii) diakon, død 1658 (på korets nordvæg).
Lysekroner. 1) O. 1600. I regnskabsbogen meddeles 160118: »heft Karsten
Laurensen und sin Broder Peter Laurensen thom Kile [i Kiel] ... gegeuen und
voreret ein messinges Kron«. Seks spinkle arme som liggende S’er og endende
i rosetter (jfr. Rømø nr. 1, Tønder amt p. 1432), balusterskaft med løvehoved
under flad hængekugle, med rigt prydet ring i flaben. S-formede pyntearme med
tværstregcr, flakt ørn som topfigur. Vestligt i midtskibet (sml. fig. 11).
2) 1634 skænkede sal. Johan Hildesheims enke (jfr. †alterklæde) en messing-
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krone18. Den har ti spinkle, nedhængende S-arme, balusterskaft over stor
hængekugle med slanke, ophøjede blade forneden over vindrueklase og bru
skede pyntebøjler foroven på skaftet, der krones af en kjortelklædt figur, nu
uden attributter. En del fornyet. I koret.
3)
(Jfr. fig. 11). 1653, stor, pyntelig Nürnbergkrone, hvis otte »knækkede«
arme har muslingeskal-lyseskåle og blomsteragtige pyntespir, rigt leddelt skaft
med stor hængekugle afsluttet med drueklase. Uermeagtige pyntearme og som
topfigur Jupiter på ørnen. Under drueklasen hænger en 1783 fornyet skrift
plade41 med ophøjede frakturbogstaver på begge sider: »Diese Krone ist von
dem Seeligen Herrn Benedict Brand verehrt, wie Er dann solches sein letztes
der Kirchen in Sonderburg versproche(n) Als haben die samptlichen Erben sel
bige im Iahr 1653 Gott zu Ehren und der Kirchen zu Zierde in Nürnberg verferdigen lassen«89. Midt i midtskibet.
Lysearme. 1) Skænket 1600. S-formet, med skjoldformet plade, hvorpå gra
verede versaler: »Dissen lvchter helït Ker[s]ten Petersen van der Wismar90 der
ker[k]en tho Svnderborch vorert im iare 1600«. Årstallet placeret på hver side
af et bomærke. På skibets nordøstligste pille.
2) 1601. Dobbeltarmet, S-formede på S-formet armholder, med nedhængende,
skjoldformet plade, hvorpå i cirkelfelt graveret skjold med sammenskrevet MB
samt 1601 og versaler: »Mathias Brandt radtman heft disse lvchter got vnd der
kerke Svnderborch to erren geschenket«. På korets nordvæg.
3) Samtidig, skænket af »Andres Petersen Tegelmeister« i Sønderborg; bo
mærke. Østligst i søndre sideskib.
4) Samtidig, uden indskrift. I sakristiet.
Kirkeskibe. 1) »Triton«91, fuldrigger, skænket i 1880’erne af kaptajn Georg
Nielsen. I nordre sideskib. 2) 1900, »Virginia«, fuldrigger, forfærdiget af sømandsforeningen (indlagte sedler). I søndre sideskib.
Ligvogn. 1878/79 er der en udgift på 800 rdl. for ligvognen og det dertil
hørende hus. 1899/1900 gav Notmark kirke 270 mk. for »den gamle ligvogn«42.
På ladegården.
Sejerværk. Allerede før 1595—1600 havde kirken et ur, idet der 1582 er op
ført en udgift til skolemesteren for at passe »den Seijer«18, og også den ombyggede
kirke var forsynet med ur21. 1883/84 leverede urmager Petersen, Sønderborg, et
nyt ur og værk42, der anbragtes i tårnet.
Klokker. 1) 1682. Versaler: »M. H. Leonhardus Pegmanno fusa praeposito
Sunderburgensis anno 1682«. Indskriften står under to tomme bånd, hvorover
en frise af stående akantusblade. Om kroppen er der et bredt bælte med englehoved, pelikaner, bladværk m.m. og på slagkanten flere profillinier. Tvm. 54
cm. 1957 forsynet med ny krone og ophængt i stabel på den nye kirkegård.
2) 1763. Støbt af Joh. David Kriesche. »Soli deo gloria. Anno 1763. Kommt
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zum Beten, kommt zum Singen, wenn ihr meinen Klang hört klingen«. Urklokke, sydligt i klokkestokværket.
3)
1883. Stobt af J. J. Radler u. Soehne, Hildesheim; »1883 den 10. u. 11.
Nvbr. bei der Gedächtnissfeier des 400iährigen Geburtstages Dr. Martin Lu
thers wurde ich zum erstenmale gelaütet«.
4—5) 1920. Genforeningsklokker, støbt i de Smithske jernstøberier, Ålborg,
med vers af Vilhelm Andersen og udsmykning af Karl Beier92.
†Klokker. 1—2) 1589 blev en ituslået klokke på 6 lispund og 1 markpund
omstøbt i Lübeck; den nye klokke vejede 9 lpd. 1 mpd.18. 3) 1597. Støbt hos
Melchior Lucas, Husum, omstøbt 1883. Foruden ordene: »Herrens ord bliver
evindelig« og citat fra salme 117, alt på latin, indeholdt den følgende indskrift93:
»In nomine S. Trinitatis duce Holsatiae Johanni Christian III regis Daniae
filio imperante Sunderburgenses per Melchiorem Lucam me fundi currarant
anno MDXCVII« (»I den hellige Treenigheds navn, da Johan, søn af Danmarks
konge, Christian III., var hertug i Holsten, lod Sønderborgerne mig støbe ved
M. L.« etc.). I regnskaberne hedder det18: 1597 blev »de olde Klocke na Husum
geforrt« og en lille klokke på ½ lispund fra Egen tillagdes til støbningen af
den nye klokke. 4) 1653 skænkede Claus Pauelsen 50 mk. lybsk til en lille, ny
klokke. 5) 1655 forærede Peter Pauelsen kirken den største af de to mindste
klokker18. 6) 1763 foreligger kontrakt94 med J. D. Kriesche om omstøbning af
to revnede klokker for 257 mk. 11 sk.; den ene er den ovenfor omtalte beva
rede, den anden bar indskriften: »Soli deo gloria. Anno 1763. Psalm. 66,8.
Lobet Ihr Völker etc. Aus reinem Erz bin ich geflossen. Johann David Kriesche
zu Eckernförde hat mich gegossen«. Omstøbt 188393. 7—8) 1883 leverede J. J.
Radler og sønner i Hildesheim tre nye klokker47, af hvilke de to afleveredes til
krigsbrug 1917, mens een er bevaret; to gamle (jfr. ovenfor nr. 3 og 6) toges i
bytte. Menighedsrådet søgte 1883 om at få en »kejserklokke«, men året efter
modtog det afslag på sin ansøgning om artilleribronze95. Klokkestolen, af
smede- og støbejern, forfærdigedes 1883 af Anthon og sønner, Flensborg47.

GRAVMINDER
Ifølge Haupt (II, 424) fandtes der 1864 i kirken så mange epitafier, at de
hang på alle fire sider af hver pille96. En del var blevet fjernet ved kirkens
hovedrestaurering 1852, de resterende led store skader under krigen i 1864, og
ved den påfølgende istandsættelse af kirken 1867 skal de fleste være forsvun
det. I alt fald har alle epitafierne sikkert været nedtaget 1867 for at gennemgå
en istandsættelse (jfr. epitaf nr. 3 note 102). De bevarede epitafier er for tiden
adskilt og under restaurering.
Epitafier. 1) (Fig. 35). Magister Hans Goldbeck, hofbarber, og hustru. Re
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næssance, af træ, formentlig fra Ringerincks værksted, med malet årstal 1624
og med malerier 1621 af Hans Schmidt, Tønder. »Iohannes Goldtbeke ... obiit
A(nn)o 1622, 15. octob. ætatis 63 — Sophia Goldtbeke ... entslaffn den <4.
septemb.> An(n)o 16<51 im 73. iahr ...«>. Stort (ca. 430 cm højt), velpropor
tioneret epitaf, af opbygning omtrent som Bylderup 1618 (Tønder amt p. 1618).
I topstykkets vinger ses ægtefællernes våbner, hans til heraldisk venstre (to
krukker over og een under en bæk), med initialerne M G B [H’et glemt?]
hendes (en halvmånekniv og S G B) til højre; i topkartouchens cirkelfelt er
mandens våben gentaget med hans initialer M H G B.
Epitafiet står med opmalede (skallende) farver, der ikke følger de oprinde
lige (gråt har ofte erstattet oprindelig blå smalte), men Hans Schmidts malerier
(på træ) er i det store og hele velbevarede. I storfeltet, 144 × 144 cm, Kristus
på korset omgivet af jordens folkeslag og stænder. Hans Goldbeck ses yderst
til (herald.) højre, mens den rigt klædte dame i forgrunden sikkert forestiller
Sophia Goldbeck. Bag hofbarberen peger Johannes Døberen på et skriftbånd
bag korset: »Sihe das ist Gotes Lamb« etc. Et dybt perspektivisk landskab med
flod danner baggrund. I topfeltet, 65 × 57 cm, opstandelsen, signeret: »Hans
Smidt pinxit Ao 1621«, nøje svarende til sammes opstandelsesmaleri på Tøn
der kirkes sangerpulpitur (Tønder amt p. 961 ff.). Indskrifterne meddeler, med
gyldne versaler, i topstykkets frise: »Anno Christi 1624«, i storfrisen: »Dies
Epitaphivm hat die erbare etc. Sophia Goldtbek ... vorehret vnd setzen
lasen«. I postamentfeltet, på latin: Således elskede Gud verden etc. »Iohan.
cap. 3«. I hængestykket gravskriften. I nordlige sideskib bag prædikestolen,
over familiens gravsted, som H. G. allerede 1613 havde købt for 50 mk., be
liggende »vor unser Gnedigen Förstinnen vnd Frouwen Stole«74 (jfr. begra
velser nr. 8 p. 2118).
Epitafiet er henført til Niels Tagsen97 (sml. altertavle p. 2076); der er dog
så store forskelle mellem dette proportionsmæssigt så smukt opbyggede epitaf
og det følgende, der med fuld sikkerhed kan tilskrives Tagsen. Mod Ringerincks
værksted peger — foruden det nære slægtskab med Bylderup-epitafiet — de
to helt Ringerinckske englehoveder på hver side af hængestykket.
2) (Fig. 36) 1626, med forsvundne personalia; ifølge indskriften i postament
feltet kunde epitafiet henføres til Michael Nicolai (Mikkel Nielsen), født i Flens
borg ca. 1554 og død som sognepræst i Sønderborg kirke 162398, men det vol
der vanskeligheder at bringe navneskjoldets initialer i storfrisen i forbindelse
med dette navn. Billedskærerarbejdet kan stilistisk henføres til Niels Tagsens
værksted (sml. altertavle p. 2076), malerierne er udført af Wulf Petersen, der
bl.a. også har stafferet orglet i slotskapellet99. Det store, ca. 444 cm høje
epitaf, der virker lidt overlæsset og gnidret i forhold til foregående, svarer så
nøje i alle figurale enkeltheder til Tagsens øvrige kendte arbejder, at tilskri-
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Fig. 35. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1624 (malerier 1621 af Hans Schmidt, Tønder)
over hofbarber Hans Goldbeck, d. 1622 (p. 2105).
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velsen må betegnes som sikker; det er de samme apostelfigurer, der går igen
på altertavlen, hertugpulpituret og prædikestolen i slotskapellet. Figurerne i
storvingerne og på hver side af storfeltet forestiller evangelisterne. Af de to
apostle på hver side af topfeltet, er figuren til (herald.) højre sikkert Petrus,
mens den venstre (hvis venstre arm er dårligt fornyet) svarer til hertugstolens
Paulus. Det relief skårne årstal: »Anno 1626« står i topvingerne, mens initia
lerne i storfrisens skjold må læses R M S (en ukendt søn?) med faderens (?) initial
omgivet af bladkrans og gennemskåret af en stængel med tre blade. Topstyk
kets (herald.) højre engel har mistet højre fod på grund af pladsforholdene,
ligesom det englebarn, der oprindelig må have siddet på højre topvinge er fjer
net af samme grund. Det må være sket, da epitafiet (1867?) flyttedes til sin
nuværende plads.
Hvad der er sagt om stafferingen under nr. 1, gælder også her; malerierne
(på træ) er derimod lidt mere medtaget; indskrifterne i topfrisen er næsten og
i hængestykket helt forsvundet, mens skriften i postamentfeltet er forvansket
ved nymaling. Maleriet i storfeltet, 124 × 94,5 cm, sign.: »WP fec.« forestiller
forklarelsen på bjerget, i topfeltet, 63 × 53,5 cm, Jesu dåb; det sidste nu istand
sat og konserveret. Af indskrifterne, med gyldne versaler, er som nævnt kun
postamentets tydbar, trods fejlagtig opmaling; i fire disticha meddeler den på
latin, at afdøde var født i Flensborg, hvor han senere var lærer ved skolen, samt
at han var en mild ordets lærer »her« (forskrevet). Moderen elsker hans aske,
fædrelandet hans sjæl. Lær, læser, at leve således, at du kan leve længe, lær
at dø. Epitafiet, der nu hænger østligt i nordre sideskib, har sikkert oprindelig
(dersom tilskrivningen er rigtig) haft plads sammesteds, men umiddelbart vest
for Goldbecks, hvor Mikkel Nielsen 1615 købte et gravsted »beliggende mellem
Junker von Wallenrodts og Magister Goldbeches«74 (jfr. gravsteder p. 2118).
3)
(Fig. 37) 1650. Hans Jebsen, amtsforvalter, og hustru. Barokt, af træ, fra
samme værksted100 som de følgende epitafier (samt Berend Ubbings epitaf
1655 i Tønder (Tønder amt p. 1002) og Nordborg altertavle 1655 samt de ba
rokke tilføjelser til Egen altertavle (Als Nr. hrd.)). Storfeltmaleriet er signeret
af Flensborgmaleren Heinrich Jansen, der 1645—48 var lærling hos Rem
brandt. Epitafiet, med pæreagtigt, af C-bøjler dannet storfelt (jfr. nr. 4 og 5)
uden mindelser om arkitektonisk opbygning, måler 342 cm i højden. Under
storfeltet ses afdødes bomærkeskjold ved siden af hustruens våben; småenglenes lidelsesredskaber er fornyede eller ikke anbragt i oprindelig orden; storfigurerne til siderne forestiller Tro og Styrke. Den kronende Kristusfigur, som
træder på døden og djævelen, genfindes på Jürgen Brandts (og Ubbings) epi
taf. Indskriften (unøjagtigt opmalet 1867)101 er med gul fraktur og lyder:
»Anno 1650 Hat Cathrina Iebsen dieses setsen [lassen] nach den der Wohl
Ehrenvester ... Herr Hanss [opmalet Hass] Iebsen Fürstl. Amtsverwalter al-

N. E. 1957

Fig. 36. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1626 (malerier af Wulf Petersen, Sønderborg).
Indskriften med personalia forsvundet (p. 2106).
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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hier nachdem Ehr in dem Fürstlichen Hause in die 50 Iahr ... gedienet ...
entschlalfe(n), sei(n)es Alters 76 Iah[r] — <A(nn)o 1668 de(n) 19. Marty ist ...
Cathrina Iebsen nach dem Sie 73 Iahr vnd 7 Monat in diese[r] Stadt gelebett
... entschlaffen derer Seele« etc.>.
Epitafiet istandsattes 1959102, og de oprindelige farver fremkaldtes undta
gen portrætternes smalteblå bundfarve, som ikke kunde afdækkes under den
nuværende sorte. Storfeltsmaleriet er korsnedtagelsen (efter Rembrandt), sign.
(på Inri-sedlen): »Heinrich Ians von Holstein fecit«, omgivet af familieportræt
ter, øverst ægteparret (sign. og dat.: »H. I. von Holstein — sammenskrevet —
Fecit 1650«), til siderne tre sønner og tre døtre97. Vestligt i nordre sideskib.
Familiegravstedet var foran prædikestolen ved siden af Jürgen Brandts18.
4)
(Fig. 38) 1653. Ernst Baltsar (Ernestus Baltzarn), byfoged, og hustru. Ba
rokt, af træ; ang. værksted se nr. 3, til hvilket epitafiet i det store og hele sva
rer, hvad form og opbygning angår; men de flankerende figurer (»Iustitia« og
»Charitas«) er her — da familieportrætterne er udeladt — rykket ind i storstyk
ket, der er blevet forsynet med vinger, hvis felter optages af sønnens og dat
terens våbenskjolde, til (herald.) højre en segl, hvis skaft er formet som et kors
(hjelmtegnet et bomærke), til venstre en halv hjort, der springer frem bag et
træ mod højre (hjelmtegn: halv hjort). Afdødes våbner ses over storfeltets
flankerende englehermer, det højre med Justitia-figur, det venstre med udbredte
vinger (henholdsvis samme hjelmtegn). Englene på hver side af topstykket
holder lidelsesredskaber, og den kronende figur er Kristus som smertensmand.
Mens Jebsens epitaf kun indeholdt englehoveder, ses her over storfeltet og i
hængestykket store barokmasker. Gravskriften, fraktur og versaler (temmelig
medtaget) meddeler: »... Ernestus Baltzarn 1st An(n)o 1578 d(en) 28. May
alhie geboren vnd A(nn)o 1643 d(en) 17 xbr [december] Selich entschlaffen
Nachdem Er 32 Iahr Fürstl. Durchl. Stadtvoigt alhier gewesen. So wol auch
dessen Hausfraw ... [Fr. Eva Weltzin] so in [Mecheln]burg103 auff dem Adel.
Gute Sammit A(nn)o 1580 d(en) 29. 7br [september] gebohren vnd A(nn)o
1645 d(en) 8. April Selich gestorben, haben 40 Iahr Christlich beysam(m)en
gelebet. Ihr hinterlassener Sohn ... Iochim Ernst Baltzarn, Arrendator der
Insul Torsing, Hat ... dieses setzen lassen Anno 1653.« Over gravskriftfeltet
et mindre med store frakturbogstaver: I.E.B.M.I.E.B.
Malerierne konserveredes og opmaledes 1930, men hele epitafiet istandsat
tes 1959/60, ved hvilken lejlighed alle overmalinger på malerier og træværk
fjernedes. Kristi krop er til dels nymalet, i indskrifterne opmaledes kun de
ovenfor i kantet parentes gengivne navne, hvoraf læselige rester forefandtes.
Som bundfarve var anvendt en varierende, meget levende brun lasur. Forgyld
ningen er dels lagt på mørk, dels — på de større figurer — over en lys, rødgul
bund. Malerierne (på træ) forestiller: i storfeltet (106 × 90 cm) Kristus på kor-
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Fig. 37. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1650 (malerier af Heinrich Jansen, Flensborg)
over amtsforvalter Hans Jebsen; sat af enken (p. 2108).

set flankeret af afdødes søn og svigerdatter med deres børn, og herover dob
beltportræt af de afdøde. Vestligt i søndre sideskib. Familiegravstedet, der
købtes 1636, lå ved siden af faderens grav »vor der Süder Tür von dem Pfeiler
bis an seines Vaters Grab, so breit der Gang in ihm selber ist« etc. 104.
5) 1654. (Fig. 39). Jürgen Brandt, købmand, og hustru. Barokt, af træ, ca.
134*
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375 cm højt. Ang. værksted, se nr. 3. Maleri af P. Hansen. Form og opbygning
lignende de foregående. Storfeltets sidefigurer forestiller Moses og Johannes
Døber (sml. altertavlen i Nordborg), under storfeltet sidder Adam og Eva.
Småenglene har enten mistet deres lidelsesredskaber, eller disse er dårligt for
nyede; hængeornamentet, formodentlig en drueklase, mangler. Barnet under
topfiguren holder afdødes våbner, det (heraldisk) højre med brændende
træklods (?) og initialerne IB, det venstre med flammende hjerte og C B
(begge med tilsvarende hjelmtegn). Gravskriften, med gylden fraktur, med
deler: »A(nn)o 1640 den 18. Mart. Ist... Iürgen Brandt, gewesener, vornehmer
Kauffhandler alhie im Sonderburg nachdem Er die 65 Iahr Erreichet ... entschlaffe(n). —A(nn)o 1637 den 14. feb. Ist ... Catharina Brandes, Seiner Viel
geliebten Hausfrawen ... entschlaffen Ihres alters 45. Iahr«. Herunder, på
hver side af det nederste englehoved: »16 — 54«.
Mens rammens staffering er opmalet, synes malerierne at stå helt med de
gamle farver. I storfeltet: gravlæggelsen, sign. (til højre over gruppen): »P.
Hansen105 inventer(!) et pingcit 1654«, omgivet af familieportrætter, øverst
ægteparret, til siderne fire sønner og to døtre, mens to sikkert dødfødte spæd
børn ses umiddelbart under forældrenes dobbeltportræt. Østligt i søndre side
skib. Gravstedet var i midtskibet foran prædikestolen.
6)
1657. Jens Jørgensen, kammertjener og hofskræder, samt hustru. Barokt,
af træ, ca. 465 cm højt. Ang. værksted, se nr. 3. To portrætmalerier sign. af
Jacob Martin. Form og opbygning er varianter af de foregående, og ind mel
lem de yderligt siddende familiemalerier i polygonale rammer og storstykket
er skudt stående figurer, der fremstiller scener fra Tobiæ historie, ifølge de ma
lede indskrifter, fra oven mod øst: 1) »Hier werden Tobias u. Sara mit ein ander
vermehlt Cap.... s. 15.« 2) »Raph. bindet den Ehe Teuffell.« 3) »Raphael er
rettet Tobiam Für den grossen Fisch. Cap. 6.« 4) »Raphael Fordert die schult
ein. Cap. 9.« 5) »Raphael geleittet Tobiam Cap. 5.« 6) »Raphael der wanders
gesell. Cap. 5.« og 7) »Raph. bringt Tobiam gesund v. begütert wider heim.
Cap. 11.«. Hertil knytter sig indskriften på kuglen under topfiguren (Raphael):
»Raphael geht wieder hin zu Gott, der Ihn ausgeschicht hat. Cap. 12.«. I hver
scene støtter Raphael et portrætmaleri. Rarnet under topfiguren holder ægte
parrets skjolde med store, sammenskrevne initialer og herover de samme ini
tialer uden sammenskrivning. Topfigurens vinger er usymmetrisk anbragt på
grund af den sekundære (jfr. nr. 2 og note 102) anbringelse, ligesom denne
er skyld i fjernelsen af den ene af de øverste småengle.
Epitafiet istandgjordes 1958, ved hvilken lejlighed den sekundære staffering
fjernedes, og malerierne rensedes. Rammeværket står nu med sin oprindelige,
brogede staffering med ægte guld. I storfeltet, 104 × 110 cm, er der også frem
stillinger fra Tobiæ bog; hovedbilledet viser Tobias og Raphael i Raguels hus
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Fig. 38. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1653 over byfoged Ernst Baltzarn, d. 1643 (p. 2110).
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(kap. 7), som biscener ses Tobias og englen på vandring, Tobias og den store
fisk og endelig Raphael, der giver sig til kende for Tobias og farer til himmels.
Under konserveringsarbejdet konstateredes, at der under maleriet lå en billedkomposition, som maleren under færdiggørelsen havde ændret noget. I top
feltet er der et dobbeltportræt af ægteparret over et svøbelsesbarn (på træ),
og til siderne er de seks omtalte småmalerier, på træ eller kobber, af børnene
i trekvartfigur, fra oven, i (heraldisk) højre side: 1) Unavngivet mandsportræt, på træ, lysningsmål 31 × 23 cm, med påskrift: Hilff Gott allze«. 2) Dito.
3)
På kobber, med påskrift: »Dorothea Eleonora Bittnerin Geborne Jensin.
Ihres alters 37 Iahr.«, signeret: »J. M. pinxit 1656« (jfr. ndf.). 4) Unavngivet
kvindeportræt på træ. 5) På kobber, med påskrift: »Sophia Catharina Fischerin
geborne Jensin. Ihres alters 30 Iahr. An(n)o 1656.«, signeret: »Jacob Martin
pinxit«. 6) På kobber, med påskrift: »Anna Sophia Schillingin Gebohr(n)e Iensin Nata M DC XXXIII 31. Decemb. Depicta M DC LVII 20. Feb — Symb.
Alles nach Gottes Willen.« Under denne indskrift ligger en ældre af samme art,
men ufuldstændig. 7) På kobber, med påskrift: »Herr [ich] gehe nicht ins gericht
mit deiner Macht. Vibike Beyerin geborne Jensin Ihres alters 24 Jahr 1656«.
Gravskriften, med fraktur, meddeler: »A(nn)o 1657 De(n) 17. May Haben des
in Gott ruhenden Jens Jørgensen weiland Fürste Sonderb. gewesner Cam(m)erdiener Und Hoffschneider so A(nn)o 1644 d. 24. Noue(m)b. in seinem 67 Jahrs
... Nachgelassene Frawe ... Dorothea Jensen und lieben 7 Kindern in der
Nähe und ferne dieses Epitaphium ... Verferdigen Und anhero Setzen lassen.
<A(nn)o 1668 den 12 Augusty Ist ... Fraw Dorothea Jensen Nach den sie 73
Jahr errechet ... Entschlaffen.«>.
7)
1670. Leonhard Pegman, præst, og familie. Maleri, olie på lærred, 135 ×
125 cm, i profilramme, 157 × 147 cm. Præsten og hans hustru er fremstillet i
stor halvfigur med deres to børn i forgrunden; i de øvre hjørner, i mindre måle
stok, forældrene i ottekantede rammer; mellem disse er der en flad, langstrakt
kartouche i hvis ovalfelt man ser Gud Fader skabende jorden og herunder,
som baggrund for præsteparret en arkade, der åbner sig til et kirkerum og her
foran et lille krucifiks. På hver side af skabelsen læses med hvid fraktur: »Herr
Wir Lassen Dich Nicht« etc. »Gen. 32. Anno 1670«. På hver side af faderen:
»Pater Christoff. Pegman Consul Denatus A(nn)o ætatis 58« (»fader C. P. borg
mester, død i sin alders 58. år«), i moderens billede: »Mater Magdalena Peg
mans Ætat. 75«. Ved præstens: »Filius. Ætat. 47. M. Leonhartus Pegman«,
ved hustruen »Nurus. Ætat. 48. Biritte Pegmans«, i den opslåede bog, som
holdes af de to børn: »Nepos. Niels Pegman denatus Æt. 12« og »Neptis. Augu
sta ... Pegman Ætat. 8«. På korets sydvæg.
Gravtavler. 1) 1652. Dorothea Maria Lützow, af den velbekendte, urgamle,
adelige slægt von Rehden, nuværende hofmester Friedrich Lützows frue, d. 1.
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Fig. 39. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1654 (maleri af P. Hansen) over
købmand Jürgen Brandt, d. 1640 (p. 2111).
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april 1652, 38 år, og bisat 27. april med fyrst Johan Christians tilladelse efter
en anselig procession i en muret adelig begravelse i koret. Af kalksten, med
sortmalet fraktur, på tysk. På korets østvæg over fattigkisten.
2)
1752. »Dieses Begräbnis gehöret Hans Michel Ahlman, Rahts-Herren alhie
und seiner geliebten Ehe-Frau Cecilia Ahlmanns und ihren Erben, erblich 1752«.
Lille, mørkmalet kalksten, 73,5 × 56,5 cm, med reliefversaler, navnene med
store skønskriftsbogstaver; i de øvre hjørner englehoveder, forneden vinget
timeglas og kranie over knogler mellem hjørneblomster. Tværriflet (eller goudronneret) ramme omkring ornamenterne, der nu ligesom skriften er hvidma
let. Ved siden af gravsten nr. 2, over graven. (Jfr. begravelse nr. 35, p. 2120).
Mindetavle over faldne 1870—71, i nygotisk stil. På loftet (vil overgå til museet
på Sønderborg slot).
†Epitafier. 1) O. 1600. Hinrich von Wallenrodt, »Johannis Slesvici et Holsatiæ ducis consiliarius«, »denatus 1600 ætatis 23« (»H. v. W. hertug Hans’ råd,
død 1600 23 år gl.«). Nævnt hos Abildgaard106, der betegner den som en tavle
på den sydlige væg i kirken (graven ligger i nordre sideskib, jfr. p. 2118 nr. 6).
2) 1605. Nicolaus Gerhardi, f. i Hamburg, »titulo auctus in urbe Rosarum«
(»disputeret i Rostock«), hertugens provst og slotspræst, levede 53 år. Ifølge
Abildgaard106 stod øverst årstallet 1605, og på epitafiet var malet N. G.s bil
lede. I nordre gang på væggen.
3) (?) Når Pontoppidan i Danske Atlas (VII, 428) nævner, at der i kirken er
et »Epitaphium over Præsten Herr Georg (Jürgen) Brun, som døde 1631 i sit
107. Aar, efter at have været Præst i 42 Aar«, behøver der blot at være tale om
sammes gravsten (med latinsk indskrift — Georgius). Brun var diakon i Søn
derborg fra ca. 1578—1606107; jfr. p. 2118 nr. 18.
4) (?) Ifølge inventariet 1856 fandtes i kirken: 1 Kobberplade med Grav
inskription42.
Gravsten
Der er næppe tvivl om, at gulvet i hele kirken mer eller mindre har været dækket med
gravsten. Da gulvets reparation 1841 udbydes til offentlig licitation, hedder det27: alle
gravsten i gulvet skal tages op; det fremgår, at midtgangen og sydgangen efter planering
skal lægges dels med nye, dels med de gamle fliser samt med gravsten, og det indskærpes
håndværkerne at være opmærksomme på at lægge gravstenene så vidt muligt på deres
gamle pladser. En talende post fra følgende års regnskab meddeler41: »Für verkaufte
Leichensteine aus der Kirche 137 mk. 5 sk« — et ganske anseligt belob. For tiden er de
bevarede gravsten (med undtagelse af nr. 1) lagt eller opstillet uden for kirken.

1)
(Fig. 40). O. 1538. Ditlev Brockdorff. »Hir licht begraven de dvchtige vnde
erenveste Detlef Brochtorp amptman tho Svnderborch gestorven fridages na
der vorkvndinghe Marie im M D XXXVIII iar dem Godt genedich si«. Kalk
sten, 245 × 150 cm, med reliefversaler (forkert vendte N’er) i stenens fodfelt. Her
over optages fladen af den rustnings- og baretklædte amtmand mellem ungre
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næssance-søjler, der bærer to felter med vå
bener (Brockdorff og Rantzau?); mellem
disse er en diminutiv bue over vifteorna
ment indfattet i et retkantet felt. Noget
slidt. I søndre sideskib, øst for den vestre
dør, i kirkens middelalderlige del. Tilskre
vet Morten Busserts værksted (C. A. Jen
sen: Gravsten nr. 186).
2) »A(nn)o 1570 de(n) 3. april Starf marin
mattes dochter der got gnade«. Maren var
datter af rådmand Hans Matzen (jfr. døbe
font p. 2082). Lille kalksten, 80,5 × 56 cm,
med fordybet (nu opmalet) fraktur. Under
indskriften Matzens våben: ørneklo hol
dende kugle. På østsiden af søndre arkade
pille under tårnet, i kirkens middelalder
lige del.
3) 1661. »Hans Christensen Klenschmit
sein Sohn Schwed.. 1661«. Kalksten, groft
Sophus Bengtsson fot.
tilhugget, med store, fordybede versaler,
Fig. 40. Sønderborg S. Marie. Gravsten over
nu kun 47 cm lang (29 cm bred). Nord for
amtmand Ditlev Brockdorff, d. 1538
(p. 2117).
skibets østligste del.
4) O. 1750. Grev Tramp, d. 1750, m.fl.
»Hier unter ruhet der weil, hochgeb. Hr. Gen. Mai. und Graf P. D. v. Tramp,
geb. Ao. 1678 d. 12. Jul. gest. Ao. 1750 d. 24. Nov. mit sein Gemahlin C. A.
geb. Græfin v. Tramp, geb. Ao. 1689 d. 2. Janv., gest. Ao. 1750 d. 17. Nov.,
so auch ein Sohn C. P. C. weil. Capiten Graf v. Tramp, geb. Ao. 1720 d. 8.
Set(!)., gest. Ao. 1750 d. 29. Nov. und eine Tochter C. L. Græfin v. Tramp, gbr.
Ao. 1722 d. 25. Nov. gest. Ao. 1742 d. 17. August.« Rødlig kalksten, 133 × 90,
5 cm, med fordybede versaler, på grund af revner indesluttet i en ny fyrretræsramme. Vestligt mod nordvæggen. Graven er i midtskibet, jfr. p. 2120
nr. 37.
5) O. 1825. »D. F. P. Arbo, geb. in Schlesw. d. 18. Febr. 1752, gest. in Sonderb. d. 26. Ian. 1825. Kalksten, 68 × 45 cm, revnet, med reliefversaler i svagt
fordybet skriftfelt; profileret kant. Ligger [1952] som kloaklåg øst for nordmurens
midterste støttepille.
6) O. 1851. Iohann H. Hauschild, d. 9. dec. 1828, 45 år. Helena Chr. Hauschild, f. 24. okt. 1779, d. 21. sept. 1851. Sandsten, 67,5 × 45,5 cm, med fordybet
skriveskrift og frakturfelt med indadbuende hjørner. På kirkegården mod nord.
Flere ældre, helt udslidte gravsten ligger [1952] på kirkegården, tre foran

2118

SØNDERBORG

74

den vestligste, fem foran den østligste syddør, og lige vest for alterskranken
ses en stor, udslidt kalksten. Borgmester Jacob Jensens sten ligger som trappe
i Augustenborg108.
Murede begravelser
De fleste af de mange murede begravelser, der afdækkedes 1924109, er utvivl
somt anlagt samtidig med kirkens ombygning 1595—1600. Begravelserne var
ifølge Raben muret af munkesten og som regel kun skilt fra hinanden ved en
halvstens mur; indersiderne var pudset og kalket og ofte forsynet med sortmalede indskrifter (navne og skriftsteder). Dybden er gennemgående 160 cm
under nuværende gulv i kirken, og gulvene er lagt af munkesten. Alle har været
dækket af et fladt tøndehvælv, men disse var slået ned undtagen i VetteClausens begravelse (nr. 57), og den øverste del af krypterne var fyldt med
murbrokker og andet fyld — i overensstemmelse med den oven for anførte
licitation 184127, der påbød, at »Erdgewölbe« og begravelser såvel i kirken som
i koret skulde udfyldes og planeres. I sideskibene fører varmeledninger gennem
en del af gravene.
Blandt de afdækkede grave (sml. fig. 41) var der tre, som havde tilhørt
slottet, to i koret (nr. 61 og 63) og en »foran det mandsstolestade lige foran
koret, som slottet ejer« (nr. 33)77.
1—5) Ubestemmelige og »nicht festgestellt«. En af gravene må have tilhørt
Peter Mortensen, der 1615 købte en arvebegravelse i gangen tilhøjre for Hans
Goldbecks stol; en anden sammesteds købtes 1640 af Erich Jensen18.
6) Hinrich von Wallenrodt, junker, hertug Hans den Yngres sekretær.
7) Mag. Michael Nicolai (jfr. epitaf nr. 2). På østvæggen en lang kun til dels
læselig indskrift, navn og bibelcitat.
8) Mag. Hans Goldbeck (jfr. epitaf nr. 1). På kryptens kalkede væg kunde
Raben læse: »H... oldbe ... ... Ao ... 22«.
9—11) Ej undersøgt; men er formentlig dem, der 1764 ejedes af Peter Ohlsen
Helgerud og Hans Knudsen, jfr. †Lukkede stole nr. 3—4 (p. 2093).
12) Ubestemmelig; to kister.
13—15) Ubestemmelige; for en stor del udfyldt med beton ved tårnets op
førelse 1883.
16) Ubestemmelig, med tre kister.
17) 1794 købt af Heinrich Kriegsmann. Indskrift på østvæggen: »Heinrich
Kriegsmann 1794«, ... d. 2. jan. 1797, 82 år, og hustru Maria Christiana, f.
Karberg, d. 9. sept. 1794.
18—19) Ubestemmelige, den sidste udfyldt med beton. Nr. 18 (eller 27) kan
have tilhørt kapellan Jürgen Brun (sml. p. 2116), der 1603 købte en arvebe
gravelse ved prædikestolen18.
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Fig. 41. Sønderborg S. Marie. Murede begravelser. Planskitse, ved J. Raben 1924. Efter J. Raben: Die
Gräber unter der St. Marienkirche.

20) Ubestemmelig, med flere kister.
21) Ubestemmelig, muret af kamp og mursten, hvilket dog næppe med Raben
kan tages som bevis på, at begravelsen skulde stamme fra den gamle kirke.
22) Thomas Karberg, købmand i Sønderborg, ifølge indskrift på nordvæggen
død 5. febr. og begravet 11. febr. 1794; han var gift med 1) Anna Maria, f.
Knudsen, d. 1741, 2) Helena, f. Boysen, d. 1754, 3) Anna Maria, f. Petersen, d.
1768 og 4) Margrethe Dorthea, f. Schmidt, d. 1815.
23) J. F. Gorrissen. På vestvæggen: »Hier Ruhen Die Gebeine des Seel. Herrn
Rathsverwandten Johannes Friedrich Gorrissen, so Anno 1726 gebohren, ge
storben Anno 1791 den 20. September. — Ich habe Lust abzuschreiten und bey
Christo zu sein, welches auch viel besser wäre«. Indskriften omgivet af rige,
sortmalede blomsterornamenter.
24) »Seel. Gerhard Wilhelm Carstens Erben«. Her hviler købmand G. W. C.
og hustru Helena Maria, f. Karberg, d. 22. nov. 1786. Indskrift i rokokoramme
på vestvæggen.
25—27) Ubestemmelige; se nr. 18.
28)
Sivert von Liliendal21, junker. 1628 købt af Hans Jebsen, amtsforvalter
(jfr. epitaf nr. 3). Graven var ifølge regnskabsbogen 162818 gravet, muret og forfærdiget, »ungefher beym Predigstuel« af en af Hans den Yngres hofmænd v. L.
Jebsen gav 200 mk. lybsk for gravstedet. I gravrummet et større antal kister.
29—31) Ubestemmelige.
32) Lorentz Lorentzen. En Lorentzen købte 1658 en grav »negest dem Chor«.
Af indskriften på gravens vestvæg er kun navnet Lorentzen læseligt.
33) Tilhørte slottet (jfr. p. 2118), indtil den ved offentlig licitation 1734 solgtes
til Valentin Karberg77, der hviler her sammen med sin hustru Helene, født
Christensen (jfr. oblatæske 1730, p. 2080). Indskrift på østvæggen.

2120

SØNDERBORG

76

34) Ubestemmelig; betonfyldt.
35) Ahlmanns begravelse, ifølge gravtavlen (p. 2116) købt 1752, 200 × 310 cm,
175 cm dyb, med indskrift på nordvæggen over »die Gebeine unseres Vaters und
Freundes, des Rathsverwandten Hans M. Ahlmann, geb. 1692, gest. 1768, und
unserer Mutter und Freundin Frau Cecilia Ahlmann, geb. 1712 den 1. Ap., gest.
d. 7. Febr. 1791, lebte 22 Jahre Jgfr. und 34 Jahr verh. und 23 Jahr Witwe«,
og på nordvæggen over »Meine vortreflige gute Frau Christiane Ahlmann, geb.
Thulen, geb. in Flensburg d. 29. Sept. 1738, Hochzeit in Sonderburg 1769, ge
storben d. 15. Aug. 1809, 31 Jahr Jfr., 40 Jahr verheiratet, Mutter zu 2 Sön.
ein Tocht.«. I begravelsen står tre kister: 1) H. M. Ahlmann, 2) Cecilie Ahlmann,
f. Stenloose og 3) svigerdatteren Christiane Ahlmann, f. Thulen.
36)
... Ratsverwandten Friedrich Otzen und seinen Erben«. Indskrift på
østvæggen, og herunder skimtes ældre indskrift.
37) Grev Philip Detlef v. Tramp (jfr. gravsten nr. 4). På den delvis ødelagte
nordvæg: ... P. D. von Trampen und ihrer Vamilia Ao. 1750« og herunder:
»Comtesse Sophia Magdalena von Trampe, gebohrne Gräfin von Trampe, gebohren 1729 den 2. July, gestorben 1780 d. 9. Oktober Ihres Alters 51. Jahr
3 Monate 7 Tage«. I graven var i øvrigt bisat Sophia Elisabeth v. Lützow (datter
af Ph. D.s søster), d. 9. okt. 1773 samt komtesse Antoinette Conradine von
Tramp (datter af Ph. D.), d. 11. febr. 1803, 77 ½ år gl. som konventualinde i
Gisselfeldt kloster.
38) Ubestemmelig.
39) »... sens, gebohrne M ... gebohren Ao. 1707 den 16. May, gestorben
17... «. Indskrift på nordvæggen; på de andre vægge religiøse indskrifter.
40) 1621 købte kapellan Johan Fortzen en arvebegravelse i midtgangen, »so
breit als tho twen Sarken verkofft« for 60 mk. lybsk, og 1627 hedder det sammested: »Diese Begreffniss hat H. Johannes Fortzenius Ao. 1627 Seelich Hans
Simonsen, F. G. Amtschreibers Hinterlassenen Wittwen wieder übergeben und
Ihr zum Begrebnisse vorkofft vor 70 M. lüb.«. På nordvæggen kan kun læses:
... Simonsen ... og ...tschreiber samt årstallet 1638.
41) Jürgen Brandt, købmand (jfr. epitaf nr. 5). Af indskriften på østvæggen
kan kun læses: ... Cathrina Rrandes ...
42) Ubestemmelig.
43) Hans Lorentzen. Af indskriften på østvæggen kan kun læses: ... orentzen ... Ao. 163...; ifølge regnskabsbogen18 købte rådmand Hans Lorentzens
enke 1627 et gravsted »in dem middelsten Kerchengange« for 40 mk. lybsk.
44)
Franz Heinrich. Ifølge regnskabsbogen købte F. H. 1636 et gravsted
»twischen Andreas Jebsen (nr. 45) og Hans Lorentzen (nr. 43).
45) 1615 købte Andreas Jebsen »eine Erfbegrefnisse in der Kercken im Gange
nedden dem Predigstole«18 (sml. prædikestol p. 2088); 1673 købtes begravelsen
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af sønnesønnen Mathias. Indskriften i graven lyder: »Rathsverwandter Mathias
Jebsen und seinen Erben Erblich«.
46—48) Ubestemmelige. Betonfyldte.
49) Nicolai Brandt, borgmester (navnet læseligt under et nyere farvelag),
købt 1659 »unter der Orgel an der Süderseiten«. 1679 købt af borgmester Jakob
Jensen.
50) 1611 begravedes hertugens hofskræder »M. Michel Petersen« »binnen« den
sydlige kirkedør »ostertwert«18; 1644 blev gravstedet overladt præsten mag.
Nicolai Brandt, død 20. okt. 1680. Indskriften for største delen ulæselig.
51) Hans Voss, rådmand. 1624 købte enken gravstedet for 50 mk. lybsk »im
kleinen Gang an der Südersitt«, formodentlig ved mandens død. Indskriften på
nordvæggen meddeler, at »Fraw Marina Foss« indsov 23. nov. 1631 »omb 5
Uhren«. En forvitret indskrift sammesteds beretter: »... August 1625 im 71.
Jahr vnd 3 Monat Ihres Alters sehlig in dem Herrn entschlawen...« På vest
væggen et skriftsted. I graven tre kister.
52—56) Ubestemmelige.
57)
Fællesgrav for præstefamilierne Vette og Clausen, med indskrifter på
vægge og det endnu bevarede hvælv. Eberhard Vette, f. 1666, d. 1736, med
hustru og mindst otte børn, der er døde 1692—1730. Svigersønnen Gerhard
Clausen, søn af borgmester Hans Clausen, Flensborg, f. 1707, d. 1775 efter at
have virket 35 år som vesperpræst i Sønderborg, og hustru Ingeborg Catharina.
58—59) Ikke undersøgt.
60) Heinrich Jacobsen købte 1655 en begravelse »am Ende im kleinen Gange
an der Mansseiten«.
61) Gravene 61—63 er ikke undersøgt. Tilhørte slottet (jfr. p. 2118 og nr. 33)
indtil 1730 eller 1734. 1640 forundtes »auf Gnedig bewillig.« hofpræsten provst
Johannes Boldich (d. 1674) og hans hustru Jacobine Herger fra Augsburg »ein
Erbbegräbniss im Chor auf der Süderseiten unter dem Pulpett«18 (jfr. nr. 63).
62) Ubestemmelig.
63) Tilhørte slottet (jfr. p. 2118, nr. 33 og 61). 1730 blev den ene af slottets
to begravelser i koret bortliciteret til »Obrister Christoffer von Roepstorff«, den
anden 1735 til Martin Stalhorn. 1723 omtales, at en begravelse i koret er faldet
ned, og der købtes tre alen lange og 2½ tomme tykke egeplanker til reparatio
nen; 1728 er to begravelser, som tilhører det kongelige slot, faldet ind, og også
til denne reparation bruges træ (fra de kongelige skove)77.
Om en adelig begravelse i koret, se gravtavle nr. 1 (p. 2114).
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1848. Jens Petersen, geb. 1761, gest. 1812. Anna
Dorothea Marie Petersen, geb. Lorensen, geb. 7. okt. 1769, gest. 2. april 1848.
Hans B. Nielsen gest. 1823. Hvid marmorplade, 57,5 × 43 cm, med fordybet skri
veskrift og fraktur, indsat i rejst granitsten. Nord for krigermindet 1914—18.
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2) 0. 1848. Anna Helene la Motte, geb. Jacobsen, verw. Jessen, geb. 30. april
1791, gest. 25. nov. 1848. Jes Jessen, gest. 2. april 1817. Plade med afrundede
hjørner, 24 × 30 cm, med sortmalet antikva i relief, indfældet i granitsten. Vest
for krigermindet 1914—18.
3) O. 1855. Peter Thomsen, geb. 2. febr. 1765, gest. 15. dec. 1855. Lovise
Marie Christine Thomsen, geb. Hansen, geb. 17. dec. 1764, gest. 3. sept. 1838.
— Jens Peter Petersen, geb. 9. aug. 1835, gest. 25. nov. 1839. Hvid marmor
plade, 56,5 × 42,5 cm, med skriveskrift og fraktur, indsat i rejst granitsten. Ud
for skibets østligste nordvindue.
4) O. 1870. Jens Petersen, geb. 1. febr. 1795, gest. 11. juni 1844, og hustru
Clara E. Petersen, geb. Raben, geb. 8. aug. 1785, gest. 29. juni 1870, og deres
søn Jens Petersen, geb. 14. juni 1823, gest. 6. april 1862. Granitstele kronet af
marmorkors og med bikube-niche. Indskrift med fordybede versaler i forsæn
ket, glatslebet, foroven afrundet felt. Ved kirken.
Støbejernsmonumenter. 1) O. 1857. Frd. Carl de la Motte, f. i Nordborg 1. maj
1800, d. i Søndb. 3. okt. 1857; mindeord. Støbejernsplade med profilramme og
affasede hjørner, 59 × 47 cm; relief-antikva. Ved krigermindet 1914—18.
2) O. 1864. Anna Christiana Dorothea Dethlefsen, f. Christesen(!), f. 30. april
1808, d. 18. okt. 1864. Nygotisk støbejernskors med reliefkursiv; over indskriften
kvinde med palmegren og kors. Nord for koret, inden for smedejernsgitter.
Krigermindesmærker. 1) 1849. »Minde om Danske, Svenske og Nordmænd,
faldne i Kampen for Danmarks Sag i Aaret 1848«. Ottesidet sandstensobelisk
på aftrappet sokkel, med kapitæl og kronet af offerskål; indfældede marmor
relieffer samt indskriftplade. Udført af billedhugger Klewing, Flensborg110. På
den nye kirkegård.
2) 1854. »Denne Steen satte det Danske Folk over trofaste Sønner døde for
Fædrelandet i Aarene 1849—50—51«. Poleret granitsøjle på aftrappet, rund
sokkel og med fordybede versaler under marmorkors111. På den nye kirkegård.
3) 1880. »Minde over danske Krigere faldne i Kampen for Fædrelandet 1864«.
Fladoval, sort marmorplade med fordybede, forgyldte versaler, indfældet i
rejst granitsten112. På den nye kirkegård.
4) Efter 1864. Svarende til og med samme indskrift som nr. 3 ovfr., men
kronet af sort marmorkors113. Smst.
5) Efter 1864. Over prøjsiske krigere faldne ved Dybbøl 1864. Stor, kanon
hegnet sten med tysk indskrift114. På den nye kirkegård.
6) Over de på Sønderborg lazaretter døde krigsdeltagere 1914—18114. Vest
ligt på den nye kirkegård.
7) 1923. Over 192 i verdenskrigen 1914—18 faldne, fra Sønderborg. Sarko
fag, hvilende på 4 m høj sokkel, efter tegning af arkitekt Th. Havning114.
Nordligt på den gamle kirkegård.
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På den nye kirkegård findes endvidere ialt 22 gravsten over faldne krigsdeltagere115, tre faldne 1848, rejst på gravstedet for nr. 1, fem faldne i treårskrigen, rejst rundt om på kirkegården116, samt 14, faldne i 1864, samlet om
kring monumentet nr. 3.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Sønderborg præstearkiv: Bc 2. Sager til den gamle arkivfortegnelse afd. 1.
(1550)—1870. Kirkeinventarier og sager desangående. — Bc 5. Sager til den gamle ar
kivfortegnelse, afd. 6. 1563—1831. Forskellige sager vedr. kirkevæsenet nr. 2, 26 a-b,
36—37. — Rd 6. 1865—1923. Sager til aktfortegnelsen II afd. 9. — Ca 1. 1554—1733.
Kirkeregnskabsbog. — Ca 2—5. 1781—1856 [Ca 2. 1781—1806. Ca 3. 1807—21. Ca 4.
1821—43. Ca 5. 1843—56]. Kirkeregnskabsbøger. — Ca 6. 1600—50. Kirkeregnskaber.
— Ca 7. 1718—80. Div. år. Kirkeregnskaber. — Ca 8. 1780—81. Kirkeregnskab. — Ca
12—16. 1851—1920. Kirkeregnskaber. — Ca 21. 1636—1731. Donationsbuch. — Cd 1.
1602—1780. Stolestaderegister. — Cd 2. ca. 1783. Stolestaderegister. — Cd 3. 1783. Ver
zeichnis
der
Mannes
und
Frauen
Stuhlständen
in
der
Sonderburger
Marien-Kirche.
—
Cd 4. 1784. Register über die Stuhlstände in der Kirche zu Sonderburg. — Cd 5. 1828.
Protocollum Proffesionem über die auf das wegen Eigenthumsrechte an die in der Son
derburger Stadtkirche befindliche Stuhlstände erlassene Proclam geschehene Angaben.
— D. 1755—1870. Forhandlingsprotokol for kirke- og skolekollegiet. — H 4. 1903. Teg
ninger og enkelte sager vedr. opførelsen af kirkegårdskapellet. — H 5. 1923—24. Sager
vedr. Sønderborg kirkes restaurering. — H 6. 1703. Kollektbog for Reparationen og Ud
videlsen af Orgelet. — H 16. (1400) 1541—1618 og u. år. Diverse ældre sager. — Sønder
borg provstearkiv (før 1879): 1783—1879. Kirkesager ordnet sognevis Sottrup—Ullerup.
— Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1829—1920. Sager ang. de enkelte sogne. Sven
strup, Sønderborg. — De augustenborgske godser, aflevering fra Kiel, C IV, nr.: 120.
1770—1857. Sonderburger Kirche. Sønderborg kirkevisitatorium (aflev. fra Kiel): C III
2 nr. 202. 1715—64. Stadt Sonderburg, Kirchengebäude, Kirchenstühle, Regräbnisse.
— 203. 1712—57. Betr. die Sonderburger Kirche, Orgel u. Organist. — Sønderborg byarkiv: XIX. Kirke- og skolesager. 1721—1867. Sager vedr. kirkebygning og inventar. —
1763—1829, 1873. Korrespondancesager vedr. omstøbning af Sønderborg kirkeklokke.
—
1828.
Korrespondance
vedr.
ejendomsretten
til
kirkestolene.
—
(1602)—1872.
Sager
vedr. stolestader. — 1816—68. Sager vedr. kirkegården. — Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte nr. 1454/27. — RA. T. K. I. A. Den slesvig-holstenske provinsialregering. Nr.
85. Sønderborg by. Div. kirkesager 1783-1845. Se i øvrigt arkivalier for Sønderborg prov
sti i almindelighed p. 2051f.. — Præsteindberetning 22. aug. 1809 ved G. S. Francke (NM).
—
Kirkeklokkecirkulære
1918
(NM).
—
Museumsindberetninger
af
S.
A.
Claudi-Hansen
1910, Niels Termansen 1923 og 1930 (forundersøgelse og istandsættelse af to billeder til
epitaf nr. 4 samt forundersøgelse af inventar), P. Kr. Andersen 1934 (forundersøgelse
af krucifiks og øvrigt inventar), 1944 (istandsættelse af krucifiks), 1938 og 1948 (for
undersøgelse af inventar), N. J. Termansen 1955 (forundersøgelse af inventar) og Mo
gens Larsen 1955 og 1958 (forundersøgelse og istandsættelse af epitaf nr. 6) og 1960
(forundersøgelse
af
hertugstol
og
krucifiks
samt
istandsættelse
af
altertavlens
malerier
og epitaf nr. 3 og 4). — Desuden har Mogens Larsen mundtligt meddelt redaktionen
oplysninger
om
den
igangværende
afdækning
og
istandsættelse
af
prædikestol
og
epitafier. — J. Slettebo 1960 (prøvegravning) og brev af 3. og 12. okt. 1960 (noter om
epitafier).
Undersøgelse
og
beskrivelse
ved
Elna
Møller
1957,
1959
og
1960,
Erik
Moltke 1957 og 1960, H. H. Olrik og P. Koch 1957 og Vibeke Michelsen 1960.
Opmålinger ved Th. Havning i forbindelse med restaureringen 1923—24.
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Haupt II, 418 ff. — Samme: Die Kirche zu Sonderburg, i »Flensburger Norddeutsche
Zeitung«, april 1907. — J. Raben: Die Kirche St. Marien in Sonderburg, Sønderborg
1924.
—
Samme:
Die
Gräber
unter
der
St.
Marienkirche in
Sonderburg, Sønderborg
u. å. [vist 1925—26]. — Samme: St. Marie Kirken i Sønderborg (hefte XXXVI af »Fra
Als og Sundeved«), Sønderborg 1957. — Chr. Maibøll: Familier og Enkeltpersoner med
Gravsteder i St. Mariekirken i Sønderborg, i Personalhist. Tidsskr. 1959, p. 49—88. —
Sønderborg Bys Historie, I, Sønderborg 1960.
1

Dipl. Dan. 2. rk. I, nr. 190; jfr. Sønderborg bys historie I, Sønderborg 1960, p. 9 ff.
Således 1289, se Annales Danici, ed. Ellen Jørgensen, 1920, p. 153; 1326, se Dipl. Dan.
2. rk. IX, nr. 254 samt den bekendte belejring 1410. 3 P. Lauridsen: Slesvig og Kro
nen 1660—1671, 1906, p. 90. Endnu 1676 skete beskikkelsen af en kapellan dog gennem
Danske kancelli (RA. Fynske reg. 1676 nr. 19, fol. 620, 29, fol. 668 f. og 38, fol. 675).
Sml. i øvrigt Jensen: Statistik p. 320. 4 Dipl. Dan. 2. rk. VI, nr. 91 = Kr. Erslev:
5
Testamenter
nr.
28.
1437
bekræfter
hertug
Adolf
hospitalets
privilegier
(Registrum
König Christian des Ersten, ... herausg. v. G. Hille, Urkundensammlung der Gesellsch.
6
f.
Schl.-Holst.-Lauenb.
Gesch.
IV,
Kiel,
1875,
p.
24).
E.
Pontoppidan:
Annales
Ecclesiæ Danicæ, II, 1744, p. 259 ff. og 531 ff. = N. Falck: Sammlungen zur nähern
Kunde des Vaterlandes, Altona 1825, p. 350 ff. (efter vidisse 1423). 7 ZSchlHolst. XL,
398 og 406, sml. Repertorium under 15. juni 1478 og 3. jan. 1505. 8 Acta pont. dan.
nr. 2238 og 2241. 9 RA. De sønderjyske fyrstearkiver. Hans d. Yngre. 8. Akter vedr.
striden mel. kongen og Hans d. Y. etc. I. 1571—74. 10 C. Nyrop: Danmarks Gildeog Lavsskraaer fra Middelalderen, II, 1895—1904, p. 198: 1488 kalder Johan Grote sig
kirkeherre til Sønderborg. 11 Sønderborg præstearkiv: H 16. (1400) 1541—1618 og u. å.
Div. ældre sager. 12 Også gildet eller kalentet synes herefter at have besiddet jorde
gods. 13 J. R. Hübertz: Aktstykker til Bornholms Historie 1327—1621. 1852, p. 367,
nr. 240. 14 Efterskrift til et brev af 1. marts 1571 (Sønderborg præstearkiv: D. 1755—
15
16
1870.
Forhandlingsprotokol
etc.)
Sønderborg
bys
historie
I,
93.
Kanc.
brevb.
17
18
25.—26. nov. 1579.
Sønderborg bys historie I, 94, sml. p. 183.
Sønderborg præ
19
stearkiv:
Ca
1.
1554—1733.
Kirkeregnskabsbog.
Sønderborg
præstearkiv:
D.
1755—
1870. Forhandlingsprotokol etc. (under 1623 og 1631). Afskrift af dokument fra 1604,
fundet ved orgelreparationen 1776. 20 Afskrift af dokument fra 1604, fundet ved orgel
reparationen 1776. (Sønderborg præstearkiv: Bc5. Sager etc. 1563—1831. Forsk, sager etc.).
21
22
Sønderborg
præstearkiv:
Ca
6.
1600—50.
Kirkeregnskaber.
VII,
428
(planen).
23
24
Sønderborg
præstearkiv:
Ca
2—5.
1781—1856.
Kirkeregnskabsbøger.
Søn
25
derborg
præstearkiv:
Bc
2.
Sager
etc.
(1550)—1870.
Kirkeinventarier
etc.
1875
skete den sidste jordfæstelse i en af de gamle slægtsgrave. 26 Trap: Slesvig II, 382.
27
Sønderborg byarkiv: XIX. Kirke- og skolesager. 1721—1867. Sager vedr. kirkebygn.
28
og
inventar.
Sønderborg
byarkiv.
XIX.
Kirkeog
skolesager.
1816—68.
Sager
vedr. kirkegården. 29 1862 (note 19), 1868 (note 28), 1880/81, 1891/92 og 1905 (Søn
derborg
præstearkiv:
Ca
12—16.
1851—1920.
Kirkergsk.).
Et
kirkegårdskapel
blev
opført
1893/94
af
stadsbygmester
Grotrian
efter
tegning
af
arkitekt
A.
W.
Prahle,
30
Flensborg
(Sønderborg
præstearkiv:
Bd
6.
1865—1923.
Sager
etc.).
Ved
mu
seumsinspektør J. Slettebo (indberetn. i NM). Samtidig blev der søgt efter rester af
koret, men alt må være fjernet ved indretning af de talrige, tætliggende gravkamre fra
tiden efter 1600. 31 Kiel S. Nicolai og Helligåndskirken (Haupt I, 551 og 562) samt
kirken i Neustadt og de to kirker på Femern (Haupt II, 42, 74 og 83). Se Haupt: Die
32
Kirche
zu
Sonderburg.
Neues
Staatsbürgerliches
Magazin,
herausgegeben
von
N.
Falck, X, Schleswig 1841, p. 565 f. 33 Peter de Castella blev borger i Sønderborg 1590
(J. Raben: St. Marie Kirken p. 10). 34 Jfr. J. Baben: St. Marie Kirken p. 6 f. 35 Ifølge
kronikken kvittering af 20. jan. 1602 i Kgl. Archiv zu Schleswig A. XVII No. 1054.
36 Sønderborg præstearkiv: Cd 1. 1602—1780. Stolestaderegister. 37 Jfr. Sv. Erichsen:
2
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Om vælske Gavle, Foreningen til gamle bygningers bevaring. Årsskrift 1956. 38 Kendt
fra F. C. Lunds pennetegning af kirken 1861 (Kgl. Bibl.), gengivet i Sønderborg bys hi
storie I, 249. 39 Døren må være tilmuret efter 1763, da man havde planer om en for
bygning på tårnets vestside (Aflev. fra Kiel C III 2. Sønderborg amts visitatorialsager.
Sag nr. 200). 40 Sønderborg præstearkiv: Ca 7. 1718—80, div. år. Kirkergsk. 41 Søn
42
derborg
præstearkiv:
Ca
2—5.
1781—1856.
Kirkeregnskabsbøger.
Sønderborg
præ
43
stearkiv: Ca 12—16. 1851—1920. Kirkergsk.
Sønderborg præstearkiv: Ca 21. 1636—
1731. Donationsbuch. 44 Sønderborg præstearkiv: Bc 5. Sager til den gl. arkivforteg
nelse, afd. 6. 1563—1831 etc. 45 Sønderborg præstearkiv: Cd 4. 1784. Register über
die Stuhlstände etc. 46 Ved denne lejlighed blev der taget fire fotografier ved Stockier
af kirken, som dog er eftersøgt uden held (note 42). 47 Sønderborg præstearkiv: Bd 6.
1865—1923. Sager etc. 48 Iagttaget 1960. 49 Det er dog ikke udelukket, at betegnel
sen kapel, der også forekommer 1829 (se note 50) kan gælde sakristiet. 50 Sønderborg
byarkiv. XIX. Kirke- og skolesager. (1602)—1872. Sager vedr. stolestaderne. 51 10.000
tagsten fra slottet må være brugt hertil (note 27). 52 Om arbejdet 1867, se beretning
indlagt i epitaf nr. 3 (p. 2108 og note 102). 53 Redaktionen ønsker at udtrykke sin
taknemmelighed over for museumsinspektør på Sønderborg slot Jørgen Slettebo og kon
servator Mogens Larsen, Sdr. Højrup, for den store hjælp de hver på sin vis har ydet
54
under
de
vanskelige
redaktionsforhold.
En
regnskabsnotits
1600/01
(note
21):
for
lys, som blev brugt, da »Allthare« blev lavet, kan referere til alterbordet eller til den
† altertavle (fra den gamle kirke), som 1618 afløstes af den nuværende. 55 Faderen,
Jes Taigssen, omtales derimod flere gange (note 21). 56 Det har næppe været den Peter
Wulf (fader til Wulf Petersen, jfr. epitaf nr. 2, p. 2106), der virkede i Sønderborg fra o.
1590—1625 og vistnok stafferede prædikestolen i slotskapellet (p. 2136f) og sammen med
Fritz og Mads stafferede det nye † orgel (p. 2100). Maleriernes kvalitet tyder snarest på
en (fra Flensborg?) indkaldt maler. 57 Kunstdenkm. Flensburg p. 90 ff. 58 På bag
siden af topfeltet var malet: »J. Pries Maler 1867«. 59 1730, Erster Theil, p. 241. 60 J.
Raben: St. Marie Kirken, p. 18. 61 Ang. navne og våben se Raben, i Fra Als og Sunde
ved, hft. III, 1928, p. 46 f. — Rabens opgivelse af mestermærker på denne og den føl
gende kalk er fejlagtig. 62 Jfr. Th. O. Achelis, i SJyAarb. 1927, p. 266. 63 H. M. var
kirkeværge (Raben: St. Marie Kirken, p. 26). 64 Indskudt over linien. 65 Regge drag
ter er beskrevet af museumsinspektør, fru Ellen Andersen. 66 Jfr. Raben: Die Kirche
St. Marien, p. 11. 67 Chr. Knudsens saml. til beskriv, af Als III, 157 (Ny kgl. Saml.
2683, 4:o, Kgl. Bibl.). 68 Kunstdenkm. Flensburg p. 220. 69 Det noteres også i regn
skabsbogen (note 18), at Karsten Lauresen 1601 skænkede 24 rdl., hvorfor der var købt
70
72
»vpstendere
voran
tho
den
Mans
vnd
Frouwenstølen«.
Bogstaverne
betegner
rimeligvis »Hochfürstl. Augustenburgische« stole C og D, svarende til de nedenfor nævnte
kvindestole med bogstaverne A og B. 71 Dagbogen p. 147. 72 Det af Abildgaard
aftegnede
våben
svarer
ikke
til
våbenet
over
bygningsindskriften
på
Haderslev
hospi73
talskirke
(Haderslev
amt
p.
211,
fig.
3).
Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte
nr.
1454/27. 74 Note 18, jfr. Raben: St. Marie Kirken, p. 40. 75 Jfr. samme p. 29. 76 Jfr.
note 102. 77 Sønderborg kirkevisitatorium: C III 2, nr. 202. 1715—64. Stadt Sonder
burg etc. (med vedlagt tegning af de to stole). 78 Aflev. fra Kiel C III 2 (Sønderborg
amts visitatorialsager). Sag nr. 200. 79 Sønderborg præstearkiv: Cd 3. 1783. Verzeich
nis etc. 80 Note 21, jfr. Mogens Larsen, i Jens Raben. Et Mindeskrift, Sønderborg,
1960, p. 90, der dog antager en reparation for at være en nyanskaffelse. 81 Dette er
82
forfattet
af
museumsinspektør
Jørgen
Slettebo,
Sønderborg.
Nævnt
i
inventariet
1856/57 med 45 bøger i folio, 24 i oktav; samtidig nævnes et andet skab bag alteret
(note 42). 83 Af billedskærer Christensen, Sønderborg. 84 På det lille fag mod øst
malet: »Restaureret 1929. Malerm. C. Paulsen, Søndb.«. 85 Reretn. ved Mogens Larsen
86
87
1960.
Sønderborg
præstearkiv:
Cd
2.
Ca.
1783.
Stolestaderegister.
Sønderborg
præstearkiv: Bc 5. Sager etc. 1563—1831. Forskel, sager etc. 88 Jfr. dagbogen p. 146 f.,
Danmarks

Kirker,

Sønderborg

amt

135

2126

SØNDERBORG

82

der dog ikke nævner dem alle. 89 Jfr. rgsk. note 18. 90 Om amtsskriver Karsten
Petersen, se Raben: St. Marie Kirken, p. 50. 91 Henning Henningsen: Kirkeskibe og
Kirkeskibsfester. Søhistoriske Skrifter III, 1950, p. 157. Fyldigt om begge modeller og
skibe hos Raben: St. Marie Kirken, p. 48. 92 SJyKirkeklokker p. 11 og Raben: St.
Marie Kirken, p. 55 f. 93 Raben: samme, p. 52. 94 Sønderborg byarkiv: 1763—1829,
95
1873.
Korrespondancesager
etc.
Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte
nr.
1450.
96
Her er da formentlig medregnet både præstemalerier og småtavler. 97 Raben: St.
Marie Kirken p. 40. 98 Jfr. Sønderborg Slots Museumstidende nr. 1, maj 1960. 99 Jfr.
Mogens Larsen, i Jens Raben. Et Mindeskrift, Sønderborg 1960, p. 81 ff. 100 Af J.
Raben (St. Marie Kirken, p. 39 f.) uden grundlag identificeret med billedskærer Lydichsen, Sønderborg (der — ligeledes uden hold i kilderne — er gjort til Niels Tagsens svi
gersøn).
Billedskæreren
har
snarest
været
en
Flensborger,
hvad
også
forbindelsen
med
101
Heinrich
Jansen
kunde
tyde
på.
På
bagsiden
af
storfeltmaleriet
er
med
blyant
102
skrevet:
»H.
Friederichsen
Zimmermeister
Sonderburg
den
24.
Juli
1867«.
En
håndskrevet
lap
papir
fandtes
sammen
med
et
eksemplar
af
Flensburger
Norddeutsche
Zeitung 22. aug. 1867 i Hans Jebsens epitaf (inde i en af de flankerende engle). Indskrif
ten er: »Im Jahre 1867 ist die Kirche einer Hauptreparatur unterzogen worden. Neue
von
Eisengiesser
Peter
Petersen
gegossene
Fenster
sind
durch
den
Maurermeister
Hans
Jensen eingesetzt und von ihm auch die Kirche geweis’t worden. Ein über dem Chor
auf der linken Seite gewesener hölzener Kirchen-stuhlstand ist abgebrochen und daselbst
ein
neues
Fenster
angebracht
worden.
Von
dem
Architecten
Anton
Grotrian
ist
der
untere Theil des Altars neu gemacht und die Stühle sind von dem Malermeister Friede
rich Heinrich Schule gemalt und lakiert, wie er auch die an den Wänden hängenden
Epitaphien restituiert, vergoldet und neu gemalt hat. Es waren zu der Zeit: Matthiesen,
Amtmann,
Neiberg,
Probst,
Toosberg(?),
Bürgermeister,
Janssen,
Amtsrichter,
Müller,
diaconus,
Buntzen,
Kirschstein
und
Kuss
senatoren,
Kaufmann
Ernst
Müller,
Kirchenjurat,
Hans
Ahlmann,
Küster,
Theodor
Carstens,
Organist,
Broder
Matzen,
Kirchen
103
104
diener.
Suppleret
efter
Raben:
St.
Marie
Kirken,
p.
38.
Samme:
p.
38.
105
P. H. har været knyttet til hertugen, jfr. Weilbachs Kunstnerleksikon. 106 Dag
bogen p. 148. 107 Jfr. Arends I, 96. 108 Raben: St. Marie Kirken, p. 43. 109 Ved
gulvets optagelse 1924 fik museumsinspektør J. Raben, Sønderborg, lejlighed til at un
dersøge de blottede begravelser. Resultaterne af undersøgelsen har han nedfældet i en
trykt redegørelse: Die Gräber unter der St. Marienkirche in Sonderburg (med den som
fig. 41 her gengivne planskitse), gentaget i St. Marie Kirken, 1957, p. 56—65, suppleret
ved en udgravning 1960 af hans efterfølger, Jørgen Slettebo. Hovedsagelig på disses to
beretninger hviler følgende beskrivelse. 110 Krigergrave p. 73 og 77 ff. 111 Samme
p. 73 ff. 112 Samme p. 144 f. 113 Samme p. 145 f. 114 Trap IX, 520 f. 115 Kriger
grave p. 73 og 80 ff. 116 J. Raben: Russiske Soldatergrave paa Sønderborg Kirkegaard,
i SJyM. 11. årg., 1934—35, p. 129 f:
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N. E. 1947

Fig. 3. Sønderborg S. Marie. Ydre, set fra nordøst.

Efter 1571 kaldtes byens kirke snart bykirken14, snart kirken i Sønderborg18, snart
»Stadtkirche (zu) St. Jürgen«19, og bydelen benævntes S. Jørgens by18. Når der 160420 og
163119 tales om »begge (vore) kirker« kan vendingen gælde den gamle og den nye kirke
(dvs. den ombyggede og udvidede kirke), således som de er omtalt i kontrakten fra 1599
med murmester Peter de Castella (sml. p. 2064) vedrørende den store ombygning 1595—
1600 og i byggeregnskabsbogen fra 1600—0121; men vendingen kan muligvis også gælde
den ombyggede kirke samt hospitalskapellet (p. 2059f) eller slotskapellet (p. 2129ff). Efter
1631 er S. Jørgensnavnet benyttet 1781, dels i Danske Atlas22, dels i en regnskabsbog
1781 ff.23, som bærer påskriften »Rechnung über die Sonderburgische Kirche zu St. Jür
gen«; Sønderborg præstearkiv kaldes »Vor Frue Vikaries arkiv«. — Under navnet S.
Marie optræder kirken for forste gang på Mejers kort fra 1649 og derefter hos topogra
fer i 18. og 19. årh. I kirkens arkivalier forekommer navnet vistnok kun een gang, på
et inventarieudkast 1773 »zu St. Marien in der Stadt«24.
Heraf fremgår, at navnet på kirkens værnehelgen har været benyttet til o. 1800, men
dog således at den i officielle skrivelser fra tiden efter 1550 (da Nicolai kirke må have været
uden betydning) ofte benævnes bykirken eller kirken i Sønderborg. Når adskillige topo
grafer efter 1649 benytter navnet S. Marie kirke, afspejler de formentlig daglig tale samt
den kendsgerning, at det i middelalderen til Vor Frue viede alter i S. Jørgens kirke efter
hånden har fortrængt kirkens værnehelgen fra kirkenavnet ganske svarende til forholdet
S. Nicolai-S. Gertrud (p. 2127).
Som nævnt blev kirken navngivet S. Marie kirke 1957 efter byens deling i to sogne
og opførelse af en ny kirke (arkitekt Kaare Klint), der fik navnet Kristianskirken.
Det eftermiddelalderlige † kapel i †S. Jørgens hospital og dets afløser i det nuværende
hospital. Som det fremgår af dronning Dorotheas brev af 1571 skulde der prædikes tre
gange årligt i almindeligt hospital; allerede da har der således været indrettet et lille
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Fig. 4. Sønderborg S. Marie. Profiler 1:10.
1, kragbånd på korbue, arkade- og hvælvpil
ler; 2, korbuesokkel; 3—4, konsol under gjord
buer og ribber i sideskibe; 5—6, ribbeprofiler;
7,
formsten
fra
yderhjørnet
i
hertugstolens
trappehus.
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kapel i bygningen, som restaureredes eller om
byggedes 1632 af enkehertuginde Dorothea, der
havde sin egen stol i kapellet15. Fra den tid
stammede antagelig den rest af den gamle S.
Jørgensgård, som lå tæt ved kirkens nordvest
hjørne, og som blev nedrevet 1930. Det lille
kapel (sml. alterkalk nr. 4, p. 2080 og altersta
ger nr. 4, p. 2082) i bygningens ene ende havde
under senere pudslag en meget ødelagt kalkmalet dekoration med store bladranker og ind
skrifter, der blandt andet nævner »... König
liche
Maÿtt... . «
og
hospitalet
samt
de
to
midterste cifre af et årstal, som må tydes 1632
eller 1658, hvor sidstnævnte år kan referere til
en
istandsættelse
efter
den
ødelæggelse,
der
skal være tilføjet fattiggården af de kejserlige
og brandenburgske tropper15. — 1860 fik det
gamle S. Jørgens hospital en afløser, opført lidt
længere mod øst (arkitekt L. A. Winstrup) og
som det gamle udstyret med en lille kirkesal.

Beliggenhed og kirkegård. Kirken lig
ger mod vest i den nuværende by, på et
højt plateau, som umiddelbart vest for bygningen falder brat mod en smal
kyststribe langs Alssund (fig. 1). Bortset fra kystbebyggelsen var kirken og
det gamle, siden 1930 helt forsvundne, S. Jørgens hospital endnu ved midten
af forrige århundrede de yderst beliggende bygninger i byens nordvestre del
og i sydhjørnet af hospitalets udstrakte jordtilliggender. Hos ældre forfattere
hedder det, at kirken ligger uden for byen.
Kirkegårdens ældste del, omkring selve kirken (sml. fig. 10), blev ved gade
reguleringen i forbindelse med bygningen af Christian X.s bro stærkt beskåret
i syd og vest, men allerede længe forinden var den opgivet som begravelses
plads25, og den ligger nu græs- og træbevokset med enkelte gravminder. Øst
for denne kirkegårds nordre del og adskilt derfra ved en vej ligger et af høje
linde indrammet stykke kirkegårdsjord, måske den 1602 omtalte fattigkirke
gård, »Armen Haue«21; denne del er indrettet til anlæg om et 1923 opstillet
monument over faldne i første verdenskrig (p. 2122).
Siden gadereguleringen hegnes den gamle kirkegårds søndre og vestre side
af jerngitre, der står oven på de høje støttemure mod kirkebakkens fod; for
inden var der her (sml. fig. 10) lave kampestensdiger, således som det endnu
er tilfældet i nordøst. På det resterende stykke af nordsiden begrænses kirke
gården af en teglstensmur, der i øst slutter sig til en nydelig, lille bygning, som
er opført til ligvognen (sml. p. 2104), og i vest til den tidligere klokkerbolig
(fig. 2); på bykortet fra 186226 er arealet mellem de to bygninger vist som
hørende til kirkegården og er mod nord begrænset af en mur, muligvis opført
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næssance-søjler, der bærer to felter med vå
bener (Brockdorff og Rantzau?); mellem
disse er en diminutiv bue over vifteorna
ment indfattet i et retkantet felt. Noget
slidt. I søndre sideskib, øst for den vestre
dør, i kirkens middelalderlige del. Tilskre
vet Morten Busserts værksted (C. A. Jen
sen: Gravsten nr. 186).
2) »A(nn)o 1570 de(n) 3. april Starf marin
mattes dochter der got gnade«. Maren var
datter af rådmand Hans Matzen (jfr. døbe
font p. 2082). Lille kalksten, 80,5 × 56 cm,
med fordybet (nu opmalet) fraktur. Under
indskriften Matzens våben: ørneklo hol
dende kugle. På østsiden af søndre arkade
pille under tårnet, i kirkens middelalder
lige del.
3) 1661. »Hans Christensen Klenschmit
sein Sohn Schwed.. 1661«. Kalksten, groft
Sophus Bengtsson fot.
tilhugget, med store, fordybede versaler,
Fig. 40. Sønderborg S. Marie. Gravsten over
nu kun 47 cm lang (29 cm bred). Nord for
amtmand Ditlev Brockdorff, d. 1538
(p. 2117).
skibets østligste del.
4) O. 1750. Grev Tramp, d. 1750, m.fl.
»Hier unter ruhet der weil, hochgeb. Hr. Gen. Mai. und Graf P. D. v. Tramp,
geb. Ao. 1678 d. 12. Jul. gest. Ao. 1750 d. 24. Nov. mit sein Gemahlin C. A.
geb. Græfin v. Tramp, geb. Ao. 1689 d. 2. Janv., gest. Ao. 1750 d. 17. Nov.,
so auch ein Sohn C. P. C. weil. Capiten Graf v. Tramp, geb. Ao. 1720 d. 8.
Set(!)., gest. Ao. 1750 d. 29. Nov. und eine Tochter C. L. Græfin v. Tramp, gbr.
Ao. 1722 d. 25. Nov. gest. Ao. 1742 d. 17. August.« Rødlig kalksten, 133 × 90,
5 cm, med fordybede versaler, på grund af revner indesluttet i en ny fyrretræsramme. Vestligt mod nordvæggen. Graven er i midtskibet, jfr. p. 2120
nr. 37.
5) O. 1825. »D. F. P. Arbo, geb. in Schlesw. d. 18. Febr. 1752, gest. in Sonderb. d. 26. Ian. 1825. Kalksten, 68 × 45 cm, revnet, med reliefversaler i svagt
fordybet skriftfelt; profileret kant. Ligger [1952] som kloaklåg øst for nordmurens
midterste støttepille.
6) O. 1851. Iohann H. Hauschild, d. 9. dec. 1828, 45 år. Helena Chr. Hauschild, f. 24. okt. 1779, d. 21. sept. 1851. Sandsten, 67,5 × 45,5 cm, med fordybet
skriveskrift og frakturfelt med indadbuende hjørner. På kirkegården mod nord.
Flere ældre, helt udslidte gravsten ligger [1952] på kirkegården, tre foran
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den vestligste, fem foran den østligste syddør, og lige vest for alterskranken
ses en stor, udslidt kalksten. Borgmester Jacob Jensens sten ligger som trappe
i Augustenborg108.
Murede begravelser
De fleste af de mange murede begravelser, der afdækkedes 1924109, er utvivl
somt anlagt samtidig med kirkens ombygning 1595—1600. Begravelserne var
ifølge Raben muret af munkesten og som regel kun skilt fra hinanden ved en
halvstens mur; indersiderne var pudset og kalket og ofte forsynet med sortmalede indskrifter (navne og skriftsteder). Dybden er gennemgående 160 cm
under nuværende gulv i kirken, og gulvene er lagt af munkesten. Alle har været
dækket af et fladt tøndehvælv, men disse var slået ned undtagen i VetteClausens begravelse (nr. 57), og den øverste del af krypterne var fyldt med
murbrokker og andet fyld — i overensstemmelse med den oven for anførte
licitation 184127, der påbød, at »Erdgewölbe« og begravelser såvel i kirken som
i koret skulde udfyldes og planeres. I sideskibene fører varmeledninger gennem
en del af gravene.
Blandt de afdækkede grave (sml. fig. 41) var der tre, som havde tilhørt
slottet, to i koret (nr. 61 og 63) og en »foran det mandsstolestade lige foran
koret, som slottet ejer« (nr. 33)77.
1—5) Ubestemmelige og »nicht festgestellt«. En af gravene må have tilhørt
Peter Mortensen, der 1615 købte en arvebegravelse i gangen tilhøjre for Hans
Goldbecks stol; en anden sammesteds købtes 1640 af Erich Jensen18.
6) Hinrich von Wallenrodt, junker, hertug Hans den Yngres sekretær.
7) Mag. Michael Nicolai (jfr. epitaf nr. 2). På østvæggen en lang kun til dels
læselig indskrift, navn og bibelcitat.
8) Mag. Hans Goldbeck (jfr. epitaf nr. 1). På kryptens kalkede væg kunde
Raben læse: »H... oldbe ... ... Ao ... 22«.
9—11) Ej undersøgt; men er formentlig dem, der 1764 ejedes af Peter Ohlsen
Helgerud og Hans Knudsen, jfr. †Lukkede stole nr. 3—4 (p. 2093).
12) Ubestemmelig; to kister.
13—15) Ubestemmelige; for en stor del udfyldt med beton ved tårnets op
førelse 1883.
16) Ubestemmelig, med tre kister.
17) 1794 købt af Heinrich Kriegsmann. Indskrift på østvæggen: »Heinrich
Kriegsmann 1794«, ... d. 2. jan. 1797, 82 år, og hustru Maria Christiana, f.
Karberg, d. 9. sept. 1794.
18—19) Ubestemmelige, den sidste udfyldt med beton. Nr. 18 (eller 27) kan
have tilhørt kapellan Jürgen Brun (sml. p. 2116), der 1603 købte en arvebe
gravelse ved prædikestolen18.
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Fig. 41. Sønderborg S. Marie. Murede begravelser. Planskitse, ved J. Raben 1924. Efter J. Raben: Die
Gräber unter der St. Marienkirche.

20) Ubestemmelig, med flere kister.
21) Ubestemmelig, muret af kamp og mursten, hvilket dog næppe med Raben
kan tages som bevis på, at begravelsen skulde stamme fra den gamle kirke.
22) Thomas Karberg, købmand i Sønderborg, ifølge indskrift på nordvæggen
død 5. febr. og begravet 11. febr. 1794; han var gift med 1) Anna Maria, f.
Knudsen, d. 1741, 2) Helena, f. Boysen, d. 1754, 3) Anna Maria, f. Petersen, d.
1768 og 4) Margrethe Dorthea, f. Schmidt, d. 1815.
23) J. F. Gorrissen. På vestvæggen: »Hier Ruhen Die Gebeine des Seel. Herrn
Rathsverwandten Johannes Friedrich Gorrissen, so Anno 1726 gebohren, ge
storben Anno 1791 den 20. September. — Ich habe Lust abzuschreiten und bey
Christo zu sein, welches auch viel besser wäre«. Indskriften omgivet af rige,
sortmalede blomsterornamenter.
24) »Seel. Gerhard Wilhelm Carstens Erben«. Her hviler købmand G. W. C.
og hustru Helena Maria, f. Karberg, d. 22. nov. 1786. Indskrift i rokokoramme
på vestvæggen.
25—27) Ubestemmelige; se nr. 18.
28)
Sivert von Liliendal21, junker. 1628 købt af Hans Jebsen, amtsforvalter
(jfr. epitaf nr. 3). Graven var ifølge regnskabsbogen 162818 gravet, muret og forfærdiget, »ungefher beym Predigstuel« af en af Hans den Yngres hofmænd v. L.
Jebsen gav 200 mk. lybsk for gravstedet. I gravrummet et større antal kister.
29—31) Ubestemmelige.
32) Lorentz Lorentzen. En Lorentzen købte 1658 en grav »negest dem Chor«.
Af indskriften på gravens vestvæg er kun navnet Lorentzen læseligt.
33) Tilhørte slottet (jfr. p. 2118), indtil den ved offentlig licitation 1734 solgtes
til Valentin Karberg77, der hviler her sammen med sin hustru Helene, født
Christensen (jfr. oblatæske 1730, p. 2080). Indskrift på østvæggen.
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34) Ubestemmelig; betonfyldt.
35) Ahlmanns begravelse, ifølge gravtavlen (p. 2116) købt 1752, 200 × 310 cm,
175 cm dyb, med indskrift på nordvæggen over »die Gebeine unseres Vaters und
Freundes, des Rathsverwandten Hans M. Ahlmann, geb. 1692, gest. 1768, und
unserer Mutter und Freundin Frau Cecilia Ahlmann, geb. 1712 den 1. Ap., gest.
d. 7. Febr. 1791, lebte 22 Jahre Jgfr. und 34 Jahr verh. und 23 Jahr Witwe«,
og på nordvæggen over »Meine vortreflige gute Frau Christiane Ahlmann, geb.
Thulen, geb. in Flensburg d. 29. Sept. 1738, Hochzeit in Sonderburg 1769, ge
storben d. 15. Aug. 1809, 31 Jahr Jfr., 40 Jahr verheiratet, Mutter zu 2 Sön.
ein Tocht.«. I begravelsen står tre kister: 1) H. M. Ahlmann, 2) Cecilie Ahlmann,
f. Stenloose og 3) svigerdatteren Christiane Ahlmann, f. Thulen.
36)
... Ratsverwandten Friedrich Otzen und seinen Erben«. Indskrift på
østvæggen, og herunder skimtes ældre indskrift.
37) Grev Philip Detlef v. Tramp (jfr. gravsten nr. 4). På den delvis ødelagte
nordvæg: ... P. D. von Trampen und ihrer Vamilia Ao. 1750« og herunder:
»Comtesse Sophia Magdalena von Trampe, gebohrne Gräfin von Trampe, gebohren 1729 den 2. July, gestorben 1780 d. 9. Oktober Ihres Alters 51. Jahr
3 Monate 7 Tage«. I graven var i øvrigt bisat Sophia Elisabeth v. Lützow (datter
af Ph. D.s søster), d. 9. okt. 1773 samt komtesse Antoinette Conradine von
Tramp (datter af Ph. D.), d. 11. febr. 1803, 77 ½ år gl. som konventualinde i
Gisselfeldt kloster.
38) Ubestemmelig.
39) »... sens, gebohrne M ... gebohren Ao. 1707 den 16. May, gestorben
17... «. Indskrift på nordvæggen; på de andre vægge religiøse indskrifter.
40) 1621 købte kapellan Johan Fortzen en arvebegravelse i midtgangen, »so
breit als tho twen Sarken verkofft« for 60 mk. lybsk, og 1627 hedder det sammested: »Diese Begreffniss hat H. Johannes Fortzenius Ao. 1627 Seelich Hans
Simonsen, F. G. Amtschreibers Hinterlassenen Wittwen wieder übergeben und
Ihr zum Begrebnisse vorkofft vor 70 M. lüb.«. På nordvæggen kan kun læses:
... Simonsen ... og ...tschreiber samt årstallet 1638.
41) Jürgen Brandt, købmand (jfr. epitaf nr. 5). Af indskriften på østvæggen
kan kun læses: ... Cathrina Rrandes ...
42) Ubestemmelig.
43) Hans Lorentzen. Af indskriften på østvæggen kan kun læses: ... orentzen ... Ao. 163...; ifølge regnskabsbogen18 købte rådmand Hans Lorentzens
enke 1627 et gravsted »in dem middelsten Kerchengange« for 40 mk. lybsk.
44)
Franz Heinrich. Ifølge regnskabsbogen købte F. H. 1636 et gravsted
»twischen Andreas Jebsen (nr. 45) og Hans Lorentzen (nr. 43).
45) 1615 købte Andreas Jebsen »eine Erfbegrefnisse in der Kercken im Gange
nedden dem Predigstole«18 (sml. prædikestol p. 2088); 1673 købtes begravelsen
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af sønnesønnen Mathias. Indskriften i graven lyder: »Rathsverwandter Mathias
Jebsen und seinen Erben Erblich«.
46—48) Ubestemmelige. Betonfyldte.
49) Nicolai Brandt, borgmester (navnet læseligt under et nyere farvelag),
købt 1659 »unter der Orgel an der Süderseiten«. 1679 købt af borgmester Jakob
Jensen.
50) 1611 begravedes hertugens hofskræder »M. Michel Petersen« »binnen« den
sydlige kirkedør »ostertwert«18; 1644 blev gravstedet overladt præsten mag.
Nicolai Brandt, død 20. okt. 1680. Indskriften for største delen ulæselig.
51) Hans Voss, rådmand. 1624 købte enken gravstedet for 50 mk. lybsk »im
kleinen Gang an der Südersitt«, formodentlig ved mandens død. Indskriften på
nordvæggen meddeler, at »Fraw Marina Foss« indsov 23. nov. 1631 »omb 5
Uhren«. En forvitret indskrift sammesteds beretter: »... August 1625 im 71.
Jahr vnd 3 Monat Ihres Alters sehlig in dem Herrn entschlawen...« På vest
væggen et skriftsted. I graven tre kister.
52—56) Ubestemmelige.
57)
Fællesgrav for præstefamilierne Vette og Clausen, med indskrifter på
vægge og det endnu bevarede hvælv. Eberhard Vette, f. 1666, d. 1736, med
hustru og mindst otte børn, der er døde 1692—1730. Svigersønnen Gerhard
Clausen, søn af borgmester Hans Clausen, Flensborg, f. 1707, d. 1775 efter at
have virket 35 år som vesperpræst i Sønderborg, og hustru Ingeborg Catharina.
58—59) Ikke undersøgt.
60) Heinrich Jacobsen købte 1655 en begravelse »am Ende im kleinen Gange
an der Mansseiten«.
61) Gravene 61—63 er ikke undersøgt. Tilhørte slottet (jfr. p. 2118 og nr. 33)
indtil 1730 eller 1734. 1640 forundtes »auf Gnedig bewillig.« hofpræsten provst
Johannes Boldich (d. 1674) og hans hustru Jacobine Herger fra Augsburg »ein
Erbbegräbniss im Chor auf der Süderseiten unter dem Pulpett«18 (jfr. nr. 63).
62) Ubestemmelig.
63) Tilhørte slottet (jfr. p. 2118, nr. 33 og 61). 1730 blev den ene af slottets
to begravelser i koret bortliciteret til »Obrister Christoffer von Roepstorff«, den
anden 1735 til Martin Stalhorn. 1723 omtales, at en begravelse i koret er faldet
ned, og der købtes tre alen lange og 2½ tomme tykke egeplanker til reparatio
nen; 1728 er to begravelser, som tilhører det kongelige slot, faldet ind, og også
til denne reparation bruges træ (fra de kongelige skove)77.
Om en adelig begravelse i koret, se gravtavle nr. 1 (p. 2114).
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1848. Jens Petersen, geb. 1761, gest. 1812. Anna
Dorothea Marie Petersen, geb. Lorensen, geb. 7. okt. 1769, gest. 2. april 1848.
Hans B. Nielsen gest. 1823. Hvid marmorplade, 57,5 × 43 cm, med fordybet skri
veskrift og fraktur, indsat i rejst granitsten. Nord for krigermindet 1914—18.
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2) 0. 1848. Anna Helene la Motte, geb. Jacobsen, verw. Jessen, geb. 30. april
1791, gest. 25. nov. 1848. Jes Jessen, gest. 2. april 1817. Plade med afrundede
hjørner, 24 × 30 cm, med sortmalet antikva i relief, indfældet i granitsten. Vest
for krigermindet 1914—18.
3) O. 1855. Peter Thomsen, geb. 2. febr. 1765, gest. 15. dec. 1855. Lovise
Marie Christine Thomsen, geb. Hansen, geb. 17. dec. 1764, gest. 3. sept. 1838.
— Jens Peter Petersen, geb. 9. aug. 1835, gest. 25. nov. 1839. Hvid marmor
plade, 56,5 × 42,5 cm, med skriveskrift og fraktur, indsat i rejst granitsten. Ud
for skibets østligste nordvindue.
4) O. 1870. Jens Petersen, geb. 1. febr. 1795, gest. 11. juni 1844, og hustru
Clara E. Petersen, geb. Raben, geb. 8. aug. 1785, gest. 29. juni 1870, og deres
søn Jens Petersen, geb. 14. juni 1823, gest. 6. april 1862. Granitstele kronet af
marmorkors og med bikube-niche. Indskrift med fordybede versaler i forsæn
ket, glatslebet, foroven afrundet felt. Ved kirken.
Støbejernsmonumenter. 1) O. 1857. Frd. Carl de la Motte, f. i Nordborg 1. maj
1800, d. i Søndb. 3. okt. 1857; mindeord. Støbejernsplade med profilramme og
affasede hjørner, 59 × 47 cm; relief-antikva. Ved krigermindet 1914—18.
2) O. 1864. Anna Christiana Dorothea Dethlefsen, f. Christesen(!), f. 30. april
1808, d. 18. okt. 1864. Nygotisk støbejernskors med reliefkursiv; over indskriften
kvinde med palmegren og kors. Nord for koret, inden for smedejernsgitter.
Krigermindesmærker. 1) 1849. »Minde om Danske, Svenske og Nordmænd,
faldne i Kampen for Danmarks Sag i Aaret 1848«. Ottesidet sandstensobelisk
på aftrappet sokkel, med kapitæl og kronet af offerskål; indfældede marmor
relieffer samt indskriftplade. Udført af billedhugger Klewing, Flensborg110. På
den nye kirkegård.
2) 1854. »Denne Steen satte det Danske Folk over trofaste Sønner døde for
Fædrelandet i Aarene 1849—50—51«. Poleret granitsøjle på aftrappet, rund
sokkel og med fordybede versaler under marmorkors111. På den nye kirkegård.
3) 1880. »Minde over danske Krigere faldne i Kampen for Fædrelandet 1864«.
Fladoval, sort marmorplade med fordybede, forgyldte versaler, indfældet i
rejst granitsten112. På den nye kirkegård.
4) Efter 1864. Svarende til og med samme indskrift som nr. 3 ovfr., men
kronet af sort marmorkors113. Smst.
5) Efter 1864. Over prøjsiske krigere faldne ved Dybbøl 1864. Stor, kanon
hegnet sten med tysk indskrift114. På den nye kirkegård.
6) Over de på Sønderborg lazaretter døde krigsdeltagere 1914—18114. Vest
ligt på den nye kirkegård.
7) 1923. Over 192 i verdenskrigen 1914—18 faldne, fra Sønderborg. Sarko
fag, hvilende på 4 m høj sokkel, efter tegning af arkitekt Th. Havning114.
Nordligt på den gamle kirkegård.
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På den nye kirkegård findes endvidere ialt 22 gravsten over faldne krigsdeltagere115, tre faldne 1848, rejst på gravstedet for nr. 1, fem faldne i treårskrigen, rejst rundt om på kirkegården116, samt 14, faldne i 1864, samlet om
kring monumentet nr. 3.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Sønderborg præstearkiv: Bc 2. Sager til den gamle arkivfortegnelse afd. 1.
(1550)—1870. Kirkeinventarier og sager desangående. — Bc 5. Sager til den gamle ar
kivfortegnelse, afd. 6. 1563—1831. Forskellige sager vedr. kirkevæsenet nr. 2, 26 a-b,
36—37. — Rd 6. 1865—1923. Sager til aktfortegnelsen II afd. 9. — Ca 1. 1554—1733.
Kirkeregnskabsbog. — Ca 2—5. 1781—1856 [Ca 2. 1781—1806. Ca 3. 1807—21. Ca 4.
1821—43. Ca 5. 1843—56]. Kirkeregnskabsbøger. — Ca 6. 1600—50. Kirkeregnskaber.
— Ca 7. 1718—80. Div. år. Kirkeregnskaber. — Ca 8. 1780—81. Kirkeregnskab. — Ca
12—16. 1851—1920. Kirkeregnskaber. — Ca 21. 1636—1731. Donationsbuch. — Cd 1.
1602—1780. Stolestaderegister. — Cd 2. ca. 1783. Stolestaderegister. — Cd 3. 1783. Ver
zeichnis
der
Mannes
und
Frauen
Stuhlständen
in
der
Sonderburger
Marien-Kirche.
—
Cd 4. 1784. Register über die Stuhlstände in der Kirche zu Sonderburg. — Cd 5. 1828.
Protocollum Proffesionem über die auf das wegen Eigenthumsrechte an die in der Son
derburger Stadtkirche befindliche Stuhlstände erlassene Proclam geschehene Angaben.
— D. 1755—1870. Forhandlingsprotokol for kirke- og skolekollegiet. — H 4. 1903. Teg
ninger og enkelte sager vedr. opførelsen af kirkegårdskapellet. — H 5. 1923—24. Sager
vedr. Sønderborg kirkes restaurering. — H 6. 1703. Kollektbog for Reparationen og Ud
videlsen af Orgelet. — H 16. (1400) 1541—1618 og u. år. Diverse ældre sager. — Sønder
borg provstearkiv (før 1879): 1783—1879. Kirkesager ordnet sognevis Sottrup—Ullerup.
— Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1829—1920. Sager ang. de enkelte sogne. Sven
strup, Sønderborg. — De augustenborgske godser, aflevering fra Kiel, C IV, nr.: 120.
1770—1857. Sonderburger Kirche. Sønderborg kirkevisitatorium (aflev. fra Kiel): C III
2 nr. 202. 1715—64. Stadt Sonderburg, Kirchengebäude, Kirchenstühle, Regräbnisse.
— 203. 1712—57. Betr. die Sonderburger Kirche, Orgel u. Organist. — Sønderborg byarkiv: XIX. Kirke- og skolesager. 1721—1867. Sager vedr. kirkebygning og inventar. —
1763—1829, 1873. Korrespondancesager vedr. omstøbning af Sønderborg kirkeklokke.
—
1828.
Korrespondance
vedr.
ejendomsretten
til
kirkestolene.
—
(1602)—1872.
Sager
vedr. stolestader. — 1816—68. Sager vedr. kirkegården. — Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte nr. 1454/27. — RA. T. K. I. A. Den slesvig-holstenske provinsialregering. Nr.
85. Sønderborg by. Div. kirkesager 1783-1845. Se i øvrigt arkivalier for Sønderborg prov
sti i almindelighed p. 2051f.. — Præsteindberetning 22. aug. 1809 ved G. S. Francke (NM).
—
Kirkeklokkecirkulære
1918
(NM).
—
Museumsindberetninger
af
S.
A.
Claudi-Hansen
1910, Niels Termansen 1923 og 1930 (forundersøgelse og istandsættelse af to billeder til
epitaf nr. 4 samt forundersøgelse af inventar), P. Kr. Andersen 1934 (forundersøgelse
af krucifiks og øvrigt inventar), 1944 (istandsættelse af krucifiks), 1938 og 1948 (for
undersøgelse af inventar), N. J. Termansen 1955 (forundersøgelse af inventar) og Mo
gens Larsen 1955 og 1958 (forundersøgelse og istandsættelse af epitaf nr. 6) og 1960
(forundersøgelse
af
hertugstol
og
krucifiks
samt
istandsættelse
af
altertavlens
malerier
og epitaf nr. 3 og 4). — Desuden har Mogens Larsen mundtligt meddelt redaktionen
oplysninger
om
den
igangværende
afdækning
og
istandsættelse
af
prædikestol
og
epitafier. — J. Slettebo 1960 (prøvegravning) og brev af 3. og 12. okt. 1960 (noter om
epitafier).
Undersøgelse
og
beskrivelse
ved
Elna
Møller
1957,
1959
og
1960,
Erik
Moltke 1957 og 1960, H. H. Olrik og P. Koch 1957 og Vibeke Michelsen 1960.
Opmålinger ved Th. Havning i forbindelse med restaureringen 1923—24.
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Haupt II, 418 ff. — Samme: Die Kirche zu Sonderburg, i »Flensburger Norddeutsche
Zeitung«, april 1907. — J. Raben: Die Kirche St. Marien in Sonderburg, Sønderborg
1924.
—
Samme:
Die
Gräber
unter
der
St.
Marienkirche in
Sonderburg, Sønderborg
u. å. [vist 1925—26]. — Samme: St. Marie Kirken i Sønderborg (hefte XXXVI af »Fra
Als og Sundeved«), Sønderborg 1957. — Chr. Maibøll: Familier og Enkeltpersoner med
Gravsteder i St. Mariekirken i Sønderborg, i Personalhist. Tidsskr. 1959, p. 49—88. —
Sønderborg Bys Historie, I, Sønderborg 1960.
1

Dipl. Dan. 2. rk. I, nr. 190; jfr. Sønderborg bys historie I, Sønderborg 1960, p. 9 ff.
Således 1289, se Annales Danici, ed. Ellen Jørgensen, 1920, p. 153; 1326, se Dipl. Dan.
2. rk. IX, nr. 254 samt den bekendte belejring 1410. 3 P. Lauridsen: Slesvig og Kro
nen 1660—1671, 1906, p. 90. Endnu 1676 skete beskikkelsen af en kapellan dog gennem
Danske kancelli (RA. Fynske reg. 1676 nr. 19, fol. 620, 29, fol. 668 f. og 38, fol. 675).
Sml. i øvrigt Jensen: Statistik p. 320. 4 Dipl. Dan. 2. rk. VI, nr. 91 = Kr. Erslev:
5
Testamenter
nr.
28.
1437
bekræfter
hertug
Adolf
hospitalets
privilegier
(Registrum
König Christian des Ersten, ... herausg. v. G. Hille, Urkundensammlung der Gesellsch.
6
f.
Schl.-Holst.-Lauenb.
Gesch.
IV,
Kiel,
1875,
p.
24).
E.
Pontoppidan:
Annales
Ecclesiæ Danicæ, II, 1744, p. 259 ff. og 531 ff. = N. Falck: Sammlungen zur nähern
Kunde des Vaterlandes, Altona 1825, p. 350 ff. (efter vidisse 1423). 7 ZSchlHolst. XL,
398 og 406, sml. Repertorium under 15. juni 1478 og 3. jan. 1505. 8 Acta pont. dan.
nr. 2238 og 2241. 9 RA. De sønderjyske fyrstearkiver. Hans d. Yngre. 8. Akter vedr.
striden mel. kongen og Hans d. Y. etc. I. 1571—74. 10 C. Nyrop: Danmarks Gildeog Lavsskraaer fra Middelalderen, II, 1895—1904, p. 198: 1488 kalder Johan Grote sig
kirkeherre til Sønderborg. 11 Sønderborg præstearkiv: H 16. (1400) 1541—1618 og u. å.
Div. ældre sager. 12 Også gildet eller kalentet synes herefter at have besiddet jorde
gods. 13 J. R. Hübertz: Aktstykker til Bornholms Historie 1327—1621. 1852, p. 367,
nr. 240. 14 Efterskrift til et brev af 1. marts 1571 (Sønderborg præstearkiv: D. 1755—
15
16
1870.
Forhandlingsprotokol
etc.)
Sønderborg
bys
historie
I,
93.
Kanc.
brevb.
17
18
25.—26. nov. 1579.
Sønderborg bys historie I, 94, sml. p. 183.
Sønderborg præ
19
stearkiv:
Ca
1.
1554—1733.
Kirkeregnskabsbog.
Sønderborg
præstearkiv:
D.
1755—
1870. Forhandlingsprotokol etc. (under 1623 og 1631). Afskrift af dokument fra 1604,
fundet ved orgelreparationen 1776. 20 Afskrift af dokument fra 1604, fundet ved orgel
reparationen 1776. (Sønderborg præstearkiv: Bc5. Sager etc. 1563—1831. Forsk, sager etc.).
21
22
Sønderborg
præstearkiv:
Ca
6.
1600—50.
Kirkeregnskaber.
VII,
428
(planen).
23
24
Sønderborg
præstearkiv:
Ca
2—5.
1781—1856.
Kirkeregnskabsbøger.
Søn
25
derborg
præstearkiv:
Bc
2.
Sager
etc.
(1550)—1870.
Kirkeinventarier
etc.
1875
skete den sidste jordfæstelse i en af de gamle slægtsgrave. 26 Trap: Slesvig II, 382.
27
Sønderborg byarkiv: XIX. Kirke- og skolesager. 1721—1867. Sager vedr. kirkebygn.
28
og
inventar.
Sønderborg
byarkiv.
XIX.
Kirkeog
skolesager.
1816—68.
Sager
vedr. kirkegården. 29 1862 (note 19), 1868 (note 28), 1880/81, 1891/92 og 1905 (Søn
derborg
præstearkiv:
Ca
12—16.
1851—1920.
Kirkergsk.).
Et
kirkegårdskapel
blev
opført
1893/94
af
stadsbygmester
Grotrian
efter
tegning
af
arkitekt
A.
W.
Prahle,
30
Flensborg
(Sønderborg
præstearkiv:
Bd
6.
1865—1923.
Sager
etc.).
Ved
mu
seumsinspektør J. Slettebo (indberetn. i NM). Samtidig blev der søgt efter rester af
koret, men alt må være fjernet ved indretning af de talrige, tætliggende gravkamre fra
tiden efter 1600. 31 Kiel S. Nicolai og Helligåndskirken (Haupt I, 551 og 562) samt
kirken i Neustadt og de to kirker på Femern (Haupt II, 42, 74 og 83). Se Haupt: Die
32
Kirche
zu
Sonderburg.
Neues
Staatsbürgerliches
Magazin,
herausgegeben
von
N.
Falck, X, Schleswig 1841, p. 565 f. 33 Peter de Castella blev borger i Sønderborg 1590
(J. Raben: St. Marie Kirken p. 10). 34 Jfr. J. Baben: St. Marie Kirken p. 6 f. 35 Ifølge
kronikken kvittering af 20. jan. 1602 i Kgl. Archiv zu Schleswig A. XVII No. 1054.
36 Sønderborg præstearkiv: Cd 1. 1602—1780. Stolestaderegister. 37 Jfr. Sv. Erichsen:
2
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Om vælske Gavle, Foreningen til gamle bygningers bevaring. Årsskrift 1956. 38 Kendt
fra F. C. Lunds pennetegning af kirken 1861 (Kgl. Bibl.), gengivet i Sønderborg bys hi
storie I, 249. 39 Døren må være tilmuret efter 1763, da man havde planer om en for
bygning på tårnets vestside (Aflev. fra Kiel C III 2. Sønderborg amts visitatorialsager.
Sag nr. 200). 40 Sønderborg præstearkiv: Ca 7. 1718—80, div. år. Kirkergsk. 41 Søn
42
derborg
præstearkiv:
Ca
2—5.
1781—1856.
Kirkeregnskabsbøger.
Sønderborg
præ
43
stearkiv: Ca 12—16. 1851—1920. Kirkergsk.
Sønderborg præstearkiv: Ca 21. 1636—
1731. Donationsbuch. 44 Sønderborg præstearkiv: Bc 5. Sager til den gl. arkivforteg
nelse, afd. 6. 1563—1831 etc. 45 Sønderborg præstearkiv: Cd 4. 1784. Register über
die Stuhlstände etc. 46 Ved denne lejlighed blev der taget fire fotografier ved Stockier
af kirken, som dog er eftersøgt uden held (note 42). 47 Sønderborg præstearkiv: Bd 6.
1865—1923. Sager etc. 48 Iagttaget 1960. 49 Det er dog ikke udelukket, at betegnel
sen kapel, der også forekommer 1829 (se note 50) kan gælde sakristiet. 50 Sønderborg
byarkiv. XIX. Kirke- og skolesager. (1602)—1872. Sager vedr. stolestaderne. 51 10.000
tagsten fra slottet må være brugt hertil (note 27). 52 Om arbejdet 1867, se beretning
indlagt i epitaf nr. 3 (p. 2108 og note 102). 53 Redaktionen ønsker at udtrykke sin
taknemmelighed over for museumsinspektør på Sønderborg slot Jørgen Slettebo og kon
servator Mogens Larsen, Sdr. Højrup, for den store hjælp de hver på sin vis har ydet
54
under
de
vanskelige
redaktionsforhold.
En
regnskabsnotits
1600/01
(note
21):
for
lys, som blev brugt, da »Allthare« blev lavet, kan referere til alterbordet eller til den
† altertavle (fra den gamle kirke), som 1618 afløstes af den nuværende. 55 Faderen,
Jes Taigssen, omtales derimod flere gange (note 21). 56 Det har næppe været den Peter
Wulf (fader til Wulf Petersen, jfr. epitaf nr. 2, p. 2106), der virkede i Sønderborg fra o.
1590—1625 og vistnok stafferede prædikestolen i slotskapellet (p. 2136f) og sammen med
Fritz og Mads stafferede det nye † orgel (p. 2100). Maleriernes kvalitet tyder snarest på
en (fra Flensborg?) indkaldt maler. 57 Kunstdenkm. Flensburg p. 90 ff. 58 På bag
siden af topfeltet var malet: »J. Pries Maler 1867«. 59 1730, Erster Theil, p. 241. 60 J.
Raben: St. Marie Kirken, p. 18. 61 Ang. navne og våben se Raben, i Fra Als og Sunde
ved, hft. III, 1928, p. 46 f. — Rabens opgivelse af mestermærker på denne og den føl
gende kalk er fejlagtig. 62 Jfr. Th. O. Achelis, i SJyAarb. 1927, p. 266. 63 H. M. var
kirkeværge (Raben: St. Marie Kirken, p. 26). 64 Indskudt over linien. 65 Regge drag
ter er beskrevet af museumsinspektør, fru Ellen Andersen. 66 Jfr. Raben: Die Kirche
St. Marien, p. 11. 67 Chr. Knudsens saml. til beskriv, af Als III, 157 (Ny kgl. Saml.
2683, 4:o, Kgl. Bibl.). 68 Kunstdenkm. Flensburg p. 220. 69 Det noteres også i regn
skabsbogen (note 18), at Karsten Lauresen 1601 skænkede 24 rdl., hvorfor der var købt
70
72
»vpstendere
voran
tho
den
Mans
vnd
Frouwenstølen«.
Bogstaverne
betegner
rimeligvis »Hochfürstl. Augustenburgische« stole C og D, svarende til de nedenfor nævnte
kvindestole med bogstaverne A og B. 71 Dagbogen p. 147. 72 Det af Abildgaard
aftegnede
våben
svarer
ikke
til
våbenet
over
bygningsindskriften
på
Haderslev
hospi73
talskirke
(Haderslev
amt
p.
211,
fig.
3).
Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte
nr.
1454/27. 74 Note 18, jfr. Raben: St. Marie Kirken, p. 40. 75 Jfr. samme p. 29. 76 Jfr.
note 102. 77 Sønderborg kirkevisitatorium: C III 2, nr. 202. 1715—64. Stadt Sonder
burg etc. (med vedlagt tegning af de to stole). 78 Aflev. fra Kiel C III 2 (Sønderborg
amts visitatorialsager). Sag nr. 200. 79 Sønderborg præstearkiv: Cd 3. 1783. Verzeich
nis etc. 80 Note 21, jfr. Mogens Larsen, i Jens Raben. Et Mindeskrift, Sønderborg,
1960, p. 90, der dog antager en reparation for at være en nyanskaffelse. 81 Dette er
82
forfattet
af
museumsinspektør
Jørgen
Slettebo,
Sønderborg.
Nævnt
i
inventariet
1856/57 med 45 bøger i folio, 24 i oktav; samtidig nævnes et andet skab bag alteret
(note 42). 83 Af billedskærer Christensen, Sønderborg. 84 På det lille fag mod øst
malet: »Restaureret 1929. Malerm. C. Paulsen, Søndb.«. 85 Reretn. ved Mogens Larsen
86
87
1960.
Sønderborg
præstearkiv:
Cd
2.
Ca.
1783.
Stolestaderegister.
Sønderborg
præstearkiv: Bc 5. Sager etc. 1563—1831. Forskel, sager etc. 88 Jfr. dagbogen p. 146 f.,
Danmarks

Kirker,

Sønderborg

amt

135
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der dog ikke nævner dem alle. 89 Jfr. rgsk. note 18. 90 Om amtsskriver Karsten
Petersen, se Raben: St. Marie Kirken, p. 50. 91 Henning Henningsen: Kirkeskibe og
Kirkeskibsfester. Søhistoriske Skrifter III, 1950, p. 157. Fyldigt om begge modeller og
skibe hos Raben: St. Marie Kirken, p. 48. 92 SJyKirkeklokker p. 11 og Raben: St.
Marie Kirken, p. 55 f. 93 Raben: samme, p. 52. 94 Sønderborg byarkiv: 1763—1829,
95
1873.
Korrespondancesager
etc.
Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte
nr.
1450.
96
Her er da formentlig medregnet både præstemalerier og småtavler. 97 Raben: St.
Marie Kirken p. 40. 98 Jfr. Sønderborg Slots Museumstidende nr. 1, maj 1960. 99 Jfr.
Mogens Larsen, i Jens Raben. Et Mindeskrift, Sønderborg 1960, p. 81 ff. 100 Af J.
Raben (St. Marie Kirken, p. 39 f.) uden grundlag identificeret med billedskærer Lydichsen, Sønderborg (der — ligeledes uden hold i kilderne — er gjort til Niels Tagsens svi
gersøn).
Billedskæreren
har
snarest
været
en
Flensborger,
hvad
også
forbindelsen
med
101
Heinrich
Jansen
kunde
tyde
på.
På
bagsiden
af
storfeltmaleriet
er
med
blyant
102
skrevet:
»H.
Friederichsen
Zimmermeister
Sonderburg
den
24.
Juli
1867«.
En
håndskrevet
lap
papir
fandtes
sammen
med
et
eksemplar
af
Flensburger
Norddeutsche
Zeitung 22. aug. 1867 i Hans Jebsens epitaf (inde i en af de flankerende engle). Indskrif
ten er: »Im Jahre 1867 ist die Kirche einer Hauptreparatur unterzogen worden. Neue
von
Eisengiesser
Peter
Petersen
gegossene
Fenster
sind
durch
den
Maurermeister
Hans
Jensen eingesetzt und von ihm auch die Kirche geweis’t worden. Ein über dem Chor
auf der linken Seite gewesener hölzener Kirchen-stuhlstand ist abgebrochen und daselbst
ein
neues
Fenster
angebracht
worden.
Von
dem
Architecten
Anton
Grotrian
ist
der
untere Theil des Altars neu gemacht und die Stühle sind von dem Malermeister Friede
rich Heinrich Schule gemalt und lakiert, wie er auch die an den Wänden hängenden
Epitaphien restituiert, vergoldet und neu gemalt hat. Es waren zu der Zeit: Matthiesen,
Amtmann,
Neiberg,
Probst,
Toosberg(?),
Bürgermeister,
Janssen,
Amtsrichter,
Müller,
diaconus,
Buntzen,
Kirschstein
und
Kuss
senatoren,
Kaufmann
Ernst
Müller,
Kirchenjurat,
Hans
Ahlmann,
Küster,
Theodor
Carstens,
Organist,
Broder
Matzen,
Kirchen
103
104
diener.
Suppleret
efter
Raben:
St.
Marie
Kirken,
p.
38.
Samme:
p.
38.
105
P. H. har været knyttet til hertugen, jfr. Weilbachs Kunstnerleksikon. 106 Dag
bogen p. 148. 107 Jfr. Arends I, 96. 108 Raben: St. Marie Kirken, p. 43. 109 Ved
gulvets optagelse 1924 fik museumsinspektør J. Raben, Sønderborg, lejlighed til at un
dersøge de blottede begravelser. Resultaterne af undersøgelsen har han nedfældet i en
trykt redegørelse: Die Gräber unter der St. Marienkirche in Sonderburg (med den som
fig. 41 her gengivne planskitse), gentaget i St. Marie Kirken, 1957, p. 56—65, suppleret
ved en udgravning 1960 af hans efterfølger, Jørgen Slettebo. Hovedsagelig på disses to
beretninger hviler følgende beskrivelse. 110 Krigergrave p. 73 og 77 ff. 111 Samme
p. 73 ff. 112 Samme p. 144 f. 113 Samme p. 145 f. 114 Trap IX, 520 f. 115 Kriger
grave p. 73 og 80 ff. 116 J. Raben: Russiske Soldatergrave paa Sønderborg Kirkegaard,
i SJyM. 11. årg., 1934—35, p. 129 f:

†S. NICOLAI KIRKE

K

irken, der var viet de søfarendes helgen S. Nicolai, har ligget sydligt i byen, nær
slottet og var antagelig byens ældste. Forleningsbreve fra 1517 og 1522 nævner de
to kapeller i Sønderborg, S. Nicolai og S. Jørgens1. Den vigtigste kilde vedrørende kir
ken er akterne fra en proces, der påbegyndtes 1594 ved landdagen i Flensborg2. En
enke, fru Margarethe Sievertsen, født Meinstorff, anklagede hertug Hans for hans uret
mæssige tilegnelse og nedrivning af et hus, som var tilfaldet hende ved arv. Det frem
førtes i sagen, at der »auf dem Berge« foran det fyrstelige hus og slot for meget længe
siden skulde have ligget en stiftskirke, S. Nicolai kaldet, som af hertugens forfædre og
adskillige adelige var blevet betænkt med gaver, således 14 bondegårde på Als og Sunde
ved. Under den besværlige krigstid var kirken kommet i fuldstændig forfald og derefter
nedlagt, hvorpå godset var kommet til den danske krone. 1529 var ridder Wolmar von
der Herberge af Frederik I. blevet forlenet med dette og det retssagen vedrørende hus,
som tidligere tilhørte kalendeherrerne ved den nævnte S. Nicolai kirke3, og som ligeledes
skal have ligget »auf dem Berge«. — Processens udfald kendes ikke, men grunden, hvor
selve kirkebygningen havde ligget, må have tilhørt S. Jørgens kirke; den blev 1600 er
hvervet af hertugen, der for »de Ollden Kercken stede« gav S. Jørgens kirke 445 favne
træ fra Kegnæs4.
Et S. Gertruds alter 5, stiftet af hertugerne Valdemar og Henrik af Sønderjylland6 (døde
henholdsvis 1364 og 1375), fik efterhånden så stor betydning, at kirken senere kaldtes
S. Gertruds kirke7. Desuden havde kirken 1466 altre viet til S. Paul, S. Peter og S. Eras
mus 9 . Godset fra S. Erasmus’vikarie var i 1570’erne henlagt til bl.a. Sønderborg skole1.
Kirken er antagelig blevet nedrevet kort efter reformationen, således som det antydes
i den førnævnte retssag; omkring 1567 omtales den som forsvunden9, og 1574 siges, at
sønder herreds ting holdtes på dens plads, og at der var en humlehave, hvor huset havde
stået. Også efter at hertugen havde erhvervet grundstykket, synes det at være blevet be
nyttet til tingsted10.

S. Nicolai kirke og kirkegård har ligget på præstegårdens og slotsmøllens
grunde, hvor man ved jordarbejder flere gange er stødt på fundamenter med
munkesten samt begravelser, de sidste navnlig på møllens område11. Hvis
munkestenen har været anvendt til selve kirken (og ikke hidrører fra senere
tilbygninger), kan dens opførelsestid tidligst sættes til slutningen af 1100’rne.
KILDEB OG HENVISNINGER
1
RA. De sønderjyske fyrstearkiver. Hans d. Yngre. 8. I. 1571—74. Akter vedr. striden
mellem kongen og Hans d. Yngre om den kirkelige overhøjhed over Als og Ærø etc.
H.
Wullenweber:
Über
die
ehemalige
St.
Nicolai-Kirche
in
Sonderburg,
i
»HeimatBlätter für den Kreis Sonderburg. Illustrierte Monatsbeilage der »Sonderburger Zeitung««,
febr. 1920, p. 50 ff.; jfr. S. Jørgen kirkes Chronik 1903—08 (ved embedet). 3 I striden
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mellem kongen og hertugen nævnes 1573, at en præst i Svenstrup og en anden mand har
hørt til kalendet ved S. Nicolai i Sønderborg (note 1). 4 LA. Åbenrå. Sønderborg præste
arkiv: Ca 6. 1600—50. Kirkergsk. 5 Om alterets gods, se note 1. 6 25. jan. 1473 konfir
merede kongen hertugernes stiftelse (Registrum König Christian des Ersten, ... herausg.
v. G. Hille, Urkundensamml. der Gesellsch. f. Schl.-Holst.-Lauenb. Gesch. IV, Kiel 1875,
p. 83). 7 Se bl. a. Kanc. brevb. 1. maj 1579 og note 9. — Om alteret endvidere 1573
(note 1): »Sanct Gerdruden gut vnde Dienere derer Eluen sindt. Dieseluigen hebben tho
dem Altar S. Gerdruden, so in der karcken S. Nicolai tho Sunderburg gewesen deme
Vicario so tho dem suluigen Altar gedient thogehoret. Sin darna alse dat Euangelion in
den
Furstendoemen
Schleswig
vnd
Holstein
angenamen,
vnd
die
karcken
Reformiret
worden, thom huss Sond(er)borch, dar desuluige S. Nicolaj kerck negst by gestanden, mit
Hure vnd diensten geleicht, vnd dartho bet un hevry (?) desse veranderunge desuluigen
gegeguen vnd geleistet.« 8 RA. Tyske kancelli. I. A. — A. (-1670). 98 I. Akter vedr.
forhandlinger med enkedronning Dorothea og Hans d. Yngre om den gejstlige jurisdik
tion på Als og Ærø m.m. 1567, 1571—73; opført i jordebogen 1573 under 1466. Jfr. i
øvrigt note 1 under 1574 samt Sønderborg bys historie I, Sønderborg 1960, p. 81.
9
Aarsberetninger f. Geheimearchivet III, 35. 10 Note 8; jfr. Joh. Hvidtfeldt, i SJyAarb.
1942, p. 31 f. 11 J. Raben: Die Kirche St. Marien in Sonderburg, Sønderborg 1924,
p. 2, samme: Den gamle Sct. Nicolajkirke i Sønderborg, i Fra Als og Sundeved hefte X,
23ff. og Joh. Hvidtfeldt, i SJyAarb. 1942, p. 32 f.

SØNDERBORG SLOTSKAPEL*
ønderborg slot skal være erobret og nedbrudt 1253 af Christoffer I.1, men nævnes
første gang i et brev 12562. I middelalderen ejedes slottet af de sønderjyske hertuger,
senere af holstenerne, indtil den danske konge i den senere del af middelalderen ende
ligt kom i besiddelse af det3. Ved arvedelingen 1544 hørte det til den af Christian III.
valgte part4; senest 1555 overdroges det til dronning Dorothea som livgeding5, og dron
ningen døde her 1571. Hans den Yngre, Frederik II.s broder, fik slottet tildelt ved den
nye arvedeling 1564, idet dog moderens rettigheder forbeholdtes6. Slottet gik i arv til de
sønderborgske hertuger, og ved deres konkurs 1667 tilfaldt det kongen. Fra 1764 til
1848/52 tilhørte det de augustenborgske hertuger, hvorefter det overgik til den danske
og efter 1864 den prøjsiske stat. Fra 1885 ejedes det af den sidste augustenborgske hertug,
Ernst Günther, og 1921 blev det købt af den danske stat, som siden da har ejet det.
Der har utvivlsomt også i middelalderen været et borgkapel, idet Valdemar IV. Atterdags bryllup 1340 stod i Sønderborg7, men der findes ingen nærmere efterretninger om
kapellet (jfr. dog p. 2086). En senmiddelalderlig, hvælvet sal i den sydlige, ældste del af
vestfløjen kaldes, uvist med hvilken begrundelse, det katolske kapel8.
Freden 1544 med kejseren og Christiern II.s overflyttelse til Kalundborg 1549 gav
mulighed for en omdannelse af den gamle borg til en civil fyrstebolig efter renæssancens
idealer. Arbejdet kom dog først i gang et par år før Christian III.s død under ledelse af byg
mesteren Hercules von Oberberg9. Ifølge indskrift på »sangerpulpituret« (p. 2142) lod dron
ning Dorothea kapellet bygge 1568—70, utvivlsomt inspireret af samtidige og tidligere
protestantiske slotskapeller i Sachsen og kapellet hos hendes svoger, Hans den Ældre,
på Hansborg10. Omkring 1586 lod hertug Hans ved sin første hustru, hertuginde Elisa
beths død indrette et gravkammer umiddelbart øst for kapellet; den naturligste løsning,
en gravkælder under kirkerummet, var umulig, fordi slottets kældre, navnlig østfløjens,
ved højvande er meget fugtige.
Efter at Sønderborgs periode som hertugresidens var ophørt, blev der ikke længere
holdt regelmæssig gudstjeneste i kapellet, og den sidste hofpræst døde 169411. Den sidst
kendte kirkelige handling fandt sted, da Frederik VI.s søster, hertuginde Louise Augusta,
1843 blev bisat (jfr. salmenummertavle p. 2146).

S

Kapellet, der optager nordfløjens midtparti — oprindelig flankeret af fyrste
familiens værelser og økonomirum — har en længde på ca. 14,8 m og er ca. 9,9
bredt. Grundplanen danner et parallelogram, idet væggene i øst og vest er
bygget parallelt med slottets øst- og vestfaçade, der skærer nord- og sydmuren
*) Beskrevet og redigeret af Otto Norn under medvirken af Michael Hertz og Jørgen Steen Jensen.
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i skæve vinkler. Kirkerummet er to stokværk højt og dækket af fire ufuldstæn
dige stjernehvælv, som midt i rummet støttes af en slank granitsøjle. I første
sals højde har det et galleri, som løber alle fire vægge rundt, og som forbandt
de fyrstelige beboelsesrum på 1. sal øst og vest for kirken; endvidere er der
under vestgalleriet et oprindeligt sangerpulpitur (p. 2141); både galleri og pul
pitur er tilgængelige ad en trappe i nordvesthjørnet (p. 2138).
I sin nuværende form stammer kapellet helt og holdent fra dronning Doro
theas ombygning. Men dele af ringmuren fra det middelalderlige anlæg indgår
i fløjens ydermur mod nord — i kirken så højt op som til galleriet. Under kirke
gulvet findes (før 1718) tilkastede kælderhvælvinger. Tre oprindelige, nu til
murede kældervinduer i syd er fra dronning Dorotheas tid. Nogle af fløjens
mure blev baseret godt og solidt på eksisterende fundamenter, men det var
ikke tilfældet alle steder. I tidens løb har murene lidt under disse uensartede
funderingsforhold og gentagne gange slået revner. På indersiden af den middel
alderlige del af kapellets nordmur er der fremdraget en række buestik, som i
forbindelse med en afsats i vestmuren er tydet derhen, at man før ombygningen
1568—70 havde planlagt opførelsen af en treskibet hal, bredere end den nu
værende kirkefløj12.
Da kapellet var fuldendt, havde det otte kurvehanksbuede vinduer i syd,
fire under og fire over galleriet, samt i nord to over galleriet. Den modsætning,
der senere kom til at herske mellem kapellets buede og fløjens øvrige rektangu
lære vinduer, blev udlignet ved von Platens 1720 afsluttede ombygning, som
samtidig bragte rytme og overensstemmelse i façadernes vinduesplacering.
Herved fik kapellet de nuværende vinduer, tre sydvendte under galleriet, to
mod syd og to mod nord over galleriet. De ældre vinduesstik er 1955 blevet
fremdraget og viser, at den oprindelige vinduesplacering var i nydelig harmoni
med rummets hvælvinger.
Gennem en oprindelig kurvehanksbuet døråbning mellem de to vestligste
vinduer kommer man ad en trappe fra slotspladsen ind i kirken. To (blændede)
døre ud for hver ende af det søndre galleri formidlede adgangen til de fyrstelige
lejligheder. Spor af en tredie dør midt på det vestre galleri er markeret. For
uden den nævnte, nu udvidede dør til gården er der senere kommet endnu to
i det underste stokværk, en i det sydvestlige hjørne (i vestmuren) og en i det
nordøstlige; bag denne ligger den fyrstelige begravelse, der nu omfatter hele
nordfløjens stueetage øst for kirkerummet. Dørene på galleriet er begge blæn
dede. — Udgangen fra det kælderrum, som ligger øst for kirken, munder ud til
gården under det østligste af kirkens vinduer. Omkring denne kældernedgang
er der inde i kirken opmuret vægge og loft, og vinduets sålbænk er hævet.
Trappen fra gården, der oprindelig gik vinkelret på muren, har foroven fået en
afsats, og trappeløbet er nu bygget parallelt med muren.
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Fig. 1. Sønderborg slotskapel. Indre, set mod vest.
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Fig. 2. Sønderborg slotskapel. Planer 1:300 og snit,
set mod øst 1:150. Efter opmåling af Charles Chri
stensen 1936-42).

Kapellets fire hvælvinger støttes midt i rummet af en ca. seks m høj søjle af
rød granit. Det glatte skaft består af tre tromler, de to nederste cylindriske,
den øverste svagt tilspidset. Skaftet er romansk ligesom den attiske base med
hjørneblade og det bægerformede kapitæl med 12 blade, der strækker sig op
mod en glat, rektangulær abakus. Søjlen hviler på et teglstensfundament i gulv
niveau; base og kapitæl minder om søjlerne (fra o. 1200) på apsisgalleriet i
Roskilde domkirke (DK. Kbh. amt p. 1348). Måske stammer denne søjle fra
det middelalderlige borganlæg, og man har tænkt sig den stående i et rum
i det store, nordlige tårn, som blev nedrevet inden kirkelløjens opførelse12.
Graterne i de fire stjernehvælv er smykket med påklæbede guldpapirstrimler,
der ved restaureringen 1955 blev renset for senere hvidtelag. I graternes skæ
ringspunkter sidder de ældste bevarede stukkaturarbejder i Danmark, tyve
hængekonsoller13, udformede som nedadskuende medusahoveder på en kort,
ligesom drejet stamme, smykket med påsatte frugtbundter og barneansigter
(fig. 3). Stafferingen, der sad meget løst på gipsen, var overmalet, og blev ved
den nævnte restaurering kun afdækket på den nordligste konsol i det sydøstre
hvælv, mens de øvrige nymaledes i den oprindelige farveholdning.
Konsollerne var ophængt i T-formede jernstænger, som var drevet ned igen
nem hvælvene, indtil deres tværarme red på hvælvenes oversider. Konsollerne,
der har et cylindrisk hulrum i stammen, var derpå med en voksholdig masse
støbt fast omkring den del af jernankrene, som stak ned i kirken, og som var
forhugget således, at der dannedes modhager. Disse ankre er for at forebygge
rustsprængninger erstattet med ankre af bronze; endvidere er medusahovederne
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og de påsatte barneansigter og frugt
bundter, der var hæftet på stammen med
jernstifter, nu fæstnede på anden vis35.
Kapellets gulv er i det store og hele
intakt. Den store, midterste del ligger et
trin lavere end gulvet under galleriet og
er adskilt fra dette ved en ramme af
egebjælker. Belægningen er her grå og
sorte, skånske kalkstensfliser i tavle
mønster; et stykke gulv i nordvest har
dog efter en reparation fået lysegrå flise
belægning. Gulvet under galleriet består
af teglfliser, sine steder af varierende
størrelse, og langs østvæggen af gotland
ske kalkstensfliser.
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Fig. 3. Sønderborg slotskapel. Hvælvkonsol
(p. 2132).

Skønt
kapellet
stadig
i
hovedtrækkene
fremtræder, som da det blev indrettet, med
altertavle,
døbefont,
gallerier
og
»sangerpupitur«, er der dog siden dronning Dorotheas tid sket betydelige ændringer ved inven
taret. Fra hertug Hans’ yngre dage stammer portalepitafiet, fra hans senere tid, første
fjerdedel
af
1600-tallet,
prædikestolen,
de
nuværende
herskabsstole
og
orglet.
Senere,
da
der
ikke
mere
holdtes
regelmæssig
gudstjeneste,
er stolestaderne blevet fjernet.
I
nyere tid er mindre dele af inventarets træværk fornyet. 1955—56 blev der under Na
tionalmuseets og den kgl. bygningsinspektørs ledelse foretaget en konservering af kapel
let.
Træværket
og
hvælvingsdekorationerne
blev
istandsat
af
maleren,
konservator
Mo
gens Larsen og hans medhjælper Jørgen Madsen, skulpturerne af billedhuggerne C. J.
Baumbach og Vitus Nielsen, mens altertavlen blev renset af konservator N. J. Termansen.

Alterbord, muret op mod østvæggen, fra 1725, forhøjet 172914, med dækplade
af grå, gotlandsk kalksten, 117 × 215 cm. Overpudset og hvidkalket.
†Alterklæde, beskrevet 1840 som rigt stukket med farvet silke og guldtråd ...
helgenbilleder med glorier i antikt draperi og spidsbuer i indfatningerne15. 1888
nævnes, at det var af sort fløjl16. En fejlagtig tradition vil, at det var udført af
dronning Dorothea selv. 1865 fandtes levninger17, som 1888 var fjernet af
besøgende16.
†Alterbordshimmel. Manglende staffering på galleriets loft over alterbordet
viser, at der har været en alterbordshimmel.
Altertavlen (fig. 4-5) er en nederlandsk fløjtavle fra o. 1560 med malerier såvel
i midtskabet som på de to fløjes for- og bagsider. Den er tilskrevet Frans Floris
i Antwerpen18. Midtskabet, der måler 214 × 166 cm, forkrøpper sig oventil i en
rundbue; alle felter indrammes af kraftige profillister.
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Fig. 4. Sønderborg slotskapel. Altertavlen med åbne fløje (p. 2134).
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Malerierne, tempera på kridtgrund, forestiller i midtskabet Golgatha, Kristus
på korset mellem røverne; på fløjenes forsider (mod nord) kobberslangen, (mod
syd) Isaks ofring. Fløjenes bagsider viser menneskehedens begyndelse og slut
ning, mod nord Adams skabelse, mod syd Dommen (fig. 5). — Midtfeltets korsfæstelsesbillede, 182 × 141,5 cm, er sandsynligvis i hovedsagen udført af Floris
selv. Det minder om hans korsfæstelsesbillede fra 1554 i Arnstadt (Thüringen),
men har færre bipersoner. Kompositionen er udpræget manieristisk, og de tre
kors danner i stedet for den middelalderlige, frontale opstilling en diagonallinie,
hvis midtpunkt er den langstrakte Kristusfigur med den knælende Maria Mag
dalene ved korsets fod. Ved at lade den ene røvers overkrop falde næsten helt
uden for billedet har kunstneren opnået at koncentrere opmærksomheden om
forgrunden. Det patetiske fremhæves af den forpinte »gode« røver, mens de i
baggrunden
bortstormende
ryttere
gør
scenen
livfuld.
Hovedpandestedets
uhygge fremhæves af de i billedets venstre side anbragte gamle korstræer med
enkelte henrettede og de over stedet kredsende ravne. I billedet af Adams
skabelse ses det, at livsånden endnu ikke har nået de døde ben af ler. I dommedagsbilledet ledes blikket fra de opstående sjæle mod Kristus, på hvis højre
side Maria bønfaldende knæler, mens en gruppe hellige sidder på hans anden
side. Over domsscenen fremvises lidelsesredskaberne. Nederst til højre bort
slæbes en fortabt af en djævel, og inde under Kristi skysæde skimtes et inferno
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Fig. 5. Sønderborg slotskapel. Altertavlen med lukkede fløje (p. 2134).
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af djævle og fortabte. — Rammens inderste liste er forgyldt, den mellemfal
dende liste rød med svag hvid prikning, den yderste sort. Billederne bærer alle
præg af Floris’ forkærlighed for det nøgne, stærkt bevægede menneskelegeme,
og derfor dominerer hudfarverne med deres varme gule og brunlige toner. Bag
grunden fortoner sig i bløde, grønne og blå farver. Som eksempel på Floris’
karakteristiske farvevalg skal blot midtfeltets antydes. Kristus har bleggul
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hudfarve og blålighvidt lændeklæde. Maria er klædt i blegt blåt, rødt og hvidt,
mens Johannes’ dragt er cinnober og kraplak. Magdalene har lys, gul og rosa
kjortel. Det i baggrunden liggende Jerusalem er rødbrunt, mens himlen fra
brungul og lilla går over i uvejrsgråt.
En *Messehagel kom 1681 til bykirken; se p. 2082.
Døbefonten (sml. fig. 1) er af sort kalksten, flammet marmor og med alabastudsmykning. Efter godkendelse af en tegning bestilte Christian III. hos billed
huggeren Cornelis Floris i Antwerpen 1557 en font, som utvivlsomt er identisk
med denne19. Fonten, 115 cm høj, er af en i den tidlige renæssance og i høj
renæssancen almindelig type med karyatidebåret kumme. På den cylindriske
plint af sort kalksten med profileringer af alabast står fire alabastfigurer,
evangelisterne med deres symboler (fig. 6), omkring en vaseformet baluster af
sort kalksten, som bærer en cirkulær plade af lys alabast med rødbrune årer,
hvorpå den rødflammede marmorkumme hviler. Dennes ydre tværmål er 91 cm,
det indre 66,5. Foran vestgalleriets midtsøjle. — 1955 skiltes fonten ad; rustne
jerntappe, der flere steder havde sprængt stenen, blev fjernet og erstattet med
bronzetappe. Balusteren gennemboredes, og en indsat rustfri stålstang har nu
overtaget hele kummens vægt20.
Fontelåg af træ, 75 cm i tvm., samtidigt med fonten og utvivlsomt også fra
Floris’ værksted. Det er hvælvet og bærer et lille rundtempel med fire nicher,
hvis jerntappe har fastholdt †statuetter, rimeligvis af alabast. På lågets over
side er anbragt fire alabastvåbenskjolde — parvis to danske og to fra SachsenLauenborg (dronning Dorotheas våben). Over- og undersiden er rødmarmoreret.
Ophængt i svingarm af forgyldt smedejern, fastgjort til gallerisøjlen.
Prædikestolen (fig. 7) kan stilistisk henføres til Niels Tagsens værksted,
hvorfra også »hertugstolen«s hermer og topstykker må stamme (ligesom alter
tavlen og et epitafium m. m. i Sønderborg S. Marie kirke (p. 2076)). Den svarer
nøje til den prædikestol, der o. 162021 bestiltes af Hans d. Yngre til kapellet i
det af ham (1582—87) opførte Glücksborg slot (nu i Neukirchen)22. Stolen, der
helt følger den flensborgske billedsnider Hinrich Ringerincks såkaldte vestflensborgske prædikestolstype, både i opbygning, enkeltheder og i billedrelieffer,
består af fire fag samt opgangspanel med to fag. I storfelternes arkader ses
relieffer af 1) fødselen (fig. 8), 2) dåben23, 3) Kristus på korset mellem Maria
og Johannes, 4) opstandelsen (efter Albrecht Dürers lille kobberstikpassion)
(fig. 8), 5) himmelfarten og 6) pinseunderet, de to sidste på opgangspanelet24.
I postamentfelterne er der højtyske indskrifter (reliefversaler) svarende til stor
felternes relieffer, alle fra det ny testamente undtagen under pinseunderet: »Ich
wil meinen Geist avsgiesen vber alles Fleisch. Vnd ewre Sohne vnd Töchter
sollen weissagen. Ewre Eltesten sollen Travme haben. Vnd Ewre Ivn-gelinge
sollen Gesichte sehen. Joel 2«25. Frisefelterne har kapitelhenvisninger til stor-
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Fig. 6. Sønderborg slotskapel. Bærende evangelistfigurer af alabast under døbefonten, (p. 2136).

relieffernes fremstillinger. På hjørnernes pilastre står 11 apostle (med Paulus)
— nu til dels uden attributter — på kvartkugleformede navnekonsoller (for
dybede versaler): 1) »S. Iacobvs maior«, 2) »S. Andreas«, 3) »S. Philippvs«, 4)
»S. Iohannes«, 5) »S. Petrvs«, 6) »S. Pavlvs«, 7) »S. Matthævs«, 8) »S. Bartho
lome«, 9) »S. Iacobvs minor«, 10) »S. Matthias« og 11) »S. Simon«, de tre sidste
på opgangspanelet. Samtidig underbaldakin af S-bøjler. Fire krumknægte på
frisen og fire på postamentet er fra ældre restaureringer.
Endnu 1749 havde stolen seks fag26 og følgelig også alle 12 apostle. Det
manglende (og vel også en dør) må være blevet fjernet ved stolens nuværende
placering27; ligeledes er hængestykkerne gået tabt. Prædikestolen er forbundet
med galleriets nordøstlige søjle ved en planke med udskårne bladranker. Se
kundær staffering, gråhvid med guld, frise- og postamentfelter sorte med guld
versaler, synes at følge den oprindelige farveholdning28.
(†) Stolestader. Under nord- og sydgallerierne var der 1749 stadig stolestader.
På nord- og sydsiderne af gallerisøjlernes postamenter mangler marmoreringen
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dér, hvor de har stået. Langs vestvæggen var der 1749 tre længere stader26.
1609 omtales en stol bedækket med sort fløjl29. På den midterste vestsøjle ved
døbefonten hænger et umalet, enkelt klapsæde, som mangler støtte (af fyr,
ikke oprindeligt). I tilslutning til prædikestolstrappen, øst for stolen, er der en
ganske enkel lukket stol af genanvendte materialer. Hvid og grå marmorering.
I kirkens sydvesthjørne synes der 1749 at have været en lukket stol26.
Galleri. Til kirkens oprindelige udstyr hører galleriet, af eg, der i varierende
bredde løber langs alle fire vægge. Det bæres af indmurede tværbjælker og de
under forkanternes langbjælker anbragte søjler, der står med forskellig afstand.
I det nordvestlige hjørne fører en spindeltrappe op til vestgalleriet og det der
under hængende »sangerpulpitur« (p. 2141). Galleriet har fyrretræsgulv, hvorpå
der er lagt et flisegulv af et i Danmark enestående mønster af kvadratiske og
aflange, sekskantede sten, som endnu bærer spor af gul og grøn glasur30. Sand
synligvis har dette flisegulv strakt sig overalt, men det er nu blot bevaret i syd
og vest samt på nordgalleriets vestre del. På det østre galleri og resten af det
nordre består gulvet nu af de brede fyrrebrædder, som er over seks meter lange;
fliserne her er muligvis fjernet sammen med den nedennævnte søjle under galle
riets nordøstre hjørne.
Søjlerne er som det øvrige galleri af eg. Under det nordre galleri er der tre
(oprindelig fire, den østligste i hjørnet er fjernet), under det søndre fire og midt
under vestgalleriet een søjle. De står på høje, fir- eller ottekantede postamenter
med profileret fodliste og kronliste med tandsnit. De glatte, svagt tilspidsede
søjleskafter har profilerede baser og kapitæler af jonisk orden. Under galleriets
nordøstlige hjørne sidder kapitælet fra den fjernede søjle, som antagelig har
måttet vige pladsen for at lette adgangen med kister til gravkapellerne. Galle
riets hjørne er nu ophængt i en dragerbjælke, som er forankret til muren ved
et jernbånd. — Over søjlekapitælerne forkrøppes arkitrav og gesims. Bryst
værnet holdes af vredne, svagt buede jernstænger, sat ned i galleriets gulv ca.
en tomme fra panelet. Dette har på langsiderne mod rummets midte syv fyldinger
(de østligste en smule kortere end de øvrige), på østsiden fire og på vestsiden tre.
Fyldingerne adskilles af profilerede rammestykker, hvorom brystværnets fodog topstykker er forkrøppet; gesimsen har dobbelte tandsnitlister. I dens over
side sidder hele vejen rundt, med ca. 30 cm.s mellemrum, små, cylindriske
huller, der muligvis har tjent som lyseholdere.
Galleriet og kirkens gulv er som nævnt forbundet ved en spindeltrappe i det
nordvestre hjørne, fra hvilken man også har adgang til »sangerpulpituret« under
vestgalleriet. Trappens trin er af fyr og spindelen af eg; trappeløbet begynder
forneden øst for spindelen og når gennem to venstre-omdrejninger op til galle
riets gulv, hvis oversavede brædder man ser ovenpå bærebjælkerne; her munder
det ud mod syd, omgivet af et brystværn af eg.
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Fig. 7. Sønderborg slotskapel. Prædikestol (p. 2136).

L. L. 1960

Trappen er skilt fra kirkerummet ved vægge af brede fyrrebrædder.
østre er mod kirken delt i seks felter ved profilerede lister og lysmarmoreret.
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Indvendig er trappeopgangen hvidtet, og her er der både i rækværket foroven
og i østvæggen mange indsnittede figurer, navnetræk og bomærker, samt års
tal — det ældste fra 1586 — og flere kighuller. I bræddevæggen mod syd er
der to døre, een forneden, forskudt mod øst, og ved trappeløbets første om
drejning een til »sangerpulpituret«.
Visse træk ved galleriets nordøstre hjørne har ledt tanken hen på, at trappen
skulde have stået her; således er østenden af nordgalleriets langbjælke afgnavet
ind mod loftets hjørnefelt, og dettes brædder er uden sammenhæng med de til
stødende felters. Endvidere er den afgnavede bjælke kun nødtørftigt bemalet,
og marmoreringen i loftsfeltet afviger fra det øvrige galleris loft.
Galleriets staffering er oprindelig. Postamenternes sideflader, søjleskafter og
frise, rammestykkernes fyldinger samt loftet under galleriet er marmoreret med
rød-hvid-dodenkop. Baser og kapitæler, arkitrav og gesims, rammelister, bryst
værnets og postamenternes kronlister er malet med en blågrå farve, som også
dækker brystværnets bagside. Fyldingerne i brystværnet er omgivet af en smal,
forsølvet liste. I kartoucher, malet i gult og rødbrunt på sort grund, står med
forgyldte versaler (på temperabasis) tyske bibelsteder; snart ordrette citater,
snart parafraser. For at fremhæve skrifttyperne er først forgyldningen lagt på,
siden bundens sorte farve, som er malet ind på guldet, så bogstavernes form
tegnedes så skarpt som muligt. På vestsiden fra syd: 1) »Ephes: 2. Avs Gnaden
seid Ir selig worden dvrch den Glavben« etc. [v. 8—9]. 2) »Ezechiel 33. So war
als ich lebe, spricht der Herr, habe ich nicht Lvst am Tode des Svnders« etc.
[v. 11 i uddrag]. 3) »Lvce 21. Hϋtet Evch, das Ewre Hertzen nicht beschweret«
etc. [v. 34 i uddrag]. — Indskrifterne i nordsidens fyldinger, fra vest: 1) »Esaie
43. Ia mir hastv Arbeit gemacht in Deinen Svnden, vnd hast mir Mvhe gemacht
in Deine(n) Missethate(n)« etc. [v. 24 og 25]. 2) »1. Paral: 7. Wen sich mein
Volck demvtiget, betet, vnd mein Angesicht svchet, vnd sich von seinen bösen
Wegen bekeret« etc. [2.(!) Krønikernes bog 7,14]. 3) »Johann 3. Also hatt Gott
die Welt geliebet, das Er seinen eingebornen Son gab« etc. [v. 16]. 4) »1. Chorin.
Sintemal dvrch einen Menschen der Tod, vnd dvrch eine(n) Mensche(n) die
Avfferstehvng der Tode(n) kom(m)et« etc. [15,21]. 5) »Johann 14. Ich bin der
Weg, die Warheit vnd das Leben« etc. [v. 6]. 6) »Acto: 10. Von Ime zevgen
alle Prophete(n) d(a)ss dvrch Seine(n) Name(n) Vergebv(n)g der Svnde(n) empfahen« etc. [v. 43—?].7) »Matth: 11. Komet zv mir alle die Ir mvhselig vnd
beladenn seit ich will Evch erqvicken« [v. 28]. — På østsiden fra nord: 1)
»Johann: 5. Warlich warlich sag ich Evch wer mein Wort höret, vnd glevbet
dem der mich gesant hat« etc. [v. 24]. 2) »Johann: 10. Warlich warlich ich sage
Evch, ich bin die Thvr, so iemant« etc. [v. 9]. 3) »Iohann: 6. Warlich warlich
sage ich Evch werdet Ir nicht esse(n) das Fleisch des Me(n)sche(n) Sons« etc.
[v. 53 og noget af v. 24]: »De(n) ich bin d(a)ss Brot des Lebe(n)s«. 4) »Esaie: 55.
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Fig. 8. Sønderborg slotskapel. Prædikestol, relieffer i storfelter (p. 2136).

Wolan all die Ir dvrstig seit, komet her zvm Wasser« etc. [v. 1]. — På sydsiden,
fra øst: 1) »Matth: 6. Svchet am ersten das Reich Gottes« etc. [v. 3]. 2) »Psalm:
112. Wol dem der de(n) Herrn fvrchtet« etc. [v. 1—3]. 3) »Psalm: 23. Der Herr
ist mein Hirte, mir wirt nichts mangeln« etc. [v. 1 og 2]. 4) »Esaie: 57. Wer avff
mich trawet, der sol das Land erben« etc. [slutn. v. 13, og endvidere]: »Rvff
mich an in der Noth« etc. »Psalm: 50« [v. 15]. 5) »Johann: 3. Wer an den Son
Gottes glevbet, der hat das ewige Leben« etc. [v. 36]. 6) »Johann 8. Warlich
warlich sage ich Evch so iemant mein Wort wirt haltenn« etc. [v. 51]. 7) »Apocalip: 1. Er hat vns geliebet vnd gewaschen« etc. [slutn. v. 5 beg. v. 6].
Pulpitur (kaldet »sangerpulpitur«, sikkert fordi orgel, sangere og musikanter
har haft plads der), samtidigt med galleriet, under hvis vestre del det hænger
mellem søjlerne og væggen. Mod øst seks fyldinger og mod syd to fyldinger31,
hvorimellem profilerede rammestykker; profileret fodliste og forkrøppet gesims
frise (jfr. galleriet). Pulpituret er tilgængeligt fra galleritrappen i nordvest (p.
2138). Mellem dette trappehus og vestmuren er der senere opsat en indelukket,
smal trappe, ad hvilken der gennem en dør forneden i øst skabtes en særlig
forbindelse fra kirken, og det var antagelig på dette tidspunkt, man blændede
døren til den gamle trappe (senere genåbnet).
Staffering og indskrifter (forgyldte versaler på tempera) som galleriets (se
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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dette). Våbnerne i de heraldiske farver. Felternes indskrifter og motiver er fra
sydvest: 1) 121. salme: »Der Herr behvte deinen Eingang« etc., 2) »Diese Capel
vnd d(as) Schlos hat gebawet Dorothea die Andere des Name(n)s, von Gots Gnade(n) Königi(n) zv Den(n)emarck, geborne Hertzogin zv Sachse(n), Engern vnd
Westphaln, Christiani des 3 Könige(n) zv Dennemarck nach gelassene Witwe
vnd ist d(as) Gebew angefange(n) A(n)o 1568 vnd volendet A(n)o 1570«, 3) Chri
stian III.s våben og »Christian 3. von Gottes Gnaden König zv Dennemarck,
Norwege(n)« etc., på fodlisten A. G. S. D. W., 4) dronning Dorotheas våben og
»Dorothea von Gottes Gnaden Königin ... Geborn zv Sachsen Enger(n) vnd
Westphale(n)« etc., på fodlisten A[lles] V[on] G[naden], 5) fyldingen er nu fjer
net, men har været noget bredere end de øvrige og kan ikke have haft et påmalet våben; dækkes af orgelet, jfr. p. 2145. 6) Hertuginde Elisabeths våben
og »Elisabeta von Gottes Gnaden Geborne Hertzogin zv Bravnschweig vnd
Lvnebvrg« etc., G[ott] W[ird] D[ich] B[ehütten], 7) hertug Hans den Yngres
våben og »Iohans der Ivn-ger von Gottes Gnaden Erbe zv Norwegen, Herzog
zv Schleswig, Holstein, Stormarn vnd der Ditmarschen« etc., G[ott] G[ebe] G[lück]
M[it] F[rieden]32, 8) »Salom[o]n«... »Wa[s] krieget der Men[s]ch favs] aller....
[ulæseligt]33. Antagelig 1626 blev feltet overmalet af Wulf Petersen34 med Agnes
Hedwigs våben og »Agnes Hed-wig von Gottes Gnaden geborne Fϋrstin zv Anhaltt« etc., H. R. M. D. I). H. G.
Herskabsstole. (†)1)- Rester af ældre snitværker og paneler er bevaret såvel
i den såkaldte »hertugstol« (ndf. nr. 2) som i »hertugindestolen« (nr. 3); de nu
forskårne endepaneler i den førstnævnte og gittervinduerne i den sidste, begge
dele ifølge deres karakter jævngamle med kapellets ældste inventar og for panel
delenes vedkommende overensstemmende med galleriets profiler og staffering.
Disse dele kan stamme fra dronning Dorotheas †herskabsstol på galleriets vest
lige del.
»Hertugstolen«s østvæg består af fyldingspanel, to gange to brede fyldinger
og to smallere fyldinger mod syd om døren, hvis fyldingers rammestykker har
flad karnis. Over gesimsen det øverste af tre noget bredere, ens fyldinger. Nord
for vestdøren (rammestykker med flad karnis) to smallere fyldinger. Begge
endevægge har huller til gitterværk af balustre, 2 cm i tvm. og med en indbyrdes
afstand af 10 cm; østvæggen har 14 huller bevaret, vestvæggen 1335. Den op
rindelige staffering på de små fyldinger er rød-hvid-dodenkop marmorering, de
store fyldinger har lys, stormønstret grå-gul-rød marmorering på hvid bund, alt
overensstemmende med kirkens oprindelige udmaling.
De seks gamle gitterlåger36 i »hertugindestolen« er af blødt træ, rammerne har
flad karnis; den gennembrudte ornamentik består af ungrenæssance akantusog rulleværk med dyrehoveder og fugle, der omgiver et af de seks hertugelige
våbner, fra øst: Norge, Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg-

99

SLOTSKAPEL

2143

Delmenhorst. Hvid, brun, blå og gylden
staffering; bagsiderne har været malet
som en genspejling af forsiden, dog
med Jesu-monogrammer på våbnernes
plads.
De nu forskårne endestykker i »her
tugstolen« har været ca. 240 cm brede.
Kun vestgalleriet og det herunder op
hængte pulpitur er så brede. Da der næppe
har været plads til — ej heller brug for
— nogen herskabsstol på det lavloftede
»sangerpulpitur«, må man antage, at pa
nelværket har hørt til en stol på vest
galleriet35. Stolen må have været be
stemt for dronning Dorothea selv, der så
ledes gennem den nu tilmurede dør har
haft direkte adgang til den. Placeringen
på vestenden over for alteret er i over
N. K. 1947
ensstemmelse med skik og brug i luthe
Fig. 9. Sønderborg slotskapel. »Hertugstol«,
ranske fyrstekapeller (jfr. p. 2162). Se
indre (p. 2143).
nest ved opsættelsen af det nuværende
store orgel foran pulpituret har hertugen været tvunget til at flytte sin stol hen
på sidegalleriet.
2)
»Hertugstolem (fig. 9) på nordgalleriet, muligvis opsat før 1616 (jfr. ndf.)
af Niels Tagsen, til hvem stolens billedskærerarbejde af stilistiske grunde kan
henføres. Gavlpanelerne37, der er af eg og stammer fra en ældre stol, er beskrevet
under (†)1; vestdøren er vendt. Stolens kassetterede loft er af fyr. Façaden,
mod syd, har to relieffigurer, mod øst Maria med barnet på halvmåne, mod vest
Salvator. For endepanelernes sydhjørner figurer, den østlige forsvundet, mod
vest en apostel med bog (hænderne er borte). I frontsiden seks blyindfattede
vinduer med cirkelrunde glas og snoede vindjern, dør i øst og vest. På gesimsen,
støttet af krumknægte med englehoveder38, er der på sydsiden tre, på enderne
to kartouchetopstykker, alle med relieffer (og tilhørende malede indskrifter på
frisen). De er udformet med rulleværk, guirlander, frugtbundter og draperi.
Mellem topstykkerne mindre spir med rosetter. Sydreliefferne forestiller fra
vest: 1) Bebudelsen, 2) besøgeisen og 3) fødselen; mod vest 4) »S. Marcvs« og
5) »S. Matthevs«; mod øst 6) »S. Lvcas« og 7) »S. Iohans«.
Fyldingerne i de korte sider er marmorerede, blågrå og hvide, rammestyk
kerne hvide med lidt forgyldning. Stafferingen på topstykker og hermer er blå,
grå og guld. Indvendig er fyldingerne på endestykkerne og kassetteloftets felter
136*
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A. Brandt fot.

Fig. 10. Sønderborg slotskapel. Kong Christian III.s *anetavle, i det nationalhistoriske museum på
Frederiksborg (p. 2146).

blå, rammerne hvide. Loftet og endevæggenes fyldinger har guld og sort skabloneret dekoration og Jesu-monogrammer. I den anden rude fra øst er indridset
AH/AVG, muligvis for Agnes Hedwig, Alles von Gnaden, hvorved stolen date
res til før hertugindens dødsår 1616. I modsætning til Tagsens ligeledes seksfløjede stol i S. Marie kirke (p. 2098) må denne betegnes som et håndværksmæs
sigt ringe arbejde, hvilket kan skyldes den overvættes brug af genanvendte
materialer.
3)
»Hertugimlestolen«39 på sydpulpituret er i forhold til »hertugstolen« noget
forskudt mod øst. Hermerne kan være samtidige med Tagsens relief ligurer på
»hertugstolen«, men skyldes en anden snedker. Af fyr, med hermer af egetræ
(de genanvendte gitterlåger, jfr. ovfr., af blødt træ). Gesimsen brydes af volutknægte, skiftevis engle- og løvehoveder. På de lodrette rammestykker er der
på øst- og vesthjørnerne kvindelige hermer, på nordsiden fem skæggede mand
lige og to kvindelige, med kartouchelignende skafter. Døre i øst og vest. Gitter
låger, se herskabstol nr. (†)1. Mod sydøst, ud mod vinduesnichen er der et
gitterværk (små kvadrater). Hermerne er hvide og blå med naturlig hudfarve.
På den femte vinduesstolpe fra øst er monogrammet AH indskåret, muligvis
for hertuginde Agnes Hedwig, hvorved stolens opførelse ligesom »hertugstolen«s
bestemmes til tiden før hendes død 1616.
Dørfløje. 1) O. 1586. Til gravkapellet er der en svær, jernbunden egetræsdør
med låsetøj og hængelås, sikkert fra samme tid som portalepitafiet. I 1700-tallet
har indgangen muligvis været tilmuret40 (jfr. p. 2148).
2—3). O. 1630 På sydgalleriet er der mod øst- og vestgallerierne opsat to
tarvelige portaler af fyr (façade mod syd), med håndgreb og låsetøj, sikkert for
at hindre uønsket færdsel i kapellet, idet galleriet var den eneste indre forbin-
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Fig. 11. Sønderborg slotskapel. Dronning Dorotheas *anetavle, i det nationalhistoriske museum på
Frederiksborg (p. 2146).

delse mellem nordfløjens østlige og vestlige del41. De udsvejede sidevinger, bl.a.
med dyrehoveder, og topstykkerne er udsavede. Mod syd pålagte volutter. I
dørfyldingernes øverste del er der drejede balustre. Sydsiden gråmalet og for
gyldt med volutter, som næsten er bruskværksagtige. De flade nordsider er
gråmalede med gule volutsving.
Orgelhuset (sml. fig. 1) fra beg. af 1600’rne, er et fløjskab på højt fodstykke, nu
uden værk. De fornyede piber42, der er synlige, når skabet åbnes, er fordelt i to
flade sidetårne i fuld højde og et lavere, spidsvinklet udkragende midttårn
mellem flade felter og herover et rektangulært »klanggitter«. Foroven på tårnene
og forneden i felterne er der ungrenæssanceagtige ornamenter bl.a. med musi
cerende engle43. Skabet, hvis flade fløje er afpasset efter det fremspringende
midttårn med udskæring for gitteret, har postament, som er karnisagtigt ind
svunget på siderne, ingen frise, men en kraftig, profileret arkitrav. Herover
hæver sig en bred trekantgavl på façaden, en smallere over hver af siderne.
På alle gavlsider ligger der akantusvolutter, på forsiden brudt af tre postamenter, som bærer slanke, musicerende englestatuetter (harpe, gambe og horn; en
del enkeltheder fornyet); på siderne ender volutterne i et topspir, nu uden
figur44. Skabet hviler på en høj, smal, kasseformet underdel med portalfelter
på siderne og på forsiden et glat midtfelt mellem lodrette smalfelter (listerne
mellem felterne på kassens nederste halvdel fjernet 1626). Et glat fodpanel
med profillister foroven og forneden skjuler de to bjælkeender, der bærer
orgelhuset.
Allerede 1840 var orgelhuset en tom skal45. Kun de to vindlader og bælgen
er bevaret. Øverste vindlade har ni registre, afmalet på karnis’en mellem skab
og fodstykke46. Nederste vindlade har fem registre. Bælgen er anbragt bag
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orgelhuset på »sangerpulpituret« skjult af simple fyrretræspaneler med en dør.
Under den nuværende staffering ligger en ældre, der stadig ses på trekant
gavlenes rankeværk, på underfladen af façadens gavl, samt på en afdækket
flade på nordre gavl: rankeværket har på kridtgrund rødt, guld, sølv og lasurer
på sølv. Nordre gavl er mørkegrøn med forgyldt ornament. Den underliggende
staffering på gavlens kronliste er mørkegrøn, gråsort og gylden. Fyldinger og
rammeværk er sorte, hvorover en kridtstænkning (som på boghind), belagt med
tynde lasurfarver, rødt på rammeværket og gult i fyldingerne, så pletterne frem
træder røde og gule mod den sorte bund35.
Den nuværende udsmykning og staffering er fire steder signeret og dateret af
Wulf Pedersen juli 1626. De åbne fløjdøre har mod nord Kristi dåb (Kristus og
Johannes sikkert med forlæg fra Merians bibel), mod syd bebudelsen, (frit efter
stik af Johan Sadeler efter Peter Candid)34. Når Højene lukkes, ses i akantusværk
to engle, mod nord med fløjte, mod syd med pauke. Østlige gavlfelt viser den
velsignende Kristus i skyerne, det sydlige et englehoved. Postamentfeltet har
med versaler som alle indskrifter på orgelet: »Gloria in excelsis Deo«. På fod
stykkets forside fra 98. salme: »Javchzet dem Herren alle Wellt, singet, rvhmet
vnd lobet« etc. Ved at fjerne rammestykkerne nedenunder er det lykkedes Wulf
Pedersen at få plads til hertug Alexanders og hertuginde Dorotheas våben og
indskrifter, begge dele svarende til »sangerpulpituret«s. Mod nord »Alexander
V[on] G[ottes] G[naden] Erbe zv Norwegen, Hertzog zv Schleswig, Holstain«
etc. og »G. W. B. E.«; mod syd »Dorothea V[on] G[ottes] G[naden] geborne
zv Schwartsbvrg vnd Honstein« etc. og »G. V. D. S. N.« På sydsiden står »S.
Matthevs« og »S. Lvcas« og på fodstykkets postament fra 150. salme: »Lobet den
Herrn in Seinem Heiligthvmb«, etc. Nordsiden har »S. Marcvs« og »S. Iohannes« og fortsættelsen og afslutningen fra 150. salme: »Lobet Ihn mit hellen
Cimbblen« etc. og »A(n)no 1.6.2.6. im Mon: Ivli:« Mellem evangelisterne på
postamentets nord- og sydside er øverste manualværks ni registre malet46.
Fløjdørene domineres af blå og grønne farver, indskrifterne er guldversaler på
sort, mens våbnerne står i heraldiske farver.
Pengebøsse af træ, drejet, med jernbeslag og -kæde.
Salmenummertavler. l)To af form som fligede rokokoblade, sortmalede. 2) To
rektangulære, med udskåren hank foroven. Ifølge traditionen skal de to numre,
429 og 385, der er anbragt på alle fire tavler, være de salmer, der blev sunget
ved hertuginde Louise Augustas bisættelse 184347.
Christian III.s og dronning Dorotheas *anetavler55 (fig. 10—11). Indtil o. 1873
hang Christian III.s og dronning Dorotheas anetavler på kirkens nordvæg
under galleriet, hvor krogene endnu findes. De førtes da til Glücksborg og
senere til Augustenborgernes slot Priemkenau i Schlesien. O. 1930 blev de er
hvervet af det nationalhistoriske museum på Frederiksborg slot (kat. nr. 935
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og 1010). De to malerier (olie på lærred, stærkt overmalet) er henholdsvis 225
og 223 cm høje; længden varierer mere, kongens stamtræ er 505, dronnin
gens 520 cm langt. Rimeligvis har de to lærreder fra begyndelsen været an
bragt, hvor de endnu fandtes o. 1873, men oprindelig indfattet i et panelværk.
Farver og malemåde tyder afgjort på, at de to tavler stammer fra forskellig
tid og ikke fra begyndelsen har hørt sammen; kongens er i enhver henseende
bedre malet end dronningens og er rimeligvis blevet til før hans død 1559. Ved
indretningen af sit kapel kan dronningen så have ladet sit stamtræ fremstille
som et supplerende modstykke og anbragt begge tavler i forlængelse af hin
anden for på denne måde at understrege hertug Hans’ fornemme byrd. De to
tavler, kongens på gullig grøn, dronningens på rødlig brun baggrund, er dispone
ret ens. Nederst i midten findes kongens og dronningens portrætter i halv figur,
trekvart profil og modvendte; de flankeres af forældrenes lidt mindre portrætter,
og herfra udgår grene med akantusagtigt bladværk til begge sider. På grenene
er i tre opadstigende rækker anbragt bedste-, olde- og tipoldeforældrenes bille
der i trekvart eller halv figur alle parvis og med deres våbenskjolde foran sig.
Portrætterne af olde- og tipoldeforældrene er ca. halvt så store som forældrenes
og bedsteforældrenes. Kongens og dronningens navne og titler er malet på
skrifttavler (versaler) med enkle kartoucherammer og anbragt i midten lige
over portrætterne. Også de øvrige portrætter er ledsaget af skrifttavler, dog
dobbelte og mere enkelt indrammede, i disse tilfælde anbragt under de til per
sonerne hørende våbenskjolde. Kongens og dronningens portræt kan have været
malet ad vivum, og tydeligvis har maleren til fremstilling af Frederik I.s, Christiern I.s og gemalinders portrætter kunnet disponere over ældre billeder i
kongehusets eje, da de også er kendt gennem andre gengivelser. Alle billederne
af de ældre generationers medlemmer er fri fantasi.
Fakkelholder og †lyseholdere. Toarmet fakkelholder, enkel, af smedejern, på
den lukkede stol ved prædikestolen. På galleriets håndliste er der med regel
mæssige mellemrum boret huller (jfr. p. 2138), sikkert til fakler (eller lys).
Rester af nedløbet voks og af sort farve på kapellets midtsøjle viser, at der har
siddet en ring af lyseholdere, sikkert af jern, omkring søjleskaftet.
†Rustninger. På nordvæggen har der været opsat en rustning, mens en anden
har stået mod den nordøstlige gallerisøjle48. Den sidste, der kan dateres til
1600—1620, er en kyrrits (rustning for det svære rytteri)49. En af rustningerne,
der havde en særlig smukt forarbejdet hjelm, skal have været hertug Hans’.
Efter at rustningerne før 1864 flere gange havde været brugt som dekorationer
ved æresporte, var de 1888 sporløst forsvundne16.
Under nordgalleriet hang der 1840 mange †lanser50 (utvivlsomt stænger fra
gravfaner); kun kramperne, hvortil de var fastgjort, er bevaret.
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GRAVKAPELLER
Begravelsen51 omfatter som nævnt (p.2130) stueetagen øst for kirkerummet.
Den består af fem gravkapeller, i kronologisk orden: 1) hertug Hans’, 2) hertug
Alexanders, 4) hertug Frederik Christians, 5) Glücksborgernes og 3) Augustenborgernes kapel. Nordfløjen øst for kirkerummet har, inden den overgik til sin
nuværende brug, tjent verdslige formål. En plan af slottet fra o. 171852 viser
således et køkken spændende fra nordmuren til sydmuren omtrent der, hvor nu
hertug Alexanders og Glücksborgernes kapeller ligger; hertug Frederik Chri
stians kapel er anført som »Eine kleine Cam(m)er« med dør og trappe ud til
gården, og to andre kamre optog den plads, hvor senere Augustenborgernes
kapel kom til at ligge. Det eneste gravkapel på denne plan er hertug Hans’,
som i 1586 indrettedes i et tidligere kammer; her ses det uden nogen dør fra
kirkerummet, men til gengæld er det forsynet med et nu ikke eksisterende
vindue (jfr. dørfløje p. 2144).
Efterhånden som pladsmangel gjorde sig gældende, blev begravelsen udvi
det, sidste gang i 1936, hvor 1), 2), 4) og 5) fik deres nuværende skikkelse, og
3) Augustenborgernes kapel blev inddraget som gravkapel. Kisterne, der havde
lidt under ringe vedligeholdelse og upassende opstillingsforhold, blev nyopstillet efter en gennemgribende restaurering. Kapellerne indeholder ialt 46
kister. Ifølge ældre indberetninger synes alle kister at være af eg, de er nu på
få undtagelser nær overtrukket med sort klæde og forsynede med bærehånd
tag af smedejern.
1)
Hertug Hans’ kapel. Ved Hans den Yngres første hustru Elisabeths død
1586 overhvælvedes det rum, der ligger op til nordmuren i stueetagen, umid
delbart øst for kirkerummet og indrettedes til gravkapel. Kapellet har grund
plan som et parallellogram og er dækket af 1½ kryds-hvælv, hvidkalket og
vinduesløst; gulvet er af tegl. I øst- og vestmurenes nordlige del er der dør
åbninger til henholdsvis hertug Alexanders kapel og slotskirken. Et stykke
over gulvet har sydvæggen en vid, rundbuet lysåbning ind til hertug Frede
rik Christians kapel, og i nordmuren (den middelalderlige ringmur) ses inder
siden af en tilmuret, middelalderlig, senere omdannet døråbning, af hvilken
kun den øvre halvdel er synlig udefra på grund af det hævede terræn.
Adgangen til gravkapellet er gennem en bred, kurvehanksbuet dør i kirke
rummets nordøstre hjørne; omkring denne blev der imod kirkerummet opsat
en indfatning, der tillige er epitaf for hertug Hans den Yngre og hans familie.
Portalepitafiet53 (fig. 12), formet som en romersk triumfbue i flamsk højrenæs
sance (»Florisstil«), er af sort marmor med figurer, søjler og relieffer af alabast.
Døråbningen flankeres af 2 × 2 korintiske søjler på fælles postamenter med
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Fig. 12. Sønderborg slotskapel. Portalepitaf over hertug Hans d. Yngre og familie;
indgang til gravkapellet (p. 2148).

kartouchedekoration. Søjlerne bærer en profileret gesims med frugtguirlander
og barnehoveder. På bagvæggen mellem søjleparrene er hertugparrets våbner
anbragt over en bæltegesims, mens buesviklerne optages af to englebørn med
palmegrene og sejrskrans. Over storgesimsen hæver sig en attika med posta
ment og gesims, det egentlige epitaf. Midtfeltet, der foroven skyder op gen
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nem gesimsfrisen og på siderne har to frugtsmykkede pilastre, indeholder et
livfuldt opstandelsesrelief, herunder et halvopløst lig på en konsolbåret strå
måtte, over hvilken den opstandne Kristus netop har brudt graven. Skulptu
rer på begge sider af midtfeltet viser hertugens knælende familie; til venstre
hertug Hans den Yngre og alle sønnerne, til højre hans hustru med seks døtre.
Gravskrifter, med fordybede versaler, findes i fire alabastfelter, i postament
feltet og over de knælende figurer. Desuden er hertugens og hertugindens valg
sprog indhugget i frisens felter med initialer (jfr. ovenfor, p. 2142). I feltet over
hertug Hans og sønner: »Iohann Hertzog zv Schleswig Holstein. Hertzog:
Christian, Ernst, Alexander, Avgvstvs, Hans Adolf, Friderich, Philips, Al
brecht.« — Over hertuginde Elisabeth og døtrene: »Elisabeth geborne zv
Bravnschweig vnd Lvenebvrgk Hertzogin zv Schleswig Holstein. Frewlein:
Dorothea, Maria, Anna, Sophia, Elisabeth, Margareta.« Under hertug Hans
(indhugget efter hans død 1622): »Der dvrchlevchtige vndt hochgeborne Fvrst
Herr Iohannis Erbe zv Norwegen. Hertzog zv Schleswig Holstein Stormarn
vndt der Ditmarschen. Graff zv Oldenbvrg vndt Delmenhorst. Ist geboren
Anno 1545 den 25. Marty. Hatt gelebet 77 Iahr 7 Monat vndt ist Anno 1622
den 9. Octobris saliglich im Herrn entschlafen.« — Indskriften under hertug
inde Elisabeth lyder: »Anno MDLXXXVI den XI Februarii ist Hertzog Iohannsen Gemahl Fraw Elisabeth geborne zv Bravnschweig vnd Lvenenbvrgk
Herzogin zv Schleswig Holstein im Herren selig entschlaffen. Derer Seele mit
den Avserweleten in Frieden ruhe.«
I kapellet står seks voksenkister og tre barnekister, alle af eg og overtruk
ket med sort klæde undtagen barnekisterne. Kisterne er opstillet i ordenen
regnet fra vest: f) c) a) b) e) d), alle orienterede nord-syd, opstillet på række
langs sydvæggen.
a) Hertuginde Elisabeth af Braunschweig Grubenhagen, d. 1586. Rektangu
lær, 203 cm lang × 82 bred og 96 cm høj. Med ti bærehåndtag og tresidet låg,
smykket med rækker og mønstre af sølvsøm, der på låget danner et kors. Ind
skrift med påsømmede initialer (versaler) af sølv under korsarmene: »15 — 86
EH — ZH GW — DB«, der formodentlig skal opløses: Elisabeth Hertzogin
Zv Holstein — Gott Will Dich Behütten.
b) Agnes Magdalena, d. 1617. Trapezformet, 147 × 58 — 53 × 43 cm. Fire
bærehåndtag, låg og udsmykning næsten som foranstående, på låget et hvidt
silkekors, der er forlænget ned over kistens side- og endeflader. Rektangulær
kisteplade af sølv. Graverede versaler: »V. G. G. [von Gottes Gnaden] Agnes
Magdalena Herzogin zv Schleswig Holstein geboren 17. Novbr. 1602 gestorben
17. Mai 1617«. Ved en tidligere åbning af kisten viste det sig, at Agnes Mag
dalena lå velbevaret iført sin renæssance-klædning.
c) Hans den Yngre, arving til Norge, hertug til Slesvig, Holsten, f. 1545, d.
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1622. Rektangulær, 219 × 63 × 82 cm. Som a), otte bærehåndtag. På låget et
sølvkors hvis arme går ned over lågets skrå sider. For enden af låget en sølv
plade med det hertugelige våben. Indskrift på lågets skrå flader med påsatte
sølv-versaler: »Johannes Hæres Norvegiæ Dvx Slesvigiae Holsatiæ Old. Del
menhorst. Natvs 1545. Obiit 1622«.
d) Johannes Adolf, arving til Norge, hertug til Slesvig, Holsten etc., f. 1576,
d. 1626. Rektangulær 217 × 67 × 72 cm. Som d). Sølvkors på låget som c). Ind
skrift med påsatte sølvversaler på lågets overside under korsarmene: »Iohan[ne]s
Adolf Dei gratia Hæres Norvegiæ Dvx Schleswich Holsatiæ Stormariæ etc.
Natvs Anno 1576. Obiit 1626«.
e) Eleonora, d. 1629. Trapezformet, 161 × 64—54,5 × 66—57 cm. Seks bære
håndtag, tresidet, mod fodenden svagt skrånende låg, det sorte klæde er sat
på med søm. Kisteplade af sølv med versaler: »V. G. G. Eleonora Herzogin zv
Schleswig Holstein geb. 4. April 1590 gest. 13. April 1629«.
f) Agnes Hedwig [Hans den Yngres anden hustru] d. 1636. Rektangulær,
211 × 72 × 83 cm, fem bærehåndtag, tresidet låg, næsten som a), uden kors på
låget. På lågets skrå flader indskrift med påsatte sølvversaler: »Von Gottes
Gnaden Agnes Hedwig Gebor. Fvrstin zv Anhalt Hertzogin zv Schlesvig Hol
stein«. Rektangulær kisteplade af sølv, med hertug- og hertugindevåbner samt
versaler: »Von Gottes Gnaden Agnes Hedwig geborn Fvrstin zv Anhalt Herzo
gin zv Schleswig Holstein Stormarn vnd der Ditmarschen Gräfin zv Oldenbvrgk
vnd Delmenhorst D G G S« [der Gott gnädig sei]. På kistepladen to utydelige
bystempler for Hamborg, antagelig kombineret med mesterstempel, et bog
stav i byporten (som vedtaget 8. aug. 1635)54.
g) — h) — i) Vestligst står de tre barnekister, nu uden indskrifter, med
bærehåndtag for enderne: 85 × 42 × 46 cm, 81 × 27 × 42 cm, 83 × 36 × 43 cm.
2)
Hertug Alexanders kapel, som sandsynligvis er indrettet ved ombygnin
gerne o. 1720, er dækket af et fladt, gipset loft med stor hulkehl, væggene er
hvidkalkede, gulvet af tegl; i rummets nordre del to døråbninger i øst- og vestmuren. Nordmuren har to rektangulære nicher med et vindue i den øst
ligste.
Kapellet indeholder fem voksen- og fire barnekister. De voksnes kister er
opstillet med hovedenderne op mod sydvæggen i følgende orden fra vest: e)
b) a) d) og c). Barnekisterne står to og to i nicherne, f) og g) i vestre og h) og
i) i østre niche. Alle kapellets kister står i blank eg med tresidede låg.
a)
Alexander, arving til Norge, hertug til Slesvig, Holsten etc., f. 1573, d.
1627. Trapezformet, 215 × 85—71,5 × 93—77 cm, uden bærehåndtag, men med
jernsøm langs alle kanter. På låget et forsølvet messingkors, hvis arme går ned
over lågets skrå sider. Under korsarmene versalindskrift med påslagne sølv
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bogstaver: »Alexander Dei gratia Hæres Norveg. Dvx Slesv. Holsatiæ Stormariæ
Ditmars. Comes in Oldeb. et Delmenhorst natvs 1573 obiit 1627«.
b) Dorothea, d. 1639. Trapezformet, 202 × 83—78 × 84 cm, med otte bære
håndtag. Som a), men desuden forsynet med mønstre af søm langs hjørner og
kanter. Indskrift med påslagne versaler under lågets kors: »Dorothea Herzogin
zv Slesw. Holstein Storm. v. Ditmars. Gräfin zv Oldenb. v. Delmenhorst, gestorb. 5. Ivli 1639«. På kisten findes et Jesumonogram i sølv.
c) Johan Christian, d. 1653. Rektangulær, 215 × 66 × 60 cm, seks bærehånd
tag, tresidet låg. På lågets skråflader, på siderne, og på fodenden sømprydelser.
Rektangulær sølvkisteplade med versaler: »V. G. G. Johan Christian Erbe zv
Norwegen Herzog zv Schleswig Holstein Stormarn etc. geb. 26. April 1607
gest. 30. Jvni 1653«.
d) Anna, d. 1668. Trapezformet, 199 × 86—76 × 69 cm. Som b). Tilsvarende
udsmykning. Rektangulær sølvkisteplade med versaler: »V. G. G. Anna Her
zogin zv Schleswig Holstein Stormarn etc. gest. 12. Decbr. 1668«.
e) Georg Friderich, d. 1676. Rektangulær, 211 × 78 × 70 cm, otte bærehånd
tag og tresidet låg samt jernsøm langs kanterne. Oval, fornyet kisteplade med
bladværksbort. Indskrift med versaler og kursiv: »...Fürst und Herr Georg Fri
derich Erbe zv Norwegen Herzog zv Schleswieg Holstein Stormarn etc. gebohren Anno □ Gestorb. Anno 1676 seines Alters 67. Jahr«. Under kistepla
den et krucifiks af forsølvet messingblik.
f) Uden indskrift. Svagt trapezformet, 80 × 33—30 × 27 cm, med kors på
låget. I vestre niche.
g) Uden indskrift. Rektangulær, 80 × 33 × 38,5 cm. Bærehåndtag for enderne
og kors på låget. I vestre niche.
h) Uden indskrift. Trapezformet, 122 × 44—37 × 40 cm, med otte bærehånd
tag, tresidet låg, sølvbeslag på låg, sider og for enderne; på fodenden det her
tugelige våben. I østre niche.
i) Som foregående, 112 × 40—35 × 37 cm. Men med seks bærehåndtag og
uden våben. I østre niche.
Augustenborgernes kapel. Det største af gravkapellerne på slottet, omfat
3)
tende hele den østlige ende af nordfløjen, fra nordre til søndre ydermur. Det
er dækket af gråmalede loftsbrædder, som bæres af rødbrunt bjælkeværk,
under midtbjælken støttet af to ottekantede egestolper, hver med tre jern
ringe omkring. I østmuren i rektangulære nicher to vinduer; i nordre og søndre
ende af vestmuren to døre til henholdsvis hertug Alexanders kapel og Glücksborgernes kapel. Hvidkalkede vægge og murstensgulv.
Kapellet rummer 12 voksenkister henstillet på to rækker i rummets midte,
dog nærmest vestvæggen, således at hovedenderne står op mod rummets midt-
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Fig. 13. Sønderborg slotskapel. Friedrich Wilhelms kiste, død 1714 (p. 2154).

akse. Seks barnekister er stillet op mod sydvæggen i kapellets østre del. Alle
kister på nær de to østligste i nordre række er overtrukket med sort klæde,
de to nævnte står i blank eg. — Seks voksenkister i nordre række opstillet i
følgende orden regnet fra vest: b) a) d) c) e) f).
a) Hertug Ernst Günther, d. 1689. Trapezformet, 214 × 93—81 × 78—66,5
cm, i blank eg; otte bærehåndtag, tresidet låg, rige beslag af bly. På lågets
sider det hertugelige våben, på oversiden fra neden en plade visende et dødninge
hoved, herefter et kors og en oval kisteplade med blomsterbort, i skriftfeltet med
malet kursiv: »... Ernst Günther Erben zu Norwegen Herzog zu Schleswig Hol
stein Stormarn etc., Geboren d. 14. Octobr. 1609 Gestorben d. 18. Januar 1689«.
b) Augusta, d. 1701. Trapezformet, 217 × 86—72 × 75 cm. Svarende til a),
dog uden dødningehoved på låget, og i stedet for korset er her et krucifiks,
hvis Kristusfigur mangler armene. Oval kisteplade med bladværksbort; gra
veret kursiv: »Augusta Von Gottes Gnaden gebohrne Und vermählte Hartzogin zu Schleswig Holstein Stormaren etc. Geboren Auff dem Fürstlichen Hause
Glücksborg Anno 1633 den 27. Juny Vermählt mit Hertzog Ernst Günther
auff der Königl. Rezidentz Zu Coppenhagen Anno 1651 den 15. Juny. Hatt
Wehrender Ehe Geboren fünff Printzen und fünff Princessinnen, gestorben
Auff Augustenburg Ao 1701 den 26. May«; herunder et digt.
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c) Friedrich Wilhelm, d. 1714 (fig. 13). Trapezformet, 218 × 102—86 × 72,5—
63 cm, med otte bærehåndtag og tresidet låg, langs kistens hjørner, kanter
samt på lågets sider gule metalprydelser, våbner omgivet af armatur. For lå
gets fodende det hertugelige våben. Oven på låget et krucifiks og en hvælvet
kisteplade med sortmalet kursiv: »Fürst und Herr Friedrich Wilhelm Erbe zu
Norwegen Herzog zu Schleswig Holstein Sonderburg geboren den 18. Novbr.
Ao 1668 gestorben den 3. Jun. Ao 1714«.
d) Sophia Amalia, d. 1742. Trapezformet, 222 × 107—92 × 99 cm, med otte
bærehåndtag, karnis-svungne lågsider og rige, udstansede messingblikbeslag
langs hjørner og kanter, på lågets gavlflader og langsider anevåbner. Indskrift
plader, på østre langside med Rom. 8, 38—39, på vestre med Apocal. 14, 12.
Midt på låget et krucifiks og under dette en ubeskrevet plade; over krucifikset
oval, hvælvet kisteplade, med blad-slyngværksbort, og sortmalet kursiv: »Für
stin und Frau Sophia Amalia Herzogin zu Schleswig Holstein Sonderburg Ge
borne Gräfin Ahlefeldt zu Langeland und Rixingen, Geboren d. 12. Juni 1675
Gestorben d. □ Januar 1742«.
e) Friederikke Louise, d. 1744. Trapezformet, 210 × 96—78 × 72—58 cm,
med svungne sider på kiste og låg. Kantet med guldgaloner. På lågets fodende
broderet det kronede, hertugelige våben på baggrund af hermelinskåbe. På låg
fladen et våben i bly, over dette et blykrucifiks og herover kisteplade omgivet
af slyngværk med krone foroven og sortmalet kursiv: »Herzogin Friederikke
Louise zu Schleswig Holstein Sonderburg geborne Gräfin Danneskiold Samsøe, Geboren d. 2. October 1699 gestorben d. 2. december 1744«.
f) Christian August, d. 1754. Trapezformet, 215 × 114—90 × 80—65 cm. Som
foregående, tilsvarende udsmykning. Indskriftplade på låget — under blykrucifiks — med oprullede ender og med uregelmæssig bort af blade, slyng, bånd,
blomster etc., citater med skriveskrift: Joh. 3, 16, — 1. Joh. 1, 7, — Rom. 8,
33 — 34, — 1. Corinther 15, 55 — 57. Bladformet kisteplade flankeret af
armatur og med krone foroven, 39 × 40 cm. Skriveskrift: »Christian August
erbe zu Norwegen Herzog zu Schleswig Holstein Stormarn etc. S: Königl.
Maytt: zu Dänemark Norwegen Ritter des Elephanten ordens; general von
der Infanterie: Obrister über Ihro Maytt: Der Königin Leibregiment zu Fus
Wie auch gouverneur über die Insul Alsen nebst dem Amt und der Stadt Son
derburg, geboren den 4. August des 1696 Jahres, vermählt den 21. Juny 1722
[skal være 21. juli 1720], gestorben im Jahr 1754 den 28. January [skal være
20. jan.]«.
Seks barnekister op mod sydvæggen nær dennes østende. Alle trapezformede
med svungne sider og betrukket med sort klæde. Fra øst 1) g) i) h) k) j)
g) Charlotte Amalia, d. 1734. 92 × 55—25 × 54 cm. Seks bærehåndtag i be
slag, sølvgaloner langs de yderste side- og endekanter. Kisteplade af sølv,
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oval, fliget. Skriveskrift og versaler: » . . . Charlotte Amalia princess Zu Schles
wig Hollstein Sonderburg geboren den 15. oct. A[nno] 1732 gestorben den 11.
may A[nno] 1734, Ihres alters 1. jahr 6. Mohn. 27. Tage«.
h) Alexander Friedrich Wilhelm, d. 1823. 118 × 55—24 × 57 cm. Som i), blot
uden krone. Sølvkistepladen som i): »Prinz Alexander Friedr. Wilhelm Chri
stian Carl August geboren d. 20. July 1821 gestorben d. 2. May 1823«; her
under vers.
i) Wilhelmine Friederike, d. 1829. 121 × 57—27 × 56 cm, med sort snor langs
kanter og hjørner, i låget synlige skruehoveder. Kronet kisteplade som skrift
blad med oprullede ender, 22,5 × 17 cm. Skriveskrift og versaler: »Wilhelmine
Friedrike Prinzessin zu Schleswig Holstein Sonderburg Augustenburg«, herefter
et digt og til slut: »geb. den 24ten März 1828 gest. den 4ten July 1829«.
j) 85 × 48—24 × 44 cm. Som i). Kistepladen af sølv. Skriveskrift, person
navne med versaler: »Herzogs Christian August und Herzogin Louise Sophie
zu Schleswig Holstein Sonderburg Augustenburg am 9ten Juni 1837 zu früh
und todt geborne Tochter«.
k) Marie Friederike Caroline, d. 1839. 100 × 52—25 × 55 cm. Som foranstå
ende. Kisteplade af sølv, med versaler og skriveskrift: »Marie Friederike Caro
line, Prinzessin zu Schleswig Holstein Sonderburg Nöer, geboren den 8. August
1838 gestorben 3. Februar 1839«; herunder et vers.
l) Uden indskrift, 71 × 40—20 × 43 cm. Sølvgaloner på lågets midtflade og
et lille sølvkors.
Seks voksenkister i den søndre række står, fra øst mod vest, i ordenen
n) o) m) p) q) r). Alle kister er trapezformede og sider på både låg og kister
svungne og rigt profilerede samt overtrukket med sort klæde.
m) Sophia Charlotta, d. 1752. 218 × 104—88 × 69—60 cm. Kistens kanter er
smykket med sølvgaloner. Oval kisteplade med skønskriftsbogstaver, person
navnene med versaler: »Fürstin Princesse Sophia Charlotte Herzogin zu Schles
wig Holstein Stormarn etc. welsche Gebohren den 31. May 1725 Gestorben
den 7. Octobr: 1752, Ihres Alters 27. Jahr 4. Monat 6. Tage. Buch der Weis
heit Cap. 4 v. 13 — 14«, herunder rosende vendinger om afdødes fuldkommen
hed i det jordiske liv.
n) Louise Sophie, d. 1765. 210 × 100—81 × 70—59 cm. Mange udsmykninger
med sølvgalonerede borter og mønstre. Kronet kisteplade af tin omgivet med
slyngværk. Graveret kursiv: »Louise Sophie gebohrne Herzogin zu Schleswig
Holstein Stormarn etc. Ihre irdische Wallfahrt fieng an 21. Mart. 1699. Sie
endigte sich d. 16. octobr. 1765«, nedenunder citat fra 5. Mosebog 32, 34, og
derunder igen et vers.
o) Aemil August, d. 1786. 216 × 105—83 × 78—65 cm. Skruer ses ved låget,
og kanterne er trukket op med sorte snore af silke. Kronet, skjoldformet kiste
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plade af tin med slyngværk langs siderne, forneden et mindre »hængefelt« om
givet af en »perlekæde«. Graveret indskrift i kursiv: »... Weiland Fürsten und
Herrn Aemil August Erben zu Norwegen Herzogs zu Schleswig Holstein Son
derburg, geb. den 3. Augusti 1722 gest. den 6. Decbr. 1784. 1. Timoth 1 xv ...«.
p) Christiane Ulrikke, d. 1794. 195 × 95—70 × 68—56 cm. Omtrent som o).
Rektangulær, kronet kisteplade af sølv med graveret kursiv: »... Prinzessin
Christiane Ulrikke Herzogin zu Sleswig Holstein Sonderburg, geboren d. 15.
März 1727 gestorben d. 23. Decbr. 1794«.
q) Sophia Magdalena Maria, d. 1799. 199 × 91—75 × 64—58 cm. Som fore
gående. Rektangulær sølvkisteplade. Foroven og forneden »bjælker« som rager
et stykke ud over siderne, ovalt skriftfelt, hvis sider flankeres af nedhængende
grene, graveret skriveskrift: »... Prinzessin Sophia Magdalena Mana(!) [Maria],
Herzogin zu Schleswig Holstein Sonderburg, Sie selbst ward aufgenommen in
die Him(m)liche Wohnung der Frommen den 2ten Julii 1799 nachdem sie hier
im Lande der Vorbereitung gelebt hatte 68 Jahre und einige Monate«; herunder
flere rosende udtalelser om afdøde.
r) Charlotte Amalie, d. 1815. 198 × 97—81 × 78 cm. Omtrent som o), men
uden skruehoveder i låget. Oval, kronet kisteplade af sølv, 22 × 17 cm, med en
»bjælke« forneden; graverede palmegrene over indskrift med skriveskrift, nav
nene med versaler: »Prinzessin Charlotte Amalie Zu Schleswig Holst. Sonderb.
geb. den 24ten Jan. 1736 gest. den 22ten März 1815«, indskriften fortsætter med
et vers.
4)
Glücksborgernes kapel, ved sydmuren. Vægge, loft og gulv som i Augustenborgernes kapel. I sydmuren i en rektangulær niche et vindue, i vest- og øst
væggenes søndre del to døråbninger til Fr. Christians kapel og Augustenborgernes kapel; i vestvæggen nord for døråbningen en kamin fra et tidligere
stegers. I kapellet står op til nordvæggen tre med sort klæde betrukne kister
i ordenen a) c) b), regnet fra øst.
a)
Charlotte Marie, d. 1760. Trapezformet, 214 × 102—82 × 72—60 cm, med
svungne sider, 11 bærehåndtag. Rande og kanter er smykket med sølvga
loner. Kronet, skjoldformet kisteplade af sølv(?) med slyngværk langs si
derne og dødningehoved forneden. Forvitret indskrift med skønskriftsbogstaver: »... Fürstin und Frauen Frau Charlotte Marie Geborne Prinzes zu Schles
wig Holstein Sonderburg etc. anno MDCXCVII den V Septemb[ri]s Sie ward
vermæhlt mit dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Phillip Ernst Herzog
zu Schleswig Holstein Glycksburg, anno MDCCXXVI den XVII October Sie
verlor Ihren Gemal Anno MDCCX[X]IX den XII Nove. Du nahmst sie zu dir
Anno MDCCLX den XXX April«, rosende ord om afdødes fromhedsliv, samt
citater, Rom. 8,23 og Apocal. 14,13.
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b) Friedrich Carl Ludwig, d. 1816. Trapezformet, 207 × 80—60 × 82—62 cm
(eksklusive benene), med buede hjørner og kanter; ti bærehåndtag i hængsler
med stjerneformede beslag, seks ben, formede som dyrefødder fattende om
kugler, af tin; tresidet låg; kisten har forneden en forsølvet liste, og langs
hjørnerne og lågfeltets rand ligger en fløjlsdølle omvundet med korslagte sølv
bånd. Langs lågets underkant sølvgalloner med frynser. På låget et sølvkors,
hvorunder et hertugeligt våben. Oval kisteplade af sølv på lågets fodgavl.
Skriveskrift: »Friedrich Carl Ludwig Herzog zu Schleswig Holstein Sonderburg
Beck Königlich Dänischer General, geb. d. 20. August 1757 gestorb. d. 25.
März 1816«.
c) Friedericke Amalie, d. 1827. 250 × 103 × 102 cm. Stærkt udbugende kiste
med monumentalt, højt, profileret låg; anbragt på fire forsølvede løvefød
der over en rektangulær sokkel på to trin. Hele opstillingen, på nær løvefød
derne, er overtrukket med sort (falmet) fløjl, og langs kistens overkant samt
lågets sider behængt med klædesguirlander og kantesnore. To kisteplader af
sølv, (stemplet M (el. W) i rektangel) stillet på skrå oven på låget, at læse fra
fodenden. Den ene, nær hovedenden, oval, med to »ører« foroven og skriveskrift:
»Friedericke Amalie Herzogin zu Schleswig Holstein Sonderburg Beck geborne
Gräfin von Schlieben Gemahlin Herzogs Friedrich Carl Ludwig zu Schleswig
Holstein etc. geboren den 28ten Februar 1757, verschieden den 17ten December
1827«. Den anden, lignende, med: »Ihre Leben war Liebe Glaube Duldung«.
5)
Hertug Frederik Christians kapel, ved sydmuren, op til kirkerummets øst
mur. Loft, vægge og gulv svarer til de to foregående kapellers. I to rektangu
lære nicher vinduer ud til slotspladsen, i nordvæggen en rundbuet lysåbning,
nævnt under 1 (p. 2148). I rummet står fire voksenkister, d) c) a) b), langs
nordvæggen, regnet fra vest, og tre barnekister g) f) og syd for disse e).
a) Charlotta Amalia Wilhelmina, d. 1770. Trapezformet, 200 × 96—70
×
60—53 cm, med rigt profilerede, svungne sider på kiste og låg. Langs kanterne
sølvgaloner. Skjoldformet kisteplade af sølv, kantet med blad- og slyngværk
Kistepladen synes ikke at have været bestemt for denne kiste, idet den rager
noget ud over lågfeltets kant. Stemplet med to mærker, S for Sønderborg og
JANSEN for Philip Ekel Jansen (Bøje 2738). Indskrift med skriveskrift: »Frau
Fürstin Charlotta Amalia Geborne und vermählte herzogin zu Schleswig holstein Stormarn etc. gebohren den 23ten april 1744, vermählt den 26ten Maii
1762. gestorben den 11ten octobr. 1770 Ihres Alters 26. Jahr 5. Monate und 6
tage«, derunder et vers.
b) Friedrich Christian, d. 1794. Trapezformet 218 × 101—76 × 68—60 cm.
Omtrent som a). Rektangulær, kronet kisteplade af sølv, med »bjælker« for
oven og forneden, ovalt skriftfelt med grene ned langs siderne. Skriveskrift:
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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»Friedrich Christian weiland erbe zu Norwegen Herzog zu Schleswig Holstein
Stormarn etc. gebohr. d. 6. April 1721, gest. d. 13. Nov. 1794 im 41ten Jahre
einer Regierung die aller Seegen war welsche Sein Wirkungskreis umfaste«.
c) Fyrst Frederik Christian, arving til Norge, hertug til Slesvig Holsten
Stormarn etc., f. 28. sept. 1765, d. 14. juni 1814. Trapezformet, 210 × 98—87 ×
73—62 cm. Som de foregående. På lågets sider og kanten langs lågfeltet be
hængt med klædesguirlander. Rektangulær, kronet kisteplade af sølv, med
ovalt, »perleindrammet« skriftfelt; forneden »bjælke« som rager ud over pla
dens sider. Versaler og skriveskrift: »Hic reposita sunt ossa celsissimi principis
Frederici Christiani haeredis Norvegiae, ducis Slesv. Hols. Storm. & Oldenb.
IV calend. Octobr. a. MDCCLXV nati, X V I I I calend. Jul. a. MDCCCXIV defuncti«, herunder en hyldest.
d) Louise Augusta, d. 1843. Trapezformet, 213 × 99—85 × 73—64 cm, med
svungne sider og 12 (tøjomvundne) bærehåndtag. I låget skruer med forsøl
vede knapper og langs lågfeltet en kant med sølvgaloner, for enderne af låg
feltet trekantgavle hvori sølvbelægning formet som en sol med stråler. Kronet,
rektangulær kisteplade (oprullet skriftblad) af sølv. Versaler: »Ihro Königl.
Hoheit Louise Auguste geboren als Kronprinzessin v. Dänemark d. 7. Juli 1771
vermählt mit dem Herzoge Friedrich Christian zu Schl. Holst. Sond. Aug. d.
27. Mai 1780. Verwittwet d. <14.> J u n i <1814> gestorben d. 13. Januar 1843«,
nedenunder en hyldest til afdøde (skriveskrift), der blev den sidste, som sted
tes til hvile i det hertugelige gravkapel (jfr. p. 2146). Dato og årstal for hertu
gens død synes at være indsat senere.
Tre trapezformede barnekister med små børn af hertug Friedrich Christian;
svungne sider. Meget lig a) b) og c).
e) Louise, d. 1764. 99 × 52 38 × 41 cm. Nyere, oval kisteplade af sølv. Skrive
skrift: »Louise Princessin zu Schleswig Holstein Sonderburg, geb. d. 14. feb.
1763 gestorb. d. 23. jan. 1764«.
f) Sophia Amalia, d. 1769. 84 × 44—37 × 41 cm. Hvælvet, skjoldformet kiste
plade af sølv. Skriveskrift: »Sophia Amalia Princesse zu Schleswig Holstein
Sonderburg geboren 10ten August [et hul i kistepladen hindrer videre læsning.
Året var 1769, hun døde samme år den 6. okt.]«.
g) Carl Wilhelm, arving til Norge, hertug til Slesvig Holsten Stormarn etc.,
f. 4. okt. 1770 d. 22. feb. 1771. 83 × 41—30 × 33 cm. Skjoldformet kisteplade
af sølv, med graveret skriveskrift; efter gravskriften verslinier.
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for Joel 3, 1. 26 Den danske Vitruvius II, 1749, tavle 130. 27 Stolen må være blevet
drejet, idet man nu kommer ind i stolen fra øst, og trappen går i nord-syd langs opgangspanelet. 28 J. Haben: Minder fra det gamle Sønderborg (se note 21) p. 21, angiver, at den
er stafferet af Peter [Wulf] maler, Sønderborg. 29 RA. Tyske kancelli. Indeni, afd. A.
(—1670) 98 II. Axel Brahes og Jacob Rosenkrantz’ relation. 30 Tilsvarende fliser er
fundet ved Nationalmuseets udgravning 1960 af tomten af hertug Hans’ slot Grøngård,
fra 1570, ved Tønder. 31 Den vestligste fylding mod syd er udsavet og forsynet med
hængsler som en låge. 32 Felt 6 og 7 blev 1626 ombyttet, da Agnes Hedwigs våben blev
malet, for at hertugens våben kunde flankeres af hans to gemalinders. 33 Citatet må
være fra Prædikerens bog 1, 3 eller 2, 22. 34 Mogens Larsen: En Sønderborgmaler fra
Renæssancen, i Jens Raben. Et Mindeskrift, Sønderborg 1960, p. 81. 35 Beretning vedr.
istandsæt. 1955—56 af Mogens Larsen. 36 Den anden og den femte låge er fornyet.
Muligvis er den noget tarvelige fornyelse sket 1880, idet der 1881 omtales en for ca. et år
siden på anordning af den kgl. regering i Slesvig stedfunden renovation af kapellets indre
37
(LA.
Åbenrå.
Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte
nr.
1450).
Vestsidens
fyldinger
langs muren er fornyet, muligvis på grund af en kakkelovnsbrand (Mogens Larsens he
rein.). 38 De to krumknægte nærmest muren for hver ende er fornyet, ligeledes de to
vestligste på façaden. 39 Anbringelsen af de seks hertugelige våbner på lågerne tyder
på, at betegnelsen ikke er oprindelig. 40 Den danske Vitruvius II, 232, jfr. plan før ombyg
ningen 1718—20 (Ingeniorkorpsets historiske tegnearkiv, Kgl. Bibl.). — Danske Atlas V I I ,
431: »Indgangen er tilmuret og aabnes ey uden naar et Liig skal indsættes«. 41 Jfr. plan,
nævnt i note 40. 42 Kun den forreste række piber er opstillet. 43 På foto omkr. 1920
(NM) ses, at det næstnordligste ornament da sad foroven i feltet. Det næstsydligste orna
ment fornyet. 44 Nordre topspir har rester af en drejet kugle. 45 Pastor Hansen: Die
Schlösser und Burgen der Insel Alsen etc. p. 273. 46 Mod syd: Tro(m)[pet 8’], Mix[tur],
Sed[eci](m)[a 1’], Oct[ave 4’], Principal 8’]; mod nord: Gro[b]g[edakt 8’], Sup[er]oc[tav
2’], Nachthforn 2 2/3’ el. 2’], Qverp[feife 4’]. Suppleret efter indberetn. af 1957 fra Marcussen og søn, Åbenrå (NM), jfr. Niels Friis: Orgelbygning i Danmark, 1949, p. 66 f. 47 Før
ste gang nævnt hos C. A. Thomsen (se note 17) 1865, dog kun som tradition, der imidlertid
ikke har kunnet verificeres. Numrene må i givet tilfælde gå på Allgemeines Gesangbuch,
Altona 1780. De nævnte salmer er ikke udpræget begravelsessalmer, men de passer godt
sammen og munder begge ud i et salighedsønske. (Jfr. brev af 16. juli 1960 fra bibliotekar
ved det Kgl. Bibl. Nils-Henning Jeppesen (NM)). 48 Jfr. note 45 og interior mod øst,
i Illustreret Tidende 7. okt. 1860. 49 I brev af 25. sept. 1960 (NM) oplyst af dr. phil.
Ada Bruhn Hoffmeyer. En parallel til den i Illustreret Tidende 7. okt. 1860 afbildede
rustning på Holckenhavn, afbildet i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1945, p. 53, fig. 3. (Nu da
teret til o. 1600—1620). 50 Jfr. note 45. De ses ikke på billedet i Illustreret Tidende.
51
Gravkapellet er behandlet af bl.a. J. Raben: Sønderborg Slot, 1920, p. 30—36 samt i
Geschichte des Schlosses zu Sonderburg, Sønderborg 1888, p. 60—64. Vedr. det nuv. grav
kapel se Knud Lehn Petersens indberetn. samt Indenrigsministeriets behandling af sagen
1934—36 (NM). Jfr. i øvrigt kilder og henvisninger. 52 Sandsynligvis v. Platens opmåling
1718—20 (Kgl. Bibl.). 53 J. Raben: Hertug Hans den Yngres Epitaf i Sønderborg Slots
kirke, i SJyM. 28. årg., 1952, p. 87 ff. — Otto Norn: Dronning Dorotheas Kapel etc. —
Jfr. indberetningerne. 54 Rosenberg II, 131. 55 I et inventarium fra 1717 (RA. Rk.
Tyske assignationskontor 1680—1717. C 158. Akter vedr. kgl. slotte og kgl. og priviligeret gods ca. 1660—ca. 1720) nævnes kun »ein geschilderter Stambaum«, samt »ein gedruck
ter Stambaum«. — I samme inventar nævnes også fire skilderier med gejstlige historier
samt tre gamle skilderier; desuden fremgår det, at kapellet har haft et par store messing
stager samt en lille klokke, »so vorhin auf dem thurn gehangen« [korrekturtilføjelse].

AUGUSTENBORG SLOTSKIRKE
AUGUSTENBORG FLÆKKE
1651 solgte Frederik I I I . landsbyen Stavnsbøl, der lå på nordsiden af den inderste,
forhen betydelig længere vig af Augustenborg fjord, til hertug Ernst Günther, Hans den
Yngres sønnesøn. Denne nedlagde landsbyen og opførte her en anselig bindingsværksgård, som han efter sin gemalinde Augusta af Glücksborg kaldte Augustenborg, og om
kring denne opstod flækken af samme navn. Det 1665 indrettede †kapel på Gammelgård
(Ketting sogn, Als nr. hrd.) blev opløst allerede 1670 og af hertug Günther overført til
Augustenborg1. Hertug Frederik Chr. den Ældre nedbrød oldefaderens gård og opførte i
årene 1770—76 (arkitekten ukendt, jfr. dog note 4) den nu stående slotsbygning med
kapel i nordfløjen, og indtil 1848 var slottet sæde for de augustenborgske hertuger, hvor
efter det førte en omtumlet tilværelse (lazaret, kaserne, seminarium m.m.), indtil det 1920
blev erhvervet af den danske stat og 1932 omdannet til sindssygehospital2 (arkitekt Knud
Lehn Petersen).
Kapellet er nu sognekirke for flækkens beboere, som tidligere for største delen bestod
af fyrstelige betjente. Hertugen holdt en hofpræst for familien og de til slottet knyttede
folk; andre i flækken sognede til Ketting kirke, blandt hvis herligheder hørte korntienden
fra de 11 nedbrudte gårde i Stavnsbøl; men denne afstod præsten Reenberg With (præst
i Ketting 1752—93) til hofpræsten3. 1874 blev sognet udskilt fra Ketting. Om kirkegår
den, se p. 2169.

Det 1770—76 opførte trefløjede slot, med de noget ældre, ligeledes trefløjede,
udbygninger i øst, er det største og mest helstøbte barokanlæg i Sønderjylland;
til den tre stokværk høje hovedbygning i vest slutter sig to jævnhøje, fem fag
lange sidepavilloner i syd og nord, hvis forlængelser dannes af kun to stokværk
høje, syv fag lange fløje. Den nordre af disse rummer kirken.
Bortset fra hovedfløjens midtfronton er den ydre form ens for alle slottets
afsnit, og kirkefløjen danner i overensstemmelse med planen — der i det væ
sentlige kan gå tilbage til årene før den ældste af udbygningerne (1733)4 — en
nøje parallel til sydfløjen. Kirkefløjen er opført på synlig syld af kløvede kampe
sten, noget lavere på sydsiden end i øst og nord. Façaden har mellem de to
vinduesrækker en smuk bæltegesims med øvre fremspringende skråskifte; ho
vedgesimsens øvre del er af træ. I øvrigt er façaden opdelt af brede, vandrette
og lodrette murbånd, og da bæltegesimsen i forvejen understreger fladens ho
risontale linier, bliver fornemmelsen af de lodrette bånd som lisener trængt i
baggrunden; tilbage bliver indtrykket af et system af blændinger omkring de
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enkelte vinduer, foroven med retkantede udvidelser (»rokokoører«). Vinduerne
(oprindelig 2 × 7 i syd og nord, 2 og 3 i øst) er retkantede. Fra første færd var
der kun to døre, een midt i sydfaçaden og een i østgavlen (med to trappetrin),
begge siddende i et lodret murbånd. Begge døre har (som så mange af de sam
tidige og yngre huse i flækken) træ-indfatning, der er tværrillet mellem karnisprofiler og foroven formet som en forkrøppet fladbue. I nyere tid er nordsidens
vestligste vindue omdannet til dør for menigheden. Syddøren er ude af brug,
mens østdøren tjener som adgang til pulpituret. De dobbeltfløjede, grønmalede
dørfløje er rokokoagtige, hver med to frisefyldinger (dobbeltfalset »spejl«) over
et glat, rektangulært fremspring med profileret overliste. Beslag af messing
med masker og C-bøjler, kronet af kors. — Det i øst afvalmede tag, som bæres
af et smukt og kraftigt fyrretræstagværk, er lagt af sorte, glaserede teglsten.
I det indre minder Augustenborg slotskirke om sin ældre frænde i Gråsten
(Åbenrå amt p. 1918) ved omløbende balkon og det tøndehvælvede loft. Mens
Gråstens kirkeinteriør imidlertid er bygget op over længdeakse (alter-orgel) og
tværakse (prædikestol-fyrstestol), er i Augustenborg længdeaksen enerådende
med alter-prædikestol-orgel vis-à-vis fyrstestolen. De to kapeller repræsenterer
da hver sin løsning på indretningen af det lutheranske slotskapel, hvis udform
ning var genstand for talrige eksperimenter lige fra reformationstiden — jfr.
også Sønderborg slotskapel p. 2129 — og ned i 1700tallet. Christiansborgs 1740
indviede †slotskirke har næppe været uden indflydelse på indretningen af her
tugernes Augustenborg kirke med fyrstestolen over for alter-prædikestol-orgel.
Ligheden har i alt fald slået Søren Abildgaard, der skriver: »Kirken har ind
vendig samme Bygning som Slots Kirken i Kiøbenhavn«5. Det ældste eksem
pel på den løsning, der er kommet til orde i disse to fyrstekapeller — og som
blev den almindeligste i 1700’rnes Europa — er vistnok det 1590 indviede
kapel i Wilhelmsburg i Schmalkalden6.
Vestligt i kirkerummet, hvis vinduer står som dybe, smigede (afrettede) ni
cher, er i stueetagen afskilret en herskabsstol (vel til fyrstens familie eller til
hoffets damer7), som mod kirkerummet har panel med tre fag smårudede skyde
vinduer; det midterste er bredest og tjener nu som menighedens indgangsdør
fra den til forhal omdannede stol; men oprindelig har alle de nedre panelfag
kunnet åbnes som låger (spor efter bukkehornshængsler). Et minde om for
hallens tidligere funktion er en kakkelovnsniche i vestvæggen.
Langs alle kirkerummets vægge løber en balkon, der hviler på 2 × 6 svære
toskanske søjler af eg, hvorved rummet deles i eet bredt og to smallere skibe.
To østsøjler, på hver side af prædikestolsalteret, er kannelerede, og i vest er
de tilsvarende søjler erstattet af herskabsstolens pilastre. Over den omløbende
arkitrav, med klassiske »guttæ«, springer profilgesimsen kraftigt frem med »spar
renköpfe« på undersiden. Balkonens brystværn består af spinkle barokbalustre
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Fig. 1. Augustenborg slotskirke. Indre set mod øst.
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med svært ægled, afbrudt over søjlerne af nu glatte postamenter, som bærer
mindre, glatte, korintiske søjler til støtte for gesimsen mellem de flade balkon
lofter og midtskibets flade tøndehvælv.
I vest bærer brystværnet hertugstolens panelværk med glasruder, tredelt af
kannelerede, korintiske pilastre; mod syd og nord har stolen tilsvarende panel
og i sydpanelet en dør. Et stykke mod øst er langsidernes pulpitur spærret af
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et spinkelt gitter (med låge), således at østpartiet har kunnet afspærres til her
tugens brug. Adgangen til pulpituret har for hertugen, hans familie og gæster
været ad døre i vestvæggen (fra pavillonen) på hver side af hertugstolen; for
andre har adgangen til pulpituret været fra det til kirken stødende østrum,
hvortil man kunde komme dels udefra gennem den omtalte østdør, dels fra
kirkerummet gennem to døre østligt i hvert »sideskib«. Fra dette rum fører to
vinkelbøjede trapper med repos til pulpituret, med spinkel, i den ene side
stærkt hulet håndstang og udsavede, i stigningen usymmetriske balustre. Over
repos’en er trapperne begrænset af panel, i sydøsthjørnet skjult af et nyere
præsteværelse. Gennem en dør på repos’en fører de to trapper direkte op til
nord- og sydpulpituret, men umiddelbart over de åbne trappeskakter, i væg
panelet på hver side af orglet, er der døre ind til orgelværket (og herfra til tag
rummet).
Tøndehvælvet over midtskibet, de flade lofter under og over pulpituret, væg
partiet på hver side af prædikestolsalteret samt over østdørene forneden er
dekoreret med spinkle stukornamenter (jfr. fig. 8) i rokoko, der svarer til
ornamentikken i havesalen, der ifølge signatur er af Michel Angelo Taddei fra
Lugano (Schweitz). Væggene er i øvrigt pudsede og hvidtede, og inventaret
står hvidmalet med lidt guld.
Kirkerummets gulv består af vekslende sorte og hvide marmorfliser, den
lukkede stol forneden i vest har (nyere) Ølandsfliser, i hertugstolen er der
bræddegulv med stenfliser i kakkelovnsnichen.

INVENTAR
Ligesom
Gråsten
slotskirke
med
sin
storbladede
akantus,
sine
buttede
englebørn
og
sin megen forgyldning står som eksponent for enevoldsbarokken i dens sidste fase, således
er det rokokoens former og spinkle ornamenter, der præger Augustenborgs hvide kirke
rum, enkelt, men nu sikkert enklere end oprindelig, idet ornamenter og detaljer er gået
tabt. Nænsomme restaureringer har ladet rummet bevare sin harmoni og ikke skæm
met det ved utidige tilføjelser. Først i de seneste år har man ophængt en moderne
malmkrone midt i kirken.

Prædikestolsalter (fig. 3). Kirkens østende virker særlig pompøs ved sam
menkoblingen af alter, prædikestol og orgel, det sidste umiddelbart over øst
pulpituret. Prædikestolsalteret begrænses af østpulpiturets to søjler, der, som
nævnt, er de eneste kannelerede. Bordet er 93 cm højt, 191 cm bredt, 170 dybt
og består af høvlede og pløjede fyrrebrædder (op til 32,5 cm brede); det dækkes af et nyere, rødt alterklæde med maskinbroderede guldgaloner og -kors.
Prædikestolen indtager altertavlens plads og flankeres af adosserede pilastre
med små rocailler på og under kapitælerne. Den femsidede stol er af rokoko-
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Fig. 2. Augustenborg slotskirke. Indre set mod vest.
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form, med lille »mave« forneden og smykket med spinkel rocaille- og bladorna
mentik. Indadsvunget underbaldakin og femsidet himmel. Opgangen er fra det
omtalte trapperum i øst.
Altersølv. Kalk (fig. 6) 1775, 24,7 cm høj, med forneden cirkulær, foroven
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slank, ottesidet fod, trinde skaftled og foldet eller buklet knop midtdelt af bredt
tværbånd med englehoveder. Ret stort, let udsvejende bæger med graveret
krone over Æ A / P Z S H S [Æmil August, Prinz zu Schleswig-Holstein, d.
1786, jfr. Sønderborg slotskapel p. 2155]. Stemplet med Åbenrå bymærke og
F C H i rektangel for Fr. Chr. Hansen (Boje 1208). Disk med samme indskrift,
stempler og årstal og med rand af otte kølbuer; 16,5 cm i tvm. Oblatæske med
samme indskrift og stempler, trind; 10,8 cm i tvm. Alterkander. 1) (Fig. 5),
fra begyndelsen af 1700’rne, 33 cm høj, med Hamborgs mærke, tre tårne over
portal med H (Rosenberg II, 132 nr. 2363). 2) (Fig. 7), med samme indskrift
og stempler som alterkalken, 25 cm høj.
Alterstager. 1) (Fig. 4). O. 1650, af sølv, med cirkulær, let hvælvet fod under
balusterled, snoet skaft og flad lysekrave, alt med drevne og ciselerede barok
blomster. Over lysekraven anbragt en løs lyseskål, fra sidste halvdel af 1800’rne.
31 cm høje. Stemplet med Hamborgs våben og mestermærke, sammenskrevet
HLB for H. Lambrecht (Rosenberg 2422). Den løse lyseskål er stemplet med
frakturbogstaver i rektangel: A C P (ell. R?). 2) Syvarmet, nyere, af sølv.
Alterkrucifiks, skåret af hertug Fr. Christian den Ældres lakaj, senere degn
i Ulkebøl, Chr. Rud. Ebeling 3 (sml. orgel). Figuren, 28,5 cm høj, af lyst træ;
sortmalet kors, 111 cm højt med piedestal.
Alterskranke, svejet, udgående fra det østligste, glatte søjlepar, med balustre
som balkonens brystværn.
Døbefont, klassicistisk, skænket 1807 af den russiske kejser 8 , af alabast, ca.
95 cm høj og 40 cm i tvm. Midt på gulvet, mellem tredieøstligste søjlepar.
Dåbsfad, 1655, af sølv, glat med smal profilkant, 60 cm i tvm. I bunden gra
veret det hollandske regentvåben over skriftbånd med versaler: »Concordia res
parvæ crescunt« (»små ting vokser ved enighed«). På randen Haags bymærke
1655, mestermærke for Nicolaes Loockemans samt årsbogstav (C) 9 .
Stoleværket, i »sideskibene«, er enkelt, af fyr; døre og gavlplanker har samme
højde og er af dækket med en profilliste. Både gavle og døre har frisefyldinger
med dobbelt-»spejl«. Den forreste stol har udsavet, svejfet sarg og fyldingsryglæn, de øvrige stole er her glatte. Oprindelige dørhængsler. I et stolestaderegi
ster fra 1775 10 hedder det bl.a.: mandsstolene på sydsiden omfatter numrene
1—12, kvindestolene på nordsiden 1—16. På sydpulpituret er der fire pladser,
på nordpulpituret to. Nede i kirken er der stole til børn og tjenestepiger.
Præste- og degnestole. To ens, små »skabsstole« i kapellets østhjørner med
dør, der forneden er udbuget, således at den siddende får plads til knæene, og
med indvendig skydelem til et lille bogrum, foroven fladbuet, med seksrudet
vindue; oprindelige hængsler. Svejet gavl (jfr. fig. 8).
To lukkede stole, tref agede, med midtdør og foroven med rudegitter, er an
bragt mellem skriftestolene og det egentlige stoleværk (jfr. fig. 8).

123

2167

SLOTSKIRKE

N. E. 1957

Fig. 3. Augustenborg slotskirke. Prædikestolsalter (p. 2164) og orgel (p. 2168).

Klapstol i empire, X-formet tremmestol, muligvis tidligere orgelstol(?).
Om fyrstestolen på balkonen og herskabsstolen nedenunder i rummets vest
ende, se p. 2162f.
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Fig. 4. Augustenborg slotskirke.
Alterstage (p. 2166).

Orgel. På en bjælke bag orglet sidder fastlimet
et stykke papir med følgende indskrift: »Anno
1773 ist diese Orgel neu erbauet worden von Jo
hann Daniel Busch aus Itzehoe. Organist war
Christian Rudolph Ebeling« [jfr. alterkrucifiks].
På den anden side en fastsømmet seddel med:
»Im Jahre 1907 ist diese Orgel von dem Orgel
bauer Zachariassen in [Apen]rade (Firma Marcussen und Sohn) neu erbaut worden. Von den
alten Orgel wurden nur 5 Register sowie der Pro
spect beibehalten. Organist war Fr. Bruhn. Die
Herstellung geschah auf Kosten der Kön. preussischen Regierung für 6700 M.... Marcus Bade,
Pastor ...«. Den gamle disposition er bevaret
sammen med façaden, graveret med sortmalet
skriveskrift på små, i enderne fligede tinplader
opsat på hver side af klaviaturet. Dispositionen
gengives her i sin helhed, da den har interesse
som udtryk for overgangstiden mellem den høj
barokke og den romantiske periode 11 :

Til venstre:
Manual
»Oberwerck
Bordun 16 Fuss
Flötetraversiere 8 Fuss
Gedact 8 Fuss
Bohrflöte 8 Fuss
Octave 4 Fuss
Hohlflöte 4 Fuss
Octave 2 Fuss
Vox humana 8 Fuss
Cimbel 3 Fach
Tremulant
Pedal
Neben-Züge
Cimbelstern
Principal 8 Fuss
Posaune 16 Fuss
Pedal Koppel

Manual
Principal 8 Fuss
Violdigamba 8 Fuss
Quinte 3 Fuss
Mixtur 4 Fach
Trompete 8 Fuss
Pedal
Subbass 16 Fuss
Trompete 4 Fuss

Til høj re:
Oberwerck
Principal 4 Fuss
Quintadena 8 Fuss
Nachthorn 2 Fuss
Cornet 4 Fuss
Oberwer k Ventil
Ventile
Manual Ventil
Pedal Ventil«12

En beskrivelse ved Ebeling af dispositionen findes i Christiansfeld brødre
menigheds arkiv 13 (svar på en forespørgsel 1777); heri hedder det bl.a.: »Die
beiden Clavire können ausgekoppelt werden, die untern Claves sind elfenbein.
die diatonischen schilpard«.
Façaden er rokokoorglets vanlige: hovedtårn med forkrøppet bue, symme
triske sidetårne med skævt svejet overliste og skæve, men symmetriske mel
lemfelter, foroven og forneden dekoreret med rocaille- og gitterværk. Over sidetårnene vase, under hovedtårnet englehoveder i skyer, spinkle rammefelter
under tårne og mellemfag.
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Fig. 5—7. Augustenborg slotskirke. Alterkalk 1775 og -kander (p. 2165 f).
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Salmenummertavlerne er dels fra o. 1900, dels nyere, lysekronen, midt i ka
pellet, mærket: »H. L. Anno 1955«.
†Lysearme. I en optegnelse fra 1794 10 hedder det: Billedhugger Ebesen er
nu ved at være færdig med lysearmene; der skal ialt laves 13 stk. à 8 sk., og
de skal forgyldes. Billedhugger Rudolph er ikke så langt, »da das stechen der
Zierrahten viele Zeit erfordert«, og da han kun kan være alene om arbejdet.
Om dette arbejde refererer sig til lysearmene eller andet, er uvist.
Klokker. Begge slottets klokker, der er ophængt i portbygningens spir, er
støbt 1767 af Joh. David Kriesche, Eckernførde, og begge omtrent ens udsty
ret, med indskrifterne (reliefversaler) i halsfrisen mellem akantusbladborter
samt med englehoveder og bladværk på legemet. Begge er omhængt 1958 af
Aug. Nielsen. 1) »Soli deo gloria. Anno 1767. Aus reinen Ertz bin ich geflossen.
Iohann David Kriesche zu Eckernförde hat mich gegossen.« På legemet hertu
gens spejlmonogram mellem svævende basunengle og over H Z S H S [titel
initialer], hvorunder kvindebuste. Tvm. 89,5 cm. Slagklokke for time.
2) »Me fecit I. D. Kriesche zu Eckernförde anno 1767. Werd ihr mir geschücklig rüngen, so wird mein Klang euch durch Hertz und Ohren drüngen.«
Tvm. 66,5 cm. Slagklokke for kvarter.

KIRKEGÅRD OG GRAVMONUMENTER
Kirkegården, anlagt 1848 i flækkens østlige del, ved Stavnsbølgade og ud
videt 1869. Oprindelig var den tænkt som militær kirkegård, og flertallet af
flækkens beboere begravedes indtil o. 1870 på Ketting kirkegård 14 .
På kirkegården hviler ialt 241 soldater fra krigen 1848—50 (46 fra 1848, 145
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fra 1849 og 50 fra 1850); desuden rum
mer kirkegården et stort antal grave fra
krigen 1864. På en stor fællesgrav rej
stes 1854 et monument, en sleben granit
søjle kronet af et marmorkors og med
indskrift: »Denne Steen satte det danske
Folk over trofaste Sønner døde for Fæd
relandet i Aarene 1848—50—51.« Efter
krigen 1864 tilføjedes en mindeskrift for
de da faldne 15 .
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Sønderborg provstearkiv (efter
1879):
1879—1920.
Sager
ang.
de
enkelte
sogne.
Asserballe,
Augustenborg,
Broager.
—
De augustenborgske godser: (aflev. fra Kiel)
C
IV,
nr.
99.
1749—1851.
Augustenburger
Schlosskapelle u. d. Hofprediger. — Biskoppen
over Als og Ærø: 1640—1864. Sager ang.
N. E. 1957
de
enkelte
sogne.
Asserballe,
Augustenborg,
Fig. 8. Augustenborg slotskirke. Kirkens syd
Egen,
Hagenbjærg
og
H
ø
rup.
—
Se
i øvrigt
østre hjørne.
arkivalier
for
Sønderborg
provsti
i
alminde
lighed p. 2051. — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Erik
Moltke 1957 og 1960, Poul Koch 1957 og Vibeke Michelsen 1960.
Haupt II, 393 ff. — Jørgen Paulsen: Augustenborg Slot, i Danske Slotte og Herregaarde IV, 1945, p. 617—28. — N. C. Nissen, i Den nordslesvigske Kirke II, 304 f. —
Til litteratur om slottet se også Trap IX, 559, hvortil — foruden de i noterne nævnte
værker — kan føjes Chr. Elling: Danske Herregaarde, 1942, p. 28 og 2. udg. 1948, p. 31.
1
Ketting kronik 1898 tf. (ved embedet). 2 Jfr. Betænkning afgivet af Udvalget af
1. Nov. 1927 til Drøftelse af Muligheden af Augustenborg Slots Anvendelse for Sindssyge
væsenet, 1928. 3 Den nordslesvigske Kirke II, 304 f. 4 Harald Langberg vil bringe
Augustenborg i forbindelse med herregården Sandbjergs arkitekt, bygmester C. A. Bohlsmann (Hvem byggede Hvad, 1952, p. 159). — Peter Hirschfeld knytter, under henvis
ning til Windeby (Kreis Eckernförde), Augustenborg til Johann Gottfried Rosenberg, siden
1761
»Landbaumeister«
i
Slesvig
(Herrenhäuser
und
Schlösser
in
Schleswig-Holstein.
5
6
Deutscher
Kunstverlag,
1953,
p.
193).
Dagbogen
p.
142.
Der
Kirchenbau
des
Protestantismus
von
der
Reformation
bis
zur
Gegenwart.
Herausgegeben
von
der
Ver
einigung Rerliner Architekten, Rerlin 1893, p. 38 f. 7 Abildgaard skriver (note 5): »den
hertugelige Stoel og Damernes er indrettelige ligesom i Christiansborgs Kirke.« 8 Trap
9
IX,
551.
Elias
Voet:
Merken
van
Haagsche
Goud
en
Zilversmeden,
s’Gravenhage
1941, p. 161. 10 De augustenborgske godser, etc. 1749—1851. Augustenburger Schloss
11
kapelle
etc.
Se
nærmere:
Else-Marie
Boyhus,
i
SJyAarb.
1961
(under
trykning).
12
Jfr. Niels Friis: Orgelbygning i Danmark, 1949, p. 174 og Organist- og Kantorembe
derne, red. af Axel Buchardt, 1953, p. 210 f. — 1907-orglet skal være en gave fra den
tyske kejserinde Augusta Viktoria, der var augustenborgsk prinsesse (note 3). 13 Brød
remenighedens arkiv V. A. R 13. 14 Note 3, jfr. Augustenborg kirkeinspektorat: 1855—
1880. Kirkebygningerne etc. 15 Krigergrave p. 20 f., 43—52 og p. 93—102.

Fig. 1. Nordborg. Kirken, set fra sydvest.
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NORDBORG KIRKE
NORDBORG FLÆKKE
lækken Nordborg har navn efter det østfor beliggende slot, hvor Slesvigbispen Val
demar var fange 1192—97, og som efter opførelsen af Sønderborg slot skal være
omdøbt fra Als-borg (eller slot) til Nordborg (Nørborg). Den ved slottet opvoksede be
byggelse kaldtes kun Købing (sml. †kirkeport) og er 1483 nævnt side om side med Tontoft (Tunttoft), betegnelse for en forsvunden bebyggelse, hvis navn er knyttet til kirken1,
men nu næsten fortrængt af flækkens nuværende navn. Byen var af folkeetymologien
navngivet efter »S. Anton i Tofte«2, dvs. S. Antonius, der var kirkens værnehelgen3. Be
tegnelsen S. Antonii kirke benyttedes endnu 1730—32 på et kirkeregnskab4. Når Oksbølpræsten Morten Nissen (1676—82) nævner »S. Annæ i Tontofft« (Kirke)5, må der enten
foreligge en misforståelse eller en sammenblanding med et til S. Anna viet alter6. Om
kirkens forhold i middelalderen vides i øvrigt intet. Ved reformationen kom den under
landsherren, fra 1544 kongen7, der 1676 overdrog den til hertugen af Pløn8. 1729 hjem
faldt den til kongen, der derpå besatte kaldet umiddelbart gennem danske kancelli.
1658 var kirken udsat for betydelig overlast ved de brandenborgske og polske soldaters
indfald (jfr. sygekalk p. 2184). Juledag var kun få sognefolk til gudstjeneste »for Kirkens
Ruins Skyld«. I en beretning ved sognepræst Chr. Brandt til Fyns biskop 1672, refereret
i kirkebogen 1723, fortælles, at »i den Nørborrigske Beleiring, som den Tid var, havde
Polakkerne deres Ild i Kirken og opbrændte alle Stolene. Deres Heste førte de ogsaa derind,
saa at Sognefolkene imod den Søndag, paa hvilken man kunde holde Gudstjenesten der
igjen, maatte rydde Hestemøget ud og staaende bivaane Gudstjenesten..«9.
Ifølge et vandresagn 10 blev kirkens grundvold flyttet fra Kirkebjerg til den nuværende
plads af noget troldfolk.
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Fig. 2 a—b. Nordborg kirke, a, tværsnit, set mod vest, i den romanske tårnunderdel, der nu indgår
som en vestlig, gotisk hvælvet forlængelse af skibet. 1:150. Målt af Palle Friis 1960. b, rekonstruktion
(ved El. M.) af det romanske tårns †hvælv og †træoverbygning.

Kirken ligger på sydkanten af et bakkedrag, mod den sænkning, der fra
Nordborg sø løber mod kysten. Kirkegårdens ældre del er mod syd, øst og vest
hegnet med en ret høj mur af rå og kløvet kamp i beton, mod nord med et
kampestensdige og levende hegn. I en ukløvet sten i østmuren er der indhugget
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Fig. 3. Nordborg. Plan 1: 300. Målt af H. H. Olrik 1957.

et græsk kors (ca. 7 × 7 cm). Kirkegården falder i terrasser mod syd og vest;
her og imod nordvest er den stærkt udvidet og hegnet af et lavt kampestensdige med levende hegn. Hovedindgangen er nu i øst, hvor en trappe af granit
og piksten, flankeret af jerngelænder og store kastanietræer, fører op ad kirke
bakken; låger og porte af jernstænger med spydspids, fra 1873 11 , mellem gra
nitpiller. Ved kirkebakkens søndre fod er der portfløje af træ mellem piller af
kløvet granit.
†Kirkeporte. 1690 nævnes Holm-, Pøl- og Købingportene samt en ny til præ
stegården 12 , formentlig anbragt mod henholdsvis vest, øst, syd og nord. Alle
synes at have været murede portaler, den store Holmport antagelig med åb
ninger for fodgængere og kørende, de tre andre små og kun for fodgængere.
Nævnte år blev den lille port mod Købing ombygget 12 , og 1731 havde den flere
gennemgange 4 . I tidens løb forsvandt de murede buer, og pillerne afdækkedes
på forskellig vis og blev 1873 erstattet af granitpiller 11 . — Et †porthus, opført
1674 mellem kirke- og præstegård 12 , er muligvis identisk med førnævnte præstegårdsport.
†Kirkeriste i Holm- og Pølporten er nævnt 1730—1731 4 .
†Halsjern, nævnt 1728 9 .
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Kirken består af kor (med †apsis?), skib og underste stokværk af et lidt
yngre tårn i vest, alt fra o. 1200—50, samt to kapeller, et sengotisk på skibets
sydside og et fra (1686) 1785 på skibets nordside, korforlængelse og jævnbredt,
hertugeligt gravkapel i øst fra 1700, et tårn over sydkapellet fra 1789, med
trappehus fra 1882, sakristi på korets nordside og våbenhus i vest fra 1881—82.
Forsvundne er to trætårne, eet over den romanske tårnunderdel og eet ved
dens vestmur, et våbenhus foran skibets norddør, tre trappehuse og et vind
fang. Orienteringen er omtrent solret.
Kor og skib er opført af røde munkesten i munkeskifte over en affaset sok
kel i samme materiale; murhøjden er ca. 4,2 m. Skibets nordmur er afsluttet
med en rundbuefrise (diameter ca. 40 cm), og det samme har været tilfældet i
syd og på koret, men her er frisen enten helt ødelagt eller kun bevaret som
fragmenter. Skibets døre sidder i et fremspring, der på sydsiden fremtræder
som en lisén og muligvis altid har været det. Af enkeltheder er i øvrigt kun
bevaret et efter 1876 11 tilmuret vindue i skibets nordmur, og dets placering
tyder på, at hver langmur har haft to vinduer; det måler udvendigt 160 × 57
cm, indvendig 106 × 33 cm, og dets issepunkt sidder 36 cm under buefrisen.
Kirken har tilsyneladende haft en hvælvet †apsis, thi omkring 1604 stod altret
ifølge sognepræsten »vnder dem gewellfte alse in einem backoven vnd im düstern«, så det var vanskeligt for ham at læse nogen skrift 13 . Bygningsdelen må
senest være fjernet ved korudvidelsen 1700.
Tilføjelser og ændringer. Det med skibet jævnbrede tårn (fig. 2a—b), der kun
kan være lidt yngre end kor og skib, er opført af samme materiale, men på en
dobbelt affaset ca. 50 cm høj teglstenssokkel, med endelisener og en gesims
frise af krydsende rundbuer, over afrundede konsoller, i højde med skibets. Alt
taler for, at tårnets syd- og nordmur er bevaret i deres fulde højde, således at
kun tårnets midterste del har skullet føres højere op. Tårnets forsvundne øst
mur kan følges i syd og nord, og de to piller indvendig på vestmuren sammen
holdt med andre spor viser, at underetagen har været tredelt og dækket af tre
hvælv: to øst-vestgående, rundbuede tøndehvælv på hver side af det næsten
kvadratiske midtfag, der antagelig har haft grathvælv. De smalle siderum har
muligvis stået i forbindelse med midtrummet gennem store arkader, og til
skibet må der have været een eller muligvis tre arkader.
Fra det nordre siderums vestende fører en (i 1700’rne(?) tilmuret) trappe,
som begynder ca. een meter over nuværende gulv, gennem murlivet og ud
munder i sydsiden af en stor, rundbuet niche i næste etage. Trappen har flad
buet loft og får lys gennem en lille glug i vest. Tårnet har nu tag i højde med
skibets, og dette har antagelig altid været tilfældet med tårnets smalle side
rum, mens den midterste del har været ført op i højden helt svarende til det
jævnaldrende tårn i Breklum (Kunstdenkm. Husum, p. 65). På baggrund af
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de svære buer, som har forbundet tårnets midt- og siderum, måtte man for
mode, at tårnets opgående dele havde været baseret herpå. Muligvis har dette
også været tanken, men det blev anderledes. I den nuværende taggavl, der er
samtidig med tårnets underdel, findes foruden den omtalte niche, hvori trappen
udmunder, en højere, fladbuet og dørlignende åbning, som er tilmuret efter
fjernelsen af det p. 2178 nævnte †træklokketårn, der var bygget op mod gavlen;
den rundbuede niche er forskudt lidt mod nord i forhold til gavlens midtakse,
og den fladbuede åbning sidder sydfor, umiddelbart over den arkademur, der
har skilt tårnets midtfag fra det smalle, søndre fag, hvilket udelukker, at muren
kan have været ført op som sydmur i tårnets opgående, midterste del. Umiddel
bart syd for åbningens sydside og på tilsvarende plads i gavlens nordre del er
der aftryk efter tømrede stole, hver bestående af en vandret, øst-vestgående
bjælke, der har hvilet på siderummenes tøndehvælv, og af stolper, som har
stået på de vandrette bjælker. Disse stole må have tjent to formål, dels til
fastgørelse af stikbjælker og spær i halvtagene over tårnets siderum, dels til
opbygning af et †trætårn over tårnunderdelens midtparti. — Eftersom den i
vestmuren liggende trappe har givet adgang til tårnets andet stokværk, må
den store, fladbuede åbning snarest anses for en hejseluge.
138*
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Skibets tre hvælv (samt antagelig et †korhvælv) stammer fra tiden henimod
1500; de to vestligste har seks ribber, det østligste kun fem (antagelig af hensyn
til korbuekrucifikset), alle halvsten brede og retkantede; pillerne er affasede.
Tårnets ombygning. Det er uvist, hvornår træ-overbygningen er nedtaget,
men da det skete, afløstes den af et †trætårn mod vestgavlen (p. 2178). Kort
efter skibets overhvælvning må tårnets østmur og dets tre hvælv være blevet
fjernet, således at underetagen kunde inddrages som en vestlig forlængelse af
skibet og forsynes med en seksdelt hvælving svarende til de to vestre i skibet.
Bygningsafsnittet kaldtes 1847 og 1851 det vestre kapel 14 .
Sydkapellet ud for skibets østende er nævnt (1580) 1604 15 . Det er uklart, om
tilbygningen er yngre eller ældre end skibets hvælv. Kapellet, der har en spids
buet arkade til skibet, dækkes af en krydshvælving med retkantede ribber og
stærkt buklede kapper. De nuværende vinduer i syd og øst har afløst ældre, og
i syd må der en tid have været en dør. 1789 rejstes klokketårnet (p. 2178) oven på
kapellets mure.
Korets forlængelse og det fyrstelige gravkapel fra (1687?)—1700 16 . Det er nævnt
p. 2174, at kirken antagelig har haft en apsis; ved gravkapellets opførelse blev
den erstattet af en mindre korudvidelse. »Det nye kor«, som forlængelsen kaldtes
1719 12 , og det jævnbrede gravkapel fremtræder udvendig uden nogen adskil
lelse, opført af små, røde og gule teglsten, over en fælles, 135—140 cm høj
sokkel af granit og tegl (det øverste skifte affaset, det næstøverste, et rulskifte,
afrundet og kraftigt fremspringende). Murene krones af en ret kraftigt frem
springende trægesims, der er ført hen over det romanske kor, med hvilket til
bygningen har fælles, afvalmet tag; over østmurens gesims er der opbygget en
lav, blyafdækket trekantgavl, som bryder tagvalmen. I gavlfeltet, og flankeret
af jernankerårstallet 17—00, lindes hertug Augusts våben, der sammen med de
to støttende løver er anbragt på draperet baggrund, alt skåret i een stor ege
planke, som nu står ubehandlet.
Indvendig er korforlængelsen og gravkapellet skilt ved en 72 cm tyk mur, i
hvis midte en fladrundbuet, falset dør, som er den eneste adgang til kapellet.
Dette har tre ovale vinduer med en kvartrundstav langs lysningens ydre side,
hvor det ovale teglstensstik brydes af fire kilestensformede sandsten, der er
anbragt i den lodrette og vandrette midtakse (muligvis et tegn på at tilbygnin
gen oprindelig har stået i blank mur). Et lignende (tilmuret) vindue er (senere?)
indsat i korforlængelsens sydmur, mens der på tilsvarende sted i nord findes en
(tilmuret) fladrundbuet dør. Koret og dets forlængelse dækkes af en seksdelt
hvælving, gravkapellet af en firdelt, begge med halvrunde ribber, som i kapellet
er forsynet med tre langsgående stukrundstave (een på hver side og een i mid
ten); korets ribber udgår fra små, dråbeformede konsoller, og i ribbekrydset er
der en lille stukroset.
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Indtil 1882 (sml. sakristi p. 2178) var korets forlængelse ved en lav bræddevæg med to døre adskilt fra det gamle kor, en ordning, som muligvis var samtidig
med forlængelse og gravkapel. Dette korridoragtige rum, der tjente som sakristi
til 1882, var ved den førnævnte dør i nordmuren sat i forbindelse med en lang,
smal †bygning på korets nordside, som rummede trappen til hertugstolen i ko
rets nordvesthjørne (sml. p. 2178).
Døren mellem gravkapel og korforlængelsen tilmuredes 1729 12 , og det samme
var antagelig tilfældet med kapellets vinduer, eftersom ruder herfra solgtes
1731 4 . Endnu 1860 var vinduerne tilmuret 17 , men senere blev de genåbnet og
forsynet med glasmosaik, som 1940 udskiftedes med klare, blyindfattede ruder
(arkitekt Holger Mundt). — 1848 blev der »under den øjeblikkelige situation«
givet tilladelse til at opbevare krudt i gravkapellet 18 .
Nordkapellet fra 1785. 1686 lånte kirken 400 mk. til det nybyggede kapel
(itzige Neue erbaueten Capellen), og året efter solgtes stolestader i kapellet 12 ,
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hvis dør man for første gang gik ind ad 20. søndag efter trinitatis 1687 (9. ok
tober) 9 . Dette †kapel var antagelig opført i bindingsværk, thi 1783 19 og 1785 20
oplyser forskellige kilder, at brøstfældigheden var så stor, at kapellet måtte
nedbrydes til grunden og opføres påny i »brandmur«. Dette arbejde gennem
førtes 1785 (sml. jernankerårstal på østmuren) med Carl Ulrich fra Augusten
borg som murmester og H. C. Madsen som snedkermester 21 . Den afvalmede til
bygning på en sokkel af råt hugne kvadre fik 1832 seks nye vinduer 22 , tre i hver
langmur; senere reduceredes antallet til to (1880?) og 1940 til eet vindue i hver
mur; nordsiden har nu som 1863 to døre 23 . — Om en udvendig †trappebygning
til pulpituret, se p. 2179.
Klokketårnet (sml. fig. 4—5), der 1788/89 21 rejstes på sydkapellets mure efter
tegning af bygmester Carl Ulrich, Augustenborg, som også udførte arbejdet 11 ,
er en direkte afløser af et †klokketårn ved kirkens vestgavl (sml. ndf.). Materi
alet er små, gule sten, og det ene stokværk, hvormed kapellet blev overbyg
get, hæver sig kun ubetydeligt over skibets tagryg. Stokværket var tidligere
tilgængeligt ad en †fritrappe gennem en nu tilmuret døråbning i øst. Trætrap
pen erstattedes 1814/15 af et retkantet, muret †trappehus 22 , der 1882 24 blev
afløst af det nuværende, halvcirkulære trappehus på samme plads. Tårnets svagt
opskalkede, tegltækte pyramidetag kronet af et spån- og blytækt lanternespir
med vindfløj (p. 2180) er uforandret. Tårnets opførelse forberedtes med rejsning
af to støttepiller mod kapellets sydhjørner samt midlertidig fjernelse af kapel
lets vindfang (p. 2179).
Sakristiet blev 1882 indrettet på korets nordside 25 i en smal bygning, der
kan indeholde rester af hertugstolens trappehus, som tidligere lå på denne plads
(sml. p. 2177). Før 1882 havde sakristiet til huse i et korridoragtigt †rum i kor
forlængelsen 26 fra 1700 (p. 2177).
Våbenhuset ved kirkens vestgavl er opført 1881—82 24 ; et kraftigt portal
fremspring er senere fjernet. — Det afløste et †våbenhus foran skibets norddør;
dette må være nedrevet samme år. Det er første gang nævnt 1730 12 og blev
1823 udvidet mod øst med et †materialhus på 3 alens bredde 22 .
Det †klokketårn, som indtil 1788 stod ved skibets vestgavl 11 , var af træ med
blyklædt spir og muligvis placeret på en lille, opkastet høj 26 . Tårnet stod i for
bindelse med skibets tagrum gennem den fladbuede, romanske åbning i vest
gavlen (p. 2175) og var tilgængeligt ad den romanske tårntrappe. Dette klokke
tårn har antagelig afløst det ældre †trætårn oven på den romanske tårnunder
del (p. 2175). Det er nævnt første gang 1675 og havde da spåntag ligesom 1731 12 ;
dette tag må ved en reparation 1756, bekostet af madam Hansen i Nordborg,
enke efter kirkens forstander 9 , være blevet udskiftet med et af bly. 1788 blev
det ramt af et lyn, som forvoldte en nedstyrtning over kirkens tag 11 (tagværk
p. 2179). Tårnet blev straks nedrevet, og der var planer om i den kommende
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Fig. 6. Nordborg. Kalkmaleri på skibets nordvæg, under afdækning (p. 2180).

sommer at påbegynde bygningen af en ny »Glocken-Behältnisse«, der skulde
være så lav som muligt og med lynafleder på spidsen istedet for vindfløj 27 . I
sagen findes en udateret tegning, signeret af tømrermester Johan Christian
Seyffert, der viser et slankt tårn med to spirlanterner, mod kirkens gavl 11 .
Denne tegning må være udkast til et nyt tårn på samme sted; det blev imid
lertid opgivet til fordel for tårnet over sydkapellet.
Et †vindfang, som midlertidig måtte fjernes på grund af tårnbyggeriet over
sydkapellet (p. 2178), har antagelig stået foran en dør i sydkapellets gavl, efter
som skibets syddør synes at være blevet tilmuret 1580 15 .
En forfalden †udbygning, »hvor Opgangen til Loftet over Nørre Kapellet er«,
blev 1830 fornyet i grundmur 22 ; 1863 var bygningen erstattet af en trappe ind
vendig i kapellets nordøsthjørne 23 .
Et †material- og ligbårehus blev efter nedrivning af tårnet i vest (p. 2178) op
ført på dettes plads og af materialer derfra 11 ; det afløstes 1823 af en tilbygning
til et †våbenhus i nord.
Tagværkerne over koret og det romanske tårn indeholder en del romanske
spær, hvis udstemninger angiver spærfagenes oprindelige typer; over koret har
hvert spærfag haft et par korte, lodrette og et par lange, skrå spærstivere samt
eet hanebånd, mens de genanvendte spær over tårnets underdel, som må hid
røre fra skibets første tagværk, viser spor efter endnu et par lange, skrå spær
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stivere; disse spærfag er omdannet påny, efter at trætårnet 1788 var styrtet
ned på taget 11 . — Tagværket over skibets tre fag er samtidige med hvælvene,
af krydsbåndstype med tre lag hanebånd, af eg og nøje svarende til tagværket
over Felsted skib (Åbenrå amt, p. 1876). Korets tagværk er omdannet 1700 og
svarer helt til det samtidige, af fyr, over korforlængelse og gravkapel. Nord
kapellets er antagelig fra 1785 og sydkapellets helt omdannet og genanvendt
i klokketårnet.
Kirken står hvidkalket med rødt tegltag undtagen over kor og gravkapel,
hvor der er sortglaserede sten. Ved restaureringen 1940 (arkitekt Holger Mundt)
blev der indsat fladbuede, blyindfattede vinduer overalt i kirken.
Vindfløj med kobberhane over kugle, antagelig den hane med årstallet 1721,
som blev istandsat 1864 28 . Nu på tårnet over sydkapellet, hvortil den må være
flyttet fra det 1788 nedrevne tårn i vest. En †vindfløj, nævnt 1689, er antagelig
identisk med den vejrhane på tårnet, som blev istandsat 1718 og udskiftet
1721 12 .
KALKMALERIER
I forbindelse med fjernelsen af nordpulpituret 1932 afdækkedes på væggen i
skibets østligste fag en række kalkmalerier fra forskellige perioder 65 . 1941 fand
tes yderligere en sengotisk bemaling på sydkapellets hvælv, restaureret 1952 29 .
Fra 1200'rnes slutning stammer et (rødbrunt) indvielseskors (sml. fig. 8)
samt et våbenskjold, muligvis hidrørende fra en skjoldefrise, begge indridset i
et vådt pudslag og på et meget tyndt hvidtekalklag. Våbenskjoldet, mellem
det tilmurede vindue og skjoldbuens nedre del, er skråtstillet og har på grågul
bund et modvendt menneskehoved med krone og to store ørenringe, muligvis
et hertugvåben. Over skjoldets venstre hjørne et utydeligt hjelmtegn med rød
brunt hjelmklæde og måske et modvendt hoved, bag hvilket og til dels dæk
ket deraf ses et rødbrunt (skrift?)bånd. Fra o. 1400 eller lidt senere er et brud
stykke af Kristi korsbæring (fig. 6), østligst på nordvæggen. Yngst, fra 1400'rnes
slutning var på nordvæggen fra bænkehøjde og op til lidt under skjoldbuen be
varet nogle nu overkalkede rester af en billedrække med scener fra Kristi liv,
indrammet af vandrette og lodrette, dodenkopfarvede bånd og foroven afslut
tet med en palmetfrise; bevaret var brudstykker af korsnedtagelsen, kvinderne
ved korset samt svage rester af nadveren.
Fra 1500'rnes første fjerdedel fandtes 1932 en del af en ligeledes overkalket
minuskelindskrift over skibets 2. gjordbue fra øst: »... Anno ... peter ly..kt
(lyrikt?) heft dit maket«, en mesterindskrift, som måske kan knyttes til ud
malingen i sydkapellets hvælv (sml. fig. 7). Denne bemaling er i østkappen,
under en sortgrå æselrygsbue, en til Holbøl (Åbenrå amt p. 2012 f.) og Bro
ager (Nybøl hrd.) svarende dommedagsfremstilling, hvor Kristus troner i skyer
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med sværd og lilje, flankeret af svævende trompetengie, Maria og Johannes i
forgrunden og til siderne himmelborgen og helvedes port. Over buen en cirkelmedaillon, hvori Johannesørnen; tilsvarende medailloner med de øvrige
evangelisters tegn findes i de tre andre kapper, alt omgivet af rødbrunt og
grønt rankeværk med store, okkerfarvede og blågrå kolbeblomster samt små
frugter. På ribberne grønne og rødbrune akantusblade, der slynger sig om
kring en gennemløbende stav.
INVENTAR
Kirkens indre bærer endnu til dels præg af de nordborgske hertugers gavmildhed,
skønt store restaureringer 1881—82 og 1933 har ryddet ud i stolestader, lukkede stole
og pulpiturer. — Nyere, generelle stafferinger er foretaget 1829, da alt blev perlemalet24,
1840 da stoleværket fik pastelfarver22, egetræsmalingen fra 188224 samt endelig nystaf
feringer og fremkaldelse af ældre farver 1933.

Det oprindelige, murede †alterbord var ifølge en meddelelse 1604 15 tidligere
blevet erstattet af et †bord sammenslået af fyrrebrædder og endelig »nu thor
Tidt« genopsat af egetræ efter at være flyttet fem fod »dael werts« (nedefter,
dvs. mod vest). Dette alterbord består på de tre sider af renæssancepaneler,
hvis fyldinger har nedre skråkant, men som mangler frise. Før restaureringen
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1933 havde det (sekundære) rundede hjørner, der fjernedes og erstattedes med
profiler svarende til de øvrige. I bagsiden er indsat to døre, formentlig tidligere
stolestadedøre, med een stor fylding og kvartrundstavprofil uden for lille fals;
de har smalle gangjern med bukkehornsbeslag, der ikke passer til dørene. Den
oprindelige staffering, mørkebrunt i storfyldingerne, sort i smalfyldingerne
samt gult og grønt på profilerne, blev fremdraget, men ændredes og dæmpedes
for at passe til altertavlens nystaffering.
†Alterduge og -klæder. Kaptajn Chr. Jürgensen fra Holm sendte 1699 fra
Kbhvn. en grøn alterdug samt en hvid til at lægge ovenpå 12 ; 1817 anskaffedes
et sort fløjls alterklæde 22 , der 1857 afløstes af et rødt med årstallet i sølvblik
og med sølvborter og -frynser 30 .
Altertavlen 31 (fig. 9) med reliefskåret årstal 1655, er rimeligvis udført af en
Flensborg(?)-billedskærer, hvis værksted har leveret flere epitafier til Sønder
borg kirke (nr. 3, 1650, nr. 4, 1653, nr. 5, 1654 og nr. 6, 1657, p. 2108 ff.),
endvidere et epitaf, nr. 11 i Tønder (Tønder amt p. 1002) samt de barokke til
sætninger til Egen kirkes gotiske altertavle (Als nr. hrd.). I modsætning til værk
stedets øvrige arbejder har Nordborg-tavlen i hovedsagen bevaret sin arkitek
toniske opbygning med storstykke, postament og gesims samt topstykke, men
barokke stilelementer gør sig kraftigt gældende, især i de velskårne ornamen
ter. Storfeltets reliefskårne nadverscene, efter et ofte anvendt stik af Marten
de Vos gennem A. Wierix, indrammes af knoppede bøjler, foroven holdt af
engle, og flankeres af smalfyldinger med foranstående frifigurer af Moses og
Johannes Døberen, efter samme forlæg som epitaf nr. 5 i Sønderborg. Figu
rerne bærer som atlanter den kvartrunde, baldakinagtigt fremspringende ge
sims med dobbelte, løvehovedprydede knægte, hvorimellem en indskrift med
skrå reliefversaler: »Send dit lius oc din sandhed« etc. Psal. 43. Postamentfeltet
har nadverordene mellem de brede fremspring, der på forsiden smykkes af
englehoved, i nord og syd med ovalkartoucher. Tavlen støttes af to stolper ud
formet som kvindehermer på balusterskafter med skællagte skiver, begge flan
kerende alterbordet. Storvinger og topstykkets bruskede ornamenter, med
»sideudløbere«, danner konsol for de af værkstedet ofte anvendte nøgne engle
børn med lidelsesredskaber, på storvingerne stående, på topstykket siddende.
I topstykkets barokornamenter indgår to ovale kartoucher med årstallet
»16 — 55«; knoppede bøjler omfatter det reliefskårne midtfelt med Kristus på
korset flankeret af Maria og Johannes, foroven afsluttet af stort englehoved,
der bærer Kristus med sejrsfanen, stående på verdenskuglen og syndens slange.
1933 istandsattes og nystafferedes tavlen 32 i harmoni med prædikestolen,
men uden hensyn til de fremdragne, underliggende lag: under to ret ens farve
lag bestående af hvidt med uægte forgyldning, rimeligvis fra 1847 33 , da alle
beskadigede dele tillige skulde fornyes, og 1858 30 , fremkaldtes en staffering
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med gråt, sort og guld, muligvis fra 1725 12 , da maler Schultz, Sønderborg, re
parerede alteret 34 . Den oprindelige, rige barokstaffering, på tyk kridtgrund,
bestod af mange farver og lasurer, domineret af brunt som bundfarve for or
namentikken, samt forgyldning.
Af en †altertavle, fra o. 1678, fra Nordborg †slotskapel (p. 2201) er bevaret
et 245 × 125 cm stort felt, som rimeligvis har dannet storfeltet i en tavle af
samme opbygning som Broagers (Nybøl hrd.). Feltets midtparti optages af en
stor, oval båndomvundet egebladramme; foroven og forneden er der ophængte
blomsterranker, vindrueklaser og grene med agern (fig. 10); nyere profilramme.
I ovalfeltet en hårdhændet restaureret fremstilling af Kristus på korset, på
mørkebrun, sortplettet baggrund. Bladranker og -ramme forgyldt. En lille
sølvplade under ovalfeltet oplyser: »Altertavle fra det gamle Nordborg Slots
Kapel. Restaureret 1930 og 1933 ophængt i Nordborg Kirke af Stiftelsen Nord
borg Slot«. Maleriet, der fremkaldtes af J. Raben under fem forskellige farve
lag, og herover en indskrift med udsavede træbogstaver: »justitia fundamentum
regnorum« (»retfærdighed er rigernes grundvold«) 35 , er ophængt på nordre kors
fløjs nordvæg.
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Altersølv. Alterkalk, oblatæske og vinkande er 1708 skænket af sognepræsten
Johs. Monrad, der testamenterede kirken 100 rdl. til dette formål 12 ; sættet er
stemplet med Flensborgs bymærke, F i skjold, samt guldsmeden Hinrich Blochs
mestermærke, sammenskrevet H B i skjold 36 . Kalken (fig. 14) har seks flade,
indadbuede tunger og standkant med gennembrudte firblade, kopieret efter
en gotisk kalk; langs kanten graveret (fejlfuld) kursiv: »Disen Kelch hat der
wohl Ehrwürdiger und Wohlgelahrter H. Iohannes Monradus Predigr zu Tontoft zum Gebrauch Hisiger Kirchen und Stetswahrenden Gedähtnis Verehret
1708«. Knoppen har punslede tunger hvori liljeblade; stort, nyere bæger (senere
påloddet tud), muligvis fra 1814/15, da guldsmed J. J. Jürgensen, Sønderborg,
forfærdigede og forgyldte »den øvre del« af kalken 22 . 22 cm høj. Disk nævnt i
inventaret 1741 4 og muligvis samtidig med kalken, glat, med graveret cirkel
kors på randen; uden stempler. Oblatæske, trind, 9,5 cm i tvm. og 4,2 cm høj,
glat, men med drevet, stærkt fliget akantusranke på lågets rundled; i det cirku
lære midtfelt graveret kursiv (navnene med versaler): »Dieser(!) Schachtel hat
... H. Iohannes Monradus ... Verehrt Ao. 1708«. Vinkande (fig. 15) med
samme drevne akantusranke som oblatæsken på fodens og lågets rundled samt
på lågets flade cirkelfelt. Gæk med drueklase og blade. På forsiden af korpus
en graveret og ciseleret nadverscene i oval (fig. 11). På foden graveret kursiv:
»Diese Kan hat ... H. Iohannes Monradus ... Verehret Ao. 1708«. 33 cm høj
med knop. 1830 loddede og forgyldte guldsmed Winther, Nordborg, låget 22 ,
og 1841 satte han ny sølvbund i kanden 24 .
†Kalk 1664, ifølge Haupt gotiserende, med små blomster på knoppen; gået
fil grunde ved præstegårdens brand 1912.
Sygekalk og disk, renoveret 1771, men ifølge kirkebogen skænket 1659 af
Jep staldmester (jfr. indskriften) og anvendt som hovedkalk, efter at det tid
ligere altersæt var forsvundet ved de brandenborgske og polske soldaters plyn
dringer 37 . Foden rejser sig keglestubformet med et skarpt knæk fra en sekstunget skive med tilsvarende fodplade og glat standkant; cylinderformede
skaftled og knop af ovalt tværsnit med punslede dobbelttunger på over- og
undersiden og på kanten påloddede blomster. Nyere, halvkugleformet bæger,
sikkert fra renoveringen 1771. På foden graveret kursiv: »Iacob Iebsen Fürstl.
Futter Marchal und Christina Iacobs Haben diesen Kelch Verehret Ao. 1659«.
Under foden glat låg med bajonetfatning for oblatgemme; på fodpladens un
derside graveret: »Renoviret Ao. 1771«. Ingen stempler. 14 cm høj. Glat disk
med graveret cirkelkors på randen.
Lille †syge-vinflaske, fra 1700'rne, ifølge Haupt med ordsprog og bemaling
som Kellinghusen stengods.
Alterstager. 1) Sengotiske, af messing, med skarptprofileret fod- og lyseskål,
den sidstnævnte med gennembrudt krave; snoet skaft med flad midtring.

141

NORDBORG KIRKE

2185

E. S. 1956

Fig. 9. Nordborg. Altertavle 1655 (p. 2182).
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Fig. 10. Nordborg. † Altertavle fra † slotskapel, detalje af midtfeltet (p. 2183).

50,5 cm høje. 2) (Fig. 13) af sølv, skænket 1705 af hertuginde Magdalene Ju
liane 12 . De 44,5 cm høje stager med slankt balusterskaft på tre flade kuglefødder har fint drevne og ciselerede blade, kugle- og pærestav på knopper, fodog lyseskål og påloddede akantusmontanter på skaftet. På skaftleddet over
foden graverede versaler: »M I H Z S H G P Z B« (Magdalene Juliane Herzo
gin zu Schleswig-Holstein, gebohrne Prinzessin zu Birkenfeld) og herunder
kronet alliancevåben for Nordborg og Birkenfeld-Gelnhausen samt årstallet
1705. På fodpladen Hamborgs bymærke samt mestermærke I W H over stjerne
i skjold for Joh. Wilh. Heumann (Rosenberg II, 148). — 1847 foresloges an
skaffet to lamper til alteret i stedet for vokslysene 14 .
†Messehageler. 1665 forærede hans fyrstelige nåde fløjl til en hagel, hvortil
kirken bekostede 4 alen rødt engelsk bay til underfoer for 4 mk. samt i skræd
derløn 3 mk. 38 . 1716 12 anskaffedes 5½ alen rødt fløjl, rødt linned til underfoer
for krucifikset samt gyldne frynser og to sølv hager til en ny hagel 39 .
†Messeklokke. 1621 omtales en liden, gammel klokke, der var sprukken og
vejede 1 lispund 12 ; den var før 1604 blevet købt af biskoppen for 1 dl. og
taget med til Fyn 15 .
Alterskranke 1933, retkantet, med kraftige træbalustre (arkitekt H. Mundt).
Den forrige †skranke var hesteskoformet med slanke træbalustre og leveret af
snedker C. Bleshøy 1881—82 24 .
Døbefont, senromansk, et gotlandsk importstykke af kalksten. Kummen,
96—97 cm i tvm., er firpasformet, af den rundbuede bægerbladstype, med fire
fremspringende, langhårede menneskehoveder på koniske skafter i sviklerne;
de to har glat, de andre velfriseret, rillet hår, alle med midtskilning. Det udadsvejede skaft, der ligeledes er firpasformet, har under kummen en rundstav og
afsluttes forneden af en lille, firpasformet platte. 101 cm høj over gulvet. 1725
reparerede maler Schultz, Sønderborg, fonten 12 , og 1882 maledes den med gra-
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Fig. 11. Nordborg. Detalje af fig. 15, graveret
nadverscene på korpus (p. 2184).
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Fig. 12. Nordborg. Dåbsfad (p. 2187).

nitfarve. Ifølge Raben 40 stod fonten indtil 1873 ved prædikestolen, nu vest for
kormurens nordparti. (Mackeprang: Døbefonte p. 384, med afbildning).
Dåbsfade. 1) (Fig. 12), et verdsligt, nederlandsk messingfad fra o. 1650,
ifølge kirkebogen skænket 1661 af hertugen. I bunden en relieffremstilling af
Adam og Eva på en baggrund af drevne og ciselerede vinranker med drueklaser
og en fugl, og på randen en frise af hjort og enhjørninge forfulgt af hunde, alt
på rig baggrund af blad- og frugtværk. — Ifølge en ældre optegnelse i National
museet stod der »paa Muren ved Døbefonden«, en indskrift, som ifølge regn
skaberne (op?)maledes 1847 14 : »Dieses ansehnliche Messingne [Becken] hatt
der Durchläuchtige Hochgeborne Fürst u. Herr, Herr Hans Bogislaff, Erbe zu
Norwegen, Hertzog zu Schleswig Holstein etc. zu Gottes Ehren und Gebrauch
bey der H. Taufe in dieser Kirche Gnedigst Verehret anno 1663«.
2) 1882, anskaffet hos Bitterlich, Berlin 24 , af messing, med graveret helligåndsdue i bunden samt: Lader de smaa Børn etc. 41 ; anbragt mellem nordre
korsarms stolestader.
Ny dåbskande af messing.
†Foniegitter(?). 1732 repareredes og maledes gitteret ved »den Kinder Chor« 4 .
Korbuekrucifiks, o. 1500, fra samme værksted som bl.a. Gross-Solt og Sterup
(Kr. Flensburg) og Medelby (Kr. Südtondern) 42 . Den harmoniske, ca. 160 cm
høje figur bærer åben, flettet tornekrone på det mod højre hældende hoved;
lukkede øjne, lang, lige næse og let åbentstående mund samt kort, tæt skæg og
lange, bølgende lokker, der falder ned foran brystet. De ret kraftige arme er
skråt strakte, den naturalistiske krop har spydsår og navle. Det smalle lænde-

2188

NORDBORG FLÆKKE

144

klæde er samlet stramt med en knude ved figurens
højre hofte; krydslagte fødder. Korset, der har tre
kloverformede korsarmsender med forskellige reli
giøse symboler, stammer fra 1854—55 17 , da maler
Schack restaurerede, malede og forgyldte figuren 24 .
Trist, grålig nystaffering 1933 efter afdækning af et
par hvide lag oven på 1855-stafferingen; svage re
ster fandtes på lændeklædet af den oprindelige for
gyldning på kridtgrund. 1855 anbragt på triumf
buens nordre pille 17 , 1933 flyttet op over korbuen.
Prædikestolen (sml. fig. 7) er fra tiden kort efter
1626 43 , da »en formuende mand i Holm ved navn
Sivert Povelsen ved sit endeligt fra denne verden,
efter sognepræstens gode påmindelse« skænkede kir
ken 100 mk. lybsk, hvortil hertug Hans Bugislav »af
fyrstelig mildhed« føjede det fornødne »tømmer og
kløv« 12 . Stolen, der kan stilbestemmes som et ar
bejde af den fra o. 1630 på Lolland-Falster virk
somme mester, Jørgen Ringnis, er nærbeslægtet med
N. E. 1957
Oksbøl-stolen (Als nr. hrd.) og ved sine storfeltreliFig.
13.
Nordborg.
Alterstage
1705, af sø lv, udfø rt af J. W.
effer med Nakskov, Vålse og Stadager i Maribo amt,
Heumann, Hamborg (p. 2186).
alle fra Ringnis’ værksted 44 . Såvel i (sin oprindelige)
form som i enkeltheder er den en efterklang af Flensborg-billedskæreren
Hinrich Ringerincks arbejder, og det kan med grund antages, at Ringnis har
lært i hans værksted.
Prædikestolen er nu kun på seks fag, der er sammenstillet med kvadratisk
grundplan, men oprindelig har den måske haft syv (hvoraf de tre midterste
har sprunget frem som karnap, jfr. Nakskov, Maribo), at dømme efter beskæ
ringen af de storfelterne flankerende apostelhermer. Apostlene er fra nord: 1)
Johannes med kalk, 2) Andreas (?) med latinsk kors, 3) Simon med sav, 4)
Filip med (beskadiget) kors, 5) Jacob maior med pilgrimsstav og pung, 6) Bartholomæus, skægløs, med kniv, 7—8) apostle med bog, 9) Judas med kølle,
10) Peder med nøgle, 11) Thomas med vinkel, og 12) apostel med timeglasformet attribut. Storfelternes nytestamentlige relieffer forestiller syndefaldet, be
budelsen, fødselen, Golgatha (fig. 16), opstandelsen og himmelfarten. Posta
ment- og frisefelter har bruskværkskartoucher, postamentets med rosetter,
frugtbundt eller blomster, frisens med små skriftfelter; fremspringene har pa
postamentet masker og løvehoveder, på frisen krumknægte med englehoved.
Syv bruskværks hængestykker og underbaldakin bestående af syv bruskede
bøjler (to nye) samlet på en rund hængestolpe med drueklase. Opgang gennem
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Fig. 14. Nordborg. Alterkalk udført af H. Bloch,
Flensborg 1708 (p. 2184).
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Fig. 15. Nordborg. Alterkande udført af H. Bloch
Flensborg 1708 (p. 2184).

korbuen. Himmelen har bevaret sin oprindelige, rektangulære form. De tre
bruskede topstykker omslutter næsten frie figurer, Tro, Håb og Kærlighed.
Over frisefremspringene står basunblæsende putti (to fornyede), mens englehoveder (kun det østligste oprindeligt) er anbragt på tilsvarende sted under
frisen mellem de bruskede hængestykker. Loftet har to fyldinger med hjørne
udvidelser og i midten en roset med nedhængende (fornyet) due. Himmelens
sydøstre hjørne er stærkt forskåret af hensyn til hvælvingsribberne.
Ved restaureringen 1933 tilføjedes manglende dele 45 , mens ældre tilføjelser i
blødt træ bibeholdtes, to krumknægte og en herme på sydsiden, sikkert fra
1856, da snedker Winstedt, Nordborg, skulde reparere forskelligt 30 .
Stolen, der muligvis en tid har stået uden staffering, fremtræder med en
1933 fremdragen, partiel staffering, lidt hvidt og blåt (den sidste farve var fal
met til gråblåt, hvorefter den ret snart efter den oprindelige staffering var ble
vet opfrisket), rødt i løvegabene, sølv på hermeskafternes draperier og guld på
ornament- og draperikanter. I frisefelterne nymalede versaler fra salme 119 v.
105 og i himlens hængestykker: »Soli deo gloria«. Ved restaureringen fjernedes
et brunt farvelag, et tykt lag fernis og lak samt en delvis opmaling af den opDanmarks Kirker, Sønderborg amt
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rindelige staffering, i det sydøstligste frisefelt signeret: »Vergülld v. J. Jürgensen 1843« 46 . I sydøsthjørnet, med opgang gennem triumfvæggens søndre del.
En †prædikestol, omtalt 1604 15 , solgtes 1645 for 6 mk. af »hr. Anders til Tuntofft«, fordi hr. Povl i Ulkebøl samme år havde begæret »en gammel Predickestoel af Tuntoffte Kircke for sin Svagheds Skyld, at hand deraff kunde holde
bedestunden« 47 .
Stoleværkel er fra tiden efter hovedrestaureringen 1933 48 , med rundbuede
muslingeskalgavle efter mønster fra staderne i Uge (Åbenrå amt, p. 1851). Det
forrige †stoleværk, fra 1881—82, i nygotisk stil, var udført af snedkrene Bövadt
og Iversen 24 ; samme år fjernedes en bræddebeklædning på hver side af alteret 26 .
Af en strid 1604 15 mellem hertugen og sognepræsten, Jeronimus Eriksen,
forårsaget af, at sidstnævnte egenmægtigt for at skaffe flere pladser havde ned
brudt, afkortet og flyttet om på inventaret, fremgår, at alle †stole 1580 på præ
stens foranledning var blevet lavet ganske af ny og både mands- og kvinde
stadernes antal forøget, de første bl.a. ved en tilmuring af den gamle kirkedør.
— Skrifte- og degnestole var ligeledes bygget af præsten 1580, »så stor og lille,
som han selv vilde«. 1730 omtales to skriftestole 12 , der 1822 begge borttoges
og »indrettedes med bænke for skolebørn, med et passende forværk« 24 . End
videre omtales 1604 Nordborg fogeds †stol og herredsfogedens †stol ligesom de to
små †stole syd for degnestolen, den ene til kapellanens frue, den anden til »Kinderbeddsche fruwen« 15 (kirkegangskoner).
Hertugstolen, også kaldet junkerstolen, havde præsten 1604 ligesom de øv
rige stole rykket seks fod mod vest og beskåret tre fod i længden 15 . Den har
da formodentlig været den østligste stol i de almindelige stolestader, men senere
(antagelig fra 1700 og indtil 1882) havde hertugen en pulpiturstol i korets nord
vesthjørne med adgang fra en trappe i den smalle bygning på nordsiden 23 ;
dette trapperum var tilgængeligt fra koret (sml. †sakristi). — Om ødelæggel
serne 1658, se p. 2171.
En †»kornkiste« til forvaring af kirkens korn havde præsten 1592 el. —93
ladet lave »achter in der Karcke«, seks fod bred og så lang som syv stole 15 .
Vestpulpitur fra tiden kort før 1749, da der i regnskaberne omtales et »neuer
bauten Pulpitude« 34 ; det har kvadratiske fyldinger med konkavt afskårne
hjørner og bred hulkant og krones af en balustrade bestående af udsavede,
vaseformede tremmer (sml. Hagenbjerg, Als nr. hrd.). Det bæres af fire støbejernssøjler. Nystafferet 1933, da de oprindelige farver, lysgrå bund, rødmarmo
rering i fyldingsfelterne og stærkt blåt rammeværk, ikke mentes at ville stå
til altertavlens nystaffering. Den oprindelige bemaling muligvis foretaget af
maler Hægerstedt, som nævnte år gav sit overslag. 1873 skulde det hvidmales
med forgyldte kanter og søjlekapitæler 11 .
†Nordpulpitur, samtidigt med og svarende til vestpulpituret langs skibets
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nordside indtil gjordbuen mellem de to østre hvælv 23 , og fire fag bredt; det
fjernedes 1933. Nye †pulpiturer i det søndre og nordre kapel omtales henholds
vis 1724 og 1725 12 , da det sidste, som stod langs østvæggen, maledes af maler
Schultz, Sønderborg. Nedtaget 1881 49 . Præsten J. A. Dyssel skriver 1763 om
kirken 50 , at den har »et stor Pulpitu, hvor de Fyrstelige Hofbetientere (imedens
en Hertug eiede Stedet) har havt deres Stole; deres Betieninger og Rang staaer
endnu malede over nogle firkantede Afdelinger, hvori Apostlernes og Evangeli
sternes Billeder forestilles, saa at det falder lidet latterligt, at see Apostel Ja
cobus, Hofbereiter, St. Marcus Küchenmeister etc.«
Orgel 1873 11 fra Marcussen & Sohn, med 11 stemmer; nygotisk façade, op
rindelig hvidmalet med guld, nu grå med lidt blåmarmorering, †Orgler. Et stort
gæstebud holdtes 1664 til ære for hertugen, der havde foræret kirken et »posi
tiv« 9 , som kirken ifølge regnskaberne 1663 bekostede indsat for 26 mk., og som
anbragtes på et »loft« af egetømmer 38 . 1678 lavedes et »tralværk« omkring org
let 12 , omtalt endnu 1731 4 . Allerede 1691 afløstes det af et nyt til 200 mk.,
stafferet samme år; 1709 ofredes 663 mk. på orglet 12 , der muligvis fornyedes,
og 1726 repareredes det af orgelbygger Vent, Flensborg 9 . 1792 anskaffedes i
stedet for det forfaldne og uduelige, gamle orgelværk et godt nyt 51 , der ifølge
inventariet 1821 havde 15 stemmer 24 .
* Pengeblok, 1700’rne, øvre halvdel beslået med lodrette samt to vandrette
139*
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jernbånd. Jernlåg med oval pengetragt og jernbånd med krampe til låsen.
1860 i sakristiet 30 , nu i museet på Sønderborg slot (mus. nr. 140).
Klingpung, nyere, tysk; bag altertavlen. I kirkens arkivskab fandtes 1883
en †sølvklokke, fra en klingpung, med indskriften: »H. H. Schmit 1785« 26 .
Salmenummertavler, muligvis fra 1833 24 , seks, til skydenumre. 1725 maledes
tre »Gesangbretter« 12 .
Lysekroner. 1) »Anno 1695 12 hat verehret diese licht khrone der ehrbar und
wohlgeachte Hans Bugischlaff Hansen, wohlversuchten Schneider Gesell. Ge
burtig alhier in Norburg. Gottes Gnade Sey Hoch Gepriesen. Amen«. Skaftet
over den vældige, glatte hængekugle med profilknop består af flade kugleled
over delt ægled. Topfiguren er en engel, der i de udstrakte hænder har holdt
sværd og palmegren (Haupt). 2 × 8 lysearme og mellemsiddende, knoppede
prydarme, af hvilke de nederste bærer spir, de øverste bøjler. 1832 repareredes
en lysearm 22 , 1847 gaves overslag på reparation og oppudsning 14 . I skibets
østligste hvælv.
2) O. 1700, med skaft bestående af midtdelt ægled mellem svære skiver og
kronet af fladtrykt, midtdelt kugle, hvorpå Jupiter med ørnen; seks lysearme
og dobbelt række mellemsiddende prydarme, de nedre med spir, de øvre med
liljeblade. Profileret hængeknop med vindrueklase. Oprindelig ophængt i det
hertugelige gravkapel, men 1729 da dette tilmuredes anbragt i kirken efter forfærdigelse og forgyldning af »Ballen« og kæden 12 . 1860 manglede den to arme 30 .
I søndre korsarm. 3—4) 1933, kopier efter nr. 1, skænket af grosserer Carl
Hansen og udført af gørtler N. C. Nielsen, Randers.
En †messinglysekrone fik 1665 forfærdiget en arm, og 1671 forfærdigedes en
†messingarm ved prædikestolen 38 .
Tårnur med slagklokke (se nr. 2), udført af urmager »J. H. Johannesen. Casmus Dam [fra Kasmose dam] 1858« 17 , med een urskive til syd, i midten rød,
ellers blå med gyldne romertal og time- og minutviser 30 . 1874 afgav urmager
A. I. Hansen tilbud på en reparation 11 . Allerede 1663 fandtes et †sejerværk, der
1669 var »ganske ruineret« og derfor repareredes 38 , delvis ved hjælp af sogne
folkenes ofring 9 . Det istandsattes atter 1678 af urmager Benndix 12 . 1756 lod
kirkeværgens enke »klokket« restaurere mod at få den opmurede begravelse på
Toft kirkegård, hvor hendes mand hvilede 9 ; 1879/80 malede Jonas Herdahl
skiven og forgyldte tallene med ægte bladguld 21 .
Klokker. 1) 1620, støbt af Melchior Lucas. Toliniet versalindskrift: »Rege
Christiano IV. præside Iacobo Vlfeld præsule d. Iohanne Michaelis præposito
Iohanne Monrado p. pastore m. Iohanne Monrado f. Tuntofft anno 1620.
Melchior Lucas me fecit«. (»Da Christian IV. var konge, J. U. lensmand, hr.
Johannes Mikkelsen forstander, Johannes Monrad sen. provst og magister
Johannes Monrad jun. præst i T. i året 1620 gjorde M. L. mig«) 52 . Indskriften
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mellem friser af grenværk og bladbuer; 93 cm i tvm. Ny ophængning af Aug.
Nielsen, Roslev 1951, men dybe slagmærker ses allerede.
2) Antagelig fra 1858, grydeklokke tidligere anvendt i forbindelse med tårn
uret (se ovfr.).
3) 1920, skænket af direktør Chr. G. Hansen, Kbh. og støbt af de Smithske
jernstøberier i Ålborg 52 .
†Klokker. 1) 1595 »udlagde hans førstelige naade til en klocke«, som anskaf
fedes det følgende år 12 . 2) 1777, omstøbt af J. D. Kriesche. Indskriften lød:
»Johan David Kriesche haver støvet (!) denne Klokke. Støbt i Eckernførde
Anno 1777 da Justitz Raad Hr. Johan Christian Ambders var Kirkeinspektør
og Hr. Holger Fangel Sognepræst. Ps. 95 V. 6. Kommer lader os tilbede og ned
bøje os for Herrens Ansigt«. Afleveret til krigsbrug 1917.
Klokkestol til to klokker, af eg fra tagværket over det gotiske kapel.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) O. 1708. »Anno 1708 den 12. Februari ist Lorens Crestesen (!)
sein Son in Norburg gestorben seines Alters 3 Wohc[en] (!)«. Gravflise af grå,
ølandsk kalksten, 49 × 48 cm, med fordybede versaler. Trappesten uden for
nordre korsarms vestre dør.
2) O. 1752. Martin Crucau, f. i Nuttmarck præstegård 15. jan. 1697, d. som
sognepræst ved Tontoft menighed 3. sept. 1752 i sit embedes 23. og alders 56.
år. »Symbol Militanti Corona«, og »Hvo strider her, faaer Cronen paa« etc. End
videre over hustruen Mette Catharine Crucaus, f. Nielsen, f. i Tontoft præste
gård 23. juni 1707, <d. 25. juni 1773>. Åbenb. 14, 13. Kalksten, 206 × 147 cm,
med reliefindskrift (versaler og store skønskriftsbogstaver) i skriftfelt med af
skårne hjørner, hvori rocailleværk samt foroven fordybede initialer: D M C og
F A C; profileret kant. Svarende til og muligvis fra samme værksted som
Kliplev nr. 8 (Åbenrå amt p. 2000) og gravsten nr. 3 ndf. Ifølge kirkebogen
begravedes præsten på kirkegården nord for kirken, tæt ved opgangen til kirke
tårnet; lå 1881 som trappesten foran døren til sydkapellet, men flyttedes da
døren tilmuredes 53 ; nu op ad nordkapellets gavl.
3) O. 1769. Jens Fangel 54 , f. i Fyhn 7. marts 1706, »kaldet til Medtiener ved
denne Kirke Ao. 1740, og til Sogne-Præst Ao. 1769«, d. 22. aug. samme år i sit
64. år, og hustru Sophia Elisabeth, f. Gom(m)esen, f. i Ærøeskiøping 12. juni
1712, d. <2. marts> 17<97> i sit <85.> år. Gravvers: »Tung er Dagens Byrde,
Heede« etc. Nederst »A. H. B. F.«, sikkert mestersignaturen, der henviser til
Andreas Hinrichsen Bildhauers værksted, som har leveret arbejder overalt i
landsdelen, jfr. Gråsten, Kliplev (Åbenrå amt p. 1932, 1979), Hagenbjerg (Als nr.
hrd.) m.fl. (jfr. nr. 2 ovfr.). Kalksten, 185 × 120 cm, med relieffraktur (navnene
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med store skønskriftsbogstaver) i rokokofelt med blade og i hjørnerne og foroven
store rocailler; tværriflet kant uden for hulet profil. Skriften mørkegrå, rocailleværket lysegråt og brunt, skriftfeltet sort. I korets sydvæg.
4) 16—1700’rne. Rød, gotlandsk kalksten, 176 × 119 cm, med sekundær ind
skrift. Af den oprindelige udsmykning er bevaret de fire hjørnecirkler, de øvre
med aks, de nedre med timeglas og kranie. Den sekundære indskrift står med
fordybet kursiv i et ovalt midtfelt: fru Anne Sophie Ralle, f. Ovesen, f. 27. jan.
1781, d. 16. maj 1816. Nord for koret.
5) O. 1815. Rorger og handelsmand i Nordborg Christian Clausen, f. i Elstrup
1740, d. 1815 »Alders 75 Aar«, og hans eneste datter Anna Maria, f. Clausen,
»i Egteskab med Christian Peter Fangel«, d. 1811 »Alders 40 (?) Aar«. Rød, got
landsk kalksten, 191 × l32 cm, med fordybet kursiv; rundstavprofil langs kan
ten. Nordøst for koret.
6) O. 1820. Holger Fangel, provst og sognepræst i Nordborg, ridder af Danne
brog, f. i Nordborg, d. 1820 i sin alders 79. og embedes 54. år, og hans to ægte
fæller, Else Catharie (!), f. Tingber, f. i Sønder Næraae præstegård i Fyen, d.
1790, 38 år, og Mette Maria Vogelsang fra Hirschsprung, d. 1814, 17 år gl.
Herefter religiøs indskrift. Grå, ølandsk kalksten, 176,5 × 117 cm, med fordybet
kursiv, den religiøse indskrift med fraktur. Øst for koret.
Endvidere findes en del itubrudte og næsten afslidte gravlliser.
I det hertugelige gravkapel (p. 2176) står ialt 11 kister, hvoraf nr. 1—7 op
rindelig har haft plads i Egen kirkes gravkapel (Als nr. hrd.), men 1813 blev
ført til Nordborg 55 . Kisterne er placeret således, at nr. 9, 10, 8 og 11 står langs
kapellets østvæg, regnet fra nord til syd, nr. 7, 5, 4, 2 og 6 langs vestvæggen, og
barnekisterne nr. 3 og 1 ved nordvæggen, regnet fra øst. — Kapellet fik 1707
malede indskrifter, antagelig bibelcitater og gravskrifter 12 .
1) 1628. Udøbt datter af hertug Frederik og hertuginde Juliana, f. og d. 11.
juni 1628 og bisat 30. juli som den første i det af hertug Frederik nybyggede
kapel ved Egen kirke. Egetræskiste, betrukket med fløjl, 64 cm lang, 36 cm
bred og 30 cm høj, med hanke for enderne. På låget et lille sølvkors, med gra
veret Kristusfigur, flankeret af to sølvvåbner, det ene hertugens, og versalind
skriften: »1628 V[on] G[ottes] G[naden] Friderich H[erzog] Z[u] Schleswig]
H[olstein]«, det andet med hertugindens sachsen-lauenborgske våben og: »1628
V[on] G[ottes] G[naden] Juliana H[erzogin] Z[u] S[chleswig] H[olstein]«.
2) 1630. »V. G. G. Juliana geborn zu Sachsen Engern und Westphalen, Her
zogin zu Schleswig-Holstein Stormarn und der Ditmarschen, Gräfin zu Olden
burg und Delmenhorst«, d. i barselseng 1. dec. 1630 på Nordborg og bisat 9.
febr. 1631 i Egen. Egetræskiste med højt låg, der har stejle, skrå sider, helt
beklædt med blyplader, 190 cm lang, 77 bred og 117 cm høj. Kisten, der svarer
til nr. 4, men er noget beskednere, mangler randbeslag; på hjørnerne støbte
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Victor Hermansen 1936

Fig. 17. Nordborg. Hertug Johan Bugislavs kiste 1679 (p. 2196).

englehoveder, og støbte løvemasker lindes om de seks bærehanke. Kisten hviler
på et enkelt jernstativ. På låget et krucifiks samt gravskriften og en religiøs
indskrift, med versaler; på lågets sider to stærkt forvitrede våbenskjolde (Nord
borg, Sachsen-Engern), alt indridset i blyet.
3) 1630. Dødfødt barn af hertug Frederik og hertuginde Juliana, d. 1. dec.
1630. Enkel, sortmalet barnekiste, 55 cm lang og 22 cm bred, uden indskrift.
4) 1633. Hertug Frederik Christian til Ærø, d. 14. juni 1633, bisat 22. aug. i
Egen. Blyklædt egekiste svarende til, men rigere i udførelsen end nr. 2, 225 cm
lang, 67 bred og 112 cm høj, på fodstykke af jern. Forgyldte, blystøbte rand
beslag med indtrykkede ornamenter, putti, kerubhoveder, masker etc. Støbte
løvemasker omkring de otte bærehanke. På lågets overflade et blystøbt kruci
fiks samt svage spor efter en versalindskrift, indridset i blyet og med en næsten
forsvundet farvepålægning; rester af store, farvelagte våbener på lågets sider.
I inderkisten et skelet iført lang, folderig slåbrok af brunt fløjl med sølvgalloner
samt en broderet, brunlig silkekalot. I forbindelse med en restaurering 1863
fandtes i inderkisten en guldring, som blev lagt tilbage på sin plads 28 .
5) 1658. Hertug Frederik af Nordborg, d. 22. juli 1658, bisat 9. dec. i Egen.
Sortmalet egetræskiste, hvis låg har stejle sider, 183 cm lang, 65 bred og 82 cm
høj. Messingdrevet barokblomst fastsømmet på låget i hvert hjørne og tilsva
rende ved hver af de seks bærehanke. Kisten, der tidligere har været stærkt
repareret, har på låget en kisteplade af messing stammende fra nr. 8 og med
en nymalet indskrift afskrevet efter en tilsvarende forfattet af sognepræsten
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mellem 1871 og —75. På inderkistens låg malet citat fra Rom. 4: »Leben
wir« etc.
6) (Fig. 17) 1679. Hertug Johan Bugislav, d. 17. dec. 1679, bisat i Egen 29.
dec. Malet egetræskiste, 210 cm lang, 71 bred og 96 cm høj, på ældre træstativ.
På kanterne sidder barokke, gennembrudte jernbeslag, og tilsvarende rosetter
findes ved de seks bærehanke. På sider og låg rester af den gamle, malede ud
smykning, sortkonturerede kartoucher med englehoveder og tyske frakturindskrifter på hvid bund samt de hertugelige våbener; i kartouchen på fodenden
ses dødsåret »1679«, og i det tilsvarende lågfelt læses »Den 29 Septemb. Ao. 1629
Ist geboh[r]en ...«. På lågets overside et stort, malet kors. Inderkisten har
fladbuet låg hvorpå hvidmalet kors. Liget var ret velbevaret. Yderkisten re
staureret 1936 af Nationalmuseet.
7) 1680. »Af Guds nåde Eleonora, f. prinsesse af Anhalt, enke efter Frederik,
af Guds nåde arving til Norge, hertug af Slesvig Holsten etc., from, mild« osv.,
f. i Zerbst (Servesta) 10. nov. 1608, gift i Nordborg 5. febr. 1632, enke 22. juli
1658, d. på Østerholm 11. nov. 1680. Bisat i Egen 15. dec. Egetræskiste, med
buet låg, sortmalet, 184 cm lang, 67 bred og 73 cm høj. På lågets hjørner mes
singdrevet barokblomst og rosetter ved de seks hanke. På låget en oval, gra
veret kisteplade af sølv med seks kronede våbenskjolde, samt den ovennævnte
versalindskrift, på latin; omgivet af bladkrans. Inderkisten ny; kun stofre
ster bevaret af den tidligere indvendige beklædning. Yderkisten restaureret
i nyere tid, og intet spor ses af det af Pontoppidan i Danske Atlas 56 omtalte
hul, der ifølge hertugindens befaling skulde stå åbent på hendes kiste, »paa
det hun ikke af Mangel paa Luft skulde qvæles«.
8) 1699. »Stehe Still Leser und beehre diesen Todten Sarck. In sich hatt den
verblichenen Leichnam des Weiland Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn
August«, arving til Norge, hertug til Slesvig Holsten, f. på Plön 9. maj 1635,
sin ungdom har han tilbragt både hjemme og i det fremmede, i Frankrig, Hol
land og andre steder for at lægge sig efter studier og fyrstelige exercitser og
herefter fulgt krigen i Italien under den berømte spanske general Corascem.
»Hat in Ungarn die Churbrandenburgischen Truppen commandiret. Die
Schlacht bey Levens helfen gewinnen Ist ferner In Pommern General Leutnant
In Elsas General Feldtzeuch Meister und in Magdeburg Gouverneur gewesen«.
Formælet i Pletsgau i fyrstendømmet Anhalt 8. okt. 1666 med Elisabetha
Charlotta, fyrstinde af Anhalt, hertuginde til Sachsen etc., velsignet med to
prinser og tre prinsesser, i året 1680 vendt tilbage til sit land og død her 17.
sept. 1699, 64 år, 4 mdr., 2 uger og 1 dg. gl. — Bisat 11. okt. i Nordborg slots
kapel, hvor liget henstod til begyndelsen af 1700, da kisten overførtes til det af
afdøde nyopførte kapel.
Trækiste, betrukket med sort, fornyet fløjl og hvilende på et jernstativ, hvis
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forreste ben skjules af kugler omsluttet af udskårne løvekloer, 222 cm lang, 85
bred og 94 cm høj, rigt beslået med forgyldte messingbeslag og smykket med
våbenskjolde; otte bærehanke. Ved hovedenden det hertugelige våben, på fod
enden en drevet, kronet våbenkartouche med dobbeltmonogram: »A«. På ki
stens låg og sider ovale, forsølvede messingplader omgivet af barokkranse og
med indskrifter, på den ene malet den ovennævnte gravskrift, på de øvrige
bibelcitater (fraktur), alt på tysk, fra »Hiob 19. Cap. V. 25«, »Heschiel, 37 Cp.
Vers 5. 6.« (pladen overflyttet til nr. 5) og «P. 43 V. 5« samt et berømmende
vers. 1936 fornyedes lågets fløjlsbetræk, beslagene rensedes og lakbehandledes,
og de sortmalede indskrifter fornyedes, alt udført af sadelmager J. H. Dall, Søn
derborg; 1957 foretoges endnu en konservering og restaurering ved Mogens
Larsen.
9) 1720. Fyrstinde, prinsesse Charlotte Sophie, hertuginde til Slesvig-Holsten, Stormarn og Ditmarsken, grevinde til Oldenburg og Delmenhorst, f. i
Magdeburg 6. april 1672 og d.- på Østerholm 10. april 1720, 48 år og 4 dg. gl.
Profileret, fløjlsbetrukket trækiste, 215 cm lang, 82 bred og 90 cm høj, rigt
smykket med gennembrudte, forsølvede messingbeslag og med otte bærehanke.
På låget kisteplade med gravskriften, på tysk, samt på siderne to ovale mes
singplader i barokramme og smykket med engle, hvorpå religiøse indskrifter, fra
henholdsvis ps. 34, v. 1—3 og Johannes’ åbenb. VII, 16—17, alle indskrifter
med fraktur på tysk og påmalede. Desuden ses to skjoldformede, kronede mes
singplader med indskrifter fra ps. 17 og 4 samt to spejlmonogrammer »C S«
med bladkrans og krone. 1936 fornyedes fløjlsbetrækket, beslagene rensedes, og
indskrifterne nymaledes.
10) 1723. Fyrstinde og frue Elisabeth Charlotta, enkehertuginde til SlesvigHolsten-Nordborg, f. fyrstinde til Anhalt-Hartzigenrode, f. 11. febr. 1647, før
ste gang formælet 24. aug. 1663 med fyrst Wilhelm Ludewig, regerende fyrste
til Anhalt-Köthen, enke 13. april 1665, »schritt zur Zweysten Ehe« 6. okt. 1666
med afdøde hertug August, arving til Norge, hertug til Slesvig-Holsten, hvilket
ægteskab varede til 1699, derpå levet i enkestand 23 år og 4 mdr. og død 20.
jan. 1723, 73 år, 11 mdr. og 9 dg. gl. Profileret, sort, fløjlsbetrukket trækiste,
220 cm lang, 85 bred og 94 cm høj, med gennembrudte, forgyldte messingbeslag
i regence-stil og otte svære bærehanke. På låget en forsølvet messingplade med
den malede gravskrift (skriveskrift), på tysk, på lågets sider to messingplader
med kroner og engle og religiøse indskrifter, på tysk, fra ps. 116: 7—9 og ps.
71: 15—17, samt på hoved- og fodende to mindre, kronede, skjoldformede pla
der med citater fra ps. 23, 4 og ps. 23, 1—2. For enderne messingdrevne våben,
ved hovedenden det hertugelige, ved fodenden Anhalt-Hartzigenrode, på lang
siderne navnetrækket »E C«. 1936 fornyedes lågets fløjlsbetræk.
11) 1765. »... Fürstin Frau Dorothea Augusta Friderica gebohrne Herzogin
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zu Schleswig Holstein Stormarn und der Dittmarschen Gräfin zu Oldenburg
und Delmenhorst. Chanoinesse des Kayserlichen und freyen Weltlichen Stifts
Gandersheim, gebohren den 18. November 1712, gestorben den 24. Julii 1765«.
Citat fra Johannes’ åbenb. 7, 14. Graveret skriveskrift. Profileret, trapezformet
rokoko-kiste af træ, betrukket med sort fløjl kantet med guldgalioner, 200 cm
lang, 95—72 bred og 80 cm høj. På låget den forsølvede kisteplade af messing,
med dødningehoved og ornamenter langs siderne. 1936 fornyedes fløjlsbetrækket.
†Murede begravelser. Den under nr. 1 nævnte begravelse må have ligget under
kirkens sydkapel, eftersom det †nordkapel blev opført 1687 (p. 2178). Den så
kaldte »adelige begravelse« under nordkapellet 16 med adgang ad en hvælvet
stentrappe fra skibet, rummede ifølge præsteindberetningen 1755 til Thurah 13
lig af de fornemste fyrstelige betjente. Ved den almindelige tilkastning af åbne
begravelser 1806 blev dog den del, der tilhørte hofråd Bockelmann (som havde
skænket 100 rdl. til begravelsens vedligeholdelse) 9 bevaret på den betingelse, at
der opførtes en mur over de der stående fire kister 11 ; denne begravelse opfyldtes
1881, da kirken fik nyt gulv 57 . — Endvidere har ifølge kirkebogen følgende en
ten købt begravelsesplads eller er blevet bisat:
1) 1660 gav hertugens hofprædikant og hans sekretær 12 rdl. for et muret
begravelsessted »i kirkens kapel« (ɔ: sydkapellet).
2) 1706 betalte den hertugelige »Ober Forster« for en plads samt for »Lauten
der Glocken«, ialt 60 mk. 12 .
3) 1718 2. advent bisattes hofråd Bockelmann, d. 26. nov. (se ovfr.).
4) 1724 14. aug. begravedes en adelig frue ved navn d’Onell.
5) 1729 23. juni nedsattes frk. Godsmann, hertugindens kammerjomfru.
6) 1748 3. febr. nedsattes komtesse Louise Danneskjold-Samsøe.
7) 1777 betaltes 2 rdl. for en plads til kancelliråd Dreschers barn.
Af andre †murede begravelser i kirken kan nævnes amtsforvalter Junges 58 ,
»ved den søndre side af alteret, nær ved kapellanens stol«, hvori hans yngste
datter nedsattes 9. febr. 1728. Desuden fandtes 1881 en 3 × 4 m stor begravelse
midt under hovedgangen, syd for trappen til den adelige begravelse, både med
store og små kister, hvori ligene lå velbevarede, iført smukke ligklæder og pyn
tet med kunstige blomster 59 .
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1833. Ernst Georg Ioachim Fürsen, etatsråd,
15 år herredsfoged »hierselbst« [ɔ: i Nordborg], f. ? dec. [175]4 i Schleswig, d.
»auf seinem Tangsholm« ? nov. 18[33], og Fritz Fürsen, arkivar og kancellisekretær ved den slesvigske overret, f. på Tangsholm 25. april 1807, d. smst.
17. juli 18[33]. Kalkstensstele med akantusblad-smykket gesims hvorover bue
gavl med halv bladroset; profileret sokkel med buefelt. Indfældet, rektangulær
marmorplade med fordybede, sortmalede versaler 60 .
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2) Mindesten 61 af granit over »21 trofaste Sønner som døde for Fædrelandet
i Aarene 1848—1850«. Gravstedet omgivet af granitpiller hvorimellem jern
stænger 62 .
3) Sandstensobelisk 61 kronet af marmorkors og med indfældet marmorplade
med indskrift over »45 danske Krigere som offrede Livet for Fædrelandet i 1864.
Denne Steen satte Beboere af Nordborg Sogn«.
4) Mindesten 61 af sandsten med marmorkors og indfældet marmorplade med
indskrift over »Anders Andersen 6. Reg. 6. Comp. Født i Ollerup ved Svendborg
30. Marts 1839. Død i Nordborg 25. Juni 1864« 63 . På samme gravsted som nr. 3.
5) Mindesten 64 rejst 1921 over 73 sogneboere faldne i verdenskrigen 1914—
1918.
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net i Nordborg. — 1801—02, 1811—20 og 1823—40. Kirkeregnskaber med bilag, Nord
borg sogn. — Overdirektionens arkiv (Als): 1796—1864. Kirkelige sager vedr. Nordborg,
Oksbøl og Svenstrup sogne. — Sønderborg landrådsarkiv: Akthæfte nr. 1454/16. — RA.
R.
K.
Revid.
Regnsk.
Kirkeregnskaber: Nyborg provstis kirkeregnskaber 1662—74. —
Se i øvrigt arkivalier for Sønderborg provsti i almindelighed. p. 2051. — Kgl. Bibl. Kall.
377. 4° II. Præsteindberetninger til Thurah 1755 fra Fyn (med Als og Ærø) og Lolland.
—
Protokol
for
Kirkeforstanderskabet
1895
ff.
(ved
embedet).
—
Kirkeklokkecirkulære
1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Chr. Axel Jensen
1914 (noter om inventar og kister i gravkapel), Gähler (udat. fortegnelse over de i Nord
borg gravkapel bisatte fyrstelige personer. Afskrift af en i kirken beroende fortegnelse)
(NM), Hugo Matthiessen 1923 (det hertugelige gravkapel i Nordborg kirke, kister), P. Kr.
Andersen 1932 og 1933 (forundersøgelse og istandsættelse af inventar), J. Raben 1936
(kister i gravkapellet), E. Lind 1932 og 1941 (forundersøgelse af kalkmalerier), E. Skov
1956
(prædikestol)
og
Mogens
Larsen
1957
(prædikestol
og
istandsættelse
af
hertug
Augusts kiste). — Undersøgelse og beskrivelse ved H. H. Olrik 1957, Elna Møller og Erik
Moltke 1957 og 1960 og Vibeke Michelsen 1960.
Kirkebogen for Nørborg paa Als 1621 1776. Udg. af E. Høyer Møller, i Danske Saml.
V, 1869—70, p. 274 ff. og VI, 45 ff. (forkortet: kirkebogen); jfr. uddrag hos Raben i
nedennævnte bog. — Haupt II, 410 f. — J. Raben: Nordborg igennem 800 Aars skif
tende
Historie.
Sønderborg
1929.
—
Charles
Christensen:
Nordborg
hertugelige
Grav
kapel, 1943 (manuskript i NM). — N. Blichfeldt, i Den nordslesvigske Kirke II, 363 ff.
1 Sønderjyske Stednavne. V. Sønderborg amtsraadskreds, 1939, p. 413; jfr. altersølv
(p. 2184), †prædikestol (p. 2190), tårnur (p. 2192), klokke nr. 1 (p. 2192) og gravsten nr. 2
(p. 2193). 2 »Kircken kaldes nu Tontoft, det er troeligt den har baaren samme Navn i
de papistiske tiider om det ellers har Grund, at den har sit Navn af St. Anton i Tofte«
(præsteindb. 1755). 3 Dan. Saml. VI, 80; SJyAarb. 1942, p. 172. 4 Biskoppen over
Als og Ærø etc. Nordborg kirkeregnskabsbog 1730—41. 5 Oksbøl præstearkiv: H. ca.
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1590—1670.
Optegnelser
af
præsterne
Olaus
Christiani,
Matz
Mortensen,
Peder
Clausen
og Martinus Nissen. Jfr. Trap: Slesvig II, 402 og Haupt p. 410. 6 Jfr. †S. Nicolai
kirke, p. 2127. 7 Jfr. Kanc. Brevb. 1. maj 1579, 2. og 7. april 1614 og RA. Fynske
Reg. 1660—70 fol. 115 nr. 27, hvor det ses, at kongen 1665 udøvede kaldsretten. 8 L.
Laursen: Danmark-Norges Traktater 1523—1750. VI, 423 f., jfr. Dan. Saml. VI, 47 f.
og 154 ff. — Det er næppe korrekt, når det i traktaten 18. marts 1671 mellem Christian V.
og hertugen af Pløn hedder, at de nordborgske hertuger har haft patronatsret til fire
kirker i nr. hrd. (Nominelt unddroges de plønske kirker ikke Fyns stift, men kongen
lod hertugens provst vikariere for Fyns biskop (p. 438 f.). 9 Kirkebogen. 10 SJyM.
2. årg., 1925—26, p. 127 f.; jfr. udskrifter i Dansk folkemindesaml. 11 Als nr. hrd.s
12
provstearkiv:
1721—1879.
Sager
etc.
Nordborg
præstearkiv:
Ca
1.
Kirkeregnskabs
13
bog
1587—1733.
Fyns
bispearkiv:
1587—1785.
Alsø
hrdr.s
breve,
jfr.
SJyAarb.
14
1942,
p.
170.
Overdirektionens
arkiv
(Als):
1834—63.
Bygningssager.
Kirkeinventar.
15
Fyns bispearkiv: 1587—1785. Also hrdr.s breve. 16 Fra kirkebogen gengiver pastor
Højer Møller følgende, der ikke synes at være direkte citat: »D. 19.de Juli begyndte man
at bygge paa det nye Capel her ved Kirken til begravelse for Hertugen«. LA. Åbenrå
oplyser, at der under nævnte dato nu kun kan læses, »den 19 July ... paa det ny C ...
begraffvelse (for?) ...«, samt at muligheden for en fejllæsning ikke kan udelukkes. —
Hvis arbejdet på det hertugelige gravkapel blev påbegyndt 1687, må man undre sig
over, at kapellet stod ufuldendt ved hertugens død 1699, så meget mere som dette kapel
byggeri gennemførtes sammen med en udvidelse af koret. Den mulighed, at citatet i
virkeligheden kan vedrøre indretningen af en muret begravelse for hoffets embedsmænd
(sml. p. 2198) under det 1687 opførte †nordkapel (p. 2178, kaldet det nye kapel), må
17
rimeligvis
tages
i
betragtning.
Overdirektionens
arkiv
(Als):
17961864.
Kirkelige
18
sager
vedr.
Nordborg
etc.
Als
nr.
hrd.s
kirkeinspektorat:
1789—1864.
Sager
etc.
19
Egen præstearkiv: Ca 4. (1750)—1898. Regnskabs- og optegnelsesbog. 20 Biskoppen
over Als og Ærø: 1649—1864. Sager etc. 21 Fyns stiftsøvrighed: 1776—95. Als kirkers
rgsk. 22 Als nr. hrd.s kirkeinspektorat. Nordborg sogn. 1801—02, 1811—20 og 1823—40.
Kirkergsk. etc. 23 Plan 1863, målt af arkitekt Winstrup (indlagt i kirkebog, se note
24
25
16).
Als
nr.
hrd.s
kirkeinspektorat:
1820—85.
Kirkergsk.
med
bilag.
Sønder
26
borg
landrådsarkiv:
Akthæfte
nr.
1450.
LA.
Åbenrå.
Sønderborg
provstearkiv
efter
1879: 1879—1920. Sager etc. 27 Als nr. hrd.s provstearkiv: 1784—1810. Copibog etc.
28
Sønderborg
amts
arkiv:
sager
til
Sønderborg-Nordborg
amters
journal
XVI
(kirke
sager). 29
Indberetninger og korrespondance ved E. Lind i NM. 30 Biskoppen over
Als og Ærø. Aflev. fra Kiel Abt. 18, nr. 201—206. 31 I en ubekræftet skrivelse fra
1862(?) bemærkes, at hertugen skal have foræret altertavlen (note 20). 32 Bag på alter
tavlen
malet:
»Anno
1933
er
Altertavle,
Alterbord,
Prædikestol
og
Krucifix
istandsat
33
under
Nationalmuseet
ved
Peter
Kr.
Andersen«.
Kirkeinspektoratet
indberetter
1847 (note 14): at alterets billedstøtter af træ er for en stor del beskadigede og deres
farveovertræk samt forgyldningen ved tidens længde så afskallet og tilintetgjort, at en
reparation ikke er mulig, uden i forvejen rent at afkradse farveresterne. 34 1749 var
der planer om, at maler Hagenstedt og snedker Erich Sederberg skulde reparere og ud
bedre på alteret (samt orgelhuset og det nybyggede pulpitur). Aflev. fra Kiel C III 6
35
36
Raben
p.
45.
Kunstdenkm.
Stadt
(Als
bispedømmes
visitatorialsager),
nr.
541.
Flensburg p. 581. 37 »1659. Septuagesima. Denne Søndag gik man igjen til Guds Bord,
efterat vi havde faaet Kalk og Disk igjen, som Jep Staldmester haver foræret til Kirken«
(kirkebogen, V, 332). 38 RA. R. K. Revid. rgsk. Kirkergsk. Nyborg provstis kirkergsk.
39
1662—74.
Til
en
revisionsbemærkning
vedr.
inventarlisternes
manglende
oplysniner om messehageler skrev provsten 1818: »Messehageler og Messeskjorter ere ikke brugte
og anskaffede paa Als i de sidste 20 á 30 Aar, om efter, eller uden Kongelig Anordning
er mig ubekjendt; Kirkerne eie altsaa ingen« (note 22). 40 Pag. 46. 41 Sognepræsten
meddelte 1855 kirkeinspektoratet, at døbefonten var af så betydelig dybde og omfang,
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Fig. 18. Nordborg. Situationsplan, fra Resens Danske Atlas.

at den ikke vel kunde fyldes med vand, og at derfor i en række år et andet på døbefon
tens låg hensat kar var blevet afbenyttet dertil. Da dette kar havde en altfor stor lig
hed med andre til profant brug anvendte, ønskedes et kar som ved sin form og deko
ration allerede viste sin bestemmelse; dette anbefaledes (note 14). 42 Ifølge D. Ellger,
i Kunstdenkm. Kr. Flensburg, Übersicht p. 44. 43 I kirkebogen under 1. Søndag efter
Helligtrekonger er opført Sivert Povelsens begravelse. »Han gav til Hjælp til Prædike
stolen 100 Dir... . « (jfr. Raben p. 85). 44 DK. Maribo II, 1593; jfr. Chr. Axel Jensen:
Danske Snedkere og Billedsnidere, 1911, p. 97 ff. 45 Foruden det nævnte tilføjedes tre
krumknægte, fire masker på postamentfremspringene samt tilsætning på bøjler og dra
peribaggrund. 46 1840 udtaltes (note 14): »Prædikestolen i Nordborg har aldrig endnu
været malet, men ... trænger høiligen til at blive fornyet«. Den partielle staffering be
tragtedes åbenbart ikke som en bemaling. 47 SJyAarb. 1942, p. 191. 48 På den nye
korbænk mod syd er på gavlstykket malet: »Sognepræster ved Tontoft Kirke efter Re
formationen«. 49 Raben p. 82. 50 Forsøg til en Indenlands Reise. Forfattet i Aaret
1763 af Mag. Johan Arndt Dyssel, 1774, p. 82. 51 Fyns bispearkiv: 1786—1807. Als
nr. hrd.s breve. 52 Jfr. Raben p. 88. 53 Raben p. 89 f. 54 Raben p. 90 f. 55 LA.
56
Åbenrå.
Svenstrup
præstearkiv:
Ba.
1811—69.
Embedsbog.
VII,
1781,
p.
440.
57
Raben p. 83. 58 Muligvis identisk med den i rgsk. for 1708 (note 12) omtalte amts
59
forvalterens adelige
begravelse,
hvortil
indkøbtes
100
mursten.
Raben
p.
100,
jfr.
SJyAarb. 1942, p. 181 f. 60 Indskriften suppleret efter: 100 Aars Dødsfald (1791—1890)
samlede og udgivne af V. Richter, I, 1901, p. 352. 61 Raben, i Fra Als og Sundeved,
XXV.
hefte, Sønderborg 1948, p. 32 ff. 62 Krigergrave p. 68 og 36. 63 Samme p.
138 f. 64
Skitsen hertil
udført
af monumentmager Jochimsen, Flensborg (Protokol f.
Kirkeforstanderskabet 1895 ff.). 65 En rundbuefrise over konsoller, malet i sort, rødbrunt
og okker, på tyndt hvidtelag over den romanske puds, er 1960 iagttaget øverst på ski
bets nordvæg.
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PÅ NORDBORG SLOT

Det 1665 afbrændte slot havde et kapel, hvor organisten fra sognekirken var til guds
tjeneste 1638; hofprædikanter er omtalt fra 1576. Ved slottets genopbygning 1678 lod
hertug August indrette et kapel (sml. († )altertavle p. 2183) i den østre sidefløj, som kun
var eet stokværk højt. Efter at slottet 1767 fra kronen var overgået til privateje, blev
en del af kirkefløjen nedrevet, og resten blev efter 1864 benyttet som lokale for Nordborg
amtsret. De nuværende bygninger er 1909 rejst på de gamle fundamenter. — En plan af
Nordborg slot 1766 ved G. Rosenberg visende kapellets indretning findes i RA. Kortsam
lingen, mappe 15 og afbildes i Tillæg og rettelser [korrekturnote].

KILDER OG HENVISNINGER
Kirkebogen for Nørborg paa Als 1621—1776. Udg. af E. Høyer Møller, i Dan. Saml.
V, 304. — J. Raben: Nordborg igennem 800 Aars skiftende Historie, Sønderborg 1929,
p. 45 og 77. — Jørgen Paulsen: Nordborg Slot, i Danske Slotte og Herregaarde. Ny
Samling. I I I , 1946, p. 577 ff.

Sønderborg amt. Sokkelprofiler. 1:10. Målt af El. M.
1. Sottrup. 2—3. Ullerup. 4. Hørup. 5—6. Egen. 7—9. Oksbøl. 10. Broager.
1—9, af granit, 10, af tegl.

Fig. 1. Dybbøl. Ydre, set fra nordvest 1849. Efter »Ansichten der Düppeler Schansen und Um
gegend zur Erinnerung an den Feldzug der deutschen Reichstruppen nach Schleswig-Holstein«.
Braunschweig 1850. Tegnet af v. Fricke, litograferet af E. Schulz.

DYBBØL KIRKE
NYBØL HERRED
irken, hvis værnehelgen er ukendt, betalte i middelalderen1 12 skilling lybsk i cathedraticum2.
Ved
reformationen
kom
den
under
landsherren,
fra
1544
kongen,
der
1564 afstod den til hertug Hans den Yngre. Efter hans død 1622 tilhørte den hertugen
af Sønderborg indtil konkursen 1667, da den blev inddraget af kongen. 25. juni 1673
overdrog
kongen
grev
Conrad
Reventlow
patronatsretten
i
forbindelse
med
oprettelsen
af grevskabet Reventlow3, dog således, at menighedens valgret bevaredes, medens præsentationsretten tilhørte grevskabet (jfr. gravkapel).
Såvel under treårskrigen 1848—50 som under krigen 1864 led kirken meget, især ved
tyske
troppers indkvartering, således
som
den
daværende præst
K.
Karstensen udførligt
har skildret det4 (jfr. også fig. 5).
Tyve mønter, fra Valdemar II, Ribe, til en tysk mønt fra 1899, fandtes ved kirkens
restaurering 1958. De er anbragt i en glasramme bag altertavlen med undtagelse af en
særform af en Brunsvigermønt fra 1200’rne, der opbevares i den Kgl. Mynt- og Medaillesamling5.

K

Kirken ligger vestligt i sognet på et mod vest svagt faldende terræn. Kirke
gården hegnes af kløvstensdiger, antagelig fra 1843—45 6 , langs hvis inderside
en række store linde. I øst er der køreport flankeret af fodgængerlåger, i
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Fig. 2. Dybbø l. Plan 1:300. Målt af H. H. Olrik 1956.

nord og syd kun låger, alle med gotiserende støbejernsfløje mellem granitstol
per fra 1843 f. 6 . I vestdiget er der to gennembrydninger til en ny, stor kirkegårdsudvidelse med kløvstensdiger, som for det nordres vedkommende brydes
af en egetræskøreport.
Kirkestalde. Øst for vejen langs kirkegårdens østdige er der kirkestalde af
små, gule sten, fra forrige århundrede.
Et †klokkehus, af træ, stod indtil 1857 6 nær kirkegårdens østindgang, mel
lem diget og kirkens østgavl. På fig. 1, der synes at være en ret nøjagtig
gengivelse af kirken, er klokkehuset fremstillet som sekssidet og med et højt,
spærtækt spir. Den usædvanlige planform hidrører antagelig fra en ret sen tid,
muligvis 1686—89, da klokkehuset blev istandsat eller ombygget. Bygningen
er i øvrigt omtalt i forbindelse med henholdsvis reparation og ombygning 1626
og 1805 6 . Tre stolper, som bærer sejerværkshuset i det 1857 opførte tårn (p.
2209), er sikkert genanvendt tømmer fra det nedrevne klokkehus.
Kirken består af kor og skib fra o. 1200—50, korforlængelse fra 1586, grav
kapel i øst fra 1750, vestforlængelse fra 1790 samt tårn med åben forhal i syd
og trappehus i nord, alt fra 1857, da træklokkehuset og et våbenhus foran
skibets gamle syddør blev nedrevet. Forsvundet er også en tagrytter. Orien
teringen har afvigelse til syd.
Bygningens ældste del, kor og skib, der begge er korte og brede, er rejst af
store munkesten (ca. 31 × ca. 13 × 9—10 cm) 7 i munkeskifte, som dog synes at
være meget uregelmæssigt. Murværket er stærkt ødelagt og mange enkeltheder
gået tabt, men på baggrund af de få kendte detaljer må Dybbøl ligesom den
formentlig lidt yngre Felsted kirke (Åbenrå amt, p. 1872) ses i sammenhæng
med den velbevarede og noget ældre nabokirke i Broager og dens slægtninge
i Angel.
En sammenstilling af de korte, brede kor i Dybbøl og Broager, åbner mulig
hed for, at også Dybbøl kan have haft en †apsis. Både kor og skib har en
muret, ca. 40 cm høj, svagt fremspringende sokkel, der enkelte steder viser
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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E. M. 1956

Fig. 3. Dybbø l. Indskrifttavle 1750, over dø ren til Reventlows gravkapel (p. 2207).

en svag skråkant (sml. den indvendige sokkel). På skibets nordside, i en af
stand af 2,1 m fra nordøsthjørnet og vestover ligger soklen højere end under
resten af bygningen. Skibets oprindelige murhøjde over soklen i syd er godt
fire meter. Koret har i hver langmur haft to vinduer, af hvilke de to vestligste
er bevaret med lysningskant af kantstillede sten; ved sidste restaurering blev
tilmuringen delvis fjernet, og de står nu som indvendige nicher. Udvendig måler
vinduerne ca. 105 × 75 cm, og sålens højde over soklen er ca. 225 cm. Skibets
1790 nedrevne vestmur har efterladt sig spor i gulv, langmure og bjælkelag.
Skibets døre, af hvilke den nordre er tilmuret tidligt og med munkesten, den
søndre 1857, er delvis ødelagt af vinduer; norddøren har indvendig haft en
bredde på 180 cm og smige karme dækket af et fladbuet stik. Alle oprindelige
taggavle er fjernet.
Indre. Triumfmuren har skråkantet sokkel på vestsiden, mens korets lang
mure, den østlige del af skibets sydmur og et par meter af dets nordmur har
retkantet sokkelfremspring. Den store, stærkt istandsatte, men i øvrigt uæn
drede triumfbue har som kragbånd (170 cm over gulv) et svagt fremspringende
retkantskifte, og den overgribende bue er muret af to halvstens stik, hvorimel
lem et løberskifte af lige og svagt krummede sten. Buen flankeres af store,
rundbuede sidealternicher af rektangulært tværsnit; stikkene synes kun at være
halvstens; højden er 210—15 cm, og sålen er hævet ca. 75 cm over gulvet.
Tilføjelser og ændringer. Korforlængelsen er ved jernankre i den nu skjulte
gavl dateret til 1586. Materialet er store, røde teglsten i middelalderligt format
(27—28 × 13—13,5 × 8,5—9 cm), muret i polsk skifte og med anvendelse af petringer, således at der altid ligger en binder midt over en løber og omvendt;
fugerne er »brændte«. Forlængelsen har en svagt fremspringende, afrundet sok
kel i højde med korets. En fladrundbuet dør, østligt i syd, synes at være en
senere tilføjelse, og vinduerne er fra forrige århundrede. Den pyntelige taggavl
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1959

Fig. 4. Dybbøl. Ydre, set fra sydøst.

(fig. 22), som er delvis ødelagt ved korets forhøjelse 1733 og gravkapellets op
førelse 1750, har antagelig været en »vælsk« gavl, og det er nærliggende at stille
den sammen med den lidt yngre korgavl i Sønderborg (p. 2067) og dennes byg
mester Peter de Castella.
Korets forhøjelse må efter jernankerårstallet 1733 i den netop beskrevne gavl
henføres til dette år (sml. altertavle 1736, p. 2212). Ved forhøjelsen, der er på
ca. 125 cm og udført i Flensborgsten, fik kor og skib fælles tag og en muret
gesims med kvartrundt led mellem platter, og nye loftsbjælker (sml. loftsmaleri
p. 2210 og tagværker p. 2209).
Gravkapellet mod korets gavl er opført 1750 6 (sml. indskrifttavlen). Den lave
bygning er muret af små, røde teglsten med rustikke hjørnelisener samt på syd
siden glatte pilastre på hver side af en fladrundbuet dør, hvorover indskrift
tavlen af sandsten. Hvert sidefelt har en fladbuet, falset lysåbning med jern
gitter og træskodder, og to tilsvarende åbninger findes i nord; alle åbninger
har skråfas i ydre murflugt. Østgavlen har strømskifter og en oval blænding.
— På indskrifttavlen (fig. 3) læses følgende: »Monvmentvm fvnebre qvod sibi
svisqve exstrvend. cvravit Conr. Detl. comes a Reventlav l. b. a Br. Trolb.
dom. a Krenck. eqves« (»Conrad Detlev, greve af Reventlow, lensbaron til
Brahe-Trolleborg, herre til Krenkerup, ridder, lod denne begravelse opføre for 140*
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Fig. 5. Dybbøl. Prøjsiske soldater indkvarteret i kirken 1864. Tegning i
23. april 1864, afbildet efter »Krigen 1864 i samtidige Billeder« udvalgte af Karl Larsen og Carl
Dumreicher, 1914.

»Illustrated

London

News«

sig og sine«) samt over skjoldholderne »A[nno] R[esurrectionis] S[alvatoris]« og
»MDCCL« (»i Frelserens opstandelses 1750. år«).
Det indre står hvidkalket, og loftet er af gips med en enkel stukdekoration.
Gennem korforlængelsens gavl er der til koret åbnet en forbindelse, hvori der
1751 blev opsat en tofløjet smedejernsdør (sml. fig. 10); den er udført efter
samme forlæg som gitterdøren fra 1740’rne til Holsteins kapel ved Diernæs
kirke, Svendborg amt. Fløjene består forneden af en jernplade, herover et
midtfelt af diagonalt krydsende rundjern med rosetter, der foroven og til
siderne begrænses af smalfelter med c-bøjler og båndakantus. I det fladbuede
dørstykke herover ses de samme regence-ornamenter omkring to ovale plader
med Reventlows våben under stor grevekrone og over dødssymboler, time
glas, kranie og knogler hvilende på akantusblad. Mørkegrønt malet med enkelte
gyldne blade.
Et †»ovenlysgitter«, af Haupt karakteriseret som et godt arbejde, muligvis
fra 1751, stammede antagelig fra kapellet; 1888 på loftet.
Skibets vest forlængelse er fra 1790 6 (sml. jernankerårstal), udvendig og i tag
gavlen af Flensborgsten, indvendig tilsyneladende af røde teglsten, antagelig
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Fig. 6—7. Dybbøl. Kalkmalerier på korbuens underside (p. 2211).

genanvendt materiale fra skibets nedrevne gavl. Forlængelsen fik et vindue i
syd og to i vest; de sidste blændedes ved tårnets opførelse, da gavlen for
synedes med kamtakker, og dens jernankerårstal flyttedes ud til siderne.
Tårnet, dets åbne forhal i syd og trappehuset i nord er opført 1857 efter teg
ning af L. A. Winstrup 8 , af gule sten, i romansk stil. Forhallens rundbuede ar
kader i syd hviler på en granitsøjle; tårnrummet, der tjener som våbenhus, har
grathvælv og store, spidsbuede arkader til alle sider; i den søndre og østre er
der døre, i den høje, vestre et gotiserende støbejernsvindue, der stammer fra
vestforlængelsens gavl. — En af stolperne, som bærer huset om sejerværket,
har følgende indskrift: »Andreas. Jürgen. Murmændene i Dybbøl«. På bræd
derne er der talrige indskrifter med navne på soldater, regimenter og kompag
nier fra krigen 1864.
Et †våbenhus foran skibets syddør blev nedrevet ved tårnets opførelse 1857 6 .
Det havde efter spor på muren en indre bredde af ca. 5,2 m; bygningen, hvis
udseende kendes fra en skitse udført i 1830’rne 9 , havde fladbuet dør i syd, glat
gavl med lille glug og ret lave flankemure.
†Tagrytter. 1630 blev der bygget et tårn »auf der Kirchen« 6 .
Tagværkerne over det romanske kor og skib samt korforlængelsen er samtidige
med korforhøjelsen 1733, af pommersk fyr, men med hanebånd af eg, der må
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stamme fra de middelalderlige tagværker. Gravkapellets, skibets vestforlæn
gelses og tårnets er af fyr og samtidige med de respektive bygningsafsnit.
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og rødt tegltag, der for korets
vedkommende afløste et blytag 1595 6 . Alle vinduer er spidsbuede og falsede,
med støbejernsrammer fra 1847 6 ; tidligere havde kirken fladbuede, falsede vin
duer. Kamtakkerne på korets østgavl stammer fra 1863 10 . Ved den sidste
istandsættelse, der afsluttedes 1959 (arkitekt Ebbe Clemmensen), blev gulvet
fornyet i gule mursten, og nogle malede dekorationer på loftsbjælkerne i skibets
gamle del og det forlængede kor fremdroges; bjælkerne har en dyb blå farve
og de storbladede, enkle akantusranker er mørkegrå med hvide konturer og
sorte skygger. Loftsbrædderne, der fornyedes 1957, er gråmalede, men flere af
de nedtagne brædder havde rankedekoration som bjælkernes. Dekorationen må
være udført kort efter bjælkernes oplægning 1733.
En †solskive anskaffedes 1838 6 .
En †vindfløj med fane fandtes på det 1857 nedrevne klokkehus.

KALKMALERIER
Ved indsættelsen af jernvinduerne 1847 fremkom enkelte spor af kalkmale
rier 11 , der dog først 1896 dels overkalkedes, dels afdækkedes og rekonstrueredes
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Fig. 9. Dybbø l. Indre, set mod vest.

af J. Kornerup 12 . En restaurering foretoges af Egmont Lind 1936, ved hvilken
lejlighed den Kornerupske overmaling fjernedes, og billederne konserveredes.
Fra 12—1300'rne hidrører ialt fem indvielseskors, eet på korets sydvæg og
to på hver af skibets vægge. De er malet med brændt okker (rødt) og indskrevet
i en dobbeltcirkel af brændt okker og gråsort.
Til begyndelsen af 1500'rne hører udsmykningen af korbuens underside, et
felt afdækket på korets sydvæg samt et på triumfmurens vestvæg, mod nord,
alt med rankeværk, der knytter bemalingen nøje til en del andre kirker i amtet,
især Tandslet 1501 (Als sdr. hrd.), Broager (Nybøl hrd.) og Sottrup (p. 2232).
Det velkomponerede rankeværk er malet i dodenkop og med sideløbende grønne
blade, frugter og flerfarvede blomster, hvoraf dog kun een på korets sydvæg
er i behold. Under korbuen, mod nord, vokser ranken op af en krukke båret
af en mand (fig. 7), mod syd omgiver rankeværket en kvinde, der holder en
tromme (fig. 6). Det afdækkede felt på triumfvæggen (sml. fig. 8) viser to
scener, opstandelsen og himmelfarten, adskilt af lodrette, dodenkopfarvede
bånd og under en rankefrise; de er sikkert rester af en fortløbende billedfrise
med passionshistorien. — På skibets nordvæg omkring østvinduet fandtes end
videre en frise i gule og røde farver, med glorificerede personer og rester af en
korsfæstelsesscene; nu overkalket.
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En †bemaling som baggrund for alteret foretoges 1793 af maler Stub, Søn
derborg. 1842 malede Chr. Jørgensen, Ragebøl, sammesteds 6 .
INVENTAR
Af middelalderligt inventar er i kirken foruden røgelsekarret og døbefonten kun be
varet
en
sengotisk
Mariafigur
samt
et
senromansk
korbuekrucifiks,
begge
hårdhændet
behandlet af ældre restauratorer; desuden findes en figur, Kristus som smertensmand, i
museet
på
Sønderborg
slot.
Endvidere
ejer
kirken
en
prædikestol
fra
Ringerinck-værkstedet samt en altertavle skåret 1736 af Flensborg-billedskæreren Chr. Gosche. — Af
kirkens tidligere bemalinger kan nævnes Sønderborg-maleren Stub’s fra 1793, 1854 ved
malermester Weide, Sønderborg, da man tillige efter treårskrigen ombyttede alle kirkens
tyske indskrifter med danske6, samt 1905 da disse atter afætsedes, og hele kirken opmaledes af Fr. Clausen. 1958 ff. er foretaget en gennemgribende restaurering ved P. Kr.
Andersen.

En *alterbordplade(?) 13 af gnejs, kan muligvis henføres til kirken. Den måler
110 × 85 cm, er 15—18 cm tyk og har et indristet hammerkors i hvert hjørne
(det ene afslået) og et i midten, hvorunder et cirkulært hul, 18 cm i tvm. I
museet på Sønderborg slot (nr. II, 585).
Alterbordet er samtidigt med altertavlen, fra 1736; det er muret af gule og
røde mursten og har konkav forside og affasede forhjørner. Indtil sidste restau
rering var det dækket af et fyrretræspanel af samme form som bordet.
Altertavlen (fig. 10) med reliefskåret årstal 1736, i senbarok, er udført for
166 rdl. 32 mk. af billedskærer Chr. Gosche (Gøttsche) 6 , Flensborg, og svarer
til den to år yngre tavle af samme mester i Flensborg Johanneskirke 14 . Den
er opbygget som en perspektivisk gavlfront i to planer, med forskudte søjler
og brudt, svungen gavl; storvingerne er reduceret til gennembrudte slyngbånd
med rosetter. På postament, frise og de skrå pilastre, der flankerer storfeltet,
er der påsatte båndakantusornamenter; over det nu tomme postamentfelt en
baldakin samt til siderne draperi. I storfeltet et højt krucifiks med Maria Mag
dalena ved korsets fod, foroven et påsat englehoved, hvorover et gennembrudt
felt med et stort øje i skyer. Gavlen krones af den opstandne Kristus stående
på slangen, mellem liggende figurer af (i nord) Moses, (i syd) Johannes Døberen;
på storgesimsen stående, blæsende basunengle og siddende småengle, nu uden
attribut. I tavlens sidefelter står ca. 80 cm høje frifigurer fra 1854, af dyder,
i nord en kvinde med bog 15 og disk, i syd med kors og kalk. De fornyedes nævnte
år af billedskærer Hansen, Sønderborg, »da de gamle faldt fra hinanden af mør
hed«; samtidig ombyttedes postamentfeltets nadvermaleri 16 med en indskrift 6 .
Efter sidste restaurering står tavlen i hvidt-gråhvidt med guld på ornamen
ter og profiler samt på storfrisens relief-årstal: Anno 1736. I postamentfel
tet ny, gylden indskrift på blågrå bund. Den oprindelige staffering, der ud
førtes nævnte år for 66 rdl. 32 mk. af maler Peter Jessen, Åbenrå 6 , bestod af
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Fig. 10. Dybbø l. Altertavle 1736, udført af Chr. Gosche, Flensborg (p. 2212).

en grå-hvid marmorering som baggrund for de lyse, grågrønne søjler med for
gyldte profiler, kapitæler og baser, mens storfeltets bundfarve stod rødt bag
det sorte krucifiks; ornamenter og vandrette profillister var henholdsvis for
gyldte og sorte, dog begge dele med enkelte røde og blågrønne farver. Figu
rerne havde naturlig legemsfarve samt guld og sort 17 .
På altertavlens bagside, der står i renset eg, er opslået en ramme med møn-
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ter, fundet i kirkens kor 1958 (jfr. p. 2204) samt et
lille blykrucifiks, hvis figur er 6—7 cm høj, muligvis
stammende fra en kiste.
†Sidealtertavler. 1) Maria med barnet, o. 1500, om
dannet, opskåret og suppleret, sikkert en apokalyp
tisk madonna, hvis stråleglans er forsvundet; halv
månen er omdannet til konsol og barnet fornyet af
en ringe billedskærer, der ligeledes har tilsat Marias
venstre arm og hånd med den pære, der rækkes frem
mod barnet, samt Marias højre hånd og hendes krone.
Figuren, der er 121 cm høj, står i renset eg med for
E. M. 1956
gyldning
på krone og konsol. Rimeligvis på oprin
Fig. 11. Dybbøl. Detalje af fig.
14 (p. 2215.)
delig plads i nordre sidealterniche efter en tid at
have været anbragt på kirkeloftet (Haupt).
*2) Kristus som smertensmand (fig. 16), fra o. 1500. Den 52 cm høje ligur,
af Haupt karakteriseret som siddende, formløs og fed, er skåret i eet med fod
stykket. De oprindelige attributter, antagelig ris og svøbe, er forsvundet og i
ny tid erstattet med et lille flag i figurens højre hånd. Afrenset for farver og
ferniseret, men svage spor af bemaling på det ene ben. Tidligere stod figuren
bag alteret 6 ; siden 1933 i museet på Sønderborg slot (nr. II, 143).
Altersølv. Kalk 1701, forarbejdet af ældre bestanddele af Sønderborgmesteren
Jürgen Matzen 18 (Bøje p. 403) og ret nøje svarende til Notmark (Als sdr. hrd.)
af samme mester. Den har sekstunget fod med tilsvarende fodplade og glat
standkant; på den ene tunge er fastnittet et samtidigt, støbt krucifiks, på den
modstående graverede versaler: »Der Kirchen Duppel Gehörig, Ferfertigt Anno
1701«. Lave, trinde skaftled mellem småprofiler og foldeværksagtig knop med
vekslende flade og skarpe tunger, de sidste endende i rudebosser med versaler:
»Iehsvs«. Højt bæger; ialt 20 cm høj. Disk, ifølge regnskaberne anskaffet 1650,
efter at den gamle var stjålet 18 ; den har seksbladet roset i bunden og cirkel
kors på randen. Oblatæske 1947. Vinkander. 1) Med Kbh.s mærke [19]26. 2) Af
københavnsk porcelæn, købt 1843 el. 1859 6 , sort og med guldkors; i alterbordet,
ude af brug.
Sygekalk omarbejdet 1796 el. —97 af juvelerer J. Fr. Nissen, Sønderborg 6
(Bøje p. 405). Over en flad fod med fire konkave indsnit rejser kalken sig fra
en flad, cirkulær opdrivning med fod, trindt skaft og kugleformet knop i eet;
bredt bæger. 12,5 cm høj. Disk o. 1875, glat og med to ens mestermærker for
P. Aug. Jacobsen, Gråsten (Bøje 1556). Vinflasken er en alm. glasflaske. Drejet
oblatæske af træ, nævnt i inventariet 1862.
Alterstager. 1) (Fig. 13), gotiske, af tidlig type, på tre kantede dyreben og
med jernlysepig, der forneden har smågrene til hver side til fæstnelse af lyset;
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Fig. 12. Dybbø l. Røgelsekar
(p. 2215).

E. M. 1956

E. M. 1956

Fig. 13—14. Dybbøl. Alterstage nr. 1 (p. 2214) og nr. 2 (p. 2215).

28 cm høje. 2) (Fig. 14), sengotiske, svarende til Hygum nr. 1 (Haderslev amt
p. 751), hvilende på tre løver (fig. 11); 29 cm høje.
Røgelsekar (fig. 12), gotisk, ottesidet, med tre ophængningsstænger fastgjort
til fliget plade; mangler fod. 18 cm højt. Ophængt ved korets nordvæg.
†Messehageler. 1606 købtes nye messeklæder af hvidt atlask, hvorpå stukket
krucifiks udført af perlestikker Karsten 6 . Messehageler etc. forsvandt under
krigene 1848 f. og 1864 18 .
†Messeklokke anskaffedes 1585 til koret 6 .
Alterskranke fra sidste restaurering, med genanvendelse af de drejede balustre i den tidligere †skranke fra 1863 10 .
Døbefont (fig. 15), senromansk, af granit, af to forskelligtfarvede sten. Den
ret lave kumme, 80 cm i tvm., er smykket med relieffer: på modstående sider
to modvendte løver, der hver har halen strakt op over ryggen og sætter den
ene pote på en lilje imellem sig; mellemrummene mellem løveparrene udfyldes
af henholdsvis to rygvendte vildsvin med tydeligt markerede børster på ryg
gen og to rygvendte, ubestemmelige, springende dyr, det ene uden hoved, det
andet uden bagkrop. Det keglestubformede skaft går i eet med foden, hvis
bladranke knytter fonten til tre Tønderske, Spandet, Hostrup og Rejsby (Tønder
amt p. 1189, 1561, 1160). Rester af to i bly indsatte jernnagler, vel stammende
fra et stativ til et låg, findes inddrevet i kummen, diametralt modsat og 5—6 cm
under overkanten; rustspor langs kummens overkant og ned langs siderne tyder
på, at der her har ligget en jernring. (Mackeprang: Døbefonte p. 286 ff.). 1910
i koret, nu i skibets nordøsthjørne.
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†Døbefont(?) afhændedes 1613 til Ullerup (p. 2255).
Dåbsfad af sydtysk arbejde fra sidste
halvdel af 1500’rne. I bunden en opdre
vet fremstilling af bebudelsen omgivet
af et bælte med pynteminuskler, på ran
den indstemplede ornamenter samt det
graverede årstal »1617«, to våbener for
Lange-Munk og Juel, samt initialerne
»P M og E I« for Poul Munk og Elsebe
Pallesdatter Juel. 43 cm i tvm.
Dåbskande af tin, med årstal og giver
indskrift
(versaler):
»Hinrich
Lüders
1732«. Den har flad, rundstavprofileret
fod,
balusterformet
korpus,
svungen
næbtud
og
forsiret
hank,
der
forneden
E. M. 1937
Fig. 15. Dybbøl. Døbefont (p. 2215).
ender i et usymmetrisk skjold, og fladt
låg med kuglegæk. Øverst på hanken
tre stempler, to ens, ovale, med initialerne H C S og årstallet 1725 (det enes
årstal forsvundet) for Hans Chr. Schultz, Flensborg19, og et forneden rundet,
foroven vandret afskåret skjold med nældeblad.
†Fontelåg 1739, udført af billedskærer Gosche6 (jfr. altertavle); endnu be
varet 1864 (jfr. fig. 5).
†Dåbsklæder holdtes ifølge inventariet 1862 af præsten20.
Korbuekrucifiks, i sin oprindelige form senromansk, fra o. 1250 og af type
som Højer (Tønder amt p. 1038), men stærkt opskåret og ændret i ny tid. Af
den 162 cm høje figur (incl. kronen) er kun følgende bevaret nogenlunde uæn
dret: den høje krone, den spinkle, halvcylindriske krop, det svære lændeklæde
med bæltevulst, overfald på figurens højre side og lille sløjfeknude i venstre
samt de lige, strakte ben. Armene er nytilsatte og hovedets detaljer stærkt for
vansket: hårlokkerne er delvis bortskåret og til dels erstattet med grove øren,
øjnene er gjort lukkede, næsen omdannet og hageskægget ændret til en skæv,
misdannet hage. De krydslagte fødder, skåret i eet med benene, må oprindelig
blot have været overlagte og hvilende på et fodstykke; men dette er af bil
ledskæreren blevet tildannet til den for perioden umulige fodstilling. Nyt kors.
Figuren står afrenset med ny forgyldning på kronen21. Tidligere på loftet, nu
på skibets nordvæg.
Prædikestol 1605, ifølge kaldsbogen udført af Flensborgbilledskæreren Hin
rich Ringerinck for ca. 60 rdl., hvortil kom transport fra vandet i fire vogne for
2 mk. 8 sk. samt billedskærerens og hans svendes fortæring i præstegården
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under stolens opstilling, for 1 ½ rdl. Sto
len, der tilhører den af Haupt benævnte
østflensborgske type med rankepilastre
flankerende
storfelterne,
småbuster
i
frisefremspringene og løvemasker på postamentfremspringene,
svarer
til
den
seks år ældre stol i Sønderborg S. Marie
(p. 2088) samt Nybøl (Nybøl) m.fl.22.
I den polygonale stols fire storfelter
ses de af værkstedet vanligt benyttede
relieffremstillinger af fødselen (fig. 17),
Golgatha, opstandelsen og himmelfar
ten med tilhørende kapitelhenvisninger
i frisefelternes kartoucher, mens postamentfelternes tilsvarende plattyske ind
skrifter 1854 dækkedes af glatte ege
træsplader6.
Små
kartouchehængestykker mellem hjørneenglehoveder og svungen underbaldakin med hjørneribber, nu
uden hængekugle23. Samtidig opgang og
dør24, svarende til Sønderborg, med fyl
Chr. Petersen 1960
dinger flankeret af kannelerede pilastre;
Fig. 16. Dybbø l. *Kristus som smertensmand,
i museet på Sønderborg slot (p. 2214).
nyt topstykke med spir. Samtidig, regel
mæssig sekssidet himmel med fem nye
englehovedtopstykker25, udsavet bueliste på underkanten og med englehoveder på hjørnerne. Frisens reliefindskrift blev bortskåret 18546. Loftet har ra
diære revler og polygonal midt»niche«, med påsatte stjerner i hvert felt.
1614 stafferede Peter maler, Sønderborg, stolen, der atter maledes 1752 af
maler Wette; 1854 fik den af malermester Weide, Sønderborg, en perlefarve
med forgyldning, der afætsedes 19056. Prædikestolen stod herefter i renset eg
indtil 195926, da den fik en partiel staffering med rødt, grønt, sort og guld,
delvis på grundlag af sparsomme farvespor. Desuden rekonstrueredes opgangspanelets og dørens latinske indskrifter efter pastor Karstensens optegnelser6,
henholdsvis fra 1. Cor. 3 og Ioh. 10 samt det oprindelige stafferingsår »Anno
1614«.
†Timeglas fra 16116, fandtes endnu under treårskrigen27.
Stolestader 1905, men afkortet og ændret ved sidste restaurering, med male
rier på gavlplankerne af J. Th. Skovgaard. 1608 forfærdigedes nye †stole af
Kristen Køstersen, Sottrup. 1831 blev fruentimmerstolene forsynet med ryglæn6.
†Skriftestol 28 anskaffedes 1602. 1841 fjernedes stolen, der stod vest for alteret,
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»og en slags sakristi« indrettedes bag al
teret i stedet6, bestående af et fyldingspanel på hver side af altertavlen fra nordtil sydvæggen16; det fjernedesved sidste
restaurering sammen med degnestolen.
†Arkivskab 1803, udført af snedker
Hans Michelsen6. †Kirkeskrin med tre
låse, til at opbevare kirkens dokumen
ter i; begge dele fandtes endnu 1862
(inventarium).
Pulpitur 1923 i vest; fyldingerne nord
for orglet stammer fra et †nordpulpitur
(fig. 5), der hvilede på snoede smedejernsstænger; under den nye maling ligger
en smuk barokmarmorering i de gamle
fyldinger. Et †vestpulpitur optog indtil
1790, da skibet blev forlænget mod vest,
den vestre trediedel af det gamle skib
E. M. 1959
(sml.
†orgel).
Fig. 17. Dybbøl. Prædikestol 1605, udført
af Hinrich Ringerinck, Flensborg, storfelt (p.
Orgel 1923, udført af »A. C. Zacha2217).
riassen, Orgelbygger, Aarhus«, med to
manualer, 13 stemmer og pedal; 1960 forsynet med nye stemmer. Orgelfaçaden,
der stammer fra 1752 og svarer til Højer (Tønder amt p. 1042), Broager og
Nybøl (Nybøl hrd.), har polygonalt midttårn og spidsvinklede sidetårne, hvor
imellem lodrette felter med småpiber; gennembrudte akantusblade kroner tår
nene og er anbragt over og under piberne; nyere hængestykke med gennem
brudte bogstaver: Lovsynger Herren. 1752 maledes orglet af maler Wette6; nu
gråt og hvidt med forgyldning.
†Orgler. En meddelelse29 om et 1592 anskaffet orgel med seks stemmer sav
ner hjemmel i de bevarede kilder. 1752 byggedes et orgel af orgelbygger Busch,
Itzehoe6; det må indtil skibets udvidelse 1790 have stået på et †vestpulpitur i
det gamle skib, hvor en et par meter lang udlapning af femte bjælke fra vest
viser, at orglet da var anbragt højere. Det flyttedes 1790/91 af orgelbygger
Angel. Under treårskrigen blev det »aldeles ødelagt« af tyske soldater, og et
nyt anskaffedes 1852, udført af orgelbygger Ohrt6. Under krigen 1864 led også
det skade, således at kirken atter fik et nyt 186610.
Pengeblok 30 (fig. 18) 1746, med udsavet rygskjold. To ældre og en nyere lås,
ny pengetragt. Bånd og låg gråblåt, det øvrige gråmalet, rygskjoldet gråt med
blåt midtfelt, hvorpå forgyldt, nymalet kursiv: »Glemmer ikke at gøre vel« etc.
Hebr. 13,16. »Anno 1746«. Ved tårnrummets nordvæg.
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†Klingpung var i brug 1848, da sølvklokken blev
stjålet af tyske soldater under deres indkvartering i
kirken31.
Maleri af pastor Henrik Clausen (1865—1902), i ornat,
signeret: Dora Arnd. Rasemid(?). Kiel 1905. Sort, pro
fileret ramme. På tårnrummets nordvæg, flankeret af to
portrætfotografier
af
sognepræsterne
Kr.
Karstensen
(1839—48 og 1849—57) og Fr. R. Chr. Bülow (1858—64).
Et †portrætmaleri 1609 af præsten Jens Lund († 1640),
malet på træ og med en latinsk indskrift ved hans vå
ben: »1609, hans alders 37. og embedes 13. år«, og på
bagsiden, ligeledes på latin: »J. L. i Dutbul lod det lave
af mig Johannes Fabricius Sønderborg«32. I pastor Karstensens tid uden ramme, forsvundet under tyskernes
indkvartering 1848—496.
Klokker. 1—2) Støbt 1890 af J. J. Radler og sønner
i Hildesheim.
†Klokker. 1) 16736. 2) 1771, støbt af Johann David
Kriesche, Eckernförde, med indskriften: »Kommt zum
Beten, kommt zum Singen, wenn Ihr meinen Klang hört
klingen«; mindre end nr. 3. 3) 1782, støbt af Johann Da
vid Kriesche, Lübeck, med indskriften: »Soli deo gloria.
Sobald Ihr höret meinen Klang, beredet Euch zum Kir
chengang. Liebet Gottes Wort und Luthers Lehr! Lebt
fromm! Gebt Gott allein die Ehr«18. — †Messeklokke,
se p. 2215.
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Fig. 18. Dybbøl. Penge
blok 1746 (p. 2218).

GRAVMINDER
Mindetavle 194033, med malet indskrift under våben holdt af vildmænd, over
medlemmer af den Reventlowske familie bisat i kapellet. På korets østvæg mod
nord.
Lyseskjolde, to ens sortmalede, med gul skriveskrift og foroven afdødes gulmalede våbenskjold, med 14 kugler på blå bund og nederst gulmalet ornament.
Frederik Rubek Henrik v. Bülow, generallieutenant, storkors af Dannebrog og
den franske æreslegion, dannebrogsmand, f. 4. febr. 1791, d. 16. juni 1858. Joh.
4, 16. Ved begravelsen anbragt på alterlysene34. (Sml. kirkegårdsmonument
p. 2223). På loftet.
Gravsten. 1) O. 1595. Hans Andersen fra By[geskov], 1536 viet til præst i
Kbh., »da han fra svenskekrigen, hvor han blev angrebet af »pest« og efter at
have opgivet sit embede som feltpræst i det samme 3die år var vendt sund til
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bage til fædrelandet, blev han lovmæssigt kaldet til Asbøl i 4 år«; herefter præst
i Dybbøl i ca. 24 år, død 3. maj [15]95. Endvidere hans hustru, Marina Lund
(otte sønner og een datter), »som efterlevende ægtemanden, sammen med sin
søn, faderens efterfølger, højst prisværdigt stod for husholdningen i 16 år, 2
mdr. og nogle dage«. Sat af sønnerne og datteren. Hvidgrå kalksten, 201 × 1 1 3
cm, med reliefversaler35 i to kolonner i kontureret kartouchefelt, omgivet af
religiøs indskrift og herunder to forsænkede ovaler med de afdødes våben
skjolde, hans et træ, hendes tværdelt med to opad mod højre rettede skrå
bjælker i 1. og roset i 2. felt. I stenens hjørnecirkler, øverst syndefaldet og
fødselen, nederst Kristus på korset flankeret af [Maria, hjørnet afbrudt] og
Johannes, samt opstandelsen, alt udført i forsænket, ret kraftigt relief. Syd
for alteret.
2) O. 1669 (fig. 19) med tre senere indskrifter. Den oprindelige over Matiias
Christensen, ved fyrstelig nåde møller i Sandtberg, d. 16. april 1669, og fru
Ellspe Matises, d. 19. marts 1659. Resten af indskriften, i midtfeltet, udslebet
for at give plads til de sekundære indskrifter. Levnet er et felt midt på stenen
med en vandmølle36 i en arkade, flankeret af ovaler med kartoucheskjolde
hvori de afdødes initialer, M M og E M under firblad. Rødlig kalksten, 192 × 128
cm, med reliefversaler (plattysk) i toliniet ramme langs stenens kanter, afbrudt
af hjørnecirkler med evangelisttegn. — Af de tre senere indskrifter er den ældste
indhugget med versaler øverst på stenen tværs over rammelinien og langs he
raldisk venstre side, over Neis Miler (!), d. 1721, 54 år gl. (plattysk). De to
sidste indskrifter står i midtfeltet forneden med store skønskriftsbogstaver og
kursiv over Dorothea Louisa Ringe, f. Schmidt von Hensborg, f. 18. juni 1779,
d. 18. sept. 1810, 31 år gl. (tysk). Øverst med reliefversaler, over Niels Ringe,
fhv. møller på Sandbierg mølle, f. i Magdebølle på Füen 1761, d. i Ravnskobbel
7. marts 1848. I den åbne forhals østvæg.
3) O. 1717. David Monrad, præst ved denne kirke, f. 21. juni 1663, d. 25.
marts 1717, i sit alders 53., sit embedes 24. og ægteskabs 20. år, <og hans enke
Elisabeth Monrad, f. Steenløse, »i verden« 24. aug. 1682, »i ægteskabet« 15. nov.
1697, »i himlen« <24. okt.> 17<70>, <»L□> (dvs. nogle og halvtres) år gl.; Ies.
60, 20.> Hvidgrå kalksten, 224 × 149 cm, med reliefversaler på latin, i to kolon
ner inden for stor oval, hver afbrudt af en forsænket oval med de afdødes våben,
hans et halvt hjul, og faner som hjelmtegn, hendes kranie over korslagte knog
ler, hjelmtegnet tre blomster. Den overordentlig smukt huggede sten har op
rindelig kun båret præstens indskrift, dernæst har enken ladet sin indskrift
tilføje ved en ringere stenhugger, og endelig er efter hendes død dødsdatoerne
(men ikke aldersangivelsen) indføjet med endnu ringere tal og bogstaver. Nord
for alteret, 1960 frigjort for alterskranken.
I det reventlowske gravkapel står to sandstenssarkofager og syv trækister,
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Fig. 19. Dybbøl. Gravsten over møller Matiias Christensen d. 1669 med afbildning af
den 1573 byggede Sandbjerg mølle (p. 2220).

endvidere opbevares en kisteplade fra en af de ni barnekister, der 1934 begra
vedes på kirkegården.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Sarkofager. 1) O. 1749. Vilhelmina
Augusta, prinsesse af Holsten, f. 17.
nov. 1704, d. i Kbh. 17. marts 1749.
2) O. 1750. Conrad Detlev, greve af
Reventlav, f. 23. juli 1704, d. på Born
holm 24. juli 1750. — De to sandstenssarkofager (fig. 21) er bortset fra våben
og indskrifter ens, 1) 237 × 121—112 cm
og 107 cm høj, 2) 235 × 123—113 cm,
111 cm høj, med svungne, groft pikhuggede flader og glatte bånd, profiler
og tværriflede platter, indskrifterne på
latin med fordybede versaler i fodstyk
kernes kronede rokokokartoucher. På
låget marmorskulptur: en plade med
»Inri«, krucifiksfigur (fig. 20) (korset
hugget i låget), kranie37 over korslagte
E. M. 1956
knogler samt jordsmon.
Fig.
20.
Dybbøl.
Marmorkrucifiks
fra
Conrad
Kister 38 . 1) O. 1815(?). Egetræskiste,
Detlev Reventlows sarkofag 1750 (p. 2222).
sortmalet, rigt profileret, uden navne
plade, antagelig for Conrad Georg, greve af Reventlow39, d. 1815 (jfr. kirkegårdsmonument p. 2223).
2) O. 1824. Agnes Reventlow, f. Hammerstein, f. 18. sept. 1795, d. 19. jan.
1824. Enkel fyrretræskiste, 208 × 91 cm, 71 cm høj, på udsvejet træfod. Buet
låg og kiste med fire hanke på hver langside samt to for hver ende. For enden
en oval bronzeplade, med fordybet skriveskrift (på tysk).
3) O. 1878. Arthur greve af Reventlow, f. på Sandbjerg 4. jan. 1817, d. i
Braunschweig 8. febr. 1878, kurator ved Kiels universitet; latinsk ind
skrift.
4) O. 1878. Theodor Karl Ludwig Detlev Reventlow, f. 24. dec. 1862, d. 21.
maj 1878. Tysk indskrift.
5) O. 1893. Ludwig Christian Detlev Friedrich Reventlow, f. 6. jan. 1824, d.
14. juni 1893. Tysk indskrift.
6) O. 1895. Christian greve af Reventlow, kgl. prøjsisk kaptajn i 7. badiske
infanteriregiment 142, f. 3. sept. 1857, d. 31. maj 1895. Tysk indskrift.
7) O. 1902. Georgine grevinde af Reventlow, f. von Ahlefeldt, f. 5. april 1828,
på Saxtorff, d. 7. juni 1902. Tysk indskrift.
Kisteplade o. 1867. Liane Clara Julia komtesse Reventlow, f. 22. jan. 1867,
d. 12. febr. 1867.
Ifølge kirkeregnskaberne18 var fire †egetræskister indeholdende børn af grev

179

2223

DYBBØL KIRKE

E. M. 1956

Fig. 21. Dybbøl. Vilhelmina Augusta Reventlows sarkofag o. 1749 (p. 2222).

Conrad Detlev Reventlow og Vilhelmina Augusta (sarkofager nr. 2 og 1) bragt
til Dybbøl kirke fra Brahe-Trolleborg 20. maj 1751.
Kirkegårdsmonumenter. Fra treårskrigen findes fire mindesmærker over tyske
soldater samt en granitstele40 over »Generallieutenant F. R. H. Bülow Seierherren i Slaget ved Fredericia hvor taknemmelige Medborgere reiste ham et
Hædersminde«; f. i Nustrup ved Gram 4. febr. 1791, d. på Sandberg i Sundeved
16. juni 1858. (Sml. lyseskjolde). I nordvesthjørnet.
Granitstele rejst 1863 over Conrad Georg greve af Reventlov, kommandør i
den danske marine, f. i Kbh. 1749, d. på Sandbjerg 181541. Syd for koret.
Fra krigen 186442 findes en granitobelisk over »25 tappre danske Soldater som
faldt for Konge og Fædreland den 17. Marts 1864«, samt to granitsten over
danske og tyske soldater og to støbejernskors over faldne tyske soldater.
Mindesten efter tegning af J. Th. Skovgaard43, rejst 1922 over sognets faldne
i krigen 1914—18.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Sønderborg provstearkiv (før 1879): Kirkesager ordnet sognevis. 1735—
1878. Adsbøl-Dybbøl. —1851—78. Visitationsprotokol for Dybbøl. — Sønderborg provste
arkiv (efter 1879): 1879—1919. Sager angående de enkelte sogne. Dybbøl og Egen. —
RA. Glücksborg. E. Kirke og skole: 86. 1604—1765. Sager vedr. kirke, præster m. m. i
Adsbøl, Dybbøl, Nybøl. — Se i øvrigt arkivalier for Sønderborg provsti i almindelighed
p. 2051 f. — Liber daticus 1849 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). —
141*
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Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, E. Lind 1936 og 1960 (genrestau
rering af kalkmalerier 1936 og 1959), J. Raben brev af 4. marls 1939 (*alterbordplade),
P. Kr. Andersen 1933, 1939, 1953 og 1954 (undersøgelse af inventar), 1958 og 1959
(istandsættelse af altertavle, loftsbjælker i kor samt øvrigt inventar) og Mogens Larsen
1953 (undersøgelse af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Erik Skov 1956
(prædikestol), Elna Moller og Erik Moltke 1956 og 1960 og Vibeke Michelsen 1960.
Tegninger af kirken: H. N. A. Jensen, fra 1830’rne el. —40’rne, i Schlesw.-Holst. Lan
desbibliothek, Kiel; — af ukendt, i »Illustrierte Zeitung« 29. dec. 1849. — L. A. Winstrup:
opmålinger
og
restaureringsudkast
1861,
i
RA.
Kortsamlingen.
Krigsministeriets
aflevering, mappe 26, slesvigske kirker.
Kirkeinventarium for Dybbøl Menighed, Aabenraa 1862. — Haupt II, 397 f. — Dyb
bøl Sogn i Krigsaarene 1848—50. Optegnelser af Pastor K. Karstensen. Meddelte af
Louis Bobé, i SJyAarb. 1902, p. 241—263. — J. Raben: Fra Dybbøl Sogn, i Fra Als og
Sundeved, hefte XVI, 1940, p. 18 ff. — H. O. C. Bang, i Den nordslesvigske Kirke II,
321. — P. Kr. Andersen: Fra Dybbøl Kirke, i »Flensborg Avis« 2. okt. 1959.
1
Den hos Haupt refererede antagelse, stammende fra J. Chr. Gude: Bericht von der
Halbinsel Sundewitt, Flensburg u. Leipzig 1788 p. 74, at koret skulde være bygget om
2
kring
1401,
har
ingen
holdepunkter,
jfr.
bygningsbeskrivelsen.
Cathedraticumafgifterne for kirkerne under Slesvig stift findes i Quellensammlung VI, 260 og 277, oplys
ninger om forholdene i nyere tid i Wolf Christian Matthiä: Beschreibung der Kirchen
verfassung
in
den
Herzogthümern
Schleswig
und
Holstein
II.
Flensburg
und
Leipzig
1786, Jensen: Statistik samt Trap: Slesvig, til disse værker såvelsom til M. Mackeprangs
indledning til »Danmarks Kirker«, Sønderjylland (Haderslev amt p. 31 ff.) henvises een
gang for alle. 3 Louis Bobé, Gustav Graae og Fr. Jü rgensen West: Danske Len. 1916,
p. 123. 4 Dybbøl Sogn p. 242, 250 og 261. 5 J. nr. 195/58 (NM) og fundprotokol 2600.
6
Liber daticus 1849 ff. 7 Målene er taget på koret, efter at hvidtelagene var fjernet
et par steder; der kan derfor optræde andre stenmål. 8 RA. Kortsamlingen. Krigs
ministeriets aflevering, mappe 26, slesvigske kirker. 9 Ved H. N. A. Jensen, i Schlesw.10
Holst.
Landesbibliothek,
Kiel.
Sønderborg
provstearkiv
(før
1879);
1851—78.
Visitationsprotokol etc. 11 På det underste kalklag fremkom »en del forunderlige, fiskelignende figurer« (note 6), måske noget af rankerne. 12 R. Haupt: Jahresbericht 1897/98,
p. 11, nr. 2496. 13 Fundet som trappesten ved et udhus ved Dybbøl Lide, se J. Raben:
Fra Dybbøl Sogn, p. 20 f. med tegning; jfr. brev af 4. marts 1939 fra samme (i NM).
14
Kunstdenkm. Stadt Flensburg, p. 218. 15 Se J. Raben p. 19 f. 16 Pastor Kar
stensen skriver om ødelæggelserne 1849 (Dybbøl Sogn p. 251): »Særdeles efter Affæren
den 17. Mai, Christi Himmelfartsdag, sporede man Vandalisme i Kirken. Orgelet blev
aldeles ødelagt, Alterbordet sad man og flikkede Sko paa, Maleriet i Alterbladet blev
udskaaret
og
stjaalet,
Moses,
Christus
Figurerne
bleve
lemlæstede,
flere
Stolestader
bleve ødelagte og Dørene i Aflukket bag Alteret borttagne og rimeligvis brændte. Kir
ken har i denne Tid bogstavelig talt mere været lig en Røverkule end et Bedehuus!«
17
Ifølge restaureringsindberetn. 1958 findes følgende indskrifter på altertavlen: På fod
stykket til den stående engel på gesimsens nordre ende: »Fr. Clausen Wolf Maler 5.
Septembr. 1905.« På fodstykket til engelen mod syd: »1905 die ganze Kirche von Fr.
Clausen gem. Maler.« På ryggen af samme engel: »Fr. Clausen Malergehü lfe d. 4. Septembr.
18
1905«.
Sønderborg
provstearkiv
(før
1879):
kirkesager
ordnet
sognevis.
1735—
1878 etc. 19 Mester fra 1704, men 1725 tiltrådt som udenbys mester ved det lybske
lav. (E. Hintze: Die deutschen Zinngiesser und ihre Marken, III, nr. 514; her dog 1704mærket). 20 »Daabsklæderne holdes af Præsten i 3 Sæt til 1 Rdl., 4 Mk. og 2 Mk. Dyb
bøllerne ere pligtige til at afbenytte dem, hvorimod Ragebøllerne og Parcellisterne ikke
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ere pligtige til at afbenytte dem« (trykt kirkeinventarium). 21 Ifølge P. Kr. Andersens
indberetn. 1959 var der i figurens skulder foran et par huller, der var brændt i kanterne.
22
Eggebek, Munkbrarup; Kunstdenkm. Kr. Flensburg, p. 105 og 238. 23 En drejet,
pæreformet hængekugle ses endnu på fot. fra 1910 (NM). 24 Ifølge tegningen 1864
(fig.
5)
var
prædikestolen
rykket
halvt
ud
foran
korbuen
med
opgangspanelet
langs
25
26
triumfvæggen.
Rekonstrueret
efter
tegningen
fig.
5.
Indv.
i
stolen
malet:
I
aarene 1956—1959 istandsattes Dybbøl kirke. Kirkens inventar og loftets bjælker istand
27
sattes
under
Nationalmuseet
ved
Peter
Kr.
Andersen.
SJyAarb.
1902,
p.
261.
28
1736: »In alten Zeiten besuchten die Kirchspielleute den Beichtstuhl alle Sonntag
Morgen, nun aber ungefehr in 16 Jahren hatten wir uns den Sonntag vorhero bey dem
Priester
anmelden
müssen,
und
haben
jeder
ander
Sonnabend
zur
Beichte
gegangen
und am Sonntage wie gewöhnlich zum heil Abendmahl«. 29 Raben p. 31 (muligvis
forveksling med Broager). 30 Ifølge rgsk. (note 18) lavet af en smed i Bov. 31 SJyAarb.
1902, p. 242. 32 O. H. Moller: Nachricht von der Kirche zu St. Johannis in Flensburg,
Flensburg 1762, p. 56 anm. 5. 33 Udført af maleren og billedhuggeren Victor Kvederis
(Raben p. 36 f.). 34 Raben p. 40. 35 Den slidte indskrift suppleret efter pastor Kar
36
stensens
optegnelser.
Forestiller
Sandbjerg
mølle
bygget
1573
af
hertug
Hans.
(Anders Jespersen: Gangtøjet i Vandmøller, Virum 1953, p. 10). 37 Det ene kranie
38
forsvundet
under
restaureringen.
Indskrifterne
venligst
kontrolleret
og
fundet
i
overensstemmelse med kirkebogen af sognepræst H. O. C. Bang; enkelte data stemmer
ikke med Stamtavler over danske Adelsslægter. 39 Ifølge Claus Duus: Top. – hist.
Darstellung der Halbinsel Sundewitt, Schleswig 1836, p. 94; jfr. Raben p. 37. 40 Kri
gergrave p. 58 f.; jfr. Raben p. 39 f. 41 Chr. Hanssen: Reventlowerne paa Sandbjerg,
i SJyAarb. 1928, p. 284 f. 42 Krigergrave p. 112. 43 Raben p. 40 f.

Fig. 22. Dybbøl. Korforlængelsens gavl, 1586.
Skitse ca. 1:300 (p. 2207).

Fig. 1. Sottrup. Kirkegården med de faldnes grave efter begravelsesdagen 16. april 1849. Efter
»Erinnerungen an Schleswig. Skizzen aus dem Album eines sächsischen Offiziers (des Herrn Majors
von Brück von 3ten kgl. Sächsischen Linien Infanterie Regiments)«. Dresden 1850. Litograferet af
C. W. Arldt.
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m kirkens forhold i middelalderen vides kun, at cathedraticumafgiften udgjorde 24
skilling lybsk (jfr. p. 2224, note 2). Kirkens værnehelgen kendes ikke. 1532 synes
kongen at have udøvet kaldsretten1. 1544—1564 var kirken kongelig, men tilfaldt sidst
nævnte år hertug Hans den Yngre, efter hvis død 1622 den var omstridt, men 25. nov.
1624 tilkendtes den hertug Philip af Glücksborg2 (sml. Asbøl, Åbenrå amt p. 1906). Fra
1779
var
kirken
atter
kongelig,
og
i
1800-tallet
besattes
kaldet
umiddelbart
gennem
tyske kancelli.
Om skader under svenskekrigene, se †kirkegårdsportaler (p. 2227) og †kalke (p. 2237).
Under krigen 1864 interneredes en del af beboerne i kirken3.
Ifølge et sagn* rådede en gammel mand indbyggerne i Sottrup og Snogbæk til at op
føre kirken midt mellem byerne på banken Abildgårdsbjerg. Men alt, hvad man byg
gede om dagen, nedreves om natten og førtes til en banke i den vestre ende af Sottrup
by. I en drøm fik den gamle mand det råd at grave på Abildgårdsbjerg, og hvor man
havde planlagt alterets plads, fandt man liget af en ung pige. Ved denne opdagelse und
gik man at bygge på et vanhelligt sted.
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Fig. 2. Sottrup. Plan 1:300. Målt af El. M. 1957.

Kirken ligger højt og frit ved Vester-Sottrup by og sydvestligt i sognet.
Kirkegården er udvidet mod nord (1884)5, vest og øst. Kirkegårdsdiget, 1672
kaldet ringmuren og 1713 »Gottes-Acker«-mur6, er omsat af fortrinsvis kløvet
kamp, antagelig 1831ff.7; langs indersiden i øst, nord og vest er der to rækker
kandelaber-lind, i syd kun een række. I øst og vest er der køreport flankeret af
fodgængerindgange, alle med jerngitterlåger (spydod) mellem granitstolper.
Disse porte har afløst indgange med murede piller og trælåger8; 1790 fik murer,
tømrer og smed betaling for den nye, vestre port, der var opsat af tegl7. 1663
oplyses det, at kirkegårdens porte og jernlåger blev brændt og bortført i krigs
tider9 (sml. †alter- og tinkalke).
En † kirkerist, antagelig i vestporten, blev repareret 17396.
En † gabestok, »Schandpfahl«, nævnes 180710.
Et fritstående † klokkehus opført 1666, af egetræ, med bræddebeklædning og
spåntag, på kirkegårdens sydvestre del (sml. fig. 1) blev 1863 solgt til ned
brydning for 96 rdl.11. Det blev bygget, fordi »den høje spids« (tårnspiret) var
blevet så svag, at det var forbundet med stor fare at ringe med den store
klokke, og den anden klokke stod ubrugt i kirken, da den ikke kunde hænge i
tårnet. Til klokkehusets opførelse havde hertuginde Sibylla Ursula skænket 60
mk. 1664 hentedes egetræerne, som tømrerne Jacob og Assmus kantede og tilhuggede; to år senere blev bygningen rejst og klokkerne overflyttet, mens
tagets spånbeklædning først udførtes 1668—696.
Kirken består af romansk kor (med † apsis) og skib, sengotisk korforlængelse
og tårn, trappehus og sakristi fra 1862. Et par våbenhuse og et sakristi er for
svundne. Orienteringen har lille afvigelse til nord.
Den romanske bygning er opført af rå kamp med hjørnekvadre på en rundstavprofileret granitsokkel (p. 2202 fig. 1), hvorover der er et enkelt skifte
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granitkvadre; dette materiale synes også at være anvendt til norddøren, mens
den øvre fjerdedel af skibets nordmur med vinduer er af munkesten. Sokkel
kvadre og andre krumhugne kvadre fra den nedrevne †apsis er genanvendt
under korforlængelsen. På skibets sydøsthjørne har sokkelstenen en hjørne
knop, som muligvis forestiller et hoved. Korets østhjørner spores, det nordre
helt op, det søndre kun forneden, og det samme gælder skibets norddør. Den
nu helt forsvundne syddør var tilsyneladende intakt endnu 186112, da man
indrettede våbenhusets loftshøjde således, at »Buen over den gamle Kirkedør
kan blive synlig«; at dømme efter de dengang udførte tegninger var døren for
synet med flere udvendige false, kragbånd og rundbuede stik om et tympanon
felt13. Kun to vinduer, i skibets nordmur, er bevaret; de står som indvendige
nicher og måler her 155 × ca. 95 cm, højde over gulv 290 cm; ydermålene er
140 × ca. 78 cm. Skibets romanske murhøjde (over sokkel) er ca. 480 cm. —
Alle taggavle er fjernet.
Tilføjelser og ændringer. Det middelalderlige, spirprydede tårn, der antagelig
stammer fra 1400’rne, har på grund af kirkens høje beliggenhed været hjem
søgt af lynild adskillige gange (sml. mindetavler p. 2240); det nuværende,
smukke spir er det tredie i rækken siden 1625, og det vidner om en sejg kon
servatisme i sognet, at man stadig fastholder så højt et tårnspir. Også murene,
af munkesten, er stærkt præget af de omfattende istandsættelser; efter sidste
lynbrand 1860 blev de forhøjet med et stokværk. De svære støttepiller omkring
tårnets sydvesthjørne er antagelig opført 1650 (jernankre) som et sidste forsøg
på at bevare klokkerne i tårnet, hvilket dog ikke lykkedes (sml. †klokkehus p.
2227). — Tårnrummet, som i ny tid er indrettet til våbenhus (sml. †våbenhus
p. 2230) og forsynet med vestindgang, åbner sig mod skibet med en spidsbuet
arkade gennem skibets vestmur, som blev helt fornyet ved tårnets opførelse;
arkaden har et ni cm højt kragbånd af tegl, med to rundstave. I sydmuren
har der været et meget stort, spidsbuet vindue, som blev tilmuret ved den
søndre støttepilles opførelse. Rummets samtidige krydshvælv har vederlag i
murene, halvstensribber og markering af ribbekrydset svarende til skibet.
Trappen i nordvesthjørnet, som 1862 blev erstattet af en udvendig sydtrappe,
var tilgængelig fra tårnrummet; den må have udmundet i mellemstokværket,
der 1862 blev slået sammen med det tidligere klokkestokværk til et højt mellemstokværk. I vestsiden af det gamle mellemstokværk og i nordsidens vestre
del spores en fladbuet (lys)åbning, og i det gamle klokkestokværks østside,
søndre del, spores en rundbuet, der formentlig er et glamhul, selv om det i
restaureringsforslaget 186112 antydes, at stokværket ikke har glamhuller. Det
nuværende, høje klokkestokværk og det skiferklædte spir stammer som nævnt
fra istandsættelsen 1862 efter lynbranden 1860 (L. A. Winstrup); spiret har
samme hovedform som det ældre (sml. fig. 5), selv om det er noget lavere,
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men sammenlagt har murværk og spir samme højde som før 1860 (sml. de små
skitser nederst fig. 5). Tårnrummets to nuværende vinduer og det polygonale
trappehus mellem sydsidens støttepiller stammer ligeledes fra 1862. Dette års
tal samt 1650 (sml. foran) og 1686 er gengivet i jernankre på tårnets syd- og
vestmur. Sidstnævnte år gennemgik tårnet en grundig istandsættelse6, der for
mentlig har været i nogen grad forgæves, eftersom tårnet næste år blev ramt
af et lyn, som fremkaldte en stor revne i vest (mindetavle p. 2240). Det spån-
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klædte †spir (fig. 1), der brændte ved
lynnedslaget 1860, var opført efter lyn
branden 1625 og af tømmer, som hertug
Philip Ernst skænkede. Også det 1625
nedbrændte †spir må have været ret
højt, eftersom syv fag af kirkens tag be
skadigedes ved dets fald.
Korforlængelsen, fra o. 1475—1500, er
af munkesten i munkeskifte, og dens
længde må omtrent svare til den for
svundne apsides fremspring. Forlængel
sens flankemure har foroven en svagt ud
E. L. 1941
kraget
trappefrise, og dens gavl udmær
Fig. 4. Sottrup. Korforlængelsens gavl (p. 2230).
ker sig ved en smuk og for disse egne
usædvanlig rig blændingsdekoration, der udfylder fladen fra vinduesunderkant
og opefter (fig. 4). Ved en i øvrigt nænsom istandsættelse 186212 blev et yngre,
retkantet
trævindue
erstattet
med
det
nuværende,
spidsbuede
jernvindue,
men oprindelig har vinduet tilsyneladende været noget bredere og fladbuet.
Også i nord og syd er der spor efter fladbuede vinduer, og et sådant blev ved
forlængelsens opførelse indsat i det romanske kors sydmur. Indvendig i gav
lens nordre del ses en tilmuret fladbue i spidsbuet spejl, muligvis en tilmuret
præstedør, og i gavlens søndre del en senere brudt og nu tilmuret dør til et
†sakristi (se ndf.).
Hvælvene i kor og skib må være opført i umiddelbar fortsættelse af korets
forlængelse. De hviler på klumpede konsoller (fig. 7) eller falsede vægpiller
og helstens skjoldbuer; korets gjordbue er halvsten bred, skibets helsten og alle
ribber er retkantede, i koret 9 cm brede, i skibet 12; antallet af ribber varierer
fra fire til otte, og bortset fra korets østhvælv er ribbekrydsene markeret med
et lille stukrelief, i korets vestfag et skjold med bomærke, i skibets tre fag en
otteoddet stjerne; ingen overribber. — Den spidse korbue med kragbånd af et
retkantet skifte er antagelig samtidig med hvælvslagningen.
Sakristiet (med senere udskilt fyrrum) på korets nordside er opført 1862
(L. A. Winstrup)12. Det afløste et lille, afvalmet †sakristi, som efter 179810
opførtes ved søndre del af korforlængelsens gavl (sml. fig. 5), der blev brudt
af den nævnte dør (se ovfr.).
†Våbenhuse. 1687 betaltes der for opsyn med »Gebew das Vorhaus der
Kirche«6, antagelig det brøstfældige †våbenhus, som 1725 besigtigedes af en
Sønderborg murmester, og som derefter blev istandsat og forsynet med jernankerårstallet 17256 (sml. fig. 1). Det afløstes 1862 af en †nybygning (sml. fig.
5), som nu er nedrevet10.
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Fig. 5. Sottrup. L. A. Winstrups tegning 1861. RA.

Tagværker. Spirkonstruktionen og sakristiets tagværk er fra 1862, de øvrige
fra 1957, da de oprindelige egetagværker fjernedes. Skibets indtil 40 cm høje
bjælker af halvtømmer var kæmmet over 38—60 cm brede fodremme med høj
kam og fals for sugfjæl; spærene havde lange, indtappede skråstivere og et
hanebånd i hvert fag. Ved hvælvslagningen var bjælkerne skåret bort og hvert
fag forsynet med påbladede Andreaskors. Korets ældste tagværk var antagelig
udskiftet ved korforlængelsens opførelse; thi hele det forlængede kor synes at
have haft gotisk tagværk af langt ringere egetømmer end skibets. Begge tag
værker var senere stærkt supplerede og omsatte14.
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel; kor og skib har blytag, sakristiet
tegl og spiret skifer. Gulvene i stolestaderne er af træ, i tårnets vestre halvdel
af sorte og gule fliser, formentlig fra 18448, og ellers af kulørte fliser i stort
mønster, muligvis fra 1862, da L. A. Winstrup gennemførte omfattende arbej
der, som er nævnt i det foregående. Alle åbne vinduer er spidsbuede og ommuret
185312, da de gotiserende støbejernsstel indsattes. Korets to sydvinduer havde
indtil 1939 kulørte glasmalerier, som udskiftedes med blyindfattede ruder ved
kalkmaleriernes istandsættelse.
†Solare. 1) 1702, leveret af Anton Günther Frese15 (sml. Ullerup altertavle).
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Fig. 6—7. Sottrup. Kalkmalerier. 6, detalje fra korets østhvælv (p. 2232).
7, hvælvkonsol i korets nordside (p. 2233).

2) 1838/39, leveret af Lorenzen8, formentlig det som 1849 sad i våbenhusets
gavl (sml. fig. 1).
Vindfløjen med vejrhane over kugle, på tårnspiret, er sikkert anskaffet 186210.
†Vindfløje. 1) 1625, med forgyldt knop og fløj, skænket af hertug Philip Ernst
(sml. mindetavle p. 2240). 2) 1699, med kobberhane og kugle, repareret 17236.
3) 1839, med hane og kugle8. Alle på tårnspiret.

KALKMALERIER
På korets hvælv og vægge fremkom 1934 spor af en kalkmalet dekoration,
hvoraf hvælvets og korbuens afdækkedes og restaureredes 1941, mens under
laget for væggenes udmaling var så ødelagt, at malerierne her overkalkedes.
Ved reparation fremkom endvidere to indvielseskors på skibets nordvæg samt
på slutstenen i skibets vesthvælv et bomærkeskjold svarende til det i korets
vesthvælv.
Kalkmalerierne, fra 1500—1525, er af samme mester, som har udført en
række arbejder i Åbenrå og Sønderborg amter, bl.a. i nabokirken Broager
(Nybøl hrd.). Dekorationen består af rankeværk med store kolbeblomster (fig. 6),
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Fig. 8. Sottrup. Indre, set mod vest.
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småfrugter, vrængemasker og enkelte fugle. Østhvælvets slutsten er i pudsen
formet som en stjerne, mens vesthvælvets bærer malerens bomærke; midt i
dette hvælvs fire kapper lindes de fire evangelisttegn, i nord ørnen, i øst englen,
i syd løven og i vest oksen.
Ribberne har røde, gule og grå bånd vekslende med hvide, mens rankeværket
er grønt med sorte konturer (fig. 7); af farver er i øvrigt anvendt mørk og lys
okker, sort, dodenkop, mønje og cinnober samt den sjældent forekommende blå
farve, som genfindes i Broager.
På nordre korbuevange afdækkedes desuden konturerne af to ca. 35 cm høje
figurer, en let skrævende kriger med en kvinde ved sin side, alt omgivet af en
10 cm bred ramme, hvis øvre kant løb langs kragstenen. Ingen farver var syn
lige, blot »Figurernes Omrids og Flader saavel som Rammens stod afrevne som
en graa, sandet Flade« (indberetn.). Hvidtebunden uden om figurerne var der
imod velbevaret. Det er muligvis resterne af et aftrukket maleri eller aftrykket
af en reliefformet dekoration, i hvilken hvidtebunden har dannet den synlige
baggrund.
Ved restaureringen fremkom endvidere bag alteret på østhvælvets østkapper
en senere, sort begravelseskalkning samt oven på et par hvidtelag et groft
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malet, blåt draperi med en bred orange skillelinie mellem draperiet og den
blåkalkede væg; antagelig overkalket 1863, da man ifølge regnskaberne ønskede
det fjernet11.
INVENTAR
Kirken præges, trods en restaurering og delvis fornyelse af inventaret 1890 ff.
skranke?, stolestader og pulpitur), af sit barokke inventar, altertavlen fra 1783,
fikset, skænket 1696, og Flensborg-billedskæreren, Claus Gabriels prædikestol fra 1642.

(alter
kruci

Alterbordet, der er muret og hult, opførtes 1783 og blev ved denne lejlighed
rykket to fod mod øst for at give plads til en knælebænk10. Det dækkes af et
samtidigt, glat fyldingspanel, hvis hjørnelisener med kraftige akantusblade
stammer fra 1703 (se ndf.). I fyldinger til nord og syd er der udsavede orna
menter, skematisk guirlande, hjerte og klokkeblomst, i forsidens fyldinger to
vers med moderne fraktur: »Her knæle for Guds Alter Fod« etc. og »Iesu! lad
mig aldrig gaae/ Fra dette Bord« etc.
†Alter klæder. Ifølge inventariet 1668 var alterklædet af broget atlask. Det
afløstes 1701 af et grønt, af »plys«, købt i Sønderborg; 1749 købtes for 50 mk.
14 alen ægte »ponco Engl. Plüs« til et klæde6. Et andet var 1784 syet af jomfru
Maria M. Wieden, Sottrup16.
Altertavlen 17 fra 1783 er udført af snedker Christensen, Sottrup, med anven
delse af dele fra den tidligere, af Peter Petersen forfærdigede tavle fra 1703 (se
ndf.). Ifølge regnskaberne 1781ff.10 og de bevarede licitationsbetingelser fra
178218 var den daværende altertavle så medtaget af svamp og orm, at den
måtte nedbrydes og erstattes af en ny, dog således at »tavlen« (dvs. storfeltet)
og de to piller fra det gamle alter genanvendtes. Der ønskedes på begge sider
og foroven nye ornamenter af frisk egetræ, hvortil en tegning (»ein Riss«) skulde
afleveres. Snedkerens ved regnskaberne liggende arbejdstegning, der til dels er
udført på grundlag af et ham udleveret kobberstik af I. G. Koenig, er kun delvis
i overensstemmelse med det endelige resultat, idet der har været mulighed for
at anvende flere af de oprindelige dele end beregnet, først og fremmest de stor
barokke akantusblade, der er lagt på pilastre og gesimser, opsat som vinger for
topstykket m.m. — I den nye tavles storstykke indgår den gamles storfelt,
der flankeres af korintiske pilastre med pålagte akantusbladranker, samt af
de gamle, glatte trekvartsøjler, der af rammeværket er skudt frem i planet;
her udenfor står bladsmykkede snosøjler i plan med storfeltet. De smalle
rokoko-storvinger er smykket med akantusblade og klokkeblomster. Posta
mentfeltet er tredelt og har flade fremspring for pilastrene, større for storsøj
lerne. De sidstes barnehoveder (fig. 10) hidrører fra den gamle tavle. Over stor
feltet skyder gesimsen sig i en bue op i topfeltet, der flankeres af glatte, korin
tiske søjler på frie postamenter; topstykket består af en gennembrudt oval
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Fig. 9. Sottrup. Indre, set mod øst.

med Helligåndsdue i stråler, omgivet af gitter- og rocailleværk. Ud for søjlerne
står gitterværkspostamenter med vaser. I museet på Sønderborg slot opbevares
en lille *engel, (nu uden lidelsesredskab) fra kirken. Den er af værkstedets van
lige type og kan have haft plads i den gamle altertavles løvværk (mus. nr. II, 43).
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Rammeværket står nu stafferet med
hvidt og bronzering. Herunder ligger de
oprindelige farver, om hvilke en malet
indskrift bag på postamentfeltets nad
vermaleri oplyser: »Ao. 1784 ist diesen (!)
Altar gantz vom Neuen gemahlt und
aus-staviret worden, von Ies Iessen aus
Apenrade d. 3. Septembris«. Herfor fik
Jessen 90 rdl. Ifølge licitationsbetingel
serne skulde »Die Verziehrunge verguldet
werden, die Pfeiler mit Farben marmorirt und die Tafel mit der Kreuzigung
Christi nach dem angelegten Kupfer, fein
und sauber gemahlt«. Det udleverede
kobberstik af N. J. Rolffsen anvendtes
imidlertid ikke som forlæg af Jessen,
der i stedet malede opstandelsen i stor
feltet, himmelfarten i topfeltet samt på
den midterste af de tre blyplader i po
stamentfeltet, nadveren, efter et af ham
E. M. 1957
Fig. 10. Sottrup. Hoved fra † altertavle 1703,
hyppigt anvendt forlæg (jfr. bl.a. Varudført af Peter Petersen, Tønder (p. 2236).
næs, Åbenrå amt p. 1899). På de flan
kerende plader står med moderne fraktur på sort bund: »Tager hen, æder, det
er mit Legeme« og »Drikker alle deraf, det er mit Blod«.
†Altertavle 1703, udført af billedhugger Peter Petersen, Tønder; for billed
hugger- og snedkerarbejde betaltes 400 mk.; Christen smed i Sottrup fik 16
mk. for de tilhørende jernarbejder. Tavlen stafferedes af en maler i Tønder
for 200 mk.6. — Sml. værkstedets bevarede landsbykirke-altertavler i Rømø
(Tønder amt. p. 1424) og Uge (Åbenrå amt p. 1848). — Tavlen var 1781 så
ødelagt af fugt og orm — topstykket og »fløjene« bl.a. ganske løstsiddende – at man besluttede helt
10) benyttes til udførelsen af den nye altertavle10 (sml. ovfr.).
Altersølv. Kalk (fig. 12) købt 1665 for 103 mk. 2 sk.6, sikkert hos guldsmed
Hinrich Mathiesen, Flensborg (sml. bl.a. Holbøl, Åbenrå amt p. 2018). Den
er sammensat af dele fra forskellige tider; ældst, fra slutningen af 1500’rne, er
knoppen og det sekskantede skaft med graverede blade samt muligvis de påloddede blade, der formidler overgangen fra skaftet til henholdsvis foden og
det renæssanceagtige bæger. Foden, sikkert fra 1665, er af vanlig barokform,
med påloddet, støbt krucifiks; på fodpladen mestermærke, HM i oval, sikkert
for ovennævnte. 20 cm høj. Samtidig disk med samme mestermærke som kal-
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ken; på randen graveret cirkelkors, krydsskraveret i de to diagonaltstillede cirkeludsnit. 15,6 cm i tvm.
Oblatæske og vinkande 1906, af plet,
fra F. W. Jul. Assmann, Berlin.
Sygekalke. 1) Muligvis identisk med
den kalk, for hvilken der 1735 betaltes
til »Gold-Arbeiter« Hinrich Jacobsen,
Flensborg6. Den har bred, tunget fod
plade og tilsvarende fod i eet, omvendt
balusterformet knop med enkelte lod
rette riller og ret stort bæger. 11,4
cm høj. På foden graveret skriveskrift:
»Satrup Kirche«. 2) O. 1850, med cir
kulær fod, indknebne skaftled og buget
bæger. På foden graveret skriveskrift:
»Satrup Kirke i Sundeved«. 10,5 cm høj.
Under bunden fastgjort en disk. Både
kalk og disk bærer mesterstemplet C K
i oval, muligvis Københavns bystempel
V. M. 1958
Fig. 11. Sottrup. *Døbefont 1843, i museet på
samt måske guardeinstempel for P. R.
Sønderborg slot (p. 2238).
Hinnerup (1840—63; Bøje p. 14). —
1657 betaltes 1 mk. 8 sk. for at få lavet en †tinkalk, to †diske og en †vinfla
ske 6 . En †alterkalk og nogle †tinkalke blev ifølge regnskabet for 1663 stjålet
»in dem vorigen Kriegswesen«9.
Alterstager. 1) Sengotiske, med let konisk skaft, der nederst har lille afsæt;
knoppen er en rundstav ledsaget af to false, fod- og lyseskål forskelligt formet.
Højde 32 cm. Spor efter tre ben. 2) (Fig. 13) købt 1692 for 18 mk. 8 sk.6. Højde
33 cm. — †Trælysestager til begravelser anskaffedes 1679 for 1 mk.6.
†Røgelsekar omtalt i inventarierne 16686 og 179619.
†Messehagel af rødt, »glat« fløjl og med et krucifiks, nævnt i inventariet 16686.
†Messeklokke brugtes ifølge inventariet 1668 i koret6,
†Brudekrone holdtes 1796 af præsten og betaltes med 1 rdl.20.
Alterskranke af træ, muligvis fra 18937, med »renæssancebalustre«; hestesko
formet. Endnu 1781 omtales »beyden Seiten Schamel«10, †knæleskamler 21 til
altergæsterne, svarende til bl.a. Burkal (Tønder amt p. 1635); 1782 ønskedes
alteret rykket to fod mod øst for at give plads til en knælebænk10.
Døbefonte. 1) Romansk, af granit, ranketype, svarende til, men lidt mere
medtaget og grovere end Notmark (Als sdr. hrd.). Kummen, 74—75 cm i tvm.,
der er hugget i eet med det koniske skaft, har foroven og forneden to flade
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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vulster og ved overgangen til skaftet endnu een; retkantet fod med hjørne
hoveder samt relieffer af lindorm, ged, hund (?) og drage. (Mackeprang: Døbe
fonte p. 334). *2) (Fig. 11) nyklassisk, 1843, udført i teglbrænderiet på Rennberg
og skænket 1847 af agent Dithmer, Gråsten22; af brændt ler. Hvidmalet, med
grøn krans, oprindelig hvid med forgyldning. Stod 1852 på et »uanvendt« sted
midt i kirkegangen, hvorfra den ønskedes flyttet til kirkens sydvesthjørne23.
Nu i Sønderborg museum (nr. II, 327).
Glat dåbsfad fra 1700’rne, af messing, med ombøjet kant og spor efter to dia
metralt anbragte øskener; 50,5 cm i tvm.
Fontelåg, 1847, af kobbersmed Linde, Sønderborg, omdannet af det tidligere
messingbækken, og tilpasset den nyklassiske *font8. Det er 64—65,5 cm i tvm.,
og har over en glat platte opdrevet æggestavvulst samt flere glatte profiler for
oven afsluttet af et akantusbladbælte uden om knoppen.
Til †dåbstojet anskaffedes 1679 en lille †»lade«6 (kiste); 1796 holdt præsten tre
forskellige slags kristentøj til forskellige priser24; det omtales endnu i regnska
berne for 188319.
Krucifiks (fig. 15) skænket 1696, af marmor, muligvis hidrørende fra en sar
kofag. Figuren ca. 75 cm høj. Glat, sortmalet trækors, der foroven bærer en
skriftrulle med »I. N. R. I« og støttes af en profileret konsol hvorpå dødninge
hoved. På tværbjælken, der bærer korset, en indskrift med reliefversaler: »Spes
mea unica Christus« (»Kristus mit eneste håb«); på bagsiden fordybede versaler:
»Dedet/ 1696/ d: Laurentius Ottonis Riese/ natus anno 1653. vocatus 1679.
denatus <1714>«. (»Givet 1696 af hr. Laur. Ottesen Riese, f. år 1653, kaldet
1679, d. 1714«). Hang før 1892 foran korbuen (kronik), derefter anvendt som
alterkrucifiks, nu atter foran korbuen.
Prædikestol med opgang og himmel (fig. 9, 14) 1642, ifølge kontrakt året
før9 skænket af hertug Philip af Glücksborg og skåret af »billedskærer og sned
ker Claus Gabrielle fra Flensborg«, der selv skulde levere godt egetræ hertil.
Ifølge kontrakten »soll der Predigstuel mit vier Pannele sein undt in ieder
Panneele eine geistliche Historie, als die Verkündigung Mariæ, die Gebuhret
Christi, die Heiligen drey Könige undt die Tauffe Christi geschnitten, an statt
5 Pfeiler umb den Predigstuel zwischen ieder Panneei sollen sein, der Salvator
undt die 4 Evangelisten von gantzen Leibe geschnittet. Oben auf der decke soll
I. F. Gnd. undt dero Gemahlinn waffen stehen auch soll die Treppe zusambt
der Thür mitt Panneei werck undt bey iedern der Fuege des Panneeis etwas
geschnittet arbeit sein«. Stolen skulde være færdig til påske 1642. Den 7. august
dette år modtog Claus Gabriel sin betaling, 55 rdl.
Stolen, et udmærket og rigt skåret arbejde, der svarer til prædikestolen fra
1647 i Bredstedt25, og hvis frifigurer er skåret efter samme forlæg som Glücks
borg altertavle ml. 1635 og 164226, er udformet i nøje overensstemmelse med
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Fig. 12. Sottrup. Alterkalk (p. 2236).

2239

Fig. 13. Sottrup. Alterstage 1692 (p. 2237).

kontrakten: den består af fire regelmæssigt polygonstillede fag med de omtalte
relieffremstillinger i storfelterne (fig. 14) med tilhørende skriftkartoucher: 1) og
2) Lucæ. 2, 3) Math. 2 og 4) Johni. 1. På hjørnerne står de bestilte frifigurer
(fig. 14) på konsoller med påsatte englehoveder, mens en del af de skårne orna
menter må være faldet af, således knægtene på den gennemløbende frise under
æggestav- og tandsnitlisten samt postamentfelternes udsmykning; her er nu
påsømmede, glatte plader med konkave hjørner. Underlisten har portalrække
med buetunger hvorunder lave maskehængestykker. Opgangspanelet, der også
har frise med tandsnit-æggestav, er noget omdannet og antagelig forkortet
med eet eller to fag, idet to af de lodrette rammestykker med barokornamenter,
som danner fyldingsadskillelse, sidder tæt sammen. Af dørfaget er kun en del
af et pragtfuldt maske-topstykke (fig. 16) bevaret. Den femsidede himmel er
stærkt omdannet 1844 af Matthias Petersen, Sottrup8, da den var helt rådden
og truede med at falde ned23. Oprindelig er loftet med to polygonbælter i for
skellig højde om midtpolygon med stjerne og nedhængende Helligåndsdue,
endvidere de smalle englehovedhængestykker, samt nogle af topstykkerne,
med englehoved og de i kontrakten nævnte hertugelige våbener. Fra 1844
stammer den enkelt profilerede hovedbjælke og de drejede topspir.
Stolen står nu afrenset for farver27, blot med forgyldning på duen og stjer142*
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nen, evangelisthenvisningerne samt nye, gyldne versaler i postamentfelterne:
»De annunciatione, de nativitate, de epiphania og de baptismo«; de hertugelige
våbener er broget stafferet med uheraldiske farver. Fra regnskaberne kendes
stafferinger fra 17066, 1788 ved Hans Petersen, Sottrup7, 1844 ved Hans Pe
tersen i Skotsbøl8 samt 1852 af malermester Weide, Sønderborg12.
Stolestader efter 18937; de forrige stammede fra 17556.
†Lukkede stole på sydsiden omtales 1668, nr. 1 tilhørte Glücksborg, nr. 2
Sandbjærg. 1680 fik †hofprædikantens stol to nye fag6. En †herskabsstol brugtes
ifølge regnskabet 1805 kun, når amtsembedsmændene var til stede i kirken10.
†Fyrretræskiste, købt 1573, stod ifølge inventariet 1668 bag alteret; den
solgtes 1685. †Skab med jerngitter og ud- og indvendig dør, indmuret i korets
nordvæg, omtalt i inventariet 16686.
Pulpitur, muligvis fra 1892—937, med buet front, tandsnit-æggestavgesims
og affasede fyldinger med halvcirkulært affasede hjørner; tunget udsavet hængebrædt. Det støttes af seks jernsøjler, †Orgelpulpitur nævnt 1704, men mulig
vis bygget 1696 af snedker Hanss Jürgensen6; ifølge Haupt var herfra beva
ret støtter og kopbånd, rester af barokornamenter samt to evangelistfigurer,
der endnu 1910 stod ved orglet. Pulpituret afløstes 1761 af et nyt i forbindelse
med opsætningen af et orgel6. †Malerier omtales 186211.
Orgel leveret 1844 af Marcussen og Reuter, Åbenrå12; 15 stemmer og to ma
nualer. Det repareredes 1864 og 1893 (kronik). Et †orgel repareredes 1704 af
orgelbygger Hinrich Wiese; det erstattedes 1719 og afløstes atter 1761 af et
leveret af orgelbygger Busch6, som repareredes 1786 af orgelbygger Angel28.
Jernbeslået †fattigblok stod 1668 bag alteret; 1666 flyttedes en †blok fra tår
net til »det nye klokketårn«6. En †kollektbøsse på trefod nævnt i inventariet
179619.
Klingpunge. 1) Nyere, af messing med rød fløjlspung hvorpå broderet med
guldtråd (fraktur): »Ofre Gud Tak«, samt et kors. Bag altertavlen. 2) Drejet
skaft fra 1600’rne, med skaftring og -tragt; sort fløjlspose med sølvbroderet:
1850. Skaftet sortmalet, hvorunder skimtes rød farve. Måske identisk med den
klingpung, der anskaffedes 16546. På loftet.
Tre salmenummertavler til skydenumre, een med hvidmalet antikva: »Alter
gang«. »Daab«. Til at skrive på med kridt.
To præsterækketavler, den ældste fra o. 1750, i bred profilramme, den yngste
rimeligvis anskaffet 17776, med smallere karnisramme; på korets nordvæg,
østre fag.
Mindetavler om tårnets ødelæggelser. 1) 1767. »Anno 162529 am Sontag oculi
(dvs. tredie søndag i fasten) da der gottes dienst allhier geendiget, und die
Kirch-spiel Leute zwar aus dieser Kirchen gegangen doch aber nicht alle in
ihre hoeüsser gekommen waren, ist die Kirchenthurm durch einen starcken Sÿd-
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Fig. 14. Sottrup. Prædikestol 1642, udført af Claus Gabriel, Flensborg. Detalje (p. 2238).

westen windt herunter gewehet, und hat am obern gebav in einen orth die Kirch
eingeschlagen 7 Fach, welche wie auch der thurm durch gottes gnade im gedach
ten Iahre wieder erbauet, worzu(!) von dem durchl. Hochgebo. Fyrst und herr,
Hertzog Phielippus Ernst zu Glücksburg Norwegen, Hertzog zu Schleswig etc.
all das bavholtz dem Eisenstange, vorgülden Knopf und flügel verehret worden.
Anno 1687 den 12 Trinit: D(en) 7. Auge, ist auch unser Kirch in groser gefahr gewesen, durch ein starcken gottes wetter in der thurm geschlagen, in der
wester-Kant, und noch unten eine Balke zersvoltzen, doch gott sey danck für
Feuers brunst und grose schaden, Anno-C. C. W. C.30-1767«. Gylden fraktur på
sort bund, rødbrun karnisramme med forgyldte ledsageprofiler. På korets nord
væg, vestfaget.
2)
1869. »I Aaret 1860 den 7 Iuni slog Lynilden ned i Kirketaarnet omtrent
Klokken 2 om Eftermiddagen. Ilden begyndte i Taarnets Spidse og alle An-
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strængelser for at slukke den vare forgjæves. Ved at tilmure Adgangen til Kir
kens Loft og ved Hvælvingens Fasthed freistes selve Kirken, men Taarnet for
tæredes af den voldsomme Brand. Ved Herrens naadige Bistand blev ingen
beskadiget og vort smukke Gudshuus fik sin Prydelse i et nyt Taarn af höiere
Muur men samme Höide igjen. Anno.-I. A. L. Sc P. A.30-1869«. Gylden skrive
skrift, i ramme som nr. 1 og ved siden af denne.
Maleri af Morten Luther, olie på lærred, lysning 8 7 × 6 1 cm, i sort, defekt
profilramme. På loftet.
Lysekroner. 1) Skænket 1898 af Iohann Schütt i Basaa. 2) Skænket 1906 af
kirkeældste Lorentzen og hustru. 3—4) Moderne, under pulpituret.
Kirkeskib, Georg Stage 1955.
Tårnur 1848, leveret 1852 af urmager Kyhl, Kbh., oprindelig med een ur
skive med forgyldte tal og visere, 1862 af urmager Johansen forsynet med
kobberskiver til to sider, øst-vest11. På sejerværket et fordybet felt med relief
versaler: »Kiøbenhavn 1848. H. Kyhl. Patent«. Slagklokke for uret, 19 cm høj,
25 cm i tvm.; i kvist på tårnets østside.
Klokker. 1) 1829, omstøbt af J. Fr. Beseler, Rendsborg12 (se †klokke nr. 4).
Indskrift med reliefversaler: »Die 1656 gegossene glocke, schwer 518 ¶, riss 1808,
und wurde 1829, als der kammerherr, amtmann Friedrich Christian v. Kroch,
und der probst Alexander Momsen, kirchenvisitatoren, Georg Holst hauptprediger, Thomas Ludwig Björnsten, diaconus, und Peter Petersen und Iacob An
dersen kircheniuraten zu Satrup waren, durch den glockengiesser Iacob Fried
rich Beseler zu Rendsburg umgegossen, und das gewicht derselben bis auf
800 ¶ vermehrt«. Om halsen to bladranker adskilt af rundstav; på klokke
legemet en ranke og blomsterbort. 90 cm i tvm. 2) Genforeningsklokke 1920,
støbt af de Smithske støberier, Aalborg, med udsmykning af Sven Thrue og
vers af Helge Rode31. — †Messeklokke, se p. 2237.
†Klokker. Indtil 1656 havde kirken ifølge regnskaberne kun een klokke, men
herefter til stadighed to, en stor og en lille, der jævnligt omstøbtes6: 1) Den
store klokke, støbt 1598, vejede ca. 5 skippund og bar indskriften: »Hebben de
Vorständer der Kercken tho Soterup in Sundewith diisse Klocke laten geten in
Lübeck Anno 1598 dorch Matthias Bennincker«. 2) Omstøbt 1795 for 763 mk.
af B. J. Beseler jun.12, med indskriften32: »Diese Glocke ist im Iahr 1795 zu
Rendsburg von den Glockengiesser Barthold Jonas Beseler, junior umgegossen
worden — damals waren die Kirchenwisitatoren des Amts Sonderburg der
Kammerherr und Amtmann Herr Iohann v. Döring und der Kirchenprobst
Herr Gotthelf Johannes Schmit; die damaligen Prediger zu Satrup waren der
Hauptprediger H. Paul Mumsen und der Diaconus Herr Jens Peter Windekilde und die Kirchenjuraten daselbst Nicolai Asmussen in Schnabeck und
Christian Klausen in Satrup«. Den gamle klokke vejede 1440 pd., den nye
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162112. 3) Omstøbt 1841 af Jacob Bese
ler, Rendsborg12, med indskriften: »Herr
Amtmann von Stemann und Herr Kirchenprobst H. Jensen in Sonderburg,
Hauptpastor S. Mumsen in Schnabek
und Diaconus Th. Erichsen in Satrup,
Kirchenjurator J. Andersen in Schnabek
u. N. Petersen in Satrup. Umgegossen
1841 von Beseler von Rendsburg« (kir
keklokkecirkulære). Afleveret til krigsbrug 1917.4) Den lille klokke, støbt 1656
af Baltzer Melchersen, Flensborg, med
indskrift på slagkanten6: »Im Jahr Chri
sti 1656, da M. Christoph Jäger Probst
war, goss mich Meister Baltzer Melcher
sen in Flensburg«. På klokkelegemet to
fyrstelige våbener33 med initialerne: P.
E. Z. N. H. Z. S. H. og S. H. E. Z. S
H. for henholdsvis Philip, Erbe zu Norweg., Herzog zu Schleswig-Holstein og
Sophia Hedwig Erbin zu SchleswigN. E. 1957
Holstein. På modstående side »Gloria
Fig. 15. Sottrup. Marmorkrucifiks, skænket 1696
(p. 2238).
in excelsis Deo«32 samt verset: »Ich rufe
dich zu Gott und bleibe selbst zurücke,
/ Mensch, wilstu selig seyn, mit Frömmigkeit dich schicke / Und denke Him
mel an, wohin mein Klang sich zeucht, / So wechselt deine Noth dahin zur
Seligkeit«. Materialet til klokken hidrørte fra den gamle klokke fra Gråsten,
der skænkedes til Sottrup6 (sml. p. 1932). Denne klokke sprang 1808 og om
støbtes 1829 af Beseler12 (se klokke nr. 1 ovfr.).
Klokkestol 186211, af fyr.

GRAVMINDER
Grausten. 1) O. 1805. Paul Mumsen, præst til Satrup sogn i 19 år, f. i Sönderburg 16. sept. 1744, d. i Snabeck 24. maj 1805. Lys kalksten, 119 × 64 cm, med
relieffraktur inden for laurbærblad-ramme, hvortil der foroven er hæftet lange
bånd. Vest for tårnet.
2) O. 1848. Ida Maria Mumsen, f. Carstens, enke efter sal. past. Mumsen,
f. 17. dec. 1758, d. 22. juli 1848 i Sønderbg. Kalksten, 119 × 66 cm, svarende
til nr. 1, men med rosetter i stenens nedre svikler. Ved siden af nr. 1.
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†Begravelser. 1—2(?)) O. 1600 omtales en muret begravelse syd for alteret
tilhørende Harborch(?); den havde ikke været åbnet i 70 år. På grund af
mange sygdomsdødsfald i Snogbæk nedsattes her to katolske korporaler12. Be
gravelsen er muligvis identisk med den åbne, murede begravelse tilhørende
Sandbjærg, nævnt 178210. 2) O. 1668 fandtes en præstebegravelse i kirkegangen6.
Kirkegårdsmonumenter 34 . I en lille lund vest for kirken findes ialt 20 mindes
mærker og grave fra krigene 1848—50, 1864, 1914—18 og 1940—45 samt en
mindesten over en grænsegendarm, d. i Neuengammes koncentrationslejr 1944.
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Fig. 16. Sottrup. Prædikestolsopgang, topstykke 1642 (p. 2239).

Fig. 1. Ullerup. Ydre, fra nordøst.
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irken, der ifølge Haupt i katolsk tid var viet S. Laurentius, var indtil midten af
1500’rne hovedkirke for Ullerup og det derunder liggende Asbøl sogn1. Før 1509
betalte de to kirker i fællesskab 24 skilling lybsk i cathedraticum (jfr. p. 2224, note 2);
nævnte år skulde Ullerup alene udrede 12 sk., men endnu efter 1548 havde kirkerne fælles
præst (jfr. Asbøl, Åbenrå amt, p. 1906). 1527 ses kongen at have konfirmeret et af menig
heden foretaget præstevalg, skønt han tidligere synes at have disponeret umiddelbart over
kaldet, men da sognemændene i Ullerup og Asbøl også 1548 har foretaget præstevalg,
der denne gang konfirmeredes af Slesvigbispen, må det antages, at valgretten normalt
har ligget hos menigheden. I øvrigt lå kirken fra 1544 under kongen, indtil den 1564 til
faldt hertug Hans d. Yngre, efter hvem den kom under de glycksborgske hertuger2. 1779
kom den atter under kongen, der besatte kaldet umiddelbart gennem tyske kancelli.
I kirken fandtes et S. Anna alter, i tilknytning til hvilket sognepræsten Thomas Jebsen
1506 stiftede et S. Annæ selvtredie gilde3.
Under krigen 1864 var kirken af danskerne omdannet til »blokhus«, med skydeskår i
murene, brystværn i vinduerne og østgavlen gennembrudt4.

K
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Fig. 2. Ullerup. Plan 1:300. Målt af El. M. 1956.

Ifølge et sagn 5 skulde kirken oprindelig være bygget i Brobøl ved sognets vestgrænse,
men om natten slæbtes stenene længere ind i sognet på en høj, hvor kirken endnu ligger.
Det af hertug Philip af Glycksborg 1633 ff. opførte †Filipsborg rummede et slotskapel 6,
der indviedes 28. aug. 1636. Til kapellet hørte et tårn med to klokker, der slog halvtimeog kvarterslag, som hørtes helt til Blans strand. Slottet forsvandt allerede før år 1700.

Kirken ligger på byens højeste punkt, østligt i landsby og sogn. Den ret store
kirkegård, der er udvidet mod øst og sydøst efter 1931, hegnes af kløvstensdiger, som omkring den ældre del stammer fra årene 1860—627, da kampestensdigerne blev omsat og kløvet. Køreporten med flankerende låger i vest, af støbe
jern mellem granitstolper, er sammen med de tilsvarende låger i nord og syd
anskaffet 1860—638. Til kirkegårdens sidste udvidelse er der køreport med fod
gængerlåger (jerngitre) mellem piller af røde mursten. Langs de tre ældre diger
findes en række store træer, således som tilfældet har været langt tilbage i tiden;
1618 nævnes f. eks. indkøb af lind til »dem Kerckhaue«9 og 1671 af ask10.
Ringmuren forbedredes 1614, og 1621 hentedes sten til samme9, mens der
efter en omsætning 1791 solgtes sten7. 1616 nylavedes og forbedredes den store,
vestre port samt nord- og sydporten9, som antagelig kun har været til fod
gængere. Vestporten, der synes at være blevet fornyet 18048, blev nedrevet
18607 (sml. i øvrigt fig. 4).
†Kirkeriste. 1634—36 arbejdedes der på ristene til »dem Kirchhove«, og
førstnævnte år anskaffedes til samme formål syv stykker egetømmer9. 1671,
da en rist med grav blev repareret, var der i alt tre riste10.
Et fritstående †klokkehus havde indtil 190311 sin plads vest eller sydvest for
skibet og tæt op mod vestre kirkegårdsdige (sml. fig. 4). Bygningen, der er
nævnt første gang 1606 (sml. †vindfløj), var af ydre beslægtet med de ældre af
landsdelens klokkehuse. Konstruktionen (Haupt V, fig. 878) var derimod ander
ledes, uden midtstolpe og med hvervæg underdelt af to højstolper, således at det

2248

204

NYBØL HERRED

Fr. Jensen, Sønderborg

Fig. 3. Ullerup. *Tympanon, i museet på Sønderborg slot (p. 2249).

samlede antal højstolper kom op på ialt tolv12, en form, der svarer til
Nørre Brarup i Angel13. — De talrige reparationer, som klokkehuset var gen
stand for mellem 1606 og 1903, gjaldt i første række væggenes lodrette bræddebeklædning, tagspånene og selve pyramidetaget; den hos Haupt gengivne teg
ning viser da også en konstruktion, der meget vel kan være af middelalderlig
oprindelse14, men som er præget af en enkelt større istandsættelse (de profile
rede kopbånd under tagets ene side), der antagelig har fundet sted o. 1675—
1750 og da måske snarest 1730 eller 173710.
Kirken består af kor (med †apsis) og skib fra romansk tid, korforlængelse og
et kapel på skibets sydside, begge sengotiske, samt et tårn i vest fra 1903.
Orienteringen har afvigelse til syd.
De bevarede, romanske afsnit, koret og det lange skib, er opført af rå kamp
med hjørner og andre detaljer af granitkvadre, over en profileret dobbeltsokkel
(p. 2202, fig. 2—3), der er velhugget og ensartet under hele bygningen. Fra den
nedrevne †apsis stammer adskillige krumhugne sokkelkvadre, der er genanvendt under korforlængelsen. Skibets romanske murhøjde over soklen er godt
fem meter, korets en smule mindre.
Koret har haft to ret lavtsiddende vinduer i hver flankemur; af disse er det
østre i syd ødelagt, mens de tre andre, som vistnok har kilestensstik, er til
murede. Sydvinduet måler udvendig 125 × 65 cm, og dets sål er hævet 195 cm
over soklen; nordvinduerne har omtrent tilsvarende ydermål, og indermålet
synes her at være ca. 140 × 100 cm. Der spores ingen oprindelige vinduer i ski
bets i øvrigt velbevarede nordmur, og heraf kan man antagelig slutte, at hver
af det langstrakte skibs flankemure fra første færd kun har haft to vinduer, som
må have siddet på de nuværendes plads. De to brede og (vistnok) høje døre,
der synes at bryde begge sokkelskifter, er dels tilmurede, dels ødelagte af vin-
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Fig. 4. Ullerup kirke 1849. Efter »Erinnerungen an Schleswig. Skizzen aus dem
schen Offiziers (des Herrn Majors von Brück vom 3ten kgl. Sächsischen Linien Infanterie Regiments)«.
Dresden 1850. Litograferet af C. W. Arldt.
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duer; af disse døre har i hvert fald den nordre haft udvendig fals, og det er
muligvis i denne dør, det fig. 3 gengivne *tympanon har haft plads. Tympanets
nedre del med to elegant hugne løver15 og den (senere fundne) øvre del16 med
enden af korsstaven er hugget i to forskellige granitsten (den nedre grå, den
øvre blå); bredden er 150 cm og den samlede højde 73 cm. — Af taggavlene
er kun skibets østre i behold, sat af hovedstore kampesten i jævne skifter og
med en senere brudt åbning.
Indre. Den runde, kvadersatte korbue med 25 cm høje, hulkantede kragbånd
(ca. 235 cm over stolestadegulv) er noget ændret i nord.
Tilføjelser og ændringer. Begge de sengotiske tilbygninger er opført af munke
sten i munkeskifte og for korforlængelsens vedkommende med anvendelse af
sokkelmaterialet fra den nedrevne apsis. Både korforlængelsen og kapellet er
stærkt skalmuret, men der kan dog næppe være tvivl om, at de må henføres
til tiden o. 1450—1525.
Korforlængelsen, der antagelig er ældst, har samme udstrækning som det
ældre korfag. Nordre flankemur har fem skifter under sugfjælen et savskifte og
derunder en båndblænding på fire skifters højde. Gavlen har omtrent i tagets
fodlinie en tilsvarende båndblænding, her med to savskifter underneden; selve
taggavlen brydes af fem højblændinger flankeret af cirkelblændinger (sml. fig. 1).
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Over midtblændingen, der ligesom yderblændingerne har prydskifte af lø
bere, er der to små, fladbuede, tilmurede glugger. Midt i gavlen er der een halv
sten dyb, vindueslignende blænding og indvendig tre fladbuede, af hvilke den
midterste er 160 cm høj (50 cm over gulvet), de to andre 75 cm (ca. 80 cm over gulv).
Korets hvælv. Forlængelsens indre er overhvælvet ved opførelsen og sammen
med det romanske kor; de to krydshvælv har vederlag i væggene, helstens
gjordbue, kvartstensribber og slutsten; trækhuller i flere svikler. — I korfor
længelsen og det romanske kors sydmur spores store, fladbuede vinduer, som
kan være samtidige med forlængelsen.
Sydkapellet er muligvis opført af og for ejerne af den adelige gård, Blansgård;
denne tilhørte i middelalderen og indtil midten af 1640’rne slægten Magnus
sen17. Kapellet var i Blansgårds eje 168018 og havde da formentlig været det
længe, eftersom gården havde sin åbne begravelse (nævnt 1668, jfr. p. 2263) i
bygningen, der i øvrigt på et lidt senere tidspunkt (1696)10 benævnes »Blanser«kapellet (sml. †fyrstepulpitur nr. 2 p. 2259).
Det to fag brede kapel er som nævnt stærkt skalmuret, og taggavlen er helt
fornyet 18717, men før den tid synes gavlens fodlinie at have været markeret
med en trappefrise eller en frise af aftrappede trekanter (sml. fig. 4). Flanke
murene har nu falsgesims, men i vest ses rester af et tandsnit. Indvendig i syd
muren, omkring de nuværende vinduer, ses to store, fladbuede tilmuringer, der
antagelig har omsluttet hver sit oprindelige vindue svarende til de to fag ottedelte hvælv; disse har vederlag i murene, helstens spids gjordbue, kvartstens
ribber og flere trækhuller; på undersiden af ribbesammenstødene er der model
leret otteoddede stjerner. — Ved kapellets opførelse blev skibets mur i hele
kapellets bredde afløst af en mur med to høje, spidsbuede arkader, som hviler
på en firkantet pille. Om en samtidig planlagt overhvælvning af skibet, se ndf.
Da våbenhuset (p. 2251) blev nedrevet 1858, indrettedes som første led i en
omfattende istandsættelse 1858—607 et nyt †våbenhus i kapellets vestfag, mens
østfaget omdannedes til et †sakristi. Rummene udskiltes fra skibet og fra hin
anden med mure, en bred hoveddør indhuggedes i kapellets vestmur, og loftet
udbedredes. Dette »loft« må være identisk med gulvet i Blansgårds pulpitur,
der således blev stående, mens den udvendige stentrappe19 op til samme blev
fjernet og døren tilmuret7. Orgeltrappen flyttedes til våbenhuset, hvilket an
tagelig vil sige, at orglet stod på pulpituret, hvorfra det dog blev flyttet 18597.
Sakristiet blev o. 1864 benyttet til mødelokale20 og skole (kronik). Denne ind
retning af kapellet bibeholdtes til 1903, da kirkens indgang flyttedes til det
nyopførte tårn (p. 2251).
Skibets planlagte overhvælvning. På nordsiden af den omtalte arkademur mellem
skib og sydkapel er der to spidsbuede hvælvforlæg, som viser, at man på davæ
rende tidspunkt påtænkte at bygge fire (?) fag hvælv over skibet.
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Fig. 5. Ullerup. Indre, set mod øst.

Tårnet ved skibets vestende er opført 1903 (arkitekt C. Vosz, Kiel) »in landes
üblich, einfacher Erscheinung«21. Det er af kløvsten forneden, af røde sten for
oven, og dets underetage er indrettet til våbenhus med indgang fra vest. Et
trappehus i nord er muligvis lidt yngre.
Et †våbenhus, der indtil 18587 havde plads foran skibets syddør (sml. fig. 4),
er nævnt første gang 16139 i forbindelse med nytækning.
Et †benhus, der 1655 blev forbedret af murer og tømrer, og som er omtalt
sidste gang tre år senere i forbindelse med indkøb af mursten10, var antagelig
en selvstændig bygning.
†Tagrytter. Det klokketårn, som 1615 gennemgik en større istandsættelse9
(sml. også †vindfløj), var en tagrytter22. 1642 var der en udgift til »das Dach
zu öffnen, da der neu thurm itzo stehet«23, og af kontrakten med snedkerne
H. W. Eckersberg og Jens Thodberg om tårnets nedrivning 17927, fremgår det,
at tagrytteren stod over skibet, hvor de fire bjælker, den hvilede på, måtte for
nyes sammen med loftsbrædder og spær. Blyet solgtes samme år for 1771 mk.24.
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Hovedistandsættelsen 1858—60 7 var omfattende. Skibets vestgavl, som havde
tre støttepiller (sml. fig. 4), formentlig dem der er nævnt 16349, fornyedes sam
men med skibets bjælker og spær, der indtil da var af eg24. Udskiftningen af
bly med tagsten over kor og skib, som allerede var påbegyndt 17868, fuldførtes.
Kapellet, der i alt fald mellem 16429 og 1739 var spåntækt10, havde antagelig
fået sit tegltag forinden. Kirkens ældre og højere siddende vinduer afløstes af
de nuværende spidsbuede, våbenhuset blev nedrevet og sydkapellet omdannet
til våbenhus og sakristi (p. 2250).
Kirken er helt præget af den netop omtalte istandsættelse 1858—60 og tårn
byggeriet 1903. Tårnet står i blank mur med skifertag, de øvrige afsnit hvid
kalkede med blådæmpede tagsten. Vinduerne er af jern, i tårnet med kulørt
glas; skibets synlige bjælker er rødmalede, med gule brædder og blå staffering.
†Solur. En solskive blev repareret 1837, og 1859—60 betaltes for en sol
skives ophængning8.
†Vindfløje (?). En smed fik 1606 betaling for at lave en stang og sætte den
op på klokkehuset, og 1615 blev »spidsen« sat op på klokketårnet9 (dvs. tag
rytteren); i begge tilfælde drejede det sig antagelig om vindfløje.
†Glasmaleri. 1627 fik glarmester Johan Brues 13 mk. for tre vinduer med
våben9.
En kalkmalet indskrift på korets østvæg meddeler på latin: Denne kirke er
under Guds forsyn fornyet overalt og dekoreret med farver år 1696, da hr. Ph.
Lund var førstepræst, og hr. Nic. Kühl var andenpræst.

INVENTAR
Kirkens indre vidner endnu om hovedrestaureringen 1858—607, da meget af inven
taret
ændredes
(altertavlen,
fra
1707,
pulpitur)
eller
fornyedes
(alterskranke,
*døbefont,
stoleværk og pulpitur), orglet flyttedes og alt træværk maledes med egetræsfarve. Af
middelalderligt inventar er kun bevaret den gotiske alterkalk, døbefonten og krucifikset;
prædikestolen, fra 1578, undergik visse ændringer ved dens flytning i forbindelse med
kirkens
almindelige
hovedrestaurering
1696
(kronik),
og
1799
stafferedes
inventaret
af
Nic. Nissen (jfr. pulpitur).

Alterbord, muret af munkesten, sikkert samtidigt med østforlængelsen, men
vistnok forhøjet med et par skifter små sten og afrettet, rimeligvis i forbindelse
med altertavlens opsætning 1707. Det står 91—94 cm fra østvæggen og er 130
cm højt, 176 langt og 94 cm dybt; i bagsiden findes en 43 cm dyb, aftrappet,
79 × 55 cm stor niche, hvis sål ligger i niveau med gulvet.
Alterklæde, nyere. 165525 var †alterklædet af blåt damask med et krucifiks,
1796 af rødt »plys« med gule silkefrynser20.
Altertavle (sml. fig. 5) med reliefskåret »An(n)o 1707«, udført af billedhugge
ren fra Brohus på Als, Anthon Günther Frese, der ifølge kontraktkoncept af 23.
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Fig. 6. Ullerup. Indre, set mod vest.

aug. 170618 med et års frist fra dags dato skulde levere en ny altertavle efter
den givne tegning; til søjler og gesimsværk skulde anvendes godt, frisk egetræ,
men lindetræ til billedhuggerarbejdet. Kirken vilde levere materialerne.
Tavlen, hvis proportioner er uheldigt ændret ved de muligvis 1859 tilsatte
vingers smalle form, er arkitektonisk opbygget med postament, stor- og top
stykke. Oprindelig har den måske som den omtrent samtidige tavle i Broager
(p. 2308) haft evangelistfigurer i storvingerne og stående på storgesimsen, idet
der i regnskaberne for 188126 omtales fire †træfigurer på loftet, næsten orm
ædte, og som antoges at forestille de fire evangelister. Det oprindelige, slanke,
tidselagtige slyng, der flankerer stor- og topfelt og endvidere findes i friserne
og omkring frisefremspringenes årstal er ved altertavlens »udbedring« 18597
blevet efterlignet i de udsavede fyrretræsvinger, med indsatte »rafaeliske« engle
børn svarende til Tandslet-tavlens (Als sdr. hrd.). Som gavlstykke tjener to løst
Danmarks Kirker, Sønderborg
amt
sammensatte,
udsavede
felter, det nederste omgivet af fligede blade.
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1711 betaltes 49 mk. i kostpenge for maleren, der malede det nye alter10, hvis
rammeværk nu står brunligt med uægte forsølvet og forgyldt tidselværk, der
stikker af mod de hvidlakerede søjleskafters stærkt forgyldte kapitæler og
rammeprofiler. I tavlens felter er der oprindelige malerier på træ, i postament
feltet nadveren, forringet ved senere overmaling, i storfeltet Kristus på korset
mellem Maria og Johannes, ved korsets fod Magdalene og i baggrunden en
kvinde med et barn, der hviler hovedet i hendes skød; i topfeltet opstandelsen.
De to gavlfelter, rimeligvis opsat og malet 1799 af Nicolai Nissen, fra Varnæs
(jfr. pulpitur), forestiller himmelfarten og herover Vor Herre i skyer.
Den forrige †altertavle var muligvis en baldakintavle, idet regnskaberne 1615
omtaler »de Decke up dem Altare« og 1642 »das Überstück«; sidstnævnte år
maledes alteret af to Tønder-malere9.
Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 7), sengotisk, o. 1450, delvis svarende til Tønder
Kristkirkes sygekalk fra 1435 (p. 958), med sekssidet fod hvorpå nittet og fast
loddet et støbt krucifiks, og knop med spidse, krydsskraverede vinduer og rudebosser, hvis reliefminuskler: »ihesus« muligvis har været omgivet af emaille;
oprindeligt bæger. 18 cm høj. 2) (Fig. 8), rimeligvis identisk med den kalk (og
disk), der 1618 leveredes af guldsmed Peter Bures, Flensborg (ellers ukendt),
for 51 mk. 9 sk. i arbejdsløn og hvortil brugtes 41¼ lod sølv for 48 mk., 15 sk.
9 p.9. Den har sekskantet fod og tilsvarende skaftled med graverede firblade,
knop, hvis spidse tunger har vinduesgennembrydninger, rudebosser med relief
versaler: »ihesvs« og påloddede, støbte englehoveder, samt oprindeligt bæger.
Forgyldt; 20 cm høj. Oblatæske 1949, fra C. C. Hermann, Kbh. Vinkander. 1)
18518, af københavnsk porcelæn, sort, med guldkors. 2) 1936, Kbh., svarende
til oblatæsken.
Sygekalk af renæssanceform, skænket 1672, og antagelig en efterligning af en
ældre kalk, med lav, ottekantet fod og fodplade, standkant med lodrette streger
vekslende med punkter og på en af fodens sider et støbt krucifiks over kranie
og korslagte knogler samt plade med »inri«. Rundt skaft med småringe og foldeværksagtig knop med fremspringende rudebosser hvorpå reliefversaler: »Iesvs«.
Bægeret har stærkt skrånende sider. Under foden graverede versaler: »asMVs
Iessen CVster In VLDrVp«, hvis store bogstaver ved sammenlægning giver års
tallet 1672. 10,5 cm høj. Samtidig disk med graveret cirkelkors på randen og
versalerne: »Nisi ederitis« etc. Johan 6 v. 53. — En ældre disk med slidte stemp
ler findes i præstegården. 173510 betaltes 15 mk. 13 sk. for diakonatets †sygesæt til »Goldarbeiter« Hinrich Jacobsen, Flensborg27, antagelig det ene af de
to sygesæt, der nævnes endnu i inventariet 180620.
Alterstager af messing, nyere.
Krucifiks (fig. 10), et fint arbejde fra sidste fjerdedel af 1400’rne, processionskrucifiks eller måske fra en altertavle, på nyere kors. Figuren, 61 cm høj,
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Fig. 7—8. Ullerup. Alterkalk nr. 1 (p. 2254) og nr. 2 (p. 2254).

har fornyede arme, der fejlagtigt er gjort vandret strakte; højre fod delvis
afbrudt. Hvidmalet. På korets nordvæg.
Et †fyr- el. †røgelsekar nævnes i inventarierne 1655 og 166825.
En †messehagel af rødt, ternet fløjl, hvorpå et krucifiks af perler og med store,
indfattede rubiner på hænder og fødder, omtalt i inventariet 165525.
†Brudesølv. 1614 solgtes en sølv †brudekrans på 74 lod for 85 mk. 9 sk. til
»vor nådige fyrste og herre«9. 1796 og 1803 holdt præsten brudekrone og
-smykke for de kgl. undersåtter, men de adelige undergivne var ikke plig
tige til at tage disse20. Endnu 1862 holdt præsten brudekronen, for hvilken
der betaltes, uanset om den brugtes eller ej28.
†Knæleskamler(?) til altergæster. 1640 købtes grønt klæde til beklædning af
de to stole ved alteret9.
Alterskranke fra hovedrestaureringen 1859 f., da man ønskede en ny som den
i Broager7; hesteskoformet, med slanke træbalustre.
Døbefonte. 1) Gotisk, et gotlandsk eksportarbejde af kalksten, af den spids
buede bægerbladstype, men stærkt forhugget og forkert suppleret 1926; mulig
vis den »Döpesten« som 1613 hentedes i Dybbøl9. Den lave, keglestubformede
fod over lodret kant bærer et nyere skaft bestående af rundled under tovstav.
Kummens øvre kant over de slanke spidsbuer med »cirkelkapitæler« er afsavet,
muligvis efter at den 1858 var solgt og anvendt som blomsterbeholder29. I
143*
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kummens ene side et cylindrisk (ikke
helt gennemboret) afløbshul, hvori fastmuret en lille, tynd bly- el. tinplade,
rørformet
sammenbøjet,
måske
stam
mende fra 1853 da fonten blev loddet.
1838 repareredes og forgyldtes fonten8.
183930 vedtog man at flytte den nye font
(se ndf.) fra dens plads under orglet i
sydkapellet31 op til alteret ved korets
nordvæg. 1858 solgt og 1926 genopstillet
midt i koret efter en istandsættelse.
(Mackeprang: Døbefonte p. 413).
*2) (Fig. 11) 1839, af træ, udført med
Ulkebøls (Als sdr. hrd.) som model30;
49,5 cm i tvm. og 91 cm høj. Stafferet
med forskellige brunlige farver. I museet
E. M. 1956
på Sønderborg slot (nr. 82).
Fig. 9. Ullerup. Korbuekrucifiks
Fonte»himmeh, skænket 1939, udført
(p. 2256).
af kunstsmed Knud Eibye, Odense32.
Dåbsfade. 1) O. 1700, af messing, glat og med ret smal kant. 2) Nyt, af mes
sing. 1613 omtales en gammel »døbekeddel«9.
Dåbskander. 1) Nyere, af messing, 2) skænket 1960.
Korbuekrucifiks (fig. 9), gotisk, fra o. 1350, med nyere, næsten vandret
strakte arme og hænder. Den lille, tovsnoede tornekrone er skåret i eet med
hovedet, hvis fremfaldende hårlokker nu mangler. Øjnene er lukkede, munden
stor og slap med let nedhængende mundvige. Den stærkt afmagrede krop har
stort spydsår i højre side. Langt lændeklæde, der lader højre knæ frit, med
hængeflig i venstre side; de store fødder er stærkt udadkrydsede. 93 cm højt.
Nyere kors. Sekundær staffering, bleg karnation og brunt lændeklæde. Tidligere
over korbuen, nu syd for denne.
†Krucifiks. 1806 omtales i inventariet20 et krucifiks skænket af pastor
Fabricius (1789—1804).
Prædikestol (fig. 13), i ungrenæssance, med reliefskåret årstal 1578, sikkert
1696 afkortet med eet fag i forbindelse med prædikestolens flytning til sydvest
hjørnet af korbuens nordre vange. Det fjernede fag, nu anbragt bag på alter
tavlen, har oprindelig tilhørt opgangen eller været nærmest denne. Stolen, der
har form af en regelmæssig, firesidet polygon, nu med eet opgangsfag, og som
med sine indlagte felter og »perspektivøjne« står Tøndertypen nær, er rime
ligvis fra samme værksted som de to sydslesvigske stole i Kr. Südtondern,
Medelby fra 1581 og Ladelund fra 158333. I hvert storfelt findes en arkade med
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overløbende gesims og halvroset i bue
slaget; portalfeltet optages af en bladomgivet cirkelmedaillon, hvori stærkt frem
springende,
rustningsklædte
mandsbuster med forskelligt udformede hatte eller
hjelme (fig. 12) og med tidens høje
pibekraver. I frise- og postamentfelter
er der latinske indskrifter med relief
versaler, i frisen: »Verbum domini« etc.
samt »Anno d(omi)ni MDLXXVIII«, i
postamentfelterne 1) (feltet bag altertav
len) »Erunt verba ... Deu. 6«, 2) »Hodie
si vocem d(omi)ni ... Eb. 3«, 3) »Oves
meæ ... Ioh. 10«, 4) »Verba qvæ ego ...
Ioh. 6«, 5) »Narratione(m) divina(m) ...
Sir. 6« og 6) »Beati qvi audiu(n)t... Luc.
11«. Storfelterne flankeres af smalfyldin
E. M. 1956
Fig. 10. Ullerup. Altertavle- eller processionsger, hvorimellem, på hjørnerne, slanke
krucifiks (p. 2254).
søjler; de spidse frise- og postamentfremspring og deres flankerende led har stående rektangelfelter med intarsia, inderst
en lys træplade (nu erstattet af en korkplade) omgivet af en lys og en sort ram
me. Nyere, fladt svungen underbaldakin med hjørneribber og nyere opgang, nok
fra 18597, til dels med anvendelse af ældre materialer. Himmelen, af fyr, er fra
tiden kort efter 1796, da den brøstfældige †himmel ønskedes fjernet34. Den er
femsidet, med udsavede, gennembrudte ovaler i hængestykkerne og lige afskårne,
riflet gennembrudte topstykker med hjørnekugler; muligvis ældre hængedue.
I forbindelse med prædikestolens flytning 1696 (da der samtidig brødes et
vindue på skibets nordvæg for at skaffe lys) arbejdede Sønderborg-snedkeren
Hans Jepsen og hans svende 18 dage ved stolen (samt ved stolestaderne)10.
1859 f. foretoges en grundig restaurering7. Stolen står nu i træets farve (mørk
eg), med forgyldte bogstaver (postamentfeltet bag altertavlen har uægte for
sølvede bogstaver på sort bund), himlen er egetræsådret med guld på tandsnit,
topkugler og hængedue; under opgangspanelets egetræsådring er der ældre far
ver. — 1642 omtales i regnskaberne en staffering ved to Tøndermalere9.
Stolestader fra hovedrestaureringen 1858—6035, med udbugende sidestykker;
de afløste et sæt fra 1789—90, forfærdiget af snedkrene Eckersberg og Jens
Thodberg8; Stoledørene var malet af Nicolai Nissen (jfr. pulpitur), stolenum
meret omgivet af en blomsterkrans. Flere af dørene anvendtes senere til orgel
trappen36. 1617 lavede Jens snedker, Sønderborg, og hans svende nye †fruestole9. Stolestaderegistre er bevaret fra 166810 og 178237.
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Ens skrifte- og degnestole, muligvis fra 1858 f., delvis sammensat af ældre ma
teriale; i korets nordøst- og sydøsthjørne. 1617 omtales en † skriftestol9. 1668
var der to † skriftestole i koret, præstens bag alteret, kapellanens nærmest
kvindestaderne, og ved alteret fandtes †degnestolen10.
†Herskabsstole m.m. Ifølge et stolestaderegister10 var mandsstolenes tilhørs
forhold 1668 således: nr. 1 og 2 tilhørte den fyrstelige gård Ballegård, nr. 3 fyrst
Christian, men var tillagt Lundsgård [den tidligere Avnbøllund], nr. 4 brugtes
af de fyrstelige betjente, nr. 5 tilhørte Avnbølgård; nr. 6 var en tjenerstol. —
1696 omtales Blansgårds adelige stol34. — Fra Søren Abildgaards besøg i kirken
177638 findes en beskrivelse af de forskellige våbner på stolestaderne. Ifølge
denne fandtes et hertugeligt stolestade, hvorpå var malet det hertugelige sønderborgske våben, muligvis den ovennævnte stol nr. 1 el. 2 tilhørende Ballegård,
som 1590 var erhvervet af hertug Hans d. Yngre. På to stolestader både på
mands- og kvindesiden »stod i Træ udskaaret Banner Vaabn med Fahner paa
Hielmen, tillige med et andet, som i hvidt Felt havde en sort Biørn med en
Guld Hals Ring, og paa Hielmen Forparten af bemælte Biørn giennem en
Skantze Kurv«. Dette Banner-våben er rimeligvis en forveksling med Erik Uges
til Avnbøllund, gift med Dorothea Wonsfleth (hvis slægt bar det ovfr. skildrede
bjørne-våben) og således muligvis identisk med det ovennævnte stade nr. 3.
»Lidt længere nede i Kirken«, dvs. stolestade nr. 5, stod »Morits Hokens Dideric
Hokens Sohn Ao 1635« [indskrift] med hans våben »en gul Gedebuk i røt Felt
og samme Dyrs Forpart paa en kronet Hielm«, derhos »Magdalena Hoken. s.
Claus von Boeckewolten [Buchwaldt] Docter«, »et sort Vildsviin Hoved med
Hals; paa Hovedet en Krone, Feltet hvidt, paa Hielmen samme Hoved, Tun
gen udstrakt af Munden og forgyldt« [Buchwaldts våben]. Denne stol med en
smuk dør, hvorpå de omtalte ejernavne var udskåret, havde Mavrits Høk ladet
indrette, efter at han for hertug Philip og kongen havde tabt sin sag vedr. en
strid 1632ff. med hertug Frederik af Nordborg som ejer af Ballegård om den ene
af gårdens stole39.
Et †skab, bag alteret, anskaffedes 16459, og 1732 et nyt sammesteds10.
Pulpiturer (fig. 6) i vest og nord, ombygget 18597, men sammenstykket af
ældre dele (se ndf.). Fyldingerne, der er af forskellig bredde, adskilles af ret
brede rammestykker med karnisprofil, postamentfeltet er gennemløbende, men
der er intet frisefelt under profilgesimsen. Pulpiturerne hviler på ens, ottekan
tede jernsøjler, rimeligvis fra 1859, da vestpulpituret nedbrødes, og det nye
her sænkedes i højde med nordpulpituret, der afrundedes i østenden.
Stafferingen består efter en restaurering 1927 af en gråsort marmorering,
men fem fyldinger i vest og een i nord har malerier i ovalfelter, fra 1799 (jfr.
ndf.) og før. Det midterste af de fem vestre indeholder det glycksborgske hertug
våben, nu opmalet på blommefarvet baggrund; i fyldingerne på hver side af
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våbenet er der ovalfelter med skyformationer
på lysblå baggrund, hvori en sort, oval tavle,
nu uden indskrift, men som tidligere muligvis
har båret den af Raben40 omtalte indskrift:
»Diese Kirche ist angemahlt Ao. 1799 Nicolai
Nissen, Christine Nissen in Warnitz« (sml. alter
tavle og stolestader). I de yderste af de fem
fyldingers ovalfelter kvindeskikkelser med nø
gen overkrop, i skyer, den ene holdende en
vægt. Nordpulpiturets ovalfelt viser Vorherre
med verdenskuglen over en tavle med hvid
gul frakturindskrift, på latin: »Guds forsyn og
menneskenes dumhed regerer verden«.
†Fyrstepulpiturer. 1) Det pulpitur, der 1634
bar hertugens stole (»Gestulle«), og som pane
leredes af snedkeren nævnte år9, var muligvis
opført over sydkapellet (jfr. p. 2250). 2) 1696 byg
Chr. Petersen 1960
gedes en »erhohener« fyrstestol i det sydlige ka
Fig. 11. Ullerup. *Døbefont 1839,
i museet på Sønderborg slot
pel, »Blanser-Capelle«10, uden udgift for kirken.
(p. 2256).
41
†Pulpiturer . 1610 købtes Dantziger fyrre
deller til en »Kerckenböne«, muligvis i vest, som Christen snedker og hans
knægt året efter arbejdede 36 dage på. Et pulpitur, der 1748 omtales som nyt
og 1751 som opført af en snedker på egen bekostning10, var rimeligvis pla
ceret langs skibets nordvæg. 1859 opførtes et sydpulpitur som forbindelse mel
lem »herrepulpituret« (†fyrstepulpituret), og det nye i vest7 (jfr. tegning nævnt
p. 2260).
Orgel, købt 1926 af S. Katharina kirke i Hjørring32, leveret af Fr. Nielsen,
Aarhus; det har 13 stemmer, to manualer og pedal. Orgelfaçaden består af tre
rundbuede portaler med trekantgavle. — Det i regnskaberne først omtalte
†orgel, der havde 14 stemmer og var forsynet med fløje, byggedes 1637—3810;
1640 beklædte snedkeren det og lavede et gitterværk derom, og to Tønder
malere malede det19. Efter forskellige større reparationer, 1696 ved Hinrich
Wiese(n), Kiel10, 1721 ved Lambert Daniel Karstens42, 1740 ved Joh. Daniel
Busch, Itzehoe10, og 1786 ved J. H. Angel7, fornyedes orglet 1837 af Marcussen
og Reuter; de gamle materialer solgtes på auktion30. Orglets plads var da på
sydkapellets pulpitur31, hvorfra det 1859 i forbindelse med en istandsættelse
ved firmaet Marcussen og søn flyttedes til vestpulpituret7. 1897/98 hovedistand
sattes det af samme firma8. 1917 beslaglagdes tinpiberne til krigsbrug26.
Pengeblok, 1800'rne, en sammensinket fyrrekasse på tre høje, skrævende ben;
konkav pengetragt. Brunmalet. I tårnrummet.
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Nyere klingpung, i degnestolen. —
†»Offerskål« omtalt 173543.
Salmenummertavler til store skydenumre; sortmalede.
Præsterækketavler, to meget store i
enkle profilrammer, sorte, med hvid kur
siv, den ældste fra 1806, udført af sned
ker Jürgen Duus og malet og forgyldt
af maler H. W. Eckersberg8; den yngre
en efterligning. På korets sydvæg.
Malerier og billeder. 1) Riffelmaleri,
1700’rne, set fra venstre forestillende
Kristus med verdenskuglen (fig. 14), set
fra højre Kristus som smertensmand;
på fyrretræ, 38 × 31,5 cm, inden for
rundet
ramme44. På skibets nordvæg.
E. M. 1956
Fig. 12. Ullerup. Prædikestol 1578,
2) 1883, Morten Luther, olie på lærred.
detalje af storfelt (p. 2257).
Over fylding med hvid skriveskrift:
»Til Minde om Luthers 400aarige Fødselsdag, af Ulderup Sogns Kvinder«. 3)
Tegning af kirkens indre, set mod øst, vist skænket af pastor Lange 1894. På
sydkapellets vestvæg.
† M a l e r i af Kristi lidelse og opstandelse, skænket af pastor Fabricius20
(1789—1804).
Lysekroner, nyere, af messingblik.
Klokker. 1) 1632, omstøbt af Peter Melchiorsen til Lidt kirke på den nord
frisiske ø Nordstrand, hvor store ødelæggelser fandt sted ved vandfloden 1634;
1640 med hertug Philips »Consents« købt af Ullerup for 800 mk.18 og transpor
teret af fire personer med otte heste fra Husum for 48 mk. Ifølge et sagn fandt
en gammel kone efter vandfloden klokken ved stranden og meldte det til øvrig
heden. I findeløn fik hun valget mellem at få den fuld af penge eller boghvede
gryn; hun valgte grynene45. — Plattysk versalindskrift i to linier omkring
halsen: »Anno 1629 alse ick hadde gehanget 122 ihar tho der ehe Gottes ge
geven minen klange dho bin ick den 4. feb. dorigh vor warlosung [c: skødes
løshed] der sol/daten im fhur tho reeten. De van der Lidt hebben mi wedderume laten geten dorich M. Peter Melchiorsen anno 1632«. I et retkantet felt
med tovstavramme på legemet: »Dho is staller im lande gewesen de woledle
Augustus v. Bestenbor, stell. landtschriver Petrus Fincke, pastor H. Petrus
Clyo46, radtman Ocke Levesen, kerckgeswaren Ocke Laverensen unde Hans
Knudtsen«. På legemet findes desuden to store medailloner med bebudelsen og
korsfæstelsen og et relief af Kristus på korset mellem Maria og Johannes. På
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Hude fot.

Fig. 13. Ullerup. Prædikestol 1578, detalje (p. 2256).
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slagringen fire relieffer: 1) det holstenske nældeblad, 2) i skjold siddende, kro
net løve med scepter i højre forpote, 3) som 1 og 4) hertugdømmernes våben.
Hankene har skæggemasker; tvm. 110 cm. Ny ophængning 1952 ved Aug. Niel
sen, Roslev; et kraftigt slid af knebelen ses allerede.
2)
Genforeningsklokke fra de Smithske jernstøberier, tegnet af arkitekt
Lautrup-Larsen47.
†Klokke. Den lille (middelalderlige) klokke, omtalt i inventariet 1668, var
uden årstal og indskrift og vejede 1630 pd.; den revnede 1726 under ringningen
for hertug Philip Ernsts anden hustru Christine, der døde dette år, og om
støbtes 1728 af Joh. Hinrich Armowitz, Husum, for 393 mk. 2 sk. Indskriften
foroven var ifølge regnskaberne10: »Et Fyrste-Par gav i min Trang Til Guds
oc Kirckens Æres-Sang, mig min Forlaarne søde Klang«. — »V. G. G. Philipp
Ernst, Erbe zu Norwegen, Hertzog zu Schleswig Holstein, Stormarn und der
Dithmarschen, Graff zu Oldenburg und Delmenhorst. — V. G. G. Charlotte
Maria, Hertzogin zu Schleswig Holstein, Stormarn und der Dithmarschen,
Gräfin zu Oldenburg und Delmenhorst«. — »Christinæ Ducis interitum dum
lugeo rite, / Exhalo Vitam, rima rapitque sonum. / Sed Pater et Mater Patriæ
mihi reddidit auras / vitales, vitam servet Utriusque Deus!« (»mens jeg på rette
vis sørger over hertuginde Christines død, mister jeg selv livet, og en revne
betager mig min lyd, men fædrelandets fader og moder gengav mig livskraften,
Gud bevare begges liv«). På kanten stod: »Me fecit Johan Hinrich Armowitz
in Husum Anno 1728«. Afleveret til krigsbrug 1917.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) 1651. Nicol. Witte, præst i Ulderup, levede 88 år og lærte Kristi
ord i ? år, [d. 1646]; sat af svigersønnen 1651. Hvidgrå kalksten, 160 × 97 cm,
med reliefversaler, på latin; tværskrift i felt, der tunger sig efter skriftlinierne.
Op ad sydkapellets østmur.
2) O. 1800. Metta Maria Pedersen af Ulderup, f. 20. april 1774, d. 22.
aug. 1800; gravvers og »2. Cor. 5,1«. Smal, hvidgrå kalksten, 168 × 33 cm,
med relieffraktur, navnene med store skønskriftsbogstaver, i tværskrift. Over
skriftfeltet, mellem bladværk, Guds fremstrakte hånd med en vægt, hvor
under »3. M[ose] B[og] 19. 36«. Nederst på stenen symmetrisk slynget tuli
panranke; kantprofilen er en smal tovstav uden for hulstav. Op ad korets
sydside.
3) O. 1801. Pastorinde Christina Mayland, f. i Stenderup 7. marts 1768, d.
i Ulderup 7. jan. 1801; religiøs indskrift. Hvidgrå kalksten, 180 × 45 cm, med
reliefindskrift på tysk (skriveskrift og fraktur). Foroven symmetrisk bladorna
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ment, langs kanten en rundstav. På
kirkegårdens vestre del.
4)
O. 1814(?). Gunder Matthisen fra
Auenbøll, f. 3. aug. 1743, d. 28(?) okt.
1814(?); herefter gravvers. Rød kalk
sten, 184 × 138 cm, med reliefbogstaver
(skriveskrift og fraktur) foroven i stort
skriftfelt,
der
omgives
af
bladværk
med
storblomster
i
hjørnerne;
smal
ramme inden for hulkant. Op ad korets
sydmur.
†Gravsten. 1) 1590 lod Hans Matzen
fra Sønderborg lægge to ligsten på Niss
Jebsen til Blans og hans hustru Maries
grave nordøstligt ved kirken, med den
K. M. 1956
betingelse at stenene aldrig måtte fjer
Fig. 14. Ullerup. Riffelmaleri, set fra venstre
10
nes fra gravene! .
(p. 2260).
2) O. 1679. Jacob Vette, præst ved denne
kirke i 15 år, d. 29. sept. 1679, 45 år48. — 1857 solgtes gravsten fra kirken (Haupt).
Murede †begravelser. I inventariet 166825 findes en fortegnelse over de davæ
rende begravelsers placering og tilhørsforhold: 1) i sydkapellet: Blansgård (i
hvis begravelse der 1680 lavedes et vindue mod kirkegården53), 2) »mitten auff
der Deelen« (o: midt på gulvet): Avnbølgård, 3) i koret: præsterne, 4) under
orglet: kapellanerne, 5) foran i det såkaldte karnhus (dvs. †våbenhus, p. 2251):
degnene, 6) Jacob Jebsen i Blans foran den stol, som hører til Blansgård. —
I koret nær alteret fandtes 1811 en stor, forfalden begravelse, som mentes at
have tilhørt Ballegård24; den opfyldtes 181254.
*Hjelm (fig. 15), såkaldt »krebsehjelm« tilhørende en officersudrustning, af
tysk type fra ca. 1620—40, men først kendt i Danmark efter 164250; tidligere
anbragt over Blansgårds herskabspulpitur31 (p. 2259) sammen med en †grav
fane (se ndf.)51. Nu i museet på Sønderborg slot (mus. nr. II, 144).
En †gravfane over generalmajor etc. »Fietschs« [Johan Fircks], arveherre til
Blansgård52, d. 1667 57 år gl., omtales af Abildgaard38; af våbenet skelnedes
da kun en sort og hvidtavlet sparre i feltet. Hang tidligere ved Blansgårdpulpituret31, jfr. ovfr.
Kirkegårdsmonumenter 49 . Over treårskrigens faldne findes een dansk og een
tysk mindesten, fra krigen 1864 en granitobelisk rejst over 40 danske soldater,
samt tre gravsten over faldne danske og een over faldne prøjsere. Endvidere
er rejst en mindesten over » 73 Sønner, som blev tvunget i Døden i Verdens
krigen 1914—18«.
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LA. Åbenrå. Ullerup præstecirkiv: Bd. 6. Sager til aktfortegnelsen, læggene II 9—10.
— Ca 1. 1606—50. Kirkeregnskabsbog. — Ca 2. 1781—1899. Kirkeregnskabsbog. – Ca 4. 1792—1900. Bilag til kirkelige
og indberetninger om indkomster m.v. — H 3. 1696—1903. Kirken og dens inventar. —
H 6. 1782—1891. Stolestadefortegnelser og sager angående stolestaderne. — Sønderborg
provstearkiv
(før
1879):
1653—1780.
Kirkeregnskabsbog
for
Ullerup.
—
1783—1879.
Kirkesager
ordnet
sognevis
Sottrup-Ullerup.
—
1836—1878.
Visitationsprotokol
for
Ullerup. — Sønderborg kirkevisitatorium: 251. 1785—1811. Ulderup. Kirchengebäude,
c. p. Kirchenstühle und Gräber und verschiedene Bausachen. — Sønderborg landrådsarkiv:
Akthæfte nr. 1454/34. — RA. Glücksborg. E. Kirke og skole: 85. 1506—1772. Sager vedr.
kirke og skole i Ullerup. — Se i øvrigt arkivalier for Sønderborg provsti i almindelighed
p. 2051 f. — Præsteindberetning ved Matthæus Gottlieb Chemnitz 2. aug. 1809 (NM). —
Chronik 1897 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetning af N. J. Termansen 1956 (istandsættelse af riffelmaleri). — Undersøgelse og be
skrivelse af Elna Moller 1956, Erik Moltke 1956, 1957 og 1960 og Vibeke Michelsen 1960.
Abildgaards dagbog p. 141. — Haupt II, 433 ff. — A. D. Jørgensen: Ullerup sogns
ældre historie, i SJyAarb. 1891, p. 30—81. — J. Raben: Ullerup Kirke og de adelige
Gaarde i Sognet, i Fra Als og Sundeved, 3. hefte 1928. — C. Warncke, i Den nordsles
vigske Kirke II, 353 ff.
1 Se: A. D. Jørgensens udførlige: Ullerup Sogns ældre Historie. 2 Om de hertugelige
patronatsstridigheder 1623, se RA. Glücksborg. E. Kirke og skole. 79. 1623—1740. Sager
vedr. stridigheder om den kirkelige overhøjhed over kirker i Sundeved og på Als. 3 Dan
ske Magazin 7. rk. I, 215 ff. (fundatsen foreligger i RA. Glücksborg. E. Kirke og skole.
85. 1506—1772. Sager etc.; i denne regnskabspakke benævnes kirken 1506 »St. Annæ«),
— Endnu 1573 tales om vikariets rente og hovedstol (RA. Hans d. Yngre. 12. Div. sager
vedr. Hans d. Y. sagligt ordnet. 1564—1622. Læg 6. Sager vedr. kirkerne 1570—1607).
4
En Præstegaard i Sundeved under Krigen 1864. Breve fra Pastor N. L. Feilberg i
Ullerup, i Museum 1890, p. 35 og 84. 5 SJyAarb. 1925, p. 295; ifølge en variation af
sagnet skulde kirken tidligere have ligget på Blans mark (kronik). 6 A. D. Jørgensen
p. 75 f. 7 Ullerup præstearkiv: Ca 4. 1792—1900. Bilag etc. 8 Ullerup præstearkiv:
Ca 2. 1781—1899. Kirkeregnskabsbog. 9 Ullerup præstearkiv: Ca 1. 1606—50. Kirke
10
regnskabsbog.
Sønderborg
provstearkiv
(før
1879):
1653—1780.
Kirkeregnskabsbog
etc. 11 Ullerup præstearkiv: H 3. 1696—1903. Kirken etc. 12 På litografiet fra 1849
(fig. 4) har tegneren forenklet konstruktionen og kun forsynet bygningen med otte høj
stolper. 13 Kunstdenkm. Kr. Schleswig, p. 414. 14 En af Carsten Petersen (SJyAarb.
1942, p 165) given oplysning om, at et klokketårn af træ skulde være opført af tømmer
fra det nedbrudte Filipsborg (p. 2247), stammer antagelig fra kronikken (der dog skriver
klokkehus).
I
det
foreliggende
materiale
findes
intet,
som
bekræfter
denne
meddelelse,
hvad enten det nævnte klokketårn er betegnelse for klokkehus eller tagrytter. 15 En
meget hård åre, der løber fra den heraldisk højre loves bageste pote skråt op over stenen,
har voldt stenhuggeren store kvaler ved hugningen af løvens hale, der er ganske deform.
16
Den nedre del blev 1937 erhvervet til museet i Sønderborg fra Hans Jørgensens stue
hus i Blans (Blansvold), hvor den lå som trappesten. Den øvre del blev fundet 1949 i
Ullerup
kirkegårdsmur,
til
højre
for
hovedindgangen,
og
overladt
til
samme
museum
(nr. II, 594). Mackeprang: Granitportaler p. 222, 261 f., 265; jfr. samme: Døbefonte p. 213
og 410. 17 A. D. Jørgensen p. 61 ff. — En Jep Magnussen herfra var 1506 medstifter
af S. Annagildet ved Ullerup kirke (p. 2246). 18 RA. Glücksborg. E. Kirke og skole.
85. 1506—1772. Sager etc. 19 Jfr. 1807 (Sønderborg kirkevisitatorium: 251. 1785—1811.
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20
Ulderup.
Kirchengebäude
etc.).
Ullerup
præstearkiv:
Cc
1.
ca.
1785—1899.
Inven
21
tarier
etc.
R.
Haupt:
Jahresbericht
1901/02, p. 11, nr. 7403. 22 Betegnelserne
klokketårn, kirketårn og tårn veksler, men de
benyttes altid i modsætning til klokkehus.
23
SJyAarb. 1942, p. 165. Det kan ikke af
gøres, om sidste del (»hvor det nye tårn nu
står«) dækker over en fornyelse eller en flyt
ning (fra koret?).— I årene o. 1642 gennem
gik kirken en hovedrestaurering bl. a. på ta
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24
note
14
ovfr.
Sønderborg
kirkevisitatoChr. Petersen 1960
rium:
251.
1785—1811.
Ulderup.
Kirchenge
Fig. 15. Ullerup. *Hjelm, i museet på
25
Inventariet 1655 (Raben p. 14)
bäude etc.
Sønderborg slot (p. 2263).
svarer til et fra 1668 (note 10). 26 Ullerup
27
præstearkiv:
Bd
6.
Sager
etc.
Vedr.
stemplet, se Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 582. 28 1862: Det forhen til hofkassen
i Lyksborg erlagte gebyr for en brudekrone 10 mk. betales nu til præsten, som forhen
måtte erlægges i Lyksborg, når bryllup skulde holdes på en forhen Lyksborger-stavn.
Beboerne under Ballegårds og Bøgeskovs godser såvelsom de forhen hertugelige under
såtter er fritaget for at betale for brudekronen (note 20). 29 Trap: Slesvig p. 373.
30 Sønderborg og Nordborg amtsarkiv: 1836—49. Kirke-, skole- og fattigvæsenssager.
31
Claus Duus: Topogr.-hist. Darstellung der Halbinsel Sundewitt, Schleswig 1836, p.
117. 32 Den nordslesvigske Kirke II, 354. 33 Kunstdenkm. Kr. Sü dtondern p. 179
34
og
151.
Sønderborg
provstearkiv
(før
1879):
1781—83.
Protocoll
über
die
Ein
nahme der königl. Kirchen auf Sundewitt. 35 Samtidig forsvandt de faste pladser i
kirken, og folk kunde sætte sig, hvor de vilde. (Sønderborg landrådsarkiv: Akthæfte nr.
36
37
1454/34).
Raben
p.
16.
Ullerup
præstearkiv:
H
6.
1782—1891.
Stolestadefor
tegnelser etc. 38 Dagbogen p. 141. 39 RA. Glücksborg. E. Kirke og skole. 79. 1623—
1740. Sager vedr. stridigheder om den kirkelige overhøjhed over kirker i Sundeved og
på Als; jfr. A. D. Jørgensen p. 59 ff. 40 Raben p. 14 ff. 41 1782 Stolestaderegister
for pulpiturerne (note 37). 42 Ullerup præstearkiv: H 3. 1696—1903. Kirken og dens
inventar. 43 Ifølge skrivelse af 12. dec. 1735 fra hertug Friderich til provsten har dia
konerne i Broager, Ullerup og Sottrup bedt om, i stedet for at modtage offer i »die soge
nannte im Diaconat Stuhl befindl. Opfer Näpfgen« at måtte få det foran alteret; det
fremgår, at diakonerne i mere end 100 år har modtaget offer i deres stol i en bestemt skål
(note 39). 44 Restaureret 1956 af N. J. Termansen. 45 Kirkehist. Saml. 1. rk. II,
486 ff., med udførlige regnskabsnotitser vedr. erhvervelse og transport; jfr. rgsk. for 1640
(note 9 og 18). 46 Fra 1603 præst i Lidt og en af de ni præster, der omkom ved vand
floden (note 45). 47 SJyKirkeklokker p. 11. 48 O. H. Moller: Historische Nachricht
von der auf Sundewit belegenen Gemeine Ulderup ..., Flensburg 1759. Zweiter Band.
Mit einer Vorrede ... von Prof. Falck in Kiel, Tondern 1822. 49 Krigergrave p. 36,
86, 154—158. 50 Sml. Finn Askgaard: Fodfolks- og rytterudrustning . . . ,
i Arv og
Eje, Odense 1960, fig. 11 og p. 106 (meddelt af Tøjhusmuseet). 51 Hjelmen skal ifølge
præsteindb. 1809 have tilhørt junker Chr. Albrecht von der Wisch, Blansgård, der solgte
gården
1717.
Ifølge
museumsprotokollen
tilskrevet
Jacob
Magnussen.
Rimeligere
er
dog
at tillægge hjelmen den tyske adelsmand Johann Fircks, †1667, hvis †gravfane ligeledes
52
53
var
anbragt
ved
Blansgård-pulpituret.
Jfr.
Raben
p.
39.
RA.
Glücksborg.
E.
Kirke og Skole. 85. 1506—1772. Sager etc. 54 Aflev. fra Kiel C III 2 (Sønderborg amts
visitatorialsager) nr. 248.

Fig. 1. Nybøl. Ydre, med klokkehus, set fra syd.

E. M. 1959
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irkens værnehelgen er ukendt; muligvis er det ham, der findes afbildet i den p. 2274
gengivne bispefigur. Kirkens bispetiende skænkedes 23. maj 1191 af biskop Valdemar
til Ryd kloster1 (på sydsiden af Flensborg fjord), men allerede 1209 skete et mageskifte
med Broager tiende, hvorved tienden fra Nybøl atter tilfaldt bispen, og dette fik pave
lig stadfæstelse 9. jan. 12552. Det gamle herredsting lå nær kirken3, og dette i forbin
delse med den omstændighed, at sognet bærer herredets navn, tyder på, at det oprinde
lig har haft større betydning end nabosognet Broager, hvortil tinget senere flyttedes (det
ovennævnte mageskifte skal muligvis sættes i forbindelse hermed). Senere i middelalde
ren udgjorde cathedraticumafgiften (jfr. p. 2224 note 2) 12 skilling lybsk (Broagers var
det dobbelte). — Et Maria-alter i kirken er omtalt år 15004 (sml.* figur fra †sidealtertavle, nr. 1, p. 2273). — Efter reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544
kongen, 1564 hertug Hans den Yngre; 1622 blev den glücksborgsk5 for 1779 at vende
tilbage til kongen, der i 1800’rne besatte kaldet umiddelbart gennem tyske kancelli.
Ifølge et vandresagn skulde kirken have stået på et bjerg mellem Nybøl og Stenderup,
men nisserne flyttede om natten, hvad der var opført om dagen, hvorfor bjerget endnu
kaldes Kirkebjerg6.
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Fig. 2 a-c. Nybøl. Klokkehus.
1:100. Ved El. M. 1957, 1959.
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Opmåling.

a. Snit langs konge, set mod øst.
b. Nordvæg. c. Plan.

Kirken ligger på jævnt terræn i byens sydøstre udkant. Kirkegården, der
1892 blev udvidet mod øst7, hegnes af omsatte, lave kampestensdiger. I syd,
nordvest og øst (»Stenderup sti«) er der jerngitterlåger mellem granitstolper
anskaffet 18578 og 19039. Den nordvestre har afløst en stor portal (sml. fig. 3).
Et fritstående klokkehus 10 (fig. 2a-c) umiddelbart inden for kirkegårdens
gamle hovedportal i nordvest er en middelalderlig, men 1655 stærkt fornyet
bygning. Konstruktionen er af eg med beklædning af fyrrebrædder. Middel
alderlig er nordvæggen (fig. 2b) og største delen af vestvæggen; nu ubenyttede
udstemninger i nordvæggens midterste højstolpe viser, at der mellem den og
dens forsvundne pendant i syd har været en tværafstivning i form af lange,
krydsende skråbånd ganske svarende til nordvæggens store Andreaskors. De
to andre vægge samt kongestolpen og dens enkle tværafstivning (fig. 2a)
hidrører fra en stor ombygning. I kirkens inventar fra 1653 meddeler en til
føjelse11, at klokkehuset 1655 blev bygget om fra grunden, og at hertug Philip
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Fig. 3. Nybøl. Ydre, med klokketårn, set fra syd. Efter tegning o. 1830 af H. N. A. Jensen.
I Schlesw.-Holst. Landesbibliothek, Kiel.

skænkede 14 egetræer dertil (sml. klokke nr. 2, p. 2280). Regnskabsbogen med
deler under 165511, at en Sønderborgtømrer reparerede klokkehuset og lagde nye
spån. En gennemgang af konstruktionsdetaljerne i klokkehusets yngre dele
stemmer netop med tiden omkring 1600’rnes midte, og man må herefter fast
slå, at det, der skete 1655, hverken var en reparation eller en ombygning fra
grunden, men en omfattende istandsættelse. — Det nuværende, lave, skifertækte pyramidetag stammer antagelig fra 188612; det har afløst et stejlere,
spåntækt tag af samme form, kendt fra et fotografi (NM), der viser klokkehuset
ribbet for vægbeklædning og tag, som soldaterne 1864 benyttede til opvarm
ning af Nybøl skole, der var indrettet til lazaret.
Kirken består af kor og skib, senest fra o. 1300 (sml. nedenfor), en gotisk,
halvcirkulær vestforlængelse og en korforlængelse fra 1582. En †tagrytter på
koret og et †våbenhus foran norddøren er fjernet henholdsvis 1829 og 185613.
Kirkens ældste del, kor og skib, har usædvanlig tykke mure (ca. 1,5 m) af
rå kamp på en kampestenssyld, som under den forsvundne vestmur er een
meter dyb. Det fremgår af den historiske indledning, at Nybøl sogn havde en
kirke 1191, men hvis den nuværende kampestensbygning er så gammel, hvad
en del af gulvmaterialet (p. 2270, sml. også korets tagværk p. 2270) kan tyde
på, må alle de nedennævnte åbninger, muret af munkesten, henføres til en stor
ombygning sent i 1200’rne eller omkring 1300.
I hver af korets langmure og i skibets nordmur er der rester af et rundbuet,
smiget vindue, muret af almindelige munkesten, og de derved fremkomne
uregelmæssigheder omkring smigenes sammenstød med vægfladerne er udfyldt
med puds; vinduesstikkene er halvstens. Af de tilmurede døre, der sidder ret
nær den forsvundne vestgavl, er i alt fald den søndre spidsbuet indvendig.
Den store triumfbue er uden kragbånd og rundbuet som de dybe sidealter
nicher, af hvilke den søndre har overgribende stik.
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Fig. 4. Nybøl. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1938.

Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen, af en usædvanlig, halvcirkulær
form, må være middelalderlig, men en nærmere datering er ikke mulig. Den
er opført af rå kamp på en synlig syld af små kampesten, og murtykkelsen er
20—30 cm mindre end skibets. Et tilmuret vindue i sydvest har karme af
munkesten. De to nuværende vinduer stammer fra 1856, da tilbygningens vest
ligste del udskiltes som våbenhus, og det samme gælder den monstrøse vest
portal, der synes at have afløst et vindue (sml. fig. 3).
Korforlængelsen fra 158214 (sml. gavlens jernankerårstal) er kun på et par
meter, opført af munkesten, i syd og nord af tykkelse som de ældre kormure,
men med indvendige, fladbuede spareblændinger, i øst kun to sten tyk. Gavlen
har et i ny tid blændet, fladbuet vindue, savskifte i fodlinien samt fem høj
blændinger og syv kamtakker; midtblændingen er fladbuet, de andre rund
buede. — Det forlængede kor fik træloft, hvis brædder udskiftedes 178215.
En omfattende istandsættelse af kirken fandt sted 1758—6011 (sml. årstal i
murankre), da skibet fik sit nuværende tagværk og blev helt tegltækt sammen
med koret. Indtil da omtales blytaget jævnligt, således f. eks. 158214 og 165411.
Dobbelte tagsten (munke og nonner) blev indkøbt 1723—2611.
†Korhvælving og †vinduer. Korets tagværk (p. 2270) er i gotisk tid omdannet
til indbygning af en hvælving, der senest må være nedtaget ved korudvidelsen
1582. Et spidsbuet, ødelagt vindue i korets sydmur er formentlig samtidigt
med hvælvingen, og det samme gælder måske tre fladbuede, falsede vinduer
af munkesten i skibets sydmur (sml. fig. 3); de er indhugget, efter at skibets
vestgavl var nedbrudt og blev først tilmuret 1856, da de nuværende indsattes.
En blytækt †tagrytter (sml. fig. 3) havde indtil 1829 plads på korets tag;
materialerne solgtes 183112, en del af blyet dog først 183916. Tagrytteren var
opført 163411, i hvilket år Nybøl lånte penge af nabokirken Sottrup til »tår
nets« opførelse, men den kan have afløst en ældre.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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E. M. 1956

Fig. 5. Nybøl. Indre, set mod øst.

Et †våbenhus foran kirkens norddør blev nedrevet i forbindelse med en ho
vedistandsættelse 1855—568, og kirkens hovedindgang flyttedes derefter til den
runde vestgavl (p. 2269).
Gulve. Ved undersøgelser 1938 blev det fastslået, at der ca. 25 cm under
midtgangens nuværende gulv findes et munkestensgulv, som synes at strække
sig overalt i skibet. Stenene er lagt i kalkmørtel og således, at de danner silde
bensmønster. Adskillige sten (28 × 12,5 × 9 cm) er riffelhuggede og kan derfor
næppe være yngre end 1250. Hvis disse sten altid har ligget i gulvet, kan kampestensbygningen stamme fra 1100’rnes slutning, men de riflede sten kan også
være genanvendt materiale. Gulvet har antagelig været i brug, indtil det nu
værende blev lagt 1855—56, thi endnu 1740 købte man store sten til gulv11.
Tagværker. Korets egetagværk indeholder spær og bjælkeender, som er levn
af en romansk spærfagstype med en skrå spærstiver til hvert spær og fornag
lede bladsamlinger mellem bjælke og spær. Forud for en gotisk overhvælvning
af koret blev bindbjælkerne delvis overskåret og bjælkeenderne indtappet i en
rem langs murenes inderside (sml. Kliplev, Åbenrå amt p. 1978). Remmene
fjernedes, da koret, antagelig 1582, påny fik bjælkeloft med løst indstukne
bjælker. Korforlængelsens tagværk er af eg, fra 1582, skibets og vestforlængel
sens fra 1760, af fyr og med to dragerstole.
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E. M. 1956

Fig. 6. Nybøl. Indre, set mod vest.

Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og nyt, rødt tegltag, men er i øv
rigt præget af en hovedistandsættelse 1855—568, fra hvilken de spidsbuede
vinduer og gulvene af gule fliser og teglsten stammer; i stolene er der trægulv.
De synlige bjælker i skibet er holdt i rødbrunt, brunt og grønt, mens korets
underloft er brunt med et stort, blåmalet felt indrammet af profillister med
guldkanter, formentlig udført 1857 som afløsning af de nedenfor omtalte loftsmalerier.
†Solur. En flise til en solskive betaltes 1840 med 30 sk.12.
†Vindfløje. Både den forsvundne tagrytter og klokkehuset har haft vindfløje.
Klokkehusets gamle vejrhane blev 1879—808 af Peter Petersen og Lorenz
Claussen udskiftet med en † ny.
†Loftsmalerier. Kirkeværgerne fik 1857 pålagt at få udslettet de figurer, »som
ere malede paa Kirkeloftet over Choret, og som skulle forestille Aarstiderne«16.
Malerierne må være udført efter 1782, da korloftet var så medtaget, at det
ikke kunde blive liggende uden fare15.
†Kalkmalerier. På korets sydvæg, øst for vinduet, blev der 1950 iagttaget
svage spor af en ubestemmelig, rødbrun dekoration17.
144*
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INVENTAR
Af det middelalderlige inventar har kirken be
varet sin døbefont og korbuekrucifikset, mens to
sidealtertavlefigurer,
et
relief,
muligvis
fra
en
†højaltertavle, et sengotisk maleri fra et †skab
samt krucifiksets sidefigurer er afgivet til Na
tionalmuseet og museet på Sønderborg slot. Fra
renæssancetiden
stammer
Ringerincks
prædike
stol (o. 1608) med Peter Wulfs genfremkaldte,
oprindelige staffering fra 1614; den bruskbarokke
altertavle er fra 1646, men stærkt ændret 1804,
da den fik malerier af Jes Jessen. Hovedrestau
reringer18 er foretaget 1855 ff. samt 1950, ved P.
Kr. Andersen.

Alterbord, af munkesten19, ca. 150 cm fra
korets østvæg, formentlig samtidigt med
korforlængelsen 1582, med dyb, fladbuet
P. Kr. Andersen 1950
niche i bagsiden og med en korsprydet for
Fig. 7. Nybøl. Altertavle 1646 og 1804
side fra restaureringen 1950 (arkitekt H.
(p. 2272).
Mundt). I alterets nordøsthjørne fandtes da
en munkesten, 27,5 × 12,5 × 9 cm, der i oversiden, før brændingen, havde
fået indridset et møllespil.
†Alterklæder. 1656 skænkede hertuginde Sophie Hedwig et alterforhæng af
rødt atlask, og 1746 købtes 12¼ alen ægte »carmoisin Sammet« [rødt fløjl] til
†alterklæde11.
Altertavlen (fig. 7) består af storstykke fra 1804 og bruskbarokt topstykke
fra 1646 (malet årstal). Topstykkets næsten kvadratiske felt flankeres af lang
strakte figurer, Johannes Døberen (mod nord) og Moses, stående på konsoller
og under »skællede« baldakiner. På de bruskede vinger, der foroven ender i
rovfuglehoved, sidder to små engle, den ene holder stage med eddikesvamp og
hammer, den anden spyd og nagler; to andre engle, een med tornekrone, een med
tang og svøbe, sidder på gesimsen ved siden af gavlstykket, en bladindrammet
oval mellem to fiskelignende hoveder, der ender i øreflipvolutter. Tavlen kro
nes nu af et vasespir, muligvis hidrørende fra en †prædikestolsdør og påsat
ved restaureringen 1950.
Mens det gamle »alterstykke« (nok storfeltets maleri) solgtes 1804 for 1 rdl.
34 sk.12, er topstykkets oprindelige maleri på træ (fig. 8) bevaret, nu henstil
let i triumfvæggens nordre alterniche. Det fremstiller Kristi himmelfart, i klare,
brogede farver og er til dels udført efter samme forlæg som himmelfartsrelieffet
i Ringerincks prædikestol.
Storstykket, fra 180420, fastholdes af en rammekonstruktion af eg, indmuret
i alterbordet. Det er i nyklassisk stil med detaljer, der antagelig er inspireret
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af nabokirken Dybbøls altertavle fra
1736 (p. 2212) og har to glatte, korinthiserende søjler inden for smalle »vin
ger« med akantusranke under roset og
blomst; her udenfor er fastgjort en
liste med et slyngbånd, i hvis åbnin
ger der er blomster. Frisen er dekore
ret med et kvastprydet bånd ophængt
i »skruer«, og storfeltets ramme, med
smalle, for hinanden forskudte rund
stave, har i hjørnerne store »skrueho
veder«.
I stor- og topstykke er der signe
rede malerier af Jes Jessen21, stor
stykkets Kristus som havemand og
P. Kr. Andersen 1950
Maria Magdalene (noli me tangere)
Fig. 8. Nybøl. Maleri fra † altertavle (p. 2272).
med: »Gemalt in Apenrade 1804, Jes
Jessen«, topstykkets, der ligesom det
tidligere maleri forestiller himmelfarten, og som svarer til Sottrup (p.2236),
med: »Pinxit Apenradensis 1804 Jes Jessen«. — 1950 restaureredes tavlen;
rammeværk og søjler nymaledes eller fik afdækket ældre farver (baggrunden
sortmarmoreret), og malerierne rensedes, så alt nu står med klare farver.
Figurer fra † (side)altertavler. 1) Siddende *Maria med barnet 22 (fig. 11), ung
gotisk, o. 1250, men sandsynligvis moderniseret i slutningen af middelalderen
med en ny krone. I ældre tid er endvidere foretaget forskellige reparationer
på figuren, således er et stykke af Marias skød og højre ben samt hele den højre
side af bænken fornyet. 105 cm høj. Ubetydelige spor af kridtgrund og farver:
rød kjole med blåt foer, på kappen muligvis sølv eller guld og blåt foer. Figuren
har antagelig oprindelig haft plads i triumfvæggens nordre niche (jfr. Mariaalter p. 2266); 1922 afgivet fra Flensborg bymuseum (hvortil figuren kom
190223) til museet på Sønderborg slot (nr. II, 264).
2) Stående *biskop 24, unggotisk, fra begyndelsen af 1300’rne, frontal, med
velskåret, karakterfuldt ansigt (fig. 9). Hænderne, der har været påtappede
af særlige træstykker, mangler. 93 cm høj. Svage rester af sekundære farver
på kridtgrund, messehagelen guldfarvet sølv, foeret med blå smalte, messe
skjorten lys cinnober og dens foer blå smalte; fodstykket grønt. Konserveret
1961. Muligvis oprindelig anbragt i triumfvæggens søndre niche; 1922 afgivet
af Flensborg bymuseum (hvortil figuren kom 190223) til Nationalmuseet (nr.
D 10304).
3) *Relief af Kristus på korset mellem Maria og Johannes (fig. 10), sengotisk,
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L. L. 1961

Fig. 9—10. Nybøl. 9. Hoved af *bispfigur (p. 2273). 10. *Relief fra †sidealtertavle (p. 2273).

o. 1500, antagelig fra en af fløjene på en †altertavle, muligvis kirkens højalter
tavle. Blokken måler 57 × 38 cm og har i hver af de lodrette sider spor efter
tre jernsøm samt på forsiden fire, næppe oprindelige sømspor. Kristusfiguren
er skåret efter samme forlæg som Burkal (Tønder amt p. 1636). Sekundær staf
fering, men enkelte rester af kridtgrund og farve. 1922 afgivet af Flensborg
bymuseum (hvortil det kom 190223) til Nationalmuseet (nr. D 10305).
Altersølv. Kalk og disk, omlavet 1704 af et ældre sæt11. Kalken, 23 cm høj,
er af almindelig barok form med sekstunget fodplade og seks flade tunger over
en rundstav; på en af tungerne er der fastnittet et lille, støbt krucifiks. Glatte,
sekskantede skaftled og fladtrykt knop med runde tunger og mellemfaldende
ruder. Nyere, højt bæger, der hviler i oprindelig bladkrave. På fodpladen me
stermærket, sammenskrevet HBi skjold for guldsmed Hinrich Block, og
Flensborgs bymærke, Fi skjold25. — Disken har smal, cirkelkorsprydet kant,
hvorunder to ens bystempler for Flensborg, Fi rektangel med affasede hjør
ner. — I inventariet for 165311 nævnes foruden †sølvkalken en †kalk og †disk
samt en †vinflaske, alt af tin. 1796 var †oblatæsken af træ26. Vinkande, anskaf
fet 1863/64 sammen med en †oblatæske fra den kgl. porcelænsfabrik8, sort,
med guldkors.
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Fig. 11—12. Nybøl. 11. *Maria med barnet (p.2273). 12. Korbuekrucifiksets *sidefigurer (p. 2277).

Sygekalk, fra begyndelsen af 1800’rne, med en i bægeret indsat vinflaske af
glas. Foden er sekskantet med glat standkant og går i eet med de trinde skaft
led og den skarpkantede, sekssidede knop; ægformet bæger. 11,5 cm høj. På
standkanten mestermærket, tre skønskrifts-I’er i tunget felt for Jürgen Joa
chim Jürgensen, Sønderborg, d. 1837 (Bøje 2752) samt lødighedsstempel 24.
Disk med stempel for samme mester, tre I’er i rektangel med affasede hjør
ner27, to ens lødighedsstempler: 24, samt utydeligt bystempel for Sønderborg.
I samtidigt læderhylster med indtrykt, forgyldt C-bøjlebort28. †Sygekalk og
disk på ialt 8½ lod anskaffedes 1743 hos guldsmed Hinrich Jacobsen, Flens
borg11. 1653 nævnes en lille †tinflaske »zum Patient Wein«11.
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Alterstager. 1) Sengotiske, af form som
Højer (Tønder amt p. 1037), men mere
fladtrykte, med fodskål som en lav keg
lestub, der har skarpkantet profil foroven
og hulstav over platte forneden; de til
dels afsavede ben har hvilet på løver,
der 1804 solgtes for 19 sk.12. Over et ret
højt profilled hæver det koniske skaft sig
med to profilringe; lyseskålen har smiget
underside og glat led under udkraget
profil. Til jernlysetornen er svejset to
jernarme, hvis splittede ender rager lidt
ud over skålens kant, og som formentlig
har båret et par ekstra lysepiber. 32,5
cm høje. 2) O. 1700, omtrent svarende til
Sottrup fra 1692 (p. 2237), af lyst malm,
med flad fodskål hvilende på tre kugle
ben, slankt balusterskaft og muslingeriflet lyseskål med malmtorn. 31 cm høje.
†Røgelsekar med låg, nævnt i inven
tariet 165311.
†Messehagel af gul silke, omtalt 165311.
†Brudekrone og -smykke holdtes af
L. L. 1961
præsten
1796 og endnu 1861, da brugerne
Fig. 13. Nybøl. Smertensmanden. Maleri på
*skabsdør (p. 2279).
herfor måtte betalte 1 rdl. 4 mk.26.
Alterskranke 1950, af smedejern, udført efter tegning af arkitekt H. Mundt
af kleinsmed Gustav Reissmann, Sønderborg; femsidet, hver side med seks
felter hvori symbolske figurer.
Døbefont, romansk, af granit, med glat, cylinderformet kumme (80 cm i tvm.)
i eet med det korte skaft, der foroven har rundstav. Foden, af form som et
omvendt terningkapitæl, har i hvert buefelt enkle treblade på bred stilk. 1797
flyttedes fonten fra skibets vestende op ved alteret15; nu er den opstillet
i korets nordvesthjørne.
Dåbsfad (fig. 15), sikkert omtrent samtidigt med giverårstallet 1574, sydtysk
arbejde. I bunden et cirkelfelt med en hjort, under hvis bug ses resterne af et
skriftbånd med minusklerne: »ma[ria]..«; herudenom spidsblade og fem engle
holdende et blankt skjold foran sig. På randen indstemplede skablonornamenter samt en indskrift med graverede versaler for fadets første (ukendte) ejerinde: »Anna van Alvensleve 1574«. Tvm. 57,5 cm.
Ny dåbskande af messing.
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Håndklædeholder, med indskåret årstal 1642, formet som en dobbeltvolut.
På triumfmurens østside mod nord.
† K r i s t e n t ø j , t re f ors ke ll ige slags, holdtes 1796 af præsten og endnu 1861
(inventarium26).
Korbuekrucifiksgruppe 29 (fig. 12 og 14), o. 1250, repræsenterende overgangen
mellem romansk og gotisk type. Kristusfiguren, der tilhører Højer-gruppen
(Tønder amt p. 1038, sml. også Broager (p. 2316), er 165 cm høj, har åbne
øjne og sekundær, åben, snoet tornekrone; sidevunden er ikke markeret. Kor
set, hvis ender er afsavet, svarer med sine profiler og bolleblade så nøje til
Højer, at man må antage, at også det har været af »sachsisk« type. — Sekun
dær staffering (udbedret 1950) med naturlig hudfarve, blodstriber ved nagle
gab og på pande, mørkebrunt hår og skæg, hvidt lændeklæde. Korsstamme og
blade er grønne, hulkelene røde. På munkestenskonsol på triumfvæggen nord
for korbuen.
De 110—120 cm høje *sidefigurer (fig. 12), der er udført af en anden hånd
end krucifiksfiguren, fremtræder med den traditionelle sørgestilling: hånd
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under kind. Mariafigurens foldekast knytter den typemæssigt nær til Hyruppassionens relieffer30, hvor en røgelsekar-bærende kvinde ved graven viser flere
beslægtede træk med Marias klædebon. Maria holder i højre hånd en lukket
bog. Både Maria og Johannes har tilsyneladende haft glorieskive, og begges
fodstykker er forsynet med tap til fastgørelse i korbuebjælken. Krideringsrester med farvespor, der dog næppe er oprindelige. Maria har blå kappe og
rød kjole, Johannes rød kappe og gul kjortel. 1922 afleveret fra Flensborg by
museum (hvortil de kom 190223) til museet på Sønderborg slot (nr. II, 265).
Prædikestol, o. 1608, da kirken lånte 30 mk. af Broager til en ny prædike
stol14, nøje svarende til Sønderborg S. Maries fra 1599 (p. 2088) og Dybbøl fra
1605 (p. 2216) fra Hinrich Ringerincks værksted i Flensborg. Den firesidede
stol, der tilhører den af Haupt benævnte østflensborgske type, er opbygget
efter værkstedets vanlige skema og har i storfelterne de ofte gentagne relieffer
af fødselen, Kristus på korset mellem Maria og Johannes, opstandelsen og him
melfarten (jfr. altertavlemaleri p. 2272) med dertil hørende bibelhenvisninger
i frisefelternes kartoucher (fordybede versaler) og plattyske reliefindskrifter
i postamentfelterne31, til relieffet af fødselen således: »Euch ist hevte der hei
land gebarn. wilc/her ist Christvs der/ her in der stad David«. I frisefremsprin
gene er der små halvfigurer af mænd og kvinder i tidsdragt (fig. 16-17). Svungen
underbaldakin med glatte, hulkantprofilerede ribber, endende i flad kugle.
Nyere opgangspanel, antagelig fra 1831/3212, da en † prædikestolsdør32 omtales
(jfr. altertavle-spir), og da stolen flyttedes, fordi den havde »mistet ligevægten«,
og præsten dårligt kunde læse af mangel på lys33. Den samtidige himmel dan
ner en regelmæssig, sekssidet polygon. Frisen er glat og gennemløbende med
nymalet indskrift, men har tidligere haft en (bortskåret) plattysk bibelind
skrift med reliefversaler. I de brede topstykkers høje buefelter står putti med
dydesymboler, fra øst: kalk (Troen), anker (Håbet), to, der omfavner hinan
den (Kærligheden), sværd og vægt (Retfærdigheden), og spejl (Klogskaben). På
konsoller mellem topstykkerne står frifigurer (nøgne englebørn) med lidelsesredskaber: 1) hammer-spyd, 2) søjle, 3) kors og 4) tang og tornekrone. Lave
volut-hængestykker med midtroset og store englehoveder under hjørnerne.
Himlens loft har en forsænket midtpolygon med ramme, hvorfra udgår pro
filerede revler; lille helligåndsdue.
Stolen står nu, efter restaurering og rensning 195034, med sin første partielle
staffering udført af Sønderborg-maleren Peter Wulf35, der bag på topstykket
nærmest korbuen har skrevet: »Anno 1614 is diese Predigstoel staveret P W«.
Hovedparten af træet står frit, kun med lidt guld, sølv, rødt og grønt samt
sort bund i sidefelterne. 1832 malede H. W. Eckersberg for 3 rdl. og 40 sk.12
på prædikestolen i forbindelse med dens flytning, rimeligvis til dens nuværende
plads lidt ud foran triumfbuen, idet mandsstol nr. 1 da fjernedes36.
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Fig. 15. Nybøl. Dåbsfad, vistnok fra 1574 (p. 2276).

Stoleværk 1938 (H. Mundt), med lave, glatte gavlstykker og fyldingsdøre,
der til dels efterligner det forrige †sæt fra 179937. †Mandsstol nr. 1 kaldtes
1782 »den herskabelige stol« eller »brudgommens stol«; fjernet 183136 (jfr. præ
dikestol). Ifølge stolestadefortegnelsen 1653 og (1782)26 havde kirken 37 mandsstole og 27 kvindestole11, 1857 var tallene 28 og 2623.
Fra en †præstestol stammer et fyrrebrædt med pålagte, riflede pilastre, pro
filkapitæler og trekløverbueslag med tunger og i vinklerne skårne perspektiv
huller. Sort undermaling overalt dækket af smudsiggrønt. — †Skriftestolen
stod ifølge inventariet 1653 til højre for alteret, mens degnens †»kor- eller syngestok stod til venstre. 1743 lavedes en lille bænk i skriftestolen til skriftebørnene11.
Fra et middelalderligt †skab er bevaret en egetræsplade38, 68,5 × 38 cm, be
stående af to ved tappe samlede planker, der ved syv dyvler har været fast
gjort til dørens inderside. Herpå ses et *maleri af Kristus som smertensmand
(fig. 13), fra 1400’rnes slutning (jfr. Sønderborg S. Marie p. 2094). Kristus har
grålig hudfarve med mange blodspor, hvidt lændeklæde og gylden glorie. Oliven
grønt jordsmon og mørkerød baggrund med gyldne, nu mørknede stjerner. Det
tilhørende †skab blev solgt ved auktion og maleriet 1896 skænket National
museet (nr. D 3262).
Pulpitur i vest, muligvis fra 1856/5712, men hvilende på fire egestolper med
smukt udsvejfede knægte, og med udsavet hængeliste, muligvis fra 1721, da
kirken fik sit orgel (se ndf.); nogle storfligede akantusblade fastgjort på bære
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stolperne stammer antagelig fra orglet. Pulpiturets rammeværk, af fyr, har
renæssanceprofiler, mens fyldingerne er af eg med små, kvadratiske midtfelter,
der har pålimet bladværk.
Orgel 1924, med syv stemmer, udført af A. C. Zachariasen, Århus, † Orgel
indviet 2. søndag i advent 172139 og skænket af hofprædikant og provst Jo
hannes Dætri40. Orgelfaçaden, der er noget omdannet, svarer delvis til Dybbøls
(p. 2218) og stammer fra 1721; den har en tretårnet opbygning, men er uden
gennemløbende frise og har på sidetårnene stående, basunblæsende englebørn
med palmegrene. 1731 omtales et gitterværk på orglet, der maledes året efter11.
Pengeblok 1781, ottesidet, næsten helt jernbundet, med siksakprydede bånd;
der er to jernstænger som lukke ved siderne samt et kort jernbånd på forsiden,
alle med store taskelåse. Inden for vestdøren.
Klingpung, af fløjl med guldgaloner, lærredsforet, hvorpå broderet: »1778 d.
24. St.«11. Tyndt, drejet, rødmalet skaft med skaftholder af jern. Hænger på
et muligvis samtidigt, profileret brædt, tilspidsende opad og med drejet top
spir, på korets nordvæg. †Klingpung nævnt i inventariet 165311.
Lysekroner, tre skænket 1925, een 194241.
Kirkeskib, »Pax«, tremastet fuldrigger skænket 1949.
Tre ligbårer, den ene med indskåret: »Anno 1739 NUBBEL« på de flade,
udsvejfede ben, de to andre, hvoraf een til børn, yngre og enklere; på loftet.
Klokker. 1) 1623, støbt af Peter Melchior. Om halsen reliefversaler: »M. Petro
(!) Melchiore (!) me fecit anno 1623, verbvm domeni (!) manet in æternvm«. Over
og under skriftbåndet friser med nedadvendte, krydsende buer med stavværk og
blomster samt blade. Tvm. 71 cm. Klokken drejet og nyophængt 1946 af Aug.
Nielsen, Roslev, og allerede (1956) dybt punktslidt af præcisionsknebelen.
2) 1655. På slagringen reliefversaler: [»Meister Balze]r Melchersen in Flensbvrg hat mich vmb gegossen im iahr Christi 1655, da ich vorhin dieser gemeind[e gedient hatte 162 iahre]«42. På legemet, i liggende rektangel med tovstavramme: »Nvn heb ich wieder an die menschen zv bescheiden/ hieher in
Gottes havs der ivngste tag der welt/ komt immer naher ran wol dem der
glavben halt/ vnd sich recht lehren lasst der liehet Gott mit frevden«. På mod
stående side holder en engel to ovaler med hertug Philip af Glücksborgs og
Sophie Hedwig af Sachsen-Lauenborgs våbner, flankeret af »P. H. Z. S. H.
og S. H. H. Z. S. S. H.« Øverste bånd om halsen har fornem ungrenæssanceagtig dekoration med vaser og bladværk, der løber ud i menneskekroppe m.m.;
i frisen herunder en hebraisk indskrift. Hanke med svære tovstave. 100 cm i
tvm. Drejet og nyophængt 1947 af Aug. Nielsen. Begge i klokkehuset p. 2267.
†Klokker. 1) Støbt 1493 (jfr. ovenfor nr. 2); sprang 1655, omstøbtes og forstør
redes det følgende år11 med 4 skippund, 1 lispund og 12 pund for 470 mk. 8 sk.43.
2) O. 1592, omtalt i Broagers kirkeregnskaber14.
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Fig. 16—17. Nybøl. Prædikestol. Buster i frisefremspringene (p. 2278).

GRAVMINDER
Gravsten o. 1641. [Sognepræst] Georg Lund, [d. 7. febr. 1641], og [hustru]
Salome Lund. Brudstykke, nu 57 × ca. 40 cm, af kalksten, med versaler i ovalt
skriftfelt. Indmuret over kirkens hoveddør.
Kirkegårdsmonumenter 44. Fra treårskrigen findes en mindesten sat af »det
Danske Folk over 7 trofaste Sønner ... døde 1848«, og fra krigen 1864 findes
fire mindesten samt en granitobelisk, sat af »Mænd & Kvinder i Nybøl Sogn«
over »20 tapre danske Soldater faldne i Krigen 1864«. Desuden er der 1922 rejst
en mindesten over 28 i verdenskrigen 1914—18 faldne fra sognet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Nybøl præstearkiv: Bc 9. 1857—1919. Sager til aktfortegnelsen, læggene
II 9 og 10. — Ca 1. 1781—1920. Kirkeregnskabsbog. — Ca 3. 1787—1919. Nybøl sogns
kirke- og pastoratsregnskaber m. bilag m.m. — Cc 1. 1796—1861. Kirke- og degneinven
tarium. — H 1. 1891—1915. Kirkekrønike. — H 4. 1836 27/4. Fortegnelse over stole
staderne. — H 9. 1646—1921. Forskelligt. — Sønderborg provstearkiv (før 1879): 1653—
1780. Kirkeregnskabsbog for Nybøl. — 1735—1878. Kirkesager ordnet sognevis. Kegnæs
og Nybøl. — 1836—78. Visitationsprotokol for Nybøl. — Sønderborg provstearkiv (efter
1879): (1818) 1879—1920. Sager angående de enkelte sogne. Nybøl, Oksbøl og Sottrup.
— Sønderborg kirkevisitatorium: 237. 1781 1811. Nübel. Kirchengebäude, Orgel, Altar,
Kirchenstühle und Begräbnisse. — RA. Glücksborg. E. Kirke og skole: 85. 1604—1765.
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Sager vedr. kirke, præster m. m. i Adsbøl, Dybbøl, Nybøl. — Se i øvrigt arkivalier for
Sønderborg provsti i almindelighed p. 2051 f.
Kirchliche
Gemeindechronik
1891—1915
(LA.
Åbenrå).
—
Kirkeklokkecirkulære
1918
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Poul Nørlund 1922 (mid
delalderlige figurer), C. G. Schultz 1938 (bygning), P. Kr. Andersen 1948 (forundersø
gelse af sidefigurer til krucifiks), 1945 og 1950 (forundersøgelse og istandsættelse af in
ventar) og N. J. Termansen 1961 (korsfæstelsesrelief og figur af stående biskop). — Un
dersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller og Erik Moltke 1956—57 og Vibeke Michelsen 1956.
Nybøl
Sogns
Kirkeinventarium
af
1796
oversat
og
revideret....,
Aabenraa
1861.
—
Haupt II, 414 f. — E. Birkler, i Den nordslesvigske Kirke II, 327 IT. — J. Raben, i Fra
Als og Sundeved, hefte XXXIII, Sønderborg 1954, p. 12 ff.
1

2
Repertoriet
anf.
dato,
S.R.D.
V,
383
Den
danske
Rydårbog,
Gammeldanske
Krøniker ... ved M. Lorenzen, 1887—1913, p. 115, jfr. p. 181; Rep. under 1209, nr.
70—72, Dipl. Dan. 2. rk. I, nr. 154. 3 Joh. Hvidtfeldt, i SJyAarb. 1942, p. 35 f. 4 Acta
pont. Dan. nr. 3781. 5 Sml. klokkehus 1655, p. 2268. 6 Danske Sagn III, 1931, p. 129,
nr. 525; jfr. Den nordslesvigske Kirke p. 327. 7 Nybøl præstearkiv: H 9. 1646—1921.
Forskelligt. 8 Nybøl præstearkiv: Ca 3. 1787—1919. Nybøl sogns kirke- og pastorats9
10
rgsk.
m.m.
Nybøl
præstearkiv:
H.
1.
Kirkekrønike
1891—1915.
Elna
Møller:
Tømrede klokkehuse, 1960, fig. 15 og 35. 11 Sønderborg provstearkiv (før 1879): 1653—
12
1780.
Kirkeregnskabsbog
etc.
Nybøl
præstearkiv:
Ca
1.
1781—1920.
Kirkeregn
skabsbog. 13 Trap p. 585 og yngre beretninger nævner et forsvundet sydkapel, hvilket
antagelig skyldes en tilsyneladende fejlagtig meddelelse i S. A. Claudi-Hansens indberetn.
14
om
et
nedrevet,
søndre
våbenhus.
Sønderborg
provstearkiv
(før
1879):
1566—1652.
15
Kirkeregnskabsbog
for
Broager.
Sønderborg
provstearkiv
(før
1879):
1781—83.
Protocoll über die Einnahme der königl. Kirchen auf Sundewitt. 16 Sønderborg provste
17
arkiv
(før
1879):
1836—78.
Visitationsprotokol
etc.
Indberetn.
1950
ved
P.
Kr.
18
Andersen.
Ifølge Jensen: Statistik p. 336 er kirken »forbedret« 1582, 1652 og 1760
(jfr. note 11), det vil i hovedsagen sige bygningsrestaureringer. 19 1843 besluttede« at
forsyne alteret med en tynd † bræddebeklædning for at beskytte alterklædet mod fug
tighed (RA. Tyske kancelli. I. A. Forskel. instit. Den slesv.-holst, provinsialreg. Sønder
borg provsti. 24. 1835—48. Sager vedr. visitatser). 20 Leveret for 34 rdl. af snedkeren
(note 12). 21 Malerierne kostede 65 rdl. (note 12). 22 Gotische Kunst im Herzogtum
Schleswig.
Jubiläumsausstellung
des
städtischen
Museums
Flensburg,
Flensburg
1953,
nr. 16. 23 Nybøl præstearkiv: Bc 9. 1857—1919. Sager til aktfortegnelsen. 24 Note 22,
nr. 42. 25 Jfr. Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 581. — 1898/99 repareredes kalken for
26
2½
mk.
af
Jacobsen
(note
12).
Sønderborg
provstearkiv
(før
1879):
1735—1878.
Kirkesager etc. 27 Variation af de hos Bøje p. 406 gengivne. 28 Sættet anvendes
ikke af præsten, der bruger sit eget. 29 Poul Nørlund, i Danmarks Billedhuggerkunst,
1950, p. 63; F. Fuglsang i Gotische Kunst (se note 22), nr. 10 og i Nordelbingen VIII,
134 ff., (knytter krucifikset til Fjelstrup, Haderslev amt). 30 Kunstdenkm. Kr. Flens
burg p. 197. 31 Før 1920 dækket af blikplader med danske indskrifter (indberetn.).
32 1910 havde den omdannede opgang endnu topstykke med liljeagtigt spir (indberetn.).
33 Sønderborg og Nordborg amtsarkiv: 1815—49. Kirke-, skole- og fattigvæsenssager.
34
Nyskåret er to englehoveder til stolen og to til himlen. 35 Jfr. Mogens Larsen, i
Jens Raben. Et Mindeskrift. Sønderborg 1960, p. 81 f.; jfr. DK Sønderborg S. Marie
kirke p. 2125 note 56. 36 Nybøl præstearkiv: H 4. 1836 27/4. Fortegnelse over stolesta
derne. 37 Sønderborg kirkevisitatorium: 237. 1781—1811. Nübel. Kirchengebäude etc.
38
Ifl. j. nr. 157/96 (NM) købt på en kirkeauktion af J. Johansen, Bøffelkobbel; da der
ikke var andre prydelser end maleriet, blev dette udsavet. Skabet gik senere tabt.
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39 LA. Åbenrå. Nybøl sogns hovedministerialbog 1695—1829, p. 4 b. 40 Se note 26 og
33
ovfr. — Ifølge en meddelelse 1720 skulde hertugen have tilbudt at skænke et orgel
(Nybøl præstearkiv: H 9. 1646—1921. Forskelligt); jfr. Raben p. 16. 41 Den nordsles
vigske Kirke p. 331. 42 Indskriften suppleret efter Den nordslesvigske Kirke p. 329.
43
Jfr. rgsk. vedr. støbningen, i »Hejmdal« 11. dec. 1925: svenden, som polerede klokken
og byggede formen, fik 9 mk. i drikkepenge; formskæreren, som lavede formen til klokkerelieffet, englen og det hertugelige våben, fik 28 mk. i løn etc. 44 Krigergrave p. 21 f.,
36, 69 f., 139 ff.; jfr. Raben p. 35 ff.

El. M. 1959

Fig. 1. Sundeved frimenighedskirke. Døbefont (p. 2283).

SUNDEVED FRIMENIGHEDSKIRKE
NYBØL HERRED

Kirken, der blev indviet 13. dec. 1903, er opført efter tegning af arkitekt
Martin Nyrop. Mellem det med kirken samtidige inventar findes en døbefont
(fig. 1) bestående af en fod fra 1903 og en romansk kumme, af granit, 70 cm
i tvm., fundet i en gård i Undelev (Holbøl sogn) og muligvis stammende fra
Holbøl eller Kliplev kirke (Åbenrå amt).
Trap IX, 586. — Kirchliche
indberetning af E. Moltke 1959.

Gemeindechronik

1891—1915

(L.

A.

Åbenrå).

Museums-
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vigske Kirke p. 331. 42 Indskriften suppleret efter Den nordslesvigske Kirke p. 329.
43
Jfr. rgsk. vedr. støbningen, i »Hejmdal« 11. dec. 1925: svenden, som polerede klokken
og byggede formen, fik 9 mk. i drikkepenge; formskæreren, som lavede formen til klokkerelieffet, englen og det hertugelige våben, fik 28 mk. i løn etc. 44 Krigergrave p. 21 f.,
36, 69 f., 139 ff.; jfr. Raben p. 35 ff.

El. M. 1959

Fig. 1. Sundeved frimenighedskirke. Døbefont (p. 2283).

SUNDEVED FRIMENIGHEDSKIRKE
NYBØL HERRED

Kirken, der blev indviet 13. dec. 1903, er opført efter tegning af arkitekt
Martin Nyrop. Mellem det med kirken samtidige inventar findes en døbefont
(fig. 1) bestående af en fod fra 1903 og en romansk kumme, af granit, 70 cm
i tvm., fundet i en gård i Undelev (Holbøl sogn) og muligvis stammende fra
Holbøl eller Kliplev kirke (Åbenrå amt).
Trap IX, 586. — Kirchliche
indberetning af E. Moltke 1959.

Gemeindechronik

1891—1915

(L.

A.

Åbenrå).

Museums-

Fig. 1. Broager. Ydre med klokkehus, set fra nordøst. Efter tuschtegning af J. Kornerup
1862, i Nationalmuseet.

BROAGER KIRKE
NYBØL HERRED
irken var viet jomfru Maria 1 . 1209 afstod Slesvigbispen tienden fra Broager til Ryd
kloster (på sydsiden af Flensborg fjord), der til gengæld overlod bispen tienden fra
Nybøl, hvilket fik pavelig bekræftelse 12552. 1385 havde den holstenske greve, Claus, pa
tronatsretten, eftersom han dette år overdrog den til bispen og kapitlet i Slesvig mod
patronatsretten over kapellet i Kahleby, og ved midten af 1400’rne omtales kirken som
liggende til Slesvig domkapitel3. Til belysning af kirkens forhold i middelalderen kan
yderligere nævnes, at kirkens »fructus« [indkomster] ikke oversteg 60 gylden, og at der
betaltes 24 skilling lybsk i cathedraticum4 (jfr. p. 2224 note 2). Endvidere flyttedes herredstinget hertil fra Nybøl. Ved reformationen kom kirken under landsherren, 1544 kon
gen — 1553 skete præstekaldelse ved amtmanden over Sønderborg i kongens navn5 —
1564 tilfaldt kirken hertug Hans den Yngre, 1622 blev den glü cksborgsk, og 1779 vendte
den tilbage til kongen, som i 1800’rne besatte kaldet umiddelbart gennem tyske kancelli.
De vidt om synlige tvillingtårne bruges som sømærke; i Danske Atlas (VII, 874)
hedder det: »Kirken har to Taarne i lige Linie og af lige Høyde, som langt fra tiene de
Søefarende til Landkiending«.
1627 stjal danske krigsfolk forskelligt fra kirken (jfr. †alterklæder p. 2308 og †sølvtøj
p. 2313). — 1849 var der indkvartering af krigsfanger i kirken6.
Adskillige sagn fortælles om opførelsen af kirken med dens to tårne; eet er næsten
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Fig. 2. Broager. Klokkehus 1650. Snit, set mod ost. 1:100. Målt af Elna Møller 1956.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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identisk med Asser-Rig-sagnet om Fjenneslev kirke (DK. Soro p. 324)7, ifølge et andet
byggedes kirken af den ene af to tvillingsøstre efter den andens død. Den fik to tårne,
det ene mindre end det andet, fordi søstrene ikke var lige høje8. Også vandresagnet om
en
vred
kæmpekvindes
stenkast
efter
kirketårnene
er
knyttet
hertil9.
—
En
tradition
vil, at samme bygmester skal have opført Eggebek, Breklum og Broager kirke10.
I sognet ligger Egernsund kapel, opført 1907—09 af professor, arkitekt Richard Dethlefsen, Königsberg, som stammede fra Broager.

Kirken ligger på halvøen »Broagerland«s højeste punkt, nordligt i den gamle
landsby og hævet over denne. Kirkegården, der er stærkt udvidet mod nord
og nordvest bl.a. 185811 og 1921—2212, har i syd og på et stykke af vestsiden
gamle mure af munkesten over syld af rå kamp; flere steder i de teglhængte
mure ses »brændte« fuger, der må hidrøre fra reparationer; 1623 og 1634 om
tales vestenden af den tegltækte, forfaldne ringmur13. I øst, hvor der 18616
ved regulering af Smølvejen blev afgivet lidt kirkegårdsjord, og i nord er mu
rene omsatte eller fornyede af genanvendte munkesten og gule sten. Langs
murene er der lindetræer fra 186014. Kirkegårdens nyeste del i nordvest, som
omfatter en mindelund, hegnes af hække. Hovedindgangen blev 1858—5914
flyttet fra sydøsthjørnet til sydsiden nær østhjørnet, og fra den tid stammer
trappen, støbejernslågerne og granitstolperne6. En tilsvarende indgang findes
i sydvest.
I 1600’rnes første halvdel omtales mindst tre murede porte, således østre
stegel 1612, nordre stegel og port 1622 og vestre port 164913, der må være iden
tiske med henholdsvis Broagerrist 178015, Smølrist 177213 og Skodsbølrist
178015.
†Kirkeriste. Som det fremgår af ovenstående var de tre porte alle forsynet
med riste, og der tales jævnligt om opgravning af ristene (dvs. rensning af de
tilhørende grave) således f.eks. 165513.
Et fritstående klokkehus 16 af træ (fig. 3) blev 165013 opført lidt øst for kir
ken og ikke langt fra den sydøstre indgang, som i alt fald i forrige århundrede
var kirkegårdens hovedindgang. Klokkehuset, som rejstes, fordi begge kirkens
tårne var for svage til at »rumme« den store klokke, er med sin plan på ca.
7 × 7 m det største i landet; selve væghøjden, ligeledes ca. 7 m, er ringe i for
hold til planens sidelængde, men medregnes det høje, ottesidede pyramidespir,
overstiger bygningens højde andre danske klokkehuses ganske betydeligt. Den
velbevarede konstruktion (fig. 2) af eg skiller sig både i opbygning og detaljer
ud fra egnens middelalderlige klokkehuse. Tidstypisk er de mange løsholter, de
korte kopbånd og dobbeltnaglerne.
Tømreren, som 1650 byggede klokkehuset, fik 603 mk. for sit arbejde, der
antagelig har omfattet tømmerets tilhugning og afbinding, konstruktionens
rejsning samt muligvis vægbeklædningen, men ikke spåntaget, der blev søm
met på i løbet af årene 1650—51 af Andres smed og Andres snedker (samme
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mand?). Til de rene håndværksudgifter
kom betaling for tømmer, brædder, spån,
bræddenagler og spånsøm samt vindfløj
(p. 2300). Allerede 1650 var adskillige
mennesker beskæftiget med at overføre
klokker og ur fra de murede tårne13; en
tredie klokke blev ophængt over de to
andre 1793, da korets tagrytter blev ned
revet17. De to lange krydsbånd, som ses
på fig. 2, er en senere tilføjelse, muligvis
fra 1750, da der blandt de udførte arbej
der nævnes opførelsen af »der neuen Stüt
ze«13. 1834 blev det vedtaget at forny hele
taget i løbet af to år18. Da klokkerne 1904
påny blev overflyttet til de murede tårne,
var der stærke kræfter igang for at få den
interessante bygning nedrevet, men den
undgik lykkeligt tilintetgørelsen, og 1912
blev den istandsat for 3744 mk.19. I dens
østre halvdel er der indrettet et gravka
Mogens Clemmensen o. 1915
pel, mens resten benyttes til materialrum
Fig. 3. Broager. Klokkehus 1650, set fra syd.
og indeholder et kammer til sejerværket.
Kirken består af apsis, kor og skib, der antagelig tilhører 1200’rnes første
trediedel; et samtidigt forberedt tårn, smallere end skibet, kom ikke til udfø
relse. Fra senromansk-unggotisk tid stammer et bredt vesttårn med to noget
yngre spir, fra gotisk tid et sakristi på korets nordside og to korsarmskapeller
på skibets østende, mens det førnævnte, fritstående klokkehus er opført 1650.
Forsvundet er et våbenhus foran skibets syddør (1855), en tagrytter over koret
(1793) og et benhus. Orienteringen har lille afvigelse til syd.
Bygningens tre ældste afsnit, apsis, kor og skib, af hvilke de to første kan
være et par årtier ældre end det sidste, hæver sig ved de sirlige detaljer, sokkel,
rundbuefrise etc., betydeligt over de andre teglstenskirker i Sundeved og på
Als, og det må formodes, at Broager sammen med den nu så ødelagte Nord
borg kirke er påbegyndt før de øvrige og antagelig lige o. 1200. Materialet er
munkesten i munkeskifte, snart med tre og fire løbere på række, snart med
løber-binder; de fortrinsvis hårdtbrændte sten varierer noget i størrelse og
således, at de mindste sten optræder i øst; i korets nordmur er målene 27—
28,5 × 11,5—12 × 8 cm, 20 skifter = 191 cm, i skibets vestgavl 30—31 × l 3 —
14 × 10—11 cm, 20 skifter = 228 cm. Riflede sten ses nu kun i korets nord
vinduer (sml. nedenfor).
145*
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Bygningen står på en profileret teglstenssokkel
(p. 2202, fig. 10), som nu er forsvunden på den vestre
del af korets nordmur og på skibets nordmur;
vest for skibets syddør (dvs. fra vestkarmen) er sok
len sænket halvandet skifte. — Apsiden er tredelt af
22 cm brede lisener og har desuden smalle ende
lisener mod koret; forneden danner soklens øverste,
skråkantede led forbindelse mellem lisenerne, for
oven er der en krydsende rundbuefrise, hvis sam
menstød med de brede lisener virker noget kluntet.
Frisen er udført af smalle formsten og udgår fra
Fig.
4.
Broager.
Rekonstruktion
afrundede konsoller. Umiddelbart over buerne er
af skibets vestgavl og det pro
jekterede tårns nedre del (sml.
der et ensvinklet savskifte og to skifter, hvoraf det
fig. 5. og p. 2290). 1:300. Tegnet
øverste er udkraget, med retkantet eller afrundet
af Holger Schmidt 1961.
underkant. Koret har brede endelisener og ligesom
skibet en gesimsfrise (fig. 7) svarende til apsidens. Friserne har stået med hvidtet bund. Murhøjderne på apsis, kor og skib er henholdsvis 455, 603 og 610 cm.
Vinduer og døre. I hver af apsidens tre blændinger er der et vindue; af disse
er kun det midterste oprindeligt, med halvstensstik og prydskifte af krumme
løbere; det måler udvendig 170 × 94 cm (højde over sokkel 160 cm), i lysningen
ca. 104 × 45 og indvendig 165 × 82 cm; lysningskanten er sat af løbere. Af side
vinduerne, hvis mål er omtrent tilsvarende, kan der ikke have været bevaret
mange rester ved restaureringen 1924—27, og det kan ikke afgøres, om der
har været grundlag for den nuværende udformning af vinduernes inderkarme20.
Koret har i nord en helt usædvanlig, delvis tilmuret vinduesgruppe bestående
af et højt, rundbuet vindue kronet af et cirkelvindue, som begge blev tilmuret
ved sakristiets opførelse. Det nederste vindue står nu som indvendig blænding
og måler her 210 × 86 cm, i lysningen ca. 144 × 45 cm; dets ydre bredde er 90
cm, og cirkelvinduets ydre diameter er 64 cm. Begge vinduer har halvstens
stik udvendig, og det nedre tillige et prydskifte af krumme løbere; alle vinduesstenene er tildannet af almindelige munkesten og riffelhugne. På vinduer
nes ydersmige er der rester af et 0,5 cm tykt, hvidt, afglattet pudslag. Det
nedre vindue har rester af den oprindelige egetræsramme, som midt i buen har
to små dyvelhuller, der må have tjent til fastgørelse af en midtsprosse. — Ved
den førnævnte restaurering blev vinduesgruppen gentaget i syd, hvor muren
var delvis fornyet ved indsætning af et stort, gotisk vindue, således at også
frisen af krydsende rundbuer måtte rekonstrueres.
Skibet må have haft fire vinduer i hver langmur; heraf blev 1924—27 tre i
nord genåbnet helt og eet i syd som udvendig blænding, mens sydsidens vest
ligste i stor udstrækning må være nymuret. De nordre måler udvendig 180 ×
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Fig. 5. Broager. Rekonstruktion af kirkens oprindelige plan, herunder det projekterede tårn (sml. fig 4).
1: 300. Tegnet af Holger Schmidt 1961.

Fig. 6. Broager. Plan. 1:300. Målt af H. H. Olrik 1956. Tegnet af Holger Schmidt 1961.

88—98 cm, i lysningen 120 × 60 cm, indvendig 180 × 104 cm, og de er anbragt
så højt i muren, at prydskiftets løbere ikke går fri af buefrisen.
Tre døre er bevaret, en præstedør i korets sydside (genåbnet 1924—27) og
skibets to døre, den nordre som udvendig blænding (fig. 9), den søndre ødelagt
af et vindue 1854. Alle er sokkelbrydende, med dobbeltfals og rundbuede stik
udvendig, fladbuede indvendig. Præstedøren (fig. 8), der i lysningen måler
193 × 90 cm, har prydskifte af krumme løbere, mens norddøren, hvis lysningsbredde er knap 150 cm, har fladskifte af lige løbere mellem to halvstensstik;
sidstnævnte dør har retkantede, ensidige kragbånd.

2290

246

NYB Ø L HERRED

Fig. 7. Broager. Gesimsfrise på korets nordmur, under sakristitaget (p.2288).

El. M. 1956

Indre. Korets vægge har hver i ret stor højde en langblænding på knap en
halv stens dybde; blændingernes skrå underkant er i højde med de nedre vin
duers vederlag og deres overkant noget over issepunktet. Skibets vægge har
ikke blændinger, men et skifte over dørenes vederlag mindskes murtykkelsen
med knap en halv sten.
Apsisbuen er en noget fladtrykt rundbue, korbuen regelmæssig, 5,6 m høj,
med retkantede kragbånd og helstensstik; den flankeres af lave, rundbuede, i
plan rektangulære sidealternicher, der har halvstensstik med prydskifte af
krumme løbere; de er 156 cm høje, 115—122 cm brede, og underkanten er hæ
vet 50 cm over gulvet.
Apsiden dækkes af en halvkuppelhvælving, der er helsten tyk og af munke
sten. Koret har haft bræddeloft fastgjort til bjælkernes underside med rund
hovedede jernsøm og indlagt i en fals på den indre murrem. Af brædderne, der
var ca. 2 cm tykke og samlet med primitiv not og fjer, er der bevaret en stump
på plads over korets nordvesthjørne. Korets vægge er pudsede op til brædder
nes underside, skibets derimod til bjælkernes underside, hvorfor der ikke kan
have været bræddeloft her.
Det planlayte tårn. Fortandingerne til de 103 cm tykke nord- og sydmure
ses på vestsiden af skibets gavl, hvor de kan følges til samme højde som ski
bets murkrone; de angiver en ydre udstrækning i nord-syd på 8,25 m, og hvis
tårnrummet skulde have været kvadratisk — hvad der er sandsynligt —, må
pladsen for den projekterede vestmur søges umiddelbart vest for det nuvæ
rende tårns oprindelige vestflugt (dvs. på skalmuringens plads). I skibets vest
mur ses den øvre, tilmurede del af de to slanke, rundbuede arkader (fig. 4-5 og
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Fig. 8—9. Broager. Præstedøren i korets sydside og skibets tilmurede norddør (p. 2289).

11), som skulde have sat tårnrummet i forbindelse med skibet. Arkaderne, der
er knap 4,5 m høje og ca. 1,8 m brede, skiltes af en omtrent kvadratisk pille;
de har stik af helt samme udførelse som skibets døre. Arkadernes nedre del
og pillen blev ødelagt ved opførelsen af det nuværende tårn. I skibets taggavl
ses en rundbuet (senere ændret) åbning med overgribende stik, der skulde for
binde det planlagte tårns andet stokværk med skibets tagrum.
Tilføjelser og ændringer. Det nuværende tårn (fig. 10—12), som blev påbe
gyndt endnu i romansk tid, har en ganske anden form end det tårn, der var
planlagt ved skibets fuldendelse, og dets indre er — muligvis inden fuldførel
sen — blevet ændret gennem en stabiliserende udmuring. Tårnet er godt
fire meter bredere end skibet og måler (bortset fra yngre skalmuringer i vest
og syd) ca. 14,5 m i nord-syd, ca. 7 m i øst-vest og ca. 16 m op til de sen
gotiske spirs fod. Materialet er røde munkesten (27—29 × 11—13 × 8—9 cm,
20 skifter = 218 cm) i munkeskifte, med glattet fuge. Tårnets østmur fik samme
tykkelse, 103 cm, som skibets inkorporerede vestgavl, hvorimod de tre andre
mure blev ca. 120—125 cm tykke; med en opefter aftagende murtykkelse før
tes disse mure op i en højde af tre eller muligvis fire stokværk, der for de øvres
vedkommende deltes af endnu bevarede bjælkelag. Det kan ikke i øjeblikket
afgøres, om hele fjerde stokværk indeholder murværk af samme alder som
nedenfor, men det er sandsynligt, thi både øst- og nordmurens øverste del

2292

NYB Ø L HERRED

248

smalner på den ydre side stærkt indad ganske
på samme måde, som det kendes fra det
senromanske tårn i Ketting (Als sdr. hrd.),
der — omend en smule mindre — er en nøje
parallel til det nuværende Broagertårn i dets
første skikkelse. Tårnrummet, der analogt
med Ketting må formodes at have haft
bjælkeloft, fik i vest en 2,9 m høj, rundbuet
og falset (nu tilmuret) portal med indvendig
stængebom samt formentlig vinduer i syd
og nord, hvor der nu er henholdsvis en portal
fra forrige århundrede (sml. p. 2296) og et
vindue fra 1924—27. Tårnrummet har an
tagelig stået i forbindelse med skibet gennem
de to slanke, rundbuede arkader, der var ud
ført samtidig med skibets vestgavl og be
regnet for det tårn, som ikke kom til udfø
relse. Andet stokværk har i nord et rundbuet
vindue med stærkt smigede karme og aftrap
pet indre sål (indvendig mål 97 × 40 cm, ud
vendig 104 × 61 cm), og i syd et tilsvarende,
senere ændret vindue. Tredie stokværk har i
alle fire mure fladbuede vinduer eller spor
Fig. 10. Broager. Tårn, snit set mod nord.
af sådanne, men de er ændret i forbindelse
1:150. (Sml. fig. 11-12 og p. 2291).
med den nedenfor beskrevne påforing i tår
nets indre. Fra 3. stokværk har der været adgang til skibets loft gennem den
tidligere omtalte, rundbuede døråbning, hvis underkant respekteres af bjæl
kelaget.
De store byggearbejder i tårnets indre, der fulgte hurtigt efter ydermurene og
antagelig i tiden o. 1250—1300, må have deres forklaring i murenes ringe di
mensioner; nu fik disse en indre påforing, som i de to underste stokværk er
omkring trekvart meter tyk og brudt af rundbuede blændarkader (fig. 14).
Den anvendte munkesten er rød eller rødgul og noget tykkere end i ydermurene
(28—29 × 14—14,5 × 7—8,5, 20 skifter = 200 cm); forbandtet er enten polsk
eller udført således at rene binderskifter veksler med løberskifter; lejefugerne
er svagt indtrykket i nedre kant, stødfugerne i den ene kant, og enkelte fuger
er ridset een eller to gange med en skarp genstand.
Interiørets karakter ændredes fuldstændigt, ikke mindst for tårnrummets
vedkommende, idet dette blev tredelt af rundbuede arkader og hvælvet; de
omtrent kvadratiske fag i nord og syd fik grathvælv, mens det i øst-vest lang-
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Fig. 11-12. Broager. Tårn. Snit, set mod øst, og plan af 2. stokværk. 1:150. (Sml. fig. 10).
Målt af Palle Friis 1960. Tegnet af Holger Schmidt 1961.
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Fig. 13. Broager. Tårnrum. Indre, set mod nord. Efter tuschtegning af J. Kornerup 1862,
i Nationalmuseet (p. 2294)

strakte midtrum muligvis forsynedes med bræddeloft, således som det ses på
fig. 13; den nuværende tøndehvælving med stikkapper stammer fra 1924—27,
og det vides ikke, om der ved restaureringen blev fundet spor efter et ældre
hvælv. Svarende til tårnrummets tredeling blev der gennem skibets vestgavl
brudt tre rundbuede arkader, af hvilke den midterste er noget højere end de
andre og falset; i dens vanger er der udsparet to rundbuede, ret flade nicher
(til vievandskar?). Sidearkaderne blev ved sidste restaurering befriet for en
nyere tilmuring.
Tredelingen fra tårnrummet er ikke ført videre op; de tre følgende etager er
i stedet tvedelte, i to lige store afsnit, af anselige, rundbuede arkader, der spænder
tværs over hver etage fra øst til vest. På hver side af tværarkaden i 2. stokværk
er der indlagt en svær egebjælke, som er ført en halv meter ind på skibets loft
og forankret med kraftige egekiler; bjælkernes vestender, der må have været
forankret på lignende måde i den ældste del af tårnets vestmur, er nu delvis
bortskåret og understøttet af nyere fyrretræskonsoller. Bortset fra de nævnte
ændringer af arkaderne mellem skib og tårnrum medførte påmuringen i tårnets
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Fig. 14. Broager. Tårnets 2. stokværk, set mod nord (p. 2292).

indre tillige forandring af den rundbuede åbning mellem tårnets 3. stokværk
og skibets tagrum, idet døren, hvis nordre halvdel måtte tilmures på grund af
tværarkaden, blev udvidet mod syd. Også vinduesåbningerne i dette stokværk
må være blevet ændret en del. I østmurens nordligste vindue ses en lodfuge,
som angiver sammenstødet mellem tårnets ældste murværk og den kun lidt
yngre påforing.
Måske hører hovedparten af fjerde stokværk med de rundbuede, falsede
glamhuller, hvoraf der har været ialt 12 (fire i hver langmur og to i hver af de
andre), til denne byggeperiode, men etagen er stærkt præget af senere restau
reringer, således er f.eks. den tidligere rundbuede arkade, der tvedeler øverste
stokværk, næsten helt fornyet 172113 i fladrundbuet form og sydmuren 1855
og 1880.
Tårnets ældste afslutning er ukendt, og det vides derfor ikke, om todelingen
i tårnets øvre etager har givet sig til kende i det ydre, således som tilfældet er
med den nuværende afslutning, det høje, ottesidede dobbeltspir, der hæver sig
over en krans af blændingsprydede taggavle. Både gavle og spir er middel
alderlige, men formentlig yngre end tårnets murværk og måske først rejst i
1400’rne. Af de med spirene samtidige gavle er den i nord og de østre vel-
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bevarede, den første med to spidsbuede, falsede blændinger brudt af flad- eller
rundbuede lysåbninger, de sidste med tre blændinger, en spidsbuet flankeret af
to med kvartcirkelstik. Gavlene i vest (med blændinger som nordsidens) og i
syd (med tre rundbuede) er stærkt eller helt fornyede i forbindelse med de
gentagne reparationer af de underliggende tårnmure; disse var i 16—1700’rne
afstivet med flere støttepiller21, af hvilke den vestre og sydvestre fornyedes
1699 og 170113. Støttepillerne afløstes i 1804 og 18806 af vældige skalmure, i
vest på næsten een meters tykkelse, af banede granitkvadre, og i syd på en halv
meters tykkelse, af gule mursten.
De to spir (sml. tagværker p. 2300), hvis konger står på spinkle ankerbjælker,
har i tidens løb fået en kraftig hældning mod hinanden; man har søgt at afbøde
virkningen heraf ved på syd- og nordsiden af henholdsvis nord- og sydspiret at
pålægge spær, som forneden står ca. 40 cm uden for det gamle spær. Derved har
man tillige opnået at forkorte skotrenden mellem de to spir, som til alle tider
har givet anledning til utæthed. Dette arbejde gennemførtes antagelig 180417,
da det lykkedes at få en istandsættelse igang på trods af sognepræsten, G. F.
Dithmer, som forgæves søgte at få de to spir nedrevet29. Spirene blev 189222
tækket med skifer, der afløste spån, forneden suppleret med kobber, som 1804
gik ca. 2,5 m op på sydspiret17.
Eftersom tårnet ved opførelsen blev udstyret med vestportal, må det fra
første færd have tjent som indgangsparti, og dette var muligvis endnu tilfældet
1650, da et våbenhus beskadigedes ved nedtageisen af den store klokke13.
I forbindelse med en hovedrestaurering 1854 (bygmester Grotian)11 blev tårn
rummet påny indrettet til våbenhus og forsynet med en syddør, som omdan
nedes helt ved sydsidens ommuring 1880. — Det vestre kapel, nævnt 165313, må
være identisk med tårnrummet (sml. Nordborg tårnrum p. 2176).
Indtil 1650 havde klokkerne plads i tårnet, men dette år blev de overflyttet
til det nyopførte klokkehus (p. 2286), hvor de var ophængt indtil 1904, da de
atter overførtes til 4. stokværk i tårnets søndre del. Forinden var der foretaget
en større istandsættelse, som blandt andet omfattede anbringelsen af en bindingsværksstol langs stokværkets indervægge.
De øvrige middelalderlige byggearbejder ved kirken tilhører formentlig tiden
efter 1400. Både sakristiet og hvælvene i kor og skib er ældre end korsarmskapellerne, der antagelig er opført nogenlunde samtidigt, i slutningen af
1400’rne eller o. 1500. Materialet er røde munkesten, i sydkapellet dog for
trinsvis gule, og tilbygningerne er alle i munkeforbandt. Forud for skibets
overhvælvning blev dets vinduer ændret. Over arkaden til sydkapellet ses rester
af et stort, spidsbuet stik, som både ud- og indvendig er muret af affasede sten.
Et andet sæt gotiske vinduer i korets og skibets sydside var fladbuede som syd
kapellets østvindue og formentlig fra samme tid.
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S. A. Claudi-Hansen 1910

Fig. 15. Broager. Ydre med klokkehus, set fra sydøst,

Hvælv i kor og skib. Korhvælvingen, der kan være lidt ældre end skibets, femdeles af halvstens ribber, der er retkantede på de nederste tre-fire skifter og
derefter profileret med en skarprygget rundstav mellem to led, som vistnok er
platter og ikke kvartrundstave. Ribberne udgår fra retkantede hjørnepiller
med to skifter høje, retkantede kragbånd, i nordøsthjørnet dog fra en muret
konsol, der antagelig er oprindelig. Spidse og runde skjoldbuer, diagonalt stillet
slutsten. Skibets tre hvælv, af hvilke det østre er syvdelt, de to andre firdelte
af retkantede ribber, hviler på falsede vægpiller med vederlagsbånd; i alle fire
hjørner udgår ribberne dog af hensyn til sidealternicher og tårnarkader fra
kampestenskonsoller. Falsede gjordbuer og diagonalt stillede slutsten.
Sakristiet på korets nordside, der nu er under samme tag som nordkapellet,
er som nævnt ældre end dette og har fra første færd stået med sin selvstændige
blændingsgavl. I gavlens fodlinie er der to savskifter, som brydes på midten af
et med muren samtidigt, men aldrig benyttet skorstensrør; på hver side af dette
er der to blændinger, de østre lave og afsluttet med kvartcirkelstik (sml. tårnets
østre gavle), de vestre flad- og spidsbuede og antagelig forhøjet ved sakristiets
sammenbygning med nordkapellet. Under savskifterne er der højt i den østre
del en fladbuet, 33 cm dyb blænding og i den vestre del en tilsvarende, muligvis
oprindelig vinduesåbning med jerngitter. I østmuren er der en sekundær rund-
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buet dør og et fladbuet vindue; i dør
åbningen, der muligvis er brudt så tid
ligt som i begyndelsen af 1600’rne, kan
dørfløj nr. 1 (p. 2319) have siddet før
1786, da dørfløj nr. 3 (p. 2320) blev la
vet; et østvindue, omtalt 162713, må
have været betydelig mindre end det
nuværende.
Det indre, som står i forbindelse med
koret gennem en retkantet, i lysningen
fladbuet døråbning (sml. dørfløj nr. 2,
p. 2319), dækkes af en krydshvælving
med retkantribber og rund skjoldbue
mod koret; de tre kappers fødselslinie
Kl. M. 1956
er markeret med et udkraget løber
Fig. 16. Broager. Apsidens tagværk, set mod
nordvest (p. 2299).
skifte. En lille niche er brudt ind i
skibets østgavl.
Korsarmskapellerne ud for skibets østligste hvælvfag er som nævnt omtrent
samtidige, fra middelalderens sidste del. Kapellernes indre er ret ensartet ud
formet, og det samme har muligvis tidligere været tilfældet med eksteriørerne.
Sydkapellet har mod sædvane vindue i øst; det er stort og fladbuet, med pro
filerede karme (i det indre kvartrundt led mellem et affaset og et retkantet).
Et sydvindue har samme form, men det kan tidligere som nordkapellets nord
vindue have været fladbuet i spidsbuet spejl. Østmuren, der syd for vinduet
har en fladbuet (nyere?) niche, er forsynet med en gesims, som består af to
rækker forskudte, fremspringende kopper under to glatte skifter. 160613 og 1760
(sml. jernankerårstal) var der store istandsættelsesarbejder på kapellet, som
efter sidstnævnte år stod med en fuldstændig glat taggavl indtil 1914 (jern
ankerårstal), da den i forbindelse med opførelsen af en blændmur fik sin nu
værende form med savskifter i fodlinien og tre blændinger (som på tårnets øst
gavle). — Det indre, der dækkes af et krydshvælv med kvartstensribber, har i
øst to fladbuede nicher, i syd een og i vest tre, hvoraf den midterste går helt
op til hvælvingen; en spidsbuet arkade fører ind til skibet.
Nordkapellet har i gavlen et spidsbuet vindue, som tidligere var fladbuet i
spidsbuet spejl, og derover to savskifter og tre svagt spidsbuede højblændinger,
hvoraf de ydre er tvedelte på aftrappet konsol. Vestmuren har øverst to sav
skifter under to udkragede led, og på tilsvarende måde er rejsehøjden markeret
i øst, selv om muren er ført højere op på grund af sammenbygningen med
sakristiet. — Det indre, hvis hvælv og arkade svarer til sydkapellets, har også
tre fladbuede nicher i vest, men her er den midterste lavest; den nordre har
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været brudt af en dør, som nu er afløst
af moderne tilmuring med en lille lem.
Nicherne i nordkapellet har løberskifte
omkring halvstensstikket.
Kapellernes blytage nævnes 158913;
senere fandtes der både bly og spån
på tagene, og således var forholdet
endnu sidst i 1800’rne, da der blev op
lagt skifer.
En stor, fladloftet tilbygning på syd
kapellets vestside var planlagt 178817,
men blev opgivet til fordel for en
istandsættelse og nyindretning af ka
pellet.
El. M. 1956
Et †våbenhus, der lå foran skibets
Fig. 17. Broager. Korets tagværk, set fra apsiden
(p. 2300).
syddør, blev nedrevet 185411; det er
13
omtalt første gang 1623 og var an
tagelig middelalderligt. 173313 var der en stor reparation på dets (karnhusets)
tag og påny 1815, da hele tagværket blev lavet af nyt18. En til degnetjene
sten hørende begravelse i karnhuset er omtalt 181123.
Et †benhus er omtalt som gammelt 1609 i forbindelse med indkøb af træ,
sten og jern samt syv dages arbejde. 1623 blev dets tag repareret13, og da det
skete samtidig med en reparation af sydkapellet og våbenhuset, er det muligt,
at dets plads var mellem disse to. — 1852 blev der nord for klokkehuset af
dækket talrige sammenpakkede skeletdele, heriblandt 80 kranier. Heraf har
man sluttet, at benhuset havde sin plads på dette sted14, men der er nok sna
rere tale om en udtømning fra benhuset ved dets nedlæggelse.
†Tagryttere på koret. 1585 nævnes fløjen, »der Spitze vp dem Chore«, og 1618,
at det lille »Toren« oppe på kirken blev forbedret med bly og en ny luge. Ege
træ til det nye kirketårn oppe på kirken anskaffedes 1626, og samme år fik Las
Thomsen 140 mk. for at bygge det op, hvorpå der blev skikket bud efter en
blytækker fra Tønder, Jens Todsen, mens den gamle fløjstang førtes til Søn
derborg13 (p. 2300). Allerede 170813 måtte spiret repareres så omfattende, at
der næsten var tale om en nybygning, og alligevel måtte det 179317 nedrives
på grund af brøstfældighed; blyet og andre materialer solgtes et år senere6.
Tagværkerne over apsis (fig. 16), kor (fig. 17) og skibets vestende er samtidige
med murene og af eg, de to første med to remme, hvoraf den ydre har fals for
sugfjæl, den indre, over koret, for loftsbrædder. Apsiden har en spinkel, affaset konge, krumtvoksede ankerbjælker, stikbjælker, der er indtappet i den
indre murrem, og spær, som har været forsynet med skrå stivere, der må have
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strakt sig til kongens fod. Korets og skibets spærfag har korte, lige spærstivere
og lange, skrå, som er overskåret for hvælv, samt to hanebånd. — I stedet for
de overskårne spærstivere er der påsat korte skråbånd mellem spær og nedre
hanebånd. De romanske spærfødder i skibets østgavl er ført meget langt ind
og forsynet med lange, skrå stivere. Skibets østende har i øvrigt spærfag, der
er samtidige med hvælvene og omtrent svarende til de romanske, men med
krydsbånd fra spær til spær. — Tømmeret, der er anvendt i de romanske tag
værker, er ret dårligt, bomkantet og kun sjældent savskåret, mens alle de goti
ske tagværker er fremstillet af spinkelt, savskåret træ.
Nordkapellet har samtidigt krydsbåndstagværk af eg, som af hensyn til
sammenbygningen med sakristiet er forsynet med et ekstra sæt spærstivere
oven på østmuren. Sakristiets halvtag, hvis ældste spær udgik fra oversiden
af kapellets østspær, er nu helt af fyr. Sydkapellets tagværk indeholder rester
af et samtidigt egetagværk med korte, lige spærstivere og to lag hanebånd; i
det spærfag, som nu står lige inden for gavlen, er der spor efter en brandstang.
Konstruktionen i de to spir er udført af eg og overordentlig velbevaret om
trent til fløjene. Opbygningen med dens tre stjerner er langt mere kompliceret
end ved Tørninglen-spirene, med hvilke Broagerspirene på grund af taggavlene
har en overfladisk lighed. Næsten alt tømmeret er tappet sammen og forsynet
med dobbeltnagler. Begge spir har en fast gennemført tømmernummerering
med stort huljern og økse.
Kirken står nu præget af den sidste restaurering gennemført 1924—27 ved
arkitekt Mogens Clemmensen, der har bestræbt sig for at gengive de tre æld
ste bygningsafsnit deres oprindelige detaljer samt styrke den revnede og dår
ligt funderede apsis og sydmur. Murværket er hvidtet, og alle tage er tækket
med skifer bortset fra apsidens, der er af bly. Skiferbeklædningen, som afslut
tedes 18966, afløste bly og spån (kronik); den er grå med enkle mønstre i rødt
og grønt, for spirenes vedkommende dog stærkt mønstret. Sakristiets østvin
due er af træ, resten af jern med blyindfattede ruder af ufarvet glas. Gulvene
i apsis, kor og tårn er af gulgrå kalkstensfliser, i stolestaderne af brædder og
i øvrigt af ottekantede, gule og firkantede, brune lerfliser, der må stamme fra en
hovedistandsættelse i forrige århundrede, antagelig 185411.
Vindfløje. På de to spir og på klokkehuset er der vejrhaner, det sidste sted
med stor, udstanset hale, muligvis den kobberhane, som blev anskaffet ved
bygningens opførelse 165013. Om spirets fløje ved man, at to forgyldte haner
af kobber blev istandsat og delvis fornyet i Flensborg 158413, men ikke om de
er identiske med de nuværende, som forgyldtes ved en spirreparation 1890 24.
På korets forsvundne tagrytter var der en †fløj, som blæste ned i en skrække
lig oktoberstorm 1626 og førtes til Sønderborg, hvor Wolff maler [Wulf Pe
tersen] forgyldte hane og knop13.
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Fig. 18. Broager. Del af apsidens romanske kalkmalerier (p. 2302).
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†Glasmalerier. Glarmester Johan Brues (sml. Ullerup p. 2252) fik 1628 betaling
for tre små [malede] våben i koret, 1631 for samme sted at forbedre et fyrstevå
ben med bly og nogle malede stykker [glas] samt for to nye fyrstevåben og
nogle malede stykker, som manglede i et tredie, altsammen i sydkapellet13.

KALKMALERIER
1923 opdagedes kalkmalerier fra fire perioder, fra opførelsestiden og til 1587.
Malerierne i apsis, kor og skib restaureredes af E. Rothe og N. Rich. Rasmussen.
1933—34 restaurerede E. Lind malerierne i skibets østhvælv og i nordre kapel
og genrestaurerede apsismaleriet.
1) Fra kirkens opførelsestid stammer dekorationen (nu opmalet og suppleret)
over korets nordvindue, over korbuen mod skibet (jfr. fig. 21) og over side
alternicherne, en murstensdekoration under krydsende rundbuer, malet di
rekte på pudslaget. Samtidig er det konstateret, at der under det nuværende
apsismaleri ligger et oprindeligt, direkte på puds, med samme motiv, Kristus
som verdensdommer. Til denne periode hører muligvis de rester af indvielseskors, som fremdroges over korbuen og de to sidealternicher.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Fig. 19. Broager. S. Jørgenslegenden på nordkapellets østvæg (p. 2304).
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2) Fra o. 1250 stammer dekorationen på apsishvælvet samt på apsisbuens
under- og forside, malet på et tyndt hvidtelag. Kun de to øverste trediedele af
apsismaleriet var bevaret, Kristus (fig. 18) tronende i en stor mandorla flan
keret foroven af Matthæus’ (bevaret skriftbånd: »Matvs a[n]gelus« (»Matthæus,
engel«)) og Johannes’ symboler og forneden, under bræmme med udviskede
majuskler, tre og tre glorificerede personer, hvoraf kun øverste del var beva
ret. Tre af disse kan muligvis identificeres: nærmest nord og syd for mandorlaen Maria (jfr. dog de nedennævnte majuskler over hendes hoved) og Johan
nes Døberen som menneskenes forbedere (Marias forsvundne højre hånd har
muligvis peget på hendes bryst), og i skråt nedadgående skriftbånd har deres
appel til dommeren sikkert været at læse. Yderst mod nord ses S. Petrus med
tonsur og bærende en stor nøgle. Mellem ham og Maria står en ung kvinde,
der holder højre hånd op foran brystet; fingrene krummer sig om et nu for
svundet attribut. Mod syd ses ved siden af Døberen en skægget person med
skriftbånd og yderst en skægløs, tonsurraget helgen med palmegren. I borten,
der skiller disse seks fra de ovennævnte evangelistsymboler, står spredte rester
af en indskrift, der vel har angivet navnene på de seks. Umiddelbart over ho
vedet på nr. 2 fra nord ses et A, over Maria ender indskriften på ... IS, over
nr. 4 er det et gennemstreget S (»sanctus«), over nr. 5 ...N S . . . eller ...N C . . .
og over den sidste helgen: »S. MAV« med forkortelsesstreg over AV, muligvis
for S. Maurus(?). Under de seks har der været en lavfrise og herunder atter
en vægfrise. Mandorlaens baggrund har været blå (næppe lapis lazuli, men
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Fig. 20. Broager. S. Nicephori martyrium i nordkapellet, nichen i
vestvæggen (p. 2305).

smalte) og feltet udenom rødt ligesom f.eks. Kristi kappe og glorie. Malerierne
bærer endnu spor af en opmaling, der formentlig er samtidig med malerierne i
skibets østhvælv og i nordkapellet.
På apsisbuens underside er der 11 cirkelfelter med englehoveder, hvoraf dog
kun enkelte var fuldt bevaret; felterne forbindes med prismestave, og mellem
rummene udfyldes af bladpalmetter, som står den normale romanske palmettype ret fjernt. Hvælvets yderkant er dekoreret med modvendte, perspektivi
ske siksakbånd, mens et enkelt lignende bånd begrænser apsisbuen på yder
siden. På korets østvæg, over hvælvet, ses til begge sider for apsisbuen okker
gule og grønne malerispor, der ligger på et tyndt hvidtelag. Skønt billederne i
deres lettere og mere levende udførelse — elementerne er romanske, men ud
førelsen gotisk præget — savner de højromanske maleriers pondus, er Kristusdommeren med sin bredde og sit kraftige hår dog af monumental virkning.
Der er grund til at nævne, at Broagers apsismaleri er det eneste i Danmark,
hvor de øvre evangelistsymboler er udskilt fra sidefigurerne med et vandret
bånd, mens dette er en fast regel i rhinsk og westfalsk maleri.
3)
Fra første fjerdedel af 1500'rne, i skibets østhvælv og i nordkapellet, sik
kert udført af den maler (Peter ly..kt?), der har virket i Nordborg (p. 2180),
146*
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Fig. 21. Broager. Parti af korbuens vestside med romansk, gotisk og renæssancedekoration
(p. 2301, 2304, 2306).

hvor hans navn muligvis er bevaret, i Sottrup (p. 2232), i Holbøl (Åbenrå
amt p. 2012) og andetsteds.
Skibets østhuælv er, som i de nævnte kirker, dekoreret med de for værkstedet
karakteristiske ranker og storblomster samt i østkappen en dommedagsscene
efter et noget rigere skema end vanligt, idet både himmel- og helvedborgen er
større og en sjælevejende S. Mikael indføjet under verdensdommeren på regn
buen. Under retfærdighedssværdet og nåde-liljen er der bånd med minuskler,
på latin: »Gå bort I forbandede til den evige ild« og »Kom hid I velsignede til
det evige liv«; over dommeren svæver et skriftbånd med »Dies d(omi)ni ta(m)qua(m) fur i(n) nocte veniet« (»Herrens dag skal komme som en tyv om nat
ten«)25. I de tre andre kapper, der er midtdelt af en ribbe, har hver halvkappe
sin hovedfarve i rankeslynget, enten grønt eller rødbrunt, vekslende fra kappe
til kappe; blomsterkalkene er rigt varierede i farver, og ribbernes tre flader
har et skabloneret netmønster i varierende farve og på forskelligt farvet bund.
Dekorationen, der er malet på et tykt hvidtelag, har strakt sig ned på triumf
væggen og de vægrester, der er levnet omkring arkaderne til kapellerne; en
smuk ffrise af stiliserede storblomster konstateredes over korbuen (fig. 21).
Nordkapellets malerier på øst- og vestvæggene er samtidige med og af samme
hånd som dem i skibets østhvælv. De har (fortrinsvis) beskæftiget sig med
S. Jørgens legende, men maleriet, der skildrede hans død, er nu forsvundet.
Østvæggen indeholder fem felter (fig. 19) i en dodenkopfarvet ramme, der op
rindelig har været dekoreret med det samme skablonerede netmønster, som
findes på undersiden af ribberne i skibets hvælv (jfr. ovenfor). Felt 1, øverst:
Mod nord ses byen Nicomedien med huse, kirke og borg; på broen kejserinde
Alexandra knælende foran kejser Diokletian, i forbøn for helgenen, der står
bag hende (uden glorie, da hans martyrium ikke er begyndt). Felt 2: S. Jør
gen føres frem for Diokletian. Felt 3: S. Jørgen martres, ophængt i et træ
(stikkes med spyd og brændes med gloende jern?). Felt 4: S. Jørgen tømmer
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Fig. 22—23. Broager. Kalkmalerier 1587 i korhvælvet, nordkappen med Matthæus med mestersignatur
og (galt opmalet) årstal på skrifttavlen, og vestkappen med Kristus (p. 2305).

uskadt giftbægeret. Felt 5: S. Jørgen knæler foran et marterhjul, der splintres
af lynild (lynilden er et træk, der er lånt fra S. Katharinas legende! ifølge Jørgenslegenden ødelagdes hjulet af to engle).
På kapellets vestvæg har beskrivelsen af martyriet, der ender med helgenens
halshugning, været fortsat i tilsvarende felter, men kun et felt, hvor Gud på
S. Jørgens bøn nedstyrter templets afgudsbilleder, samt et andet, hvor helge
nen koges i bly, er delvis bevaret. Et tredie meget velbevaret maleri i væggens
midtniche synes at fremstille S. Nicephori martyrium (fig. 20), idet han blev
trykket ned i en hullet tønde, gennemboret over hele kroppen og blindet på
det ene øje. Da Diokletian26 imidlertid også forekommer her, må det overvejes,
om ikke maleren ved en misforståelse (jfr. marterhjulet) har ladet også denne
tortur overgå S. Jørgen. Foruden dodenkop synes kun to farver anvendt: en
lys, kraftig grøn (f.eks. jordsmon) og en gulbrun (tronstol, vej til bro etc.).
S. Jørgen har gulbrunt hår, grøn-hvid kjortel og rødbrune hoser.
4) I korhvælvet, dateret 1587 (syvtallet forkert opmalet som et ettal), ud
ført og signeret af A S (se fig. 22 i Matthæus’ bog nederst), identisk med Am
brosius maler, der dette år modtog 12 mk. 6 sk. for at male koret13. Malerierne
forestiller Kristus (fig. 23) og de fire evangelister med deres tegn, omgivet af
renæssanceløvværk med blomster og drueklaser. I vestkappen sidder Kristus
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med fødderne på en skybræmme, omgivet af de fire evangelisttegn. Evangeli
sterne sidder med skrifttavle eller bog, Matthæus i nordkappen (fig. 22); på hans
tavle læses navn, årstal og malersignatur, Lukas og Markus i den af en ribbe
delte østkappe og Johannes i syd. Ribberne har brede, okkergule og rødbrune
sparrer. — Bemalingen var udstrakt til triumfmurens vestside, hvor buen fik
en indramning af beslagværk og kartoucheflige (fig. 21).
Foruden de omtalte indvielseskors er der bevaret fem forskellige i kor, skib
og korbue.
INVENTAR
Inventaret bærer præg af de sidste tre hovedrestaureringer 1794—95 (jfr. p. 2320),
185511 og 1924—27 (kronik), af hvilke især de to sidste ryddede op i de gamle ting. Fra
middelalderen
er
levnet
døbefonten,
det
stærkt
molesterede,
unggotiske
krucifiks
samt
den store, sengotiske S. Jørgen til hest. Renæssancen er nu kun repræsenteret ved den
flensborgske prædikestol fra 1591, mens barokken tegner sig for Anthon Günther Lunds
altertavle 1717 og orgelfaçaden fra 1740 samt et par dørfløje. Restaureringen 1794 var
vist
hovedsagelig
en
malerrestaurering,
hvor
Nicolai
Nissen
fra
Varnæs
gennemgik
alt
inventar af træ; bortset fra altertavlens postamentmaleri og nogle ved sidste restaurering
fremdragne pulpiturmalerier er der ikke meget levnet af hans arbejde, der i hovedsagen
overmaledes af en ringe, lokal maler 1855. Ved denne lejlighed kasseredes alt det gamle
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Fig. 25. Broager. Indre, set mod øst. Ældre foto i Nationalmuseet.

stoleværk inklusive fyrstestolene, og nye pulpiturer opsattes på skibets nord- og sydside
(med
fjernelse
af
fyrstepulpituret);
ligeså
gennemgribende
var
den
sidste
istandsættelse,
hvor man foruden at fremdrage træværkets ældre farver nedtog pulpiturerne både i syd
kapellet og på skibets nord- og sydside, ændrede altertavlen, flyttede prædikestolen til
skibets nordvæg og atter fornyede stoleværket.
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Alterbordet, ca. 180 cm fra apsidens fjerneste punkt, er, så vidt det kan ses,
muret af gule Flensborgsten. Kun i nederste skifte på bagsiden er der gamle
munkesten, der dels hviler på fremstikkende syldsten, dels bærer det egetræs
stavær, som støtter altertavlen, to lodrette stolper, der sammen med skråbånd
er tappet ned i den på munkestenene hvilende fodrem.
†Alterklæder. Ifølge regnskabsbogen 1627 stjal »Denemarskische Krigesvolk«
fra kirkekisten bl.a. alterdugen og -forhænget, men 1628 forærede hertuginde
Sophie Hedwig kirken et nyt »drellen Altarlaken«. 1668 var der et »Seiden ver
blümter Umbhang«. 1752 fik guldsmed Jürgen Matzen i Flensborg 49½ lod
sølv fra det gamle alterklæde, hvoraf han til det nye, som var af rødt fløjl med
»tresser« og »spidser«, lavede to våben »oder Schilden«13. De omtales i inventa
riet 186327 som to forgyldte sølvplader, der var fastgjort på alterets nordside;
på den ene var hertug Frederik af Glücksborgs navnetræk, på den anden det
fyrstelige våben. 1847 anskaffedes et alterklæde af sort fløjl14.
Altertavle, ifølge kirkebogen28 forfærdiget 1717 af »Bildhauer« i Sønderborg
Anthon Günther Lundt formedelst 400 mk. lybsk og samme år ægte forgyldt
og malet af »Schilderer« i Flensborg, monsieur Friderich Willhelm Petersen for
100 rthl.; ved restaureringen 1924—27 ændret, idet topstykket gjordes lavere,
det herværende maleri udtoges og erstattedes af »Gud Faders altid vaagende
Øje fra Firmaet Klemmensen, København« (kronik). Topmaleriet (jfr. ndf.) er
nu i museet på Sønderborg slot (mus. nr. II, 108).
Tavlen, i akantusbarok, er opbygget med postament, stor- og frisefelt, flan
keret af to glatte, korinthiske søjler, der har postamentfremspring, men skærer
op gennem frisen og støtter arkitraven. I storfeltet er der en ovalramme, akantusklædt ligesom svikler og frisefelt. Postamentfremspringenes glatte sider
bærer frugtfestons. Storvingernes og topstykkets rige, fligede, men ikke særlig
underskårne akantusblade går (nu som før) i eet; men tidligere (sml. fig. 25)
var topstykket, der omsluttede et ovalfelt, også forbundet med storvingerne
ved to frie, flankerende bladranker. På konsoller foran storvingerne står sta
tuetter af Lukas (fig. 27) og Johannes, mens de to andre evangelister har plads
på arkitravens fremspring over storsøjlerne.
Det oprindelige maleri (på træ) i storfeltet fremkaldtes 1927 under over
malinger, og ved samme lejlighed blev tavlen ændret og restaureret. (Kj. Fischer,
Kbh.). Maleriet forestiller Kristus på korset med Jerusalem som baggrund. Ved
korsets fod ses Johannes, Maria Magdalene (knælende) og Jesu moder sammen
med to andre kvinder. I det dunkle billede synes bifigurerne at låne genskær
fra den stærkt belyste Kristusskikkelse. Dragtfarverne er stærke (rødt og blåt),
himlen mørk med rødmende horisont. Over korset skimtes den næsten formør
kede sol. Dette maleris varme clair-obscur kontrasterer stærkt med de noget
vamle farver i postamentfeltets nadver, der skyldes en overmaling ved Nicolaj

265

BROAGER KIRKE

Fig. 26. Broager. Indre, set mod vest.

2309

E. M. 1956

Nissen 1794 (jfr. ndf.). Topstykkets *ovalmaleri, korsnedtagelsen (efter Rem
brandt) rensedes for sine tidligere overmalinger og restaureredes 1960 (Mogens
Larsen).
Rammeværket er rødt-hvidt marmoreret som søjleskafterne, vinger og top
stykke hvidgrå, grønne, røde, gyldne og forsølvede, alle farver matte undtagen
guld og sølv; disse farver stemmer så nogenlunde med de oprindelige, der er
afdækket på det kasserede *akantusrammeværk fra topstykket i Sønderborgmuseet (mus. nr. II, 113).
Om tavlens skiftende skæbne følgende: 1794 restaureredes eller overmaledes
den af Nicolaj Nissen, Varnæs — hvis nadverbillede, som nævnt, er bevaret.
1855 fik tavlen samme omgang af en endnu ringere maler, »en Clausen fra Ullerup« (kronik)30. I en række år, fra ca. 1888 var hovedbilledet tildækket med
mørkt papir, og indtil 1924—27 stod der en gipskopi af Thorvaldsens Kristus
(nu i ligkapellet) foran tavlen; endelig (1927) mistede tavlen sit topstykke med
maleri ved Fischers restaurering, da »man mente, at Alteret uden dette vir
kede bedre og mere sluttet« (kronik); men Willh. Petersens oprindelige staf
fering og det oprindelige maleri i storfeltet blev genfremkaldt.
Sidealter. S. Jørgen og dragen (fig. 29). I kirkens tårnrum står nu den store,
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meget velskårne figurgruppe, et sengotisk billedskærerarbejde fra slutningen
af 1400’rne31, nystafferet og restaureret efter en omtumlet tilværelse (jfr. ndf.).
Dragen er helt fornyet 1880, prinsessen og den oprindelige piedestal forsvundet.
Den legemsstore helgen, 190 cm høj, sidder på en hest i naturlig størrelse.
Som på Bernt Notkes lidt ældre, Hans Brüggemans og Henning von der
Heides lidt yngre, berømte storskulpturer af samme emne (den første i Stock
holms Storkyrka, den anden i Nationalmuseet, tidligere Husum Mariakirke,
Sydslesvig, den tredie i S. Annen-museet, Lübeck) er S. Jørgen fremstillet i
det øjeblik han vil lade det højt løftede sværd suse ned i dragen, over hvilken
hesten nu rejser sig med stejlende forben. Helgenen er en ung, skægløs, hår
fager mand, med et lidt velnæret ansigt (hvis træk til dels er fornyet 1880). På
hovedet bærer han en rundpuldet hue, kranset af en vulst, hvor hulede skrå
bånd veksler med kuglestave, og samme mønster har huens store topknop;
over panden er der et stærkt foldet, blomsterlignende ornament. Øjnene er
detailleret skåret, næsen smal og fin, munden lille, med noget fyldig underlæbe,
og han har ansats til dobbelthage. Håret har tidens kraftige, men ikke outre
rede krøl, omtrent som på Albrecht Dürers selvportræt fra de unge år; det fal
der som en svær manke langt ned ad ryggen, opdelt i talrige lokker, der til
dels dækker hinanden.
Over rustningen31 bærer han en kort kofte med skøde, halvcirkulært opslid
set over hofterne, med halvrund og to spidsovale udskæringer i ryggen og for
til delt af tre og tre remme skråt ned over brystet. Den sammenholdes dels af
en smal rem om livet, dels af en centimetertyk snor foroven, bundet med en
sløjfe i højre side. Ærmerne har gab under armene, så rustningen kommer til
syne under den hævede højre arm, hvis hånd holder et nyere, lidet tidsmæs
sigt sværd.
Selve rustningen består af en toleddet halskrave med grat fortil, akselstyk
ker, hvis fiskefinneformede rygskinner kommer til syne neden for højre arm
hule (overarmsrør og albuepukler er ikke synlige), underarmsrør, der skimtes
ved højre håndled og handsker samt bryst- (og ikke synlige ryg-) plader. Bryst
pladen er tvedelt, med skarp midtgrat i forlængelse af halskravens. Under
delen, der er næsten muslingeskalformet med ophøjede »stråler« fra bælteste
det og ud til siderne, er skudt opefter i en spids til midt på brystet. Her be
grænses den af det øverste af to vinkeldannede prydbånd, som hver ender i
en korsblomst. Under den stærkt indsnævrede talje breder det korte lændeskørt sig ud, og til dette — gennem en smal tværskinne — slutter lårtaskerne
sig med deres dekorative, buede grater. Men hele bentøjet er, som brystpla
derne, karakteriseret ved den kraftige, gennemløbende lodrette grat, der i høj
grad bidrager til rustningens elegance. Knæpuklerne er fint udformede med
fligede bladborter, selve knæskålen glat, men endende i en vifteformet vinge;
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også for de fastspændte remme under
knæene er der gjort rede. Underbensrørene, der slutter sig tæt til benets
form, er glatte. De leddelte sko, med
hælhuller til forsvundne sporer, har
rundede næser. Stigbøjlerne er nye.
Ifølge hele sin form er S. Jørgens
rustning da en karakteristisk sengo
tisk, tysk rustning af en type, der er
i brug i tiden 1470—1490/1500, og som
kendes fra flere bevarede eksemplarer,
blandt hvilke kun skal nævnes ærke
hertug Sigmund af Tyrols fornemme
rustning fra o. 1480 (Waffensammlung,
Wien), et Augsburgerarbejde.
Dragen er, som nævnt, fra 1880,
udført i den af maleren og billedskæ
reren Christian Carl Magnussen star
tede og ledede billedskærerskole i
Slesvig. — Stafferingen (rød kofte,
sølvrustning med guld, grøn drage)
er noget senere (jfr. ndf.).
Formentlig har figurgruppen været
E. M. 1956
opstillet i nordkapellet, hvis østvæg
Fig. 27. Broager. Altertavle 1717 af Anthon
Günther Lund, evangelisten Lukas (p. 2308).
har kalkmalerier med skildringer fra
S. Jørgens legende, noget yngre end
træskulpturen (jfr. p. 2304). Sandsynligvis har gruppen haft plads på et podie,
men om dette har været en høj, reliefsmykket piedestal som i Stockholm eller
en lav, usmykket, vides ikke. Givet er det imidlertid, at prinsessen, som S.
Jørgen frelser fra dragedøden, ikke har manglet.
I kirkens regnskaber omtales gruppen mærkeligt nok ikke. Først i præsteindberetningen 1809 nævnes den, »auf dem Kirchenboden«; i hestens bug var
der da et stort, med vold åbnet hul, efter forlydende gjort »i krigstider« [1658—
59] af svenske soldater, der ventede at finde guld i hesten. 1858 var der planer
om at restaurere gruppen (snedker Teller skulde udføre arbejdet for 100 rdl.32);
Worsaae havde foreslået en afrensning af farverne, »men dette tillader mate
rialets skrøbelighed ikke«11. Før 1880 var »resterne« imidlertid, ifølge kronik
ken, kastet på loftet, og da man tog dem ned, var dragen [og prinsessen] for
svundet. Efter Magnussens restaurering og supplering 1880 blev figurerne bron
zeret (1883) og opstillet i tårnrummet24. »Dog Tidens Tand satte sit Mærke
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på dem. En Del af Rytterens Ansigt var
hensmuldret (fig. 28). Hestens Bug aabnet og flere Skavanker viste sig ogsaa
paa Dragen. Ved et Tilfælde fandt man
i den aabnede Bug en Seddel med Aarstallet 1572 samt en tysk Bibel fra 1854«.
Hele Gruppen, der var uden nogensomhelst Farve blev nu grundigt istandsat.
Efter korrespondance med sognepræsten
ved Storkyrkan i Stockholm, ved hjælp
af dennes oplysninger og et koloreret
billede af gruppen »lykkedes det [o. 1927]
en af vore dygtige, hjemlige malere, Ja
kob Hansen, Broager, at skabe en skøn
og udtryksfuld gruppe« (kronik).
Det vil efter ovenstående være klart,
Fig. 28. Broager. S. Jørgen. Detalje.
Ældre foto (før Magnussens restaurering)
at spørgsmålet om gruppens kunsthisto
i Nationalmuseet (p. 2312).
riske proveniens ikke kan besvares med
fuld sikkerhed, så meget mere som
meddelelsen om rytterens hensmuldrende ansigt bekræftes af et ældre foto
grafi i Nationalmuseet (fig. 28), hvoraf fremgår, at næsen og hele hagepartiet
(til dels med munden) må være nymodelleret. Ikonografisk står Broager-gruppen Henning v. der Heides S. Jørgen i Lübecks S. Annen museum nær uden
dog at nå dennes kunstneriske kvalitet; Broagers hest viser helt det samme
muleparti som Heide-gruppens fnysende ganger, med åbent gab og blottede
overtænder; men i enkeltheder er både heste og ryttere forskellige, og Broagergruppen savner ganske den Heide’skes liv og bevægelse. En sammenligning
med S. Jørgensgruppen i Kråksmåla, Småland33 og med Roskilde domkirkes
urgruppe (DK. Kbh. Amt p. 1746) giver antydninger om, hvorledes dragen
kan have været anbragt.
Altersølv. Kirken har to kalke (fig. 30-31) begge fra 1747 og fra Jürgen Matzens
værksted i Flensborg13; den ene, 19 cm høj, har en ældre, flad, sekstunget fod
fra slutningen af 1600’rne, og den anden, 21 cm høj, har nyere bæger, muligvis
fra 190719. Begge er stemplet med sammenskrevet I M og med Flensborgs by
mærke, F i forsænket rektangel. De to diske har begge cirkelkors; den største,
med konkav bund og 18 cm i tvm., er sikkert samtidig med kalkene og fra samme
værksted, den anden er yngre. Til udførelse af de to kalke og diske modtog
Jürgen Matzen til omstøbning en gammel kalk, der vejede ikke mindre end
77½ lod (d. e. godt 1 kg) og var af Hamborgsølv, stærkt forgyldt13. Ved
rørende andre †kalke m.m. kan følgende oplysninger hentes fra kirkens regn-
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Fig. 29. Broager. S. Jørgen og den fornyede drage (p. 2309).

inventarier13:

skaber og
1581 nævnes tre kalke. Ved tyveriet 1627 (jfr. †alter
klæder) forsvandt også to forgyldte kalke med patener (samt sygekalk og
-disk); året efter skænkede hertug Philip og Sophie Hedwig en forgyldt kalk og
disk. 1661 bestiltes, på grund af de urolige forhold, en kalk og flaske af tin for

2314

NYB Ø L HERRED

270

3 mk. 8 sk. hos Marcus tinstøber i Flensborg, og en stor tinflaske omstøbtes
1666 af Joh. Flesskampf for 2 mk. 1714 blev kalken atter stjålet, og man har
da brugt den »altfor store, tunge, ubekvemme«, der afløstes af de nuværende.
1739 er der igen tale om en stjålet kalk (jfr. under †sygekalke). 1807 fik guld
smed Matthiesen betaling for at omarbejde og forgylde den ene kalk6. 1884
skænkede pastorinde Hansen en alterkalk24.
Nygotisk vinkande af plet; tysk fabriksarbejde, † Vinkande af københavnsk
porcelæn anskaffedes 18436.
Sygekalke. 1) (Fig. 33), anskaffet 1735, med 1853 fornyet bæger (ved guld
smed R. D. Dethlefsen, Sønderborg, Bøje p. 406); 12 cm høj. På fodens rund
stav er graveret et cirkelkors svarende til det på den samtidige disk. Kalk og
disk opbevares i et samtidigt, læderbetrukket træetui med affasede hjørner og
pressede, forgyldte streger langs kanterne. Som låg for et rum ved siden af
kalk og disk tjener oblatæsken, af pap, og under denne står en tilproppet glas
flaske med reliefversaler: C. Schous Fabrikker, København. Hos andenpræsten.
2) (Fig. 32) 1839, med graveret: »Broacker Pastorat 1839«. På standkanten tre
stempler: Holle6 (Bøje 2772), Sønderborgs bymærke (Bøje 2727) samt lødighedsmærke 24; 14,5 cm høj. Disk med samme mester- og bymærke. Vinflaske
af glas, tilpasset kalkens bæger, og oblatæske af plet. Hos førstepræsten.
†Berettelsessæt. Stjålet 1627 (jfr. †alterkalke); 1628 anskaffedes en kalk af
tin. 1739 gjorde Hinrich Jacobsen, »Gold-Arbeiter« i Flensborg, et nyt sygesæt
på 11½ lod; i samme post hedder det: den forrige sygekalk blev ikke fundet
efter branden, den store kalk blev stjålet13.
Alterstager, tre par, alle sengotiske, de to største par, 42 og 38,5 cm høje, er va
rianter af stage nr. 1 i Åbenrå S. Nicolai (Åbenrå amt p. 1698), med meget
svære skafter, der har tre, af småvulster ledsagede ringe; begge har lyseholdere
til ekstrapiber, samlet kølbueagtigt til hovedpiggen, men løverne, der er be
varet på Åbenråstagen, har kun efterladt spor på fodskålene. De to mindste
stager, 27,5 cm høje, er slappere i profilerne, med tre tilsvarende, men fladere
skaftringe og lav, klokkeagtig fod- og lyseskål. Også her er spor efter tre ben.
Stagerne er antagelig identiske med dem, der 1668 brugtes ved begravelser på
ligkisten13. 1863 stod det ene sæt på alteret, det andet »et stykke derfra på to
dertil forfærdigede søjler«, det tredie i sakristiet27.
*Røgelsekar, gotisk, fra 1300’rne, variant af karrene i Varnæs (Åbenrå amt
p. 1899) og Gram (Haderslev amt p. 799), lappet, 20 cm højt. I museet på
Sønderborg slot (mus. nr. II, 299).
Messehagel, nyere, †Hagler. »Der Casele« nævnes første gang i inventariet o.
1600. 1627 blev en rød fløjlshagel stjålet (sml. †alterklæder p. 2308), men her
tugen og hans gemalinde skænkede en ny, ligeledes af fløjl, vel den der endnu
omtales 1668; 1676 tales om en »sølvhage« til en messehagel13.
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Fig. 30—33. Broager. 30—31. Alterkalke 1747 (p. 2312). 32—33. Sygekalke fra 1839 og 1735 (p. 2314).

†Brudekrone. 1863 hedder det: For brudekrone og brudesmykke betales 1
rdl., men det er kun de glücksborgske lensundergivne og de Blansgård gods
undergivne her i menigheden, som er forpligtede til at tage disse hos præsten27.
†Messeklokke. I inventariet 166813 nævnes en lille klokke, som før i tiden
blev brugt ved messen.
*Læsepult 1701, enkel, af fyr; på skråstykkets forside en stor stjerne og »Anno
17—01« indlagt med lysere træsort. I museet på Sønderborg slot (mus. nr. II, 90).
Alterskranke fra hovedrestaureringen 1855L11 (jfr. Ullerup p. 2255), af eg,
hesteskoformet, med slanke balustre af træ og mahognifineret overligger. I
museet på Sønderborg slot opbevares en stump *skranke med dør, i empirestil
med gitterværksovaler, blade og båndsløjfer (mus. nr. II, 59), hvid med røde
sløjfer og grønne blade, ifølge museumsprotokollen fra det gamle alter i Broager
ca. 1790. Dette stemmer imidlertid dårligt med en optegnelse i fødsels- og dåbsprotokollen14 under 184418: at der blev sat knæfald omkring alteret, »hvor der
siden Agendens34 Indførelse intet havde været«. 1747 nævnes udbrændt sølv
fra »dem Überzug der alten Comunion Stuhls« til 25 mk. 4 sk.13. Dette henty
der formentlig til en særlig fornem knæleskammel til brød eller vin (om disse
se f.eks. Kliplev, Åbenrå amt p. 1984), og det må være to tilsvarende knæleskamler der omtales 1581 under posten: Udgift til »de beiden Stole bi dem Al
tar thomaken vnd ... thobekleden«13.
Døbefont (jfr. fig. 24), romansk, af granit, foden af lysgrå, kummen, 73 cm
i tvm., af rødlig, sortkornet sten. På den sirligt huggede fods hjørner er der
fire hoveder, to modstående skægløse, omtrent ens, de to andre skæggede med
»pagehår« og midtskilning; alle hoveder har små, antydede ører. Højde 95 cm.
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1786 flyttedes fonten for at give plads for flere stolestader35. 1927 flyttet fra
korets sydside til nuværende plads, jfr. fig. 25. (Mackeprang: Døbefonte p. 114,
»den sydfynske type«).
Dåbsfad, glat, af messing, antagelig samtidigt med fontelåget, med ganske
smal kant og to småhanke på det lodrette leds inderside. Tvm. 69,5 cm. Fadet
ligger i en sikkert jævngammel egetræsring med rundstavprofil. †Dåbskande
af tin, nævnt i inventariet 186327.
Fontelåget (jfr. fig. 25), rimeligvis fra 1786—876, har form som en krone, hvis
svungne arme mødes i en blomst, hvori en kugle hviler som underlag for rigs
æble med kors. Over kronens »pandering«, der er besat med ædelstensbosser,
løber en gennembrudt liste med et løbende-hund-agtigt ornament.
†Omhæng. Inventariet 1668 nævner: et nyt omhæng til dåben af broget silke;
et omhæng (af fløjl) nævnes første gang 163413.
†Kristentøj, hvoraf der var fire forskellige slags, holdtes 1863 af præsten27.
Korbuekrucifiks (fig. 34), o. 1250, tilhørende Højer-gruppen (Tønder amt p.
1038 — hvor det ikke er nævnt), men noget ændret og på sekundært kors. In
den for Højer-gruppen står det Bevtoftkrucifikset (Haderslev amt p. 900) nær
mest, men lændeklædet, hvis sløjfeknude er forsvundet, og hvis vulst (og til
dels også folderne) er afhøvlede (jfr. ndf.), er vandret afskåret over venstre
knæ, og der ses ingen brystvunde. Korset ændret 1927 (kronik). Den se
kundære staffering (fra 1927) fremstiller (sikkert med urette) øjnene som luk
kede. Indtil 1927 på oprindelig plads; nu på skibets nordvæg. — 1650 fik en
snedker 8 skilling for at forbedre krucifikset, og smeden fik betaling for jern
til ophængning13.
Prædikestol i renæssance, med malet årstal 1591, flyttet og ændret. Østflensborgsk type (jfr. Johan van Bremens prædikestol 1587 i Flensborg S. Johan
nes, se Sønderborg prædikestol 1599 af Hinrich Ringerinck p. 2088). Stolen
har nu seks fag (oprindelig otte eller ni), der danner sider i en regelmæssig po
lygon. I storfelterne er der arkader med bibelske relieffer og muslingeskal over
gennemløbende gesims; såvel arkadens bueslag som pilastrene er udført med
intarsia, således at mørkere træ veksler med (nye) kvaderbosser; buesviklerne
er glatte. I stolens frisefelter er der kartoucher med skrifthenvisninger (reliefver
saler) til postamentfelternes (malede) tekst, der nu ikke i alle tilfælde svarer til de
billedlige fremstillinger (jfr. ndf.). På stolens hjørner er der fyldingspilastre, flade
ved opgang og væg, ellers hjørnebøjede (to fyldinger), med akantusmontanter,
og i frisefremspringene småbuster i tidsdragt, mens postamentfremspringene
har løvehoveder i ret forskellig udførelse. Ved siden af fremspringet nærmest
den nye opgang er der et diademhoved. Mellem felt 1—2 og felt 5—6 (hvor
pilastrene kun har een fylding, og frisefremspringenes hoveder har dobbelt
ansigt) har der været nu forsvundne fag.
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Fig. 34. Broager. Korbuekrucifiks (p. 2316).

Billedreliefferne med tilhørende indskrifter (citaterne med talrige galt opmalede bogstaver) er: 1) Syndefaldet (fig. 35), med »Genesis III« og »Ich wil
Findschaft setz(en) zwischen dir und dem weib« etc., 2) kobberslangen (fig. 36),
med »Numeri XXI« og »Da sprack der Herr zu Mose« etc., 3) tilbedelsen af bar
net (barnet i kurv, Maria og en engel knælende, Josef (med lygte) og en hyrde
(lettende på huen) stående, æsel og okse (åndende på barnet), med »Lvcæ II«
og »Vnd der engel sprack zu inen fvrchtet evch nicht« [denne indskrift gælder
forkyndelsen for hyrderne på marken], 4) Kristus på korset mellem Maria og
Johannes, med »Marci XVI« og »Da sie ihn gecrevziget hatten teileten sie seine
kleider vnd worffen das los darvm. 1591« [soldaterne ses ikke på billedet!], 5)
opstandelsen, med »Matthæi XXVII« og »Ich weis das ir Ihesvæ(!) den gecrevzigten svchet er ist nicht hier« etc. [denne indskrift gælder kvinderne ved gra
ven], 6) dommedag (Kristus i skyer mellem sværd og lilje, flankeret af basunblæsende engle samt Maria og Johannes, forneden salige og fordømte på vej;
stort Leviathan-gab), med »Matthæi XXV« og »Wen aber des menschen sön
komen wird« etc. — Af denne redegørelse fremgår, at prædikestolen i alt fald
har mistet to fag, eet med forkyndelsen for hyrderne, et andet med kvinderne
ved graven, og — hvis soldaternes slagsmål om Kristi kjortel virkelig har været
fremstillet som en selvstændig scene — tre. Desuden har der oprindelig været
en dør til opgangen, idet regnskaberne 1700 omtaler låsen til prædikestolen13.
Under stolens nedre profilliste er der et nedhæng, der sikkert stammer fra
en istandsættelse 17866 i forbindelse med stolens flytning og er samtidigt med
den kvadratiske himmel; denne er i Louis Seize-stil, men har bevaret tre af
den oprindelige himmels topstykker, halvkartoucher med smalle rundbuefelDanmarks Kirker, Sønderborg amt
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ter, hvori dydeskikkelser i relief: Håbet (med fugl og anker), Styrken (med søjle)
og Retfærd (med sværd og vægt). Under det revledelte loft en helligåndsdue.
Den nuværende brogede, til altertavlens svarende staffering fremkaldtes af
konservator Kjartan Fischer i forbindelse med kirkens øvrige istandsættelse,
og en indskrift på stolens vægpanel meddeler, at »I Aarene 1924—1927 blev
Kirken med dens Inventar istandsat og fornyet«; oprindelig har stolen sikkert
kun haft en sparsom, partiel staffering, hvor de indlagte træsorter kunde gøre
sig gældende. Før restaureringen stod prædikestolen hvidgrå (sml. fig. 25) og
havde i øvrigt de samme farvelag som altertavlen (kronik).
Stolens oprindelige plads er ukendt; men da det 1748 nedtagne fyrstepulpi
tur (p. 2321) var på skibets nordside, har prædikestolen sikkert været anbragt
i syd. 1786 skulde den »nedtages« og anbringes »an dem Bogenpfeiler« mod syd35,
185511 flyttedes den til korbuens sydvange (jfr. fig. 25) og 1924—27 til sin nu
værende plads i skibets nordside på hjørnet til nordre korsarm.
Regnskaberne for 158913 indeholder den interessante oplysning, at man dette
år sendte bud til Odense efter snedker »Je[n]s Asmesen den nien Predickestole
tho maken«; besøget må imidlertid have været forgæves, da Broager-stolen
står Jens Asmussens arbejder (bl.a. prædikestolen i Ribe domkirke) fjernt;
man har i stedet henvendt sig til en billedsnider i Flensborg.
† Prædikestol. 1591 nævnes 2 mk. 4 sk. i overskud fra den gamle prædikestol,
der blev solgt til Asbøl (Åbenrå amt p. 1914) for 5 dlr.13.
Stolestaderne er fra 1924—27 (tømrermester Frederik Pihlmann, Broager),
gavlene til dels kopieret efter Ulkebøl (kronik). † Stoleværk. 1618 omtales frue
stolene i nordre kapel. 1651 kommer vistnok den første større fornyelse: Mor
ten snedker arbejdede hele året på kirkestolene13. I løbet af 1700’rne36 er der
større partielle fornyelser. Et stolestaderegister 178237 nævner, at der (i kor,
skib og tårnrum), foruden de to fyrstelige stole på mands- og kvindesiden38
fandtes 28 mands- og 25 kvindestader. I øvrigt var der 17 kvindestader i nord
kapellet, 15 mandsstader på det gamle pulpitur og otte mandsstader på det
nye. 1789 nyindrettedes sydkapellet (p. 2321) med nye stole. — 1787 fik Karl
Aemilius Petersen betaling »für Einrichtung der neuen Kirchenstühle«6. 1855
blev alle stolene i kirken kasseret, og der kom nye overalt (bygmester Grotian,
sml. fig. 25og 38)14. Disse fjernedes 1924—27, skønt »de hverken var opslidte
ej heller i Ordets egentlige Forstand ubrugelige, men ... for smalle og stejle«;
kirkens pladser reduceredes fra ca. 700 til 400 (kronik).
†Skrifte- og præstestole. 1581 blev »den nien Bichtstole« opsat i sydkapellet;
1651 leverede Morten snedker en ny skriftestol med 44 »Traller« og 53 knapper
og en ny »Beichtbank« i sakristiet13. Stolestaderegistret 178237 nævner, at præ
sten havde tre stole i koret, deraf en gitterstol ved siden af alteret. 1786 blev
det vedtaget, at den plads i kirken, som var optaget af diakonens skriftestol (i
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Fig. 35—36. Broager. Prædikestol 1591, to storfelter (p. 2317).

sydkapellet?), skulde inddrages til stolestader, og at diakonens skriftestol vilde
være at anbringe bag alteret35.
De to ovenfor omtalte †fyrstestole har haft plads på gulvet i forbindelse med de
øvrige stolestader (og er forskellige fra den andetsteds i regnskaberne omtalte fyr
stestol »oben gebaut«, jfr. ndf. under pulpiturer); de udførtes (fornyedes?) 1650 af
Morten snedker, maledes og stafferedes med våben af Hans Maler fra Sønderborg13.
† Kister og † skabe. 1582 brugte man kirkekisten til søm og andet, der var ble
vet tilovers fra blytækning. Bl.a. 1662 omtales »Gottes-Kasten«13 (jfr. Sønder
borg p. 2094). 1786 blev det bestemt, at det indmurede skab ved alteret skulde
fjernes og laves om til en lukket stol35.
Dørfløje. 1) Antagelig sakristiets østdør og muligvis ældre end 162713 (sml. p.
2297), nu i klokkestokværket, 173 × 86 cm, samlet med løs fjer og jernbeslået;
rest af stor låsekasse.
2) (Fig. 37) Fra kor til sakristi, o. 1750, med to frisefyldinger, hvori malerier
af Nic. Nissen (sml. pulpitur p. 2320), i øverste og største fylding en guirlandeprydet ramme med ovalfelt, hvori en piedestal med en krone på rød pude; i
nedre fylding guirlande ophængt i to ringe. Grøngrå baggrund, blåt ramme
værk; under fyldingernes bundfarve skimtes lysblåt. Store, fornemme bukkehornsgangjern fra ældre dør. Ny lås. Hvidlakeret mod sakristiet.
147*
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3) Inderdør i sakristiets østdør. Udført 1786 af snedker Karl Aemilius Peter
sen6, elegant, med knækket, spidsovalt felt i rigt, lidt gnidret profileret ramme;
i sviklerne store, fligede akantusblade. Store volutgangjern med bladværk.
Ældre, men ikke oprindeligt låsetøj. Hvidlakeret.
En ældre *lås findes i museet på Sønderborg slot39.
Pulpitur i vest, i sin nuværende form fra 1927, da midtpartiet hævedes for at
frigøre tårnarkaden, men med fyldinger fra et ældre pulpitur, der næppe kan
være meget ældre end Nic. Nissens emblem-malerier 1797. I alt kendes 24 så
danne malerier, 11 på (og over) pulpituret, 12 i museet på Sønderborg slot samt
eet (muligvis tilintetgjort) med Jonas, der sluges af havuhyret40. Maleriernes
baggrund er overalt skyer med lysstråler: 1) Ungt, luftigt klædt par siddende
på grønsvær foran sky, over og bag hvilken står nøgen kvinde, til dels om
slynget af flagrebånd. Foran parret roser og høstredskaber; fra jordsmonnet
hænger spinkel blomsterguirlande. 2) Gud Fader og Kristus over og bag den
skyomgivne jordklode, der forneden er støttet af en hånd, mens to andre hæn
der peger skråt ud til siderne. På hver side af jorden sidder en halvnøgen
kvinde med en kugle, den ene på en mindre klode, den anden på en sky. For
neden lidelsesredskaber og spinkel blomsterguirlande. 3) Halvnøgen kvinde
sidder ved stor vindruesklase, mens en anden i skyer synes at gribe efter en
bold. 4) Kristi gang på søen og den synkende Petrus, herunder Matth. 14.
5) Cellospillende, halvnøgent barn eller kvinde. 6) Kristus mellem på den ene
side tre stående mænd, på den anden knælende olding, herunder Matth. 13.
7) Halvnøgen, halvt rygvendt kvinde sidder i sky og drikker af skål; foran
hende et bord med kande. I forgrunden en fugl på åben bog samt Andreaskors,
alt på en rød, firkantet »plade«. 8) Let påklædt kvinde sidder skrivende (eller
malende) ved bord med lysestage; foran Andreaskors omvundet med lysrødt
bånd. 9) Næsten nøgen kvinde eller barn siddende i skyer på bord med skål,
glas og krukke; i den ene hånd holder hun en bid på gaffel, i den anden en kniv.
I forgrunden bl.a. flitsbue til dels dækket af røde roser. 10) Som loftsfelt over
pulpituret vers i ovalt, skyomrammet felt med kronet ørn foran telt (jfr. Ullerup pulpitur p. 2259):
»Den Anfang macht
mit Gottes gnad
Das Mittel Durch

Der Weissheit raht
so wird am End
Gekröhnt die That
Chiestina (!) Nissen aus Warnitz«.

11) Indrammet, løst henstillet på pulpituret: »Diese Kirche ist angemahlt Anno
1794 von Nicolaii Nissen avs Warnitz etc. Pro.« Her to nøgne børn foran telt.
I museet på Sønderborg slot findes ni større og tre små, til dels defekte fyl
dinger, dels med dels uden ramme41: 12) Den barmhjertige samaritan. 13) En
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neger med en pakke til højre, i midten en sid
dende mand. Venstre side mangler. 14) Blom
sterbuket. 15) Mand, der varmer sig ved en
kulild. 16) To blæsende hoveder i skyer; defekt
i bredden. 17) Bygning med tre tårne. 18) Jesu
dåb. 19) Kristi himmelfart. Forneden lang, nu
ulæselig indskrift. 20) Knælende mand foran
talerstol, hvorpå næsten udvisket figur; fra taler
stolen flyver en lille engel mod den knælende.
Omfatter et helt felt plus, til venstre, et brædts
bredde af næste felt. 21—23) I de to felter er der
apostle (?), i det tredie en siddende engel. De
sidste tre fyldinger måler kun fra 20—26 × fra
15—20 cm. De store er ca. 75 cm høje og 40—50
cm brede. – Trappe med udsavede balustre.
Hvidmalet.
†Pulpiturer. Kirken har haft pulpiturer i ko
ret, på skibets tre vægge (sml. fig. 38) og i
begge kapeller. 1586 byggedes et pulpitur »vnder
dem Klockthorne« (dvs. i koret); pillerne her
E. M. 1956
under samt de »22 Tabulen vp dem Böne« maFig. 37. Broager. Dørfløj nr. 2
(p. 2319).
ledes af Ambrosius maler (jfr. kalkmalerier p.
2305). 1740 blev »Orgelboden« i hovedsagen
fornyet (jfr. orgel), og Carl Küster i Sottrup malede det13. 1748 opførtes et nyt
»ambonium« på skibets nordside fra orglet til »Empor«-kirken42. 1781—82 næv
nes stolene og indtægter af disse på »det nye pulpitur«35. 1790 tales der om en
forestående bygning af et nyt pulpitur i sydkapellet6. 1804 overvejede man at
opsætte et pulpitur i koret17. 1855 blev »det gamle Pulpitur paa Nordsiden«
nedtaget og erstattet af to pulpiturer – til dels med materialer fra det nedtagne – eet på nordsiden og eet i syd14. Endelig 1927 fjernedes alle pulpiturer
(korpulpituret må være fjernet før 1804, jfr. ovenfor), og det nuværende vest
pulpitur indrettedes med benyttelse af dele fra de nedtagne (kronik).
På en †bænk på nordre kapels pulpitur fandtes indtil 1927 følgende indskrift,
skåret af en af hertugens fogeder på Skodsbølgård: »Iwer Hansen Voegt up den
Nyenhof 1667«43.
†Fyrstepulpitur. 1748 omtales den fyrstelige stol som »oben gebaut«. Den
maledes 1740 af Carl Küster i forbindelse med orglet og orgelpulpituret. I pul
piturplanerne for 1748 (jfr. ovenfor) indgik nedtageisen af fyrstepulpituret, for
at der kunde vindes plads13 (jfr. prædikestol p. 2318).
Orgel med façade fra 1740 og værk 1908 af Marcussen og søn, Åbenrå, med
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14 stemmer44. Facaden, der svarer til Nybøls (og andre sønderjyske kirkers syd
og nord for grænsen), og er udført bl.a. af hofsnedkeren fra Glücksborg13, består
af tre tårne, polygonalt midttårn flankeret af to spidsvinklede, prydet med
smalle, gennembrudte bladranker både som vinger, topstykke samt foroven og
forneden i tårnenes pibefyldinger. Over klaviaturet afdækkedes 192745 malerier
i to låger med fyldinger, i det ene det hertugelige våben, i det andet to sammen
slyngede F’er (henvisende til hertug Frederik af Glücksborg) på baggrund af
kronet draperi, blåt med rød bagside på lysrød fyldingsbaggrund, hvor årstallet
findes (galt opmalet): »Anno 1746« (for 1740, da Carl Küster i Sottrup malede
orgel, orgelpulpitur og bælghus)13.
Orgler 46 . 1591, da kirken anskaffede et nyt orgel, omtales det daværende som
forældet. Det nye byggedes af Joachim Willers13 (jfr. Sønderborg p. 2100) og
havde seks stemmer (principal, oktav, mixtur, »Mittelmässig Getact«, fløjte og
regal)47. 1685 fik orgelbygger Joh. Heinrich Wernitzky 120 mk. for en repara
tion13. Det afløstes 1740 af et nyt, bygget af Johan Dietrich Busch, Itzehoe, for
630 mk13; i den bevarede kontrakt fra 173948 hedder det, at alt brugbart ma
teriale fra det gamle orgel skulde bruges. 1828 hovedrepareredes det af Marcussen og Reuter, Åbenrå (kronik), og udskiftedes endelig 190819.
Pengeblok, omtrent svarende til Nybøl (p. 2280) fra 1781, men noget grovere
og enklere. Ottekantet, helt indbundet i jern med indslåede bølgelinjer. Ny
hængelås. I tårnrummet. Den gamle †blok blev opbrudt og ødelagt 1781; 1794
blev den fornyede blok opbrudt og dens tre låse ødelagt17.
*Klingpnng skænket 1795 af sognepræsten Georg Friedrich Dithmer, med
pose af rødt fløjl foret med hvidt skind, skaftholder og klokke af sølv, drejet
skaft. På posens forside ovalt sølvskjold med ranker og vase foroven samt gra
veret: GFD 1795 og »Glemmer ikke at giøre wel« etc. Ebr. 13, 16. På bagsiden
stempel for Philip Ekel Jansen, Sønderborg (Bøje p. 404). I museet på Sønder
borg slot (nr. II, 64).
Salmennmmertavler fra restaureringen 1924—27.
Præsterækketavler 49 i enkle profilrammer, den ældste fra 171728, den yngste
fra 1927. Den første spænder fra »Ioh. Berndes. Flensb. Præp.«, om hvem tavlen
kun ved, at han var præst i 43 år, og til Jørgen Stephensen, der blev kaldet
1834. I sydlige og nordlige niche i søndre korsarms vestvæg.
Diakontavle 1927, i ramme som præstetavlerne, begyndende med Henricus
Brun, der var degn 1565—69. I nichen mellem de to præstetavler.
Blyrelief af Martin Luther, sign. AVS (sammenskrevet, for Albert von Soest),
45,6 × 34,6 cm, i træramme, halvfigur, med underskrift i versaler: »Viva imago
doet. Mart. Lvth.«50 På bagsiden indridset stort »ICI« og mindre »Iohan Chri
stian Iürgensen 1817«51. I regnskaberne for 1818 noteres en udgift på 4 rdl. for
transport af et Lutherbillede fra Slesvig til Broager6. I sakristiet.
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†Billede (blyrelief?) af Melanchton. I
inventariet 186327 nævnes »et billede af
Luther og et af Melanchton«, i koret. —
1787 omtales to †portrætter af Luther
og Melanchton35.
Lysekrone (fig. 39), o. 1650—1700, be
slægtet med Varnæs (Åbenrå amt p. 1903),
tiarmet med mellemfaldende prydarme,
der bærer småspir og i en række herover,
ligesom dannende en krone, små, knoppede pyntearme. Skaft med pæreagtigt
led under fladt kugleled, kronet af Jupiter
på ørnen; stor hængekugle med profil
knop. På kuglen graveret: »Ioachim Friderich von Curtius, Sr. Königl. Maytt. zu
Dännemarck,
Norwegen,
Allergnädigst
bestalter Obrist Lieutenant bey der CaFig. 38. Broager. Indre, set mod vest.
Ældre foto i Nationalmuseet.
vallerie, hat mich an diese Kirche geschencket. Er ist den 29ten April 1707
zu Ploen gebohren und hieselbst den 7ten März 1779 im 72ten Iahre seines
Alters gestorben«. I korsskæringen (jfr. †begravelse nr. 4). — De øvrige seks
lysekroner anskaffedes 1927, den ene en efterligning af den gamle (Knud Ejbye,
Odense), de fem mindre indkøbt hos en antikvitetshandler i København
(kronik).
Kirkeskib, tremastet fuldrigger, med malet »1927« på agterstavnen. Skåret og
skænket dette år af lokomotivfører Johansen, Skelde (kronik). I arkaden til
søndre korsarm.
Hatteknage af smedejern, med tre arme endende i K W over T; nu opsat i
skibets næstvestligste fag, sydøstre svikkel.
Sejerværk 1952 (Chr. Ørnholms Eftf. Kjeldsen-Nielsen, Løkken) på træklokke
huset med ældre skive mod syd under lille slagklokke beskyttet af tagdække,
der sikkert er opsat sammen med den lille slagklokke 1912. Et †sejerværk i eet
af kirkens tårne omtales tidligst 1598, »in Broacker Kercke vpgesettet«; 1620
arbejdede sejermageren Andres Pöleke og hans svende 20 dage i kirken; 1650
nedtoges uret af kirketårnet og ophængtes i klokkehuset13. — 1951 solgtes *urværket til en privatmand.
Klokker. 1) Gotisk, ifølge Uldall (p. 12), fra 1200—50 skriftløs, 100 cm i tvm.
og højde. 2—3) Genforeningsklokker fra de Smithske jernstøberier, Ålborg,
1920, med gentagelse af skriftstederne på de til krigsbrug 1917 omstøbte klok
ker samt vers og udsmykning (S. Jørgen og dragen) af Harald Slott-Møller52.
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Klokkerne overførtes 165013 fra det ene kirketårn, der ikke kunde tåle rystel
serne ved ringningen, til det nyopførte klokkehus af træ (p. 2286); her hang de
til 1904, da de genophængtes i det søndre tårn (kronik). 4) Slagklokke, jfr.
sejerværk.
†Klokker (og deres brug)13. 1575 anlagde kirken et fond til anskaffelse af en
ny klokke. 1600 bragte kirkeværgerne »de Klocke« til Sønderborg (samtidig
omtales i et inventarium en gammel, itugået klokke, der stod i sydkapellet),
og fra 1609 nævnes to klokker. 1625 anskaffede man en ny klokke hos Peter
Melchiorsen i Husum; Hinrick Bildenschnider (sandsynligvis Hinr. Ringerinck,
Flensborg) fik 4 mk. »vor 2 kl[einen] wapen thor Klocke«, og guldsmeden mod
tog 1 rdl. »vor de 2 kl. wapen thoreinigen«. Ifølge (den fejlfulde) afskrift i inven
tariet 1668 var klokken støbt i det år, da Sophie Hedwig blev formælet med
hertug
Philip
(årstallet
kryptografisk
gengivet).
Foruden
støberindskriften
»Petrus Melchior me fecit« fandtes ægteparrets våben på klokkelegemet, over
hertugens: »WGWMG« (»was Gott will, mir genügt«), over hertugindens:
»ANGW« (»alles nach Gottes Willen«). — 1635 noterer regnskabet en indtægt
på 18 mk., som hertug Philip har betalt for en lille klokke. 1648 blev den lille
klokke, der var ophængt i tagrytteren omstøbt i Flensborg; den er mulig
vis identisk med den klokke, der nævnes i inventariet o. 1600 »vp dem
chore« (sml. †tagrytter p. 2299). Ifølge en optegnelse i inventariet 1668 lød ind
skriften: »Baltzer Melcher me fecit in Flensborg anno 1648«. Denne klokke over
flyttedes ved tagrytterens nedtagelse o. 1793 til træ-klokkehuset17, hvor den
ifølge inventariet 1863 hang over de andre klokker, revnet på flere steder og
sammenholdt med jernbånd27. 1685 blev en klokke omstøbt for 34 mk. 12 sk.,
og 1762 omstøbtes den store klokke i Rendsborg af B. J. Beseler13. Ifølge en
oplysning i 1863-inventariet27 havde hertug Frederik af Glücksborg afholdt de
fleste udgifter; klokken vejede 251 lispund 13 pund og var »forsynet med flere
indskrifter«. 1859 anskaffede kirken en lille klokke, »hvilken vi tilhandlede os
af Uhrmager Johannsen i Casmusdam for en gammel dito, som var revnet og
ubrugelig. I Bytte gaves 156 dlr.«14. Den var støbt 1643 af Peter Melchior58 og
stammede ifølge kronikken fra godset Maasleben ved Kappeln. 1904, før over
flytningen til søndre kirketårn, omstøbtes de to klokker hos Carl Friedrich
Ulrich (Schillings klokkestøberi) i Apolda, Thüringen24. De afgaves til krigsbrug 1917. — Oplysninger om klokkeringningen er optegnet i inventariet 186353.

GRAVMINDER
†Begravelser. I kirkebogen 1655 omtales følgende begravelser54. 1) Jens Han
sens »Hardesvoigt«s »unter dem Frouwen Stuel, welcher zu der Hardesvogtei
gehört«.
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Fig. 39. Broager. Lysekrone (p. 2323)

E. M. 1956

2) 1664 fik Asmus Asmussen, tidligere fyrstelig amtsskriver, en begravelse
neden for prædikestolen.
3) Præstebegravelsen i koret. Denne, der 1863 omtales som indesluttet af en
mur og foroven med en indfatning af egebrædder, opfyldtes 1787 og dækkedes
med stenfliser27.
4) Oberstløjtnant von Curtius’ begravelse var ifølge inventariet 186327 under
den af ham skænkede lysekrone (p. 2323). Det konstateredes 1926, at den var
jordfyldt og i øvrigt uden kister og gravgods54.
Kirkegårdsmonumenter. Steler. 1) O. 1847. C. M. Hansen, f. Matsen, Eckensund, f. 21. aug. 1776, d. 10. nov. 1829, Peter Hansen, teglværksejer i Eckensund, f. sammesteds 10. dec. 1774, d. sammesteds 1. april 1847, (Maria Hansen,
f. Clausen i Broacker, f. sammesteds 29. okt. 1801, d. sammesteds 29. feb. 1881).
Stele af sandsten, stumpvinklet afsluttet, med indsatte marmorplader, hvori
indskrifter på tysk med fordybet, gylden fraktur (navnene) og antikva, i gav
len: »Grabstein für die Familie Hansen«, i den større plade gravskriften. Vest
for tårnene.
2) 1848. Underkorporal Hans Nielsen Brahesborg »af 5te Linie Inf. Batail.,
faldt i Træfningen ved Egensund d. 28. Mai 1848«. Som foregående med skråt
liggende, hvidmalet sandstensplade hvorpå: »Denne Steen satte det danske
Folk« etc. Nyopmalede indskrifter. Nord for sakristiet på gravsted indhegnet
af nygotisk støbejernsgitter55.
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Smedejernskors, 118 × 77 cm, med ulæselig, malet indskrift. Over stammen,
der kantes af volutbøjler, er der en rhombeformet jernplade, hvis ramme til
siderne ender i liljeagtige ornamenter; foroven et spinkelt latinsk kors. Nord
ligt på kirkegården.
Støbejernskors. 1833. »Hier ruhen(!) Philipp Andreas Rehhoff Hauptprediker
zu Broacker, gb. d. 4tn Sp. 1764, gst. d. 21ten Mz 1833«. 103 cm højt, på to
plinter, ligeledes af jern, over en plint af store, retkantet tilhugne granitsten
sammenholdt med jernkramper. Højde ialt 192 cm. Nordligt på kirkegården.
Desuden findes på kirkegården eet dansk og eet tysk hovedminde for de i
186456 faldne danske og tyske soldater, desuden talrige støbejernskors og grav
sten over faldne tyske soldater; de står i en række langs det ældre kirkegårdsdige mod vest, nordvest for kirken. — På den nyudvidede del af kirkegården
anlagdes 1922 en mindehøj med en stor granitsten over faldne i krigen 1914—
191857.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Broager præstearkiv: Ca 1. 1781—1897/98. Kirkeregnskabsbog. — Ca 2.
1898/99—1921/22.
Kirkeregnskabsbog.
—
Cc
1.
1785—1863.
Kirkeinventarier.
—
D.
1869—1922.
Kirkeforstanderskabets
protokol.
—
H
1.
1782.
Stolestadefortegnelser.
—
Sønderborg provstearkiv (før 1879): 1566—1780. Broager kirkeregnskabsbøger. — 1735—
1878. Kirkesager ordnet sognevis. Asbøl-Nybøl. — Sønderborg provstearkiv (efter 1879):
1879—1920. Sager ang. de enkelte sogne. Asserballe, Augustenborg, Broager. — Sønder
borg kirkevisitatorium: C III 2, nr. 231. 1781—1809. Broacker. Kirchengebäude, Stühle,
Begräbnisse, besondere Bausachen. — RA. Glücksborg. E. Kirke og Skole: 83. 1502—
1778. Sager vedr. kirke og skole i Broager. — Se i øvrigt Sønderborg provsti i almindelig
hed p. 2051. — Præsteindberetning ved E. L. Friederici 31. aug. 1809 (NM). — Kirkens
fødsels- og dåbsprotokoller 1832—56
og
1857—76
(notater
ved
provsterne J. Stephensen
og
Kristen
Karstensen;
ved
embedet).
—
Chronik
der
Kirchengemeinde
Broacker
1907 ff. Ved pastor P. Kr. Skjoldborg; heri en udførlig beretn. om hovedrestaureringen
1924—27 efter lærer Chr. Ferd. Andresens optegnelser (ved embedet; andenpræsten). —
Kirkeklokkecirkulære
1918
(NM).
—
Museumsindberetninger
af
S.
A.
Claudi-Hansen
1910, Poul Nørlund 1922 (røgelsekar), M. Mackeprang 1924 (kalkmalerier, 1923), Eigil
Rothe 1924 og 1925 (undersøgelse af kalkmalerier), Niels Termansen 1926 (S. Jørgengruppen,
istandsættelsesforslag),
usign.
beretn.
om
restaureringen
1927
i
»Hejmdal«
22.
juni 1927, Egmont Lind 1935 (undersøgelser af kalkmalerier i ndr. korsarm) og 1936
(restaurering
af
kalkmalerier
i
korsskæringsog
apsishvælv)
og
Mogens
Larsen
1960
(istandsættelse af altertavlemaleri). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller og
Erik Moltke 1956, 1959 og H. H. Olrik 1956.
Plan og fem andre tegninger af J. Kornerup 1862 (NM). — Mogens Clemmensens
notesbøger X I I , 1921—23, p. 15—17 og X I I I , 1926, p. 76—78 (NM); kun vedrørende
kirkens tilstand før istandsættelsen.
Haupt II, 395 f. — J. Raben: Broager Kirke, i Flensborg Avis 12.
taget i Broager Kirke og gamle Minder fra Broagerland, særtryk af Flensborg Avis, 1928.

nov.

1927;

gen
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— Samme, i Fra Als og Sundeved 1934, IX hefte, p. 7 IT. — Egmont Lind: Sct. Georgs
legenden i Broager, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1937, p. 73—78. — NørlundLind: Kalkmalerier, p. 309. — Johs. Kyster, i Den nordslesvigske Kirke II, 309 ff.
1
31. aug. 1357, Acta pont. Dan. nr. 502. 2 Den Danske Rydårbog, Gammeldanske
Krøniker ... ved M. Lorenzen, 1887—1913, p. 115, jfr. p. 181; Rep. under 1209, nr.
70—72, Dipl. Dan. 2. rk. I, nr. 154. 3 Rep. nr. 3502 s, Quellensammlung VI, 53, 66,
126, 260, 278. — Rydklosters ret til tiende anfægtedes naturligvis ikke heraf (ibid. p.
208). 4 Acta pont. Dan. nr. 675. 5 Jensen: Statistik p. 334. 6 Broager præstearkiv:
Ca 1. 1781—1897/98. Kirkeregnskabsbog. 7 Danske Sagn I I I ,
1931, p. 63. 8 Smst.
p. 63, 112 og 144; jfr. J. C. Gude: Bericht von der Halbinsel Sundewitt, Flensburg u.
Leipzig 1788, p. 39. 9 Danske Sagn I I I , 1931, p. 25 f.; jfr. Schmidt: Kæmpesten p.
344 ff. 10 Jfr. Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 104. 11 Sønderborg amtsarkiv: Sager
12
til
Sønderborg-Nordborg
amters
journal
XVI
(kirkesager).
Broager
præstearkiv:
13
D.
1869—1922.
Kirkeforstanderskabets
protokol.
Sønderborg
provstearkiv
(før
1879): 1566—1780. Broager kirkeregnskabsbøger; (jfr. Raben: Fra Als og Sundeved p. 15).
14
Fødsels- og dåbsprotokoller 1832—76. 15 Sønderborg provstearkiv (før 1879): 1780,
1782. Bilag til kirkergsk. for de fire glü cksborgske sogne på Sundeved. 16 Elna Møller:
Tømrede klokkehuse, 1960, fig. 19, 45, 48, 64. 17 Sønderborg kirkevisitatorium: 231.
18
1781—1809.
Broacker.
Kirchengebäude
etc.
Sønderborg
og
Nordborg
amtsarkiv:
1815—49. Kirke-, skole- og fattigvæsenssager. 19 Broager præstearkiv: Ca 2. 1898/99—
20
1921/22.
Kirkeregnskabsbog.
I
restaureringsoversigten,
gengivet
i
kirkens
kronik,
hedder det: »De tre oprindelige smaa Vinduer i Apsis blev genaabnede. Det viste sig da,
at disses Linier var formede saaledes, at Lyset gennem Vinduerne faldt lige paa Alter
bordet, (NB kun det midterste Vindue har Smig i begge Sider — de 2 Sidevinduer kun
Smig til den ene Side) vel et Bevis for, at der opr. ingen Altertavle har været paa Alteret.«
21
1651 (note 13). 22 Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1879—1920. Sager ang. de
enkelte sogne etc. 23 Aflev. fra Kiel C III 2 (Sønderborg amts visitatorialsager) nr. 193.
24
25
Broager
præstearkiv:
D.
1869—1922.
Kirkeforstanderskabets
protokol.
Pauli
1.
brev til Thessalonikerne kap. 5,2, jfr. 1. Pet. 3,10 og Apoc. 3,3. 26 Nicephorus fra
Korinth
led
martyrdøden
under
kejser
Numerian
sammen
med
bl.a.
Viktorinus,
Viktor
27
28
og
Claudianus.
Broager
præstearkiv:
Cc
1.
1785—1863.
Kirkeinventarier.
LA.
Åbenrå. Broager kirkebog Aa 1. 1695—17 7 9 . 29 Harry Schmidt: Die Zwillingstürme
von Broacker sollten abgebrochen werden, i ZSchlHolst 1949, p. 313 ff. 30 Det hed
der
i
licitationsbetingelserne
1853:
Altertavlen
skal
istandsættes,
således
at
den
bliver
som før beskadigelsen (note 11). 31 Fra dr. phil. Ada Bruhn Hoffmeyer har redaktio
nen modtaget et udførligt responsum vedr. helgenens rustning. På dette hviler beskri
velsen i det følgende. Den alm. kunsthistoriske datering til slutn. af 1400-tallet falder
sammen med Ada Bruhn Hoffmeyers våbenhistoriske datering (»nærmest ved 1490, even
tuelt helt op til 1500«). 32 Sønderborg provstearkiv (før 1879): 1850—63. Koncept
bøger. 33 Afbildet i J. Roosval: Nya Sankt Görans studier, 1924, pl. 20,2. 34 Den
»Adlerske Agende« autoriseredes i Sønderjylland 2. dec. 1796. 35 Sønderborg provste
arkiv (før 1879): 1781—83. Protocoll über die Einnahme der königl. Kirchen auf Sunde
witt. 36 Jfr. 1703 og 1706 hvor snedkeren Nis Preen i Broager laver nye stole (note 13).
37
Broager præstearkiv: H 1. 1782. Stolestadefortegnelser. 38 Jfr. 1650 da de to fyrste
lige stole nævnes (note 13). 39 Baben: Fra Als og Sundeved p. 26. Låsen er for tiden
bortgemt. 40 Ifølge kronikken skænkedes det 1927 til en ældre dame i sognet (død i
41
1930’rne;
fyldingen
forgæves
eftersøgt
af
sognepræst
S.
T.
Vestergaard).
Proto
42
koludskrift
meddelt
af
museumsinspektør
J.
Slettebo.
RA.
Glücksborg.
E.
Kirke
og skole. 83. 1502—1778. Sager etc. 43 Raben: Fra Als og Sundeved p. 81. 44 To
manualer,
pedal,
traktur:
pneum.;
vindlader:
pneum.;
bælgev.
Jfr.
i
øvrigt
Organistog Kantorembederne, red. af A. Buchardt, 1953, p. 211. 45 Raben: Fra Als og Sunde
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ved p. 31. 46 Jfr. Else-Marie Boyhus: Orgeldispositioner i Sønderborg amt, i SJyAarb.
1961, (under trykning). 47 Oplyst under inventariet 1668 (note 13). 48 Orglet havde 11
stemmer fordelt på hovedværk (syv stemmer) og brystværk (fire stemmer), Cimbel-Stern
og tremulant; anhangspedal. (RA. Glücksborg. E. Kirke og skole. 81. 1637—1779. Aim.
sager vedr. kirkelige forhold). Jfr. i øvrigt note 46. 49 Et tingsvidne 16. maj 1502 (re
pertorium nr. 9606) nævner hr. »Jürgen Negelssen, kerckher daselbst« og hans tre for
gængere. 50 Et ganske tilsvarende relief, der opgives at være af støbejern, findes i
51
Tating
(Kunstdenkm.
Eiderstedt
p.
167).
Om
den
antikvarisk
interesserede
»Me
chanicus«, sammen med rektor Joh. M. Schultz medforfatter af en mønstergyldig af
handling
om
to
slesvigske
runestene,
se
»Danmarks
Runeindskrifter«
ved
Lis
Jacobsen
og Erik Moltke, I, 1942, sp. 1068. 52 SJyKirkeklokker p. 11, 20, 29. 53 Klokkerne
bliver brugt til ringning til gudstjeneste, men også til ringning over afdøde. Hvis den
afdøde er under 8—10 år bliver der ringet med den mindste klokke, hvis afdøde er æl
dre, men endnu ikke konfirmeret, med den mellemste, og hvis afdøde er konfirmeret,
med alle tre klokker (note 27). 54 Raben: Fra Als og Sundeved p. 32 og 30. 55 Kri
gergrave p. 56. 56 Smst. p. 57, 91, 103 f.; jfr. Raben: Fra Als og Sundeved p. 52 ff.
57 Smst. p. 55 ff. 58 Smst. p. 18.

Fig. 40. Broager. Prøjsernes udkigspost på kirketårnet.
Efter »To Hundrede Træsnit«, Tegninger fra Krigen i
Danmark 1864, p. 45.
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identisk med Asser-Rig-sagnet om Fjenneslev kirke (DK. Soro p. 324)7, ifølge et andet
byggedes kirken af den ene af to tvillingsøstre efter den andens død. Den fik to tårne,
det ene mindre end det andet, fordi søstrene ikke var lige høje8. Også vandresagnet om
en
vred
kæmpekvindes
stenkast
efter
kirketårnene
er
knyttet
hertil9.
—
En
tradition
vil, at samme bygmester skal have opført Eggebek, Breklum og Broager kirke10.
I sognet ligger Egernsund kapel, opført 1907—09 af professor, arkitekt Richard Dethlefsen, Königsberg, som stammede fra Broager.

Kirken ligger på halvøen »Broagerland«s højeste punkt, nordligt i den gamle
landsby og hævet over denne. Kirkegården, der er stærkt udvidet mod nord
og nordvest bl.a. 185811 og 1921—2212, har i syd og på et stykke af vestsiden
gamle mure af munkesten over syld af rå kamp; flere steder i de teglhængte
mure ses »brændte« fuger, der må hidrøre fra reparationer; 1623 og 1634 om
tales vestenden af den tegltækte, forfaldne ringmur13. I øst, hvor der 18616
ved regulering af Smølvejen blev afgivet lidt kirkegårdsjord, og i nord er mu
rene omsatte eller fornyede af genanvendte munkesten og gule sten. Langs
murene er der lindetræer fra 186014. Kirkegårdens nyeste del i nordvest, som
omfatter en mindelund, hegnes af hække. Hovedindgangen blev 1858—5914
flyttet fra sydøsthjørnet til sydsiden nær østhjørnet, og fra den tid stammer
trappen, støbejernslågerne og granitstolperne6. En tilsvarende indgang findes
i sydvest.
I 1600’rnes første halvdel omtales mindst tre murede porte, således østre
stegel 1612, nordre stegel og port 1622 og vestre port 164913, der må være iden
tiske med henholdsvis Broagerrist 178015, Smølrist 177213 og Skodsbølrist
178015.
†Kirkeriste. Som det fremgår af ovenstående var de tre porte alle forsynet
med riste, og der tales jævnligt om opgravning af ristene (dvs. rensning af de
tilhørende grave) således f.eks. 165513.
Et fritstående klokkehus 16 af træ (fig. 3) blev 165013 opført lidt øst for kir
ken og ikke langt fra den sydøstre indgang, som i alt fald i forrige århundrede
var kirkegårdens hovedindgang. Klokkehuset, som rejstes, fordi begge kirkens
tårne var for svage til at »rumme« den store klokke, er med sin plan på ca.
7 × 7 m det største i landet; selve væghøjden, ligeledes ca. 7 m, er ringe i for
hold til planens sidelængde, men medregnes det høje, ottesidede pyramidespir,
overstiger bygningens højde andre danske klokkehuses ganske betydeligt. Den
velbevarede konstruktion (fig. 2) af eg skiller sig både i opbygning og detaljer
ud fra egnens middelalderlige klokkehuse. Tidstypisk er de mange løsholter, de
korte kopbånd og dobbeltnaglerne.
Tømreren, som 1650 byggede klokkehuset, fik 603 mk. for sit arbejde, der
antagelig har omfattet tømmerets tilhugning og afbinding, konstruktionens
rejsning samt muligvis vægbeklædningen, men ikke spåntaget, der blev søm
met på i løbet af årene 1650—51 af Andres smed og Andres snedker (samme

V. M. 1960

Fig. 1. Ulkebøl. Ydre set fra sydvest.

ULKEBØL KIRKE
ALS SØNDER HERRED

K

irkens værnehelgen er ukendt, men i præsteindberetningen til Thurah 1755 omtales,
at kirken fordum har båret navn af S. Jakobs kirke. Da dens forhold i middelalderen
er meget dårligt oplyst, bør det anføres, at Klinting i sognet nævnes som Kongelev i
Kong Valdemars jordebog. Oprindelig må sognet have omfattet det nuværende Sønder
borgs
område,
og
endnu
1523
omtales
Sønderborg-kirkernes
anneksforhold
til
Ulkebøl1,
ligesom det ses, at kirkerne i 1487 havde fælles præst2 (jfr. p. 2058). Kirken lå allerede
før reformationen under landsherren3 (sml. klokke 1609 og † alterklæde 1742). 1764 over
drog kongen patronatsretten til hertugen af Augustenborg (sml. † alterklæde og alterop
bygning med orgel), dog således, at kirken skulde forblive under Fyns stift4. 1848/52
overtoges den af den danske stat.
1658 led kirken på forskellig vis under Brandenburgernes plyndringer5, således blev
vinduerne brudt »i næste uge for fasten«, og penge, messesærk, messehagel, alterkalk og
disk m. m. røvedes.
1686/87 omtales, at tiendekornet forvaredes på kirkeloftet6.

Kirken ligger på en højning midt i den gamle landsby. Kirkegården hegnes
af kløvstensdiger, som et par meter inde følges af en række store linde, der
nord og syd for kirken danner alléer mod denne. I nord, syd og øst er der port
piller af gule sten; køreport og fodgængeråbninger i øst har fløje af støbejern
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fra forrige århundrede, de øvrige er af fladjern og helt moderne. En skolebyg
ning i kirkegårdens sydøsthjørne blev nedrevet 1939, og 1954 indviedes en
annekskirkegård syd for kirken, på landsbygadens modsatte side (kronik).
Kirkegården, der endnu i begyndelsen af 1800’rne blev anvendt til græsning
for køer, får og gæs, således som det var almindeligt i herredet7, havde tidligere
murede og tagdækkede kirkegårdsportaler til alle verdenshjørner, benævnt
efter sognets byer, således 1750 Vollerupporten og Ulkebølporten og 1761
Sandsmarkporten8 samt 1705 kapelanilågen på den nørre side5. Om de to port
huse nævnt 17596 og Vollerup-porthus 17708 er identiske med portene eller
selvstændige bygninger i umiddelbar tilknytning til disse, kan ikke afgøres.
†Kirkeriste fandtes i alle indgange, og navnet optræder undertiden som
synonym for disse, f.eks. 1668, da man forbedrede alle »Kirckeryster på Taget«5.
To kirkestalde tilhørende bønderne i Vollerup og Klinting, den første fra
1798, er bevaret; de er af bindingsværk og ligger henholdsvis nordøst og øst
for kirken. To andre stalde nord for kirken, tilhørende folk fra Kær og Ulkebøl,
er nedrevne9.
Et fritstående †klokkehus af træ blev brøstfældigt i den store storm 1634 og
derpå forsynet med ny bræddebeklædning5. Efter en vejrskade 1688 fornyedes
dele af beklædning og spåntag; samtidig repareredes klokkehusets store stolpe6,
hvilket formentlig betyder kongestolpen. Få år senere, 1696, overflyttedes
klokkerne til det murede tårn; bygningen blev derpå nedrevet, og i de nærmest
følgende år benyttedes materialerne til reparation af tårn, †tagrytter, tagværk
og kvindestole6.
Kirken er et langhus, bestående af romansk skib og jævnbred østforlængelse
fra 1787, med tre tilbygninger: tårn i vest og våbenhus foran skibets syddør,
begge gotiske, samt i nord et trappehus fra 1774(?). Forsvundet er det roman
ske kor, et senromansk tårn(?), et benhus, en tagrytter over det gamle kor og
muligvis et spir på tårnet. Orienteringen har lille afvigelse til nord.
Det romanske anlæg, hvoraf kun skibets langmure er i behold, har været af
anselige dimensioner. Det oprindelige †kor, som efter gentagne reparationer i
nord og øst blev nedrevet 1787 (p. 2333), havde lige østgavl. Skibet er opført
af rå kamp over en bindig sokkel af råt tilhugne granitkvadre. Den eneste syn
lige, oprindelige åbning er den rundbuede syddør, som er sat af groft hugne
granitkvadre og forsynet med et uregelmæssigt, korsprydet tympanon, der synes
at være ophugget. Skibets norddør var antagelig i brug endnu 17738.
Tilføjelser og ændringer. Skibets vestende er helt ombygget med munkesten
i munkeskifte. I gavlen, et stykke over den nuværende tårnarkade, ses rester
af to halvstensstik, som muligvis er spor efter to hvælv, men hvis dette er
rigtigt, må der i senromansk tid være planlagt eller opført et †tårn af munke
sten, der enten var smalt (i øst-vest) og dækket af to hvælv eller kvadratisk
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Fig. 2. Ulkebøl. Plan. 1:300. Øst opad. Målt af H. H. Olrik 1957.

og dækket af fire hvælv på en midtpille. Hvorledes svaret end er, må det
eventuelle tårn være forsvundet i løbet af 1400’rne, thi på den tid blev skibet
forsynet med en blændingsprydet, vestre taggavl, der har savskifte i fodlinien
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og fem store, spidsbuede højblændinger af halvstens dybde; i midtblændingen
er der en fladbuet, nu tilmuret lysåbning. — Det var muligvis på samme tid,
det senere nedrevne kor fik hvælv (nævnt efter 16756) og tagrytter (p. 2334).
Skibets bjælkeloft, der er omtalt som utæt 158910, benyttedes 1686 til opbeva
ring af tiendekorn6.
Det nuværende, afvalmede tårn er af røde munkesten og formentlig opført
o. 1500—50, men ændret meget; det er sandsynligt, at der fra første færd har
været tre stokværk i stedet for som nu kun to. I det kvadratiske tårnrums øst
hjørner findes halvstenslisener, der kan have været beregnet for en hvælving,
men som nu er ført op mod det flade loft, i højde med skibets murkrone. Rum
met, der i syd har bevaret den øvre del af et fladbuet, falset vindue over en
senere brudt dør, står i forbindelse med skibet gennem en rundbuet, delvis
blændet arkade. I sydhjørnet mellem skib og tårn er der en samtidig spindel
trappe, som tidligere var tilgængelig fra tårnrummet gennem en fladbuet, falset
dør, der i nyere tid er afløst af en udvendig. Omkring een meter over trappens
udmunding i øvre stokværk findes en række radiært stillede bomhuller, og cirka
een meter højere oppe har syd- og nordmuren blændede lysåbninger, som er
fladbuede indvendig og rundbuede udvendig. Øverst følger fladbuede, falsede
glamhuller, to i hver mur.
Tårnets gesims og det afvalmede tag stammer fra »Anno 1775«8 (malet ind
skrift på den midterste bjælke); samtidig blev der på tagryggen opsat to fløj
stænger kronet af forsvundne 13-oddede, forgyldte stjerner8. Også før 1775 var
taget valmet, hvilket fremgår af tagreparationer f.eks. 1719—206. Præsteindberetningen 1755 oplyser, at tårnet med »plat Tag ... Haver forhen Havt et
Hoyt Spiir, Hvilcket for mange Aar siden af Torden skal være nedslaget«;
hvis oplysningen er rigtig, må ulykken antagelig henlægges til o. 1630, thi 1632
blev tårnet repareret efter lynild forgangne år6. — Før 1787, da østforlængelsen
blev opført, benyttedes tårnrummet sammen med skibet, og endnu i slutnin
gen af forrige århundrede gik rummet under betegnelsen, den gamle kirke (kro
nik). Efter 1787 tjente det udelukkende som materialrum indtil 1939, da en
del udskiltes til ligkapel (arkitekt Holger Mundt).
Våbenhuset foran skibets syddør, nævnt første gang 16455, er formentlig go
tisk, af røde munkesten på en sokkel af kløvet kamp og enkelte råt tildannede
granitkvadre. De lave flankemure har falsgesims, og den glatte gavl har en
fladrundbuet, falset dør. Det indre har murede vægbænke og et tøndehvælvet
træloft, der blev oplagt 1924 af hensyn til skibets tympanonprydede dør
(kronik).
Trappehuset på skibets nordside er en halvtagsbygning, hvorigennem der er
adgang til nordpulpituret (se dette); det er af gule sten og formentlig fra 1774,
da der betaltes 64 mk. 2 sk. for opmuring af »der Trebe«8. Fundamentet og åb-
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Fig. 3. Ulkebøl. Ydre, set fra nordvest.
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ningen i skibets mur (sml. dørfløj nr. 1) synes dog ældre og kan høre sammen
med det 16946 omtalte halvtag, som muligvis rummede trappen til et 1690—91
opført pulpitur (p. 2345); det lille skur, der 1724 blev forsynet med loft af ege
deller6, var antagelig det ældre †trappehus.
I årene 1758—596 gennemførtes en indre istandsættelse af kirken, 1760—62
en ydre8, der omfattede nyt tagværk og nye bjælker, som på grund af bygnin
gens store bredde forsynedes med et hængeværk, der var forbundet »nach ge
höriger Bau-Kunst«. Derefter maledes alt inventar og loftet (sml. loftsmaleri
p. 2335), der som det foregående (nævnt 17498) synes at have ligget på bjæl
kernes overside.
Østforlængelsen 1787 og samtidige arbejder på skibet. Allerede små 25 år efter
den nævnte istandsættelse blev kirken genstand for en ombygning, som fuld
stændig ændrede dens karakter. Det romanske kor med hvælv og tagrytter
blev nedrevet sammen med triumfmuren; i stedet udvidedes skibet vældigt
mod øst, og det forlængede kirkerum fik en trætøndehvælving og en udform
ning efter forbillede fra slotskirken i Augustenborg (p. 2161 ff.). — Arbejdet
indledtes 17868, da murmester Carl Ulrich (fra Augustenborg) lod sine folk
begrave lig, »som fantes som grundvolden blev sat«. Derefter fjernedes det
gamle kor, således at resten af fundamentet kunde udlægges. De gamle mateDanmarks Kirker, Sønderborg amt
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rialer blev genanvendt i murenes inderside, mens ydersiden opførtes af små
sten. Østgavlen blev etagedelt af hensyn til inventarets opbygning med præ
dikestol og orgel over altret, med en dør flankeret af to vinduer forneden og
tre ens vinduer foroven; hver langmur forsynedes med to vinduer og tilsva
rende indsattes i det romanske skib; hele langhuset fik en profileret trægesims.
Det gamle tagværk blev nedbrudt og genopsat i ændret form sammen med for
længelsens nye, og i stedet for bjælkeloft blev der i tagværkerne ophængt en
ret flad træhvælving, hvortil en del brædder, heriblandt nogle med maleri (p.
2335), genanvendtes fra det ældre loft. Overgangen fra væg til hvælving mar
keres af en stor og smukt profileret trægesims. På østvæggen, bag den 1888—90
indføjede, tresidede korslutning ses spor efter en trappe og skillevægge (fra et
lille sakristi?), der hørte til den ældste indretning; endvidere findes der her
prøver på hvælvingens ældste blågrå bemaling samt et stykke umalet gesims.
Da kirkerummet 1888—90 (kronik) fik sin nuværende tresidede østafslut
ning, blev dets østende ved en fladrund korbue udskilt som et selvstændigt
korparti; dette forsynedes med en træhvælving af panelerede brædder over en
konsolgesims.
En firkantet tagrytter med højt spir midt over østforlængelsen blev opført
samtidig med denne8; det var formentlig dette træspir, militæretaten lod fjerne
1852, da kirken skulde benyttes til krudtmagasin12, men det blev genopsat 185813.
Ved opførelsen 17878 blev de fire stolper i lanternen betrukket med segldug og
oliemalet, og selve spiret fik spånbeklædning; begge dele udskiftedes 1875 med
henholdsvis »zinkbly« og skifer14.
En †tagrytter på det romanske kor kaldes snart det lille klokkespir (1674)5
eller klokketårn (1690), snart Marck (dvs. Maria) klokkens spir (17216 og se
nere). Tagrytteren blev istandsat 1730 efter en lynskade, og da der foruden
spån omtales syv nye stolper, kan man formentlig heraf slutte, at den var
syv- eller snarere ottekantet forneden6.
Et †benhus, antagelig det 1694 omtalte halvtag på kirkens sydside6, var
næsten øde 16685; det blev istandsat samme år15 og nedrevet 1700—016.
Tagværket over våbenhuset er gotisk, af eg, men ændret. Tårnets11 er fra 1775,
af fyr, hvoraf en del er genanvendt. Langhusets, ligeledes af fyr, er fra 1787
og af en særpræget konstruktion, der bærer kirkerummets tøndehvælving.
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og rødt tag af vingetegl. Indtil
1733 var hele kirken tækket med dobbelte tagsten (munke og nonner), men
dette år måtte man købe almindelige tagsten til en reparation »siden Ingen
Huulsteen ere at faa til Kiøbs«16. De store, fladbuede vindueskarme af træ går
antagelig tilbage til 1786. Gulve af ølandsfliser fra o. 1700 (sml. gravfliser p.
2351) og senere. Tøndehvælv og gesimser gråmalede, vistnok 187814.
Vindfløj 1787, med forgyldt kugle og fane, hvori årstallet; fremstillet af F. C.
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Fig. 4. Ulkebøl. Indre, set mod øst.
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Gehzendsky (?), Sønderborg, fortrinsvis af leveret kobber og messing8, der kan
stamme fra en af de forsvundne; på tagrytteren. †Vindfløje. 1) nævnt 171916,
på vesttårnet, 2) nævnt 1765, muligvis på den forsvundne tagrytter, med kob
berhane på 5 ½ pund, ligeledes fremstillet af Gehzendsky og af ældre materia
ler, forgyldt af E. I. Hegerstedt8.
†Kalkmalerier. 1772 blev der på det romanske kors østvæg, over krucifiks
og altertavle malet løvværk med blå limfarve8.
Loftsmaleri 1762. Vestligt på skibets træhvælv er, direkte på loftsbrædderne,
malet en meget naiv fremstilling, i marmoreret, cirkulær ramme, af Johs. åben
baring 1. kap. v. 12—20. Kristus med de syv stjerner i højre hånd, ildsluer fra
øjnene og et tveægget sværd udgående fra munden, åbenbarer sig mellem de
syv lysestager, i skyer, for den knælende Johannes, der holder en åben bog,
hvori læses: »Gt. Io. Aaben. 1. Ca. 12. v.... Mal. 2. 7. 1762«. Dette år lod ma
ler Hegerstedt ifølge regnskaberne ved sin svend N. Meyer male »en meget net
figur« midt på loftet samt en sirlig blomst i alle fire hjørner8. Bemalingen af
rammen foroven og -neden tyder på en supplerende reparation, som antagelig
skyldes, at de bemalede brædder 1787 overflyttedes til det nye loft, der lige
ledes maledes dette år8.
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INVENTAR
Ulkebøl ejer en for en landsbykirke usædvanlig skat i en fin, lille Antwerpen fløjalter
tavle,
over
hvilken
en
unggotisk
krucifiksgruppe
med
en
overlegemsstor
Kristusskikkelse
nu på en højst uheldig måde er anbragt. Det store, lyse kirkerum præges i øvrigt af en
stor
ombygning
1787
ff.,
hvor
interiøret
udførtes
med
Augustenborg
slotskirke
som
forbillede. Såvel rummet med de fladbuede vinduer og det fladbuede træloft som ind
retningen med omløbende pulpiturer samt det store orgel, nu i vest, vidner endnu om
rokokotidens
udformning
af
fyrstekapellet
med
den
pompøse
prædikestols-alter-orgelopbygning i øst, skønt en gennemgribende restaurering 1888—90 har ændret meget.

Alterbord, muret og pudset, 144 cm fra østvæggen, dækket af glatte bræd
der og af et nyere fløjlsalterklæde med guldkors og galoner.
†Alterklæder. Inventariet 16926 omtaler et rødt alterklæde af »fint klæde
bardyret«. 1742/43 anskaffedes et nyt for 18 rdl. af fint »Ponceau« (ɔ: valmue
rødt) klæde med guld »Camelhaar Frænseler« (ɔ: frynser) og tilbehør, og det
kongelige navn, krone og våben broderedes derpå i sølv6. 1788 købtes 8 alen fint
ægte »carmoisin Lacken«, og et messingdrevet, fyrsteligt navn med krone be
stiltes hos Fr. Chr. Hansen8; muligvis er disse initialer identiske med de to »sølv
bogstaver« F C (Frederik Christian? af Augustenborg), der endnu 1876 hang i
degnestolen17.
Altertavlen 18 (fig. 6—11) er et (stemplet) Antwerpen-arbejde fra første
fjerdedel af 1500’rne med tre (oprindelig fire) par bevægelige fløje, to par til
det 113 × 115 cm store midtskab, de inderste med relieffer (og malede bagsider),
de yderste (nu ombyttede og vendt forkert) med malerier på begge sider, det
tredie par, med relieffer og malerier, på hver side af midtskabets opskydende
parti; her er yderfløjene forsvundne. Predellaen stammer fra tavlens restau
rering og genopstilling i øst 1888 ff. (se ndf.).
Reliefferne, der er udført på den for nederlandske altertavler fra denne tid
karakteristiske måde med perspektiviske rum, hvis tre vægge er brudt af store
stavværksvinduer, og hvori frit agerende personer optræder, indeholder, i
midtskabet: kongernes tilbedelse (den heraldisk højre af de to drabanter har
forkert vendt højre arm) og herover Marias himmelkroning, i nordfløjen, øverst:
den hellige familie (fig. 10), nederst: S. Katharinas martyrium, i sydfløjen,
øverst: Marias død, nederst: Gregors messe (fig. 11). I topfløjene, mod nord:
kronet helgeninde med palmegren i højre og bog i venstre hånd, i baggrunden
muligvis et tårn (altså Barbara?), mod syd: Katharina med sværd og hjul
stump, trædende på den liggende kejser19. — På flere af figurerne, således bl.a.
på Josefs hoved og den venstre herolds, findes indbrændt byen Antwerpens
mærke, en hånd med udspilede fingre.
Malerierne, der nu — på grund af de ombyttede og forkert vendte yderfløje —
har forkert sammensætning og rækkefølge (jfr. fig. 7) sås oprindelig i følgende
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Fig. 5. Ulkebøl. Indre, set mod vest.
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orden fra nord til syd, når de to inderste storfløje var lukkede: 1) S. Franciscus
med Jesusbarnet og krucifiks, 2) Maria med barnet under to svævende engle
med krone, 3) S. Katharina med sværd, bog og hjulstump, trædende på kej
seren og 4) S. Francisci stigmatisering. I lukket tilstand viser topfløjene ma
lerier af 1) en helgen med opspringende lam (Ægidius?, forkert restaureret med
lam i stedet for hind) og 2) S. Nicolaus af Myra med bispestav og bog, hvorpå
de tre pengepunge, helgenen tilkastede faderen, der vilde sælge sine tre døtre
som skøger. Når alle storfløje var lukkede, sås bebudelsen, engelen Gabriel til
venstre, Maria til højre.
Såvel stafferingen af reliefferne som fløjenes malerier er hårdt opmalede
ved restaureringen 1888—90, reliefferne antagelig delvis på grundlag af de op
rindelige farver; nu står de med sort, rødt, blåt og lidt grønt samt mønstret
polérguld og med blå og rosa baggrund for scenerne. 17728 gennemgik tavlen
en mindre maler-istandsættelse, forgylderarbejdet rengjordes, guldet udbedre
des med en gul farve og »indvendig imellem guldet« med en mørkeblå limfarve,
overalt blev der »vedgjort«, ligesom kanterne udvendig og alle sider fik en blå
oliefarve. 1951—52 konserveredes malerierne af P. Kr. Andersen.
Både de fintskårne, realistiske figurer uden de komisk-karrikerende træk,
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som kendetegner så mange af de sene nederlandske tavler, og de smukke
malerier, der i kvalitet hæver sig såvel over hjemlige som over nordtyske im
port-arbejder, er antagelig udført i samme værksted, og dette menes af Fr.
Beckett20 at have leveret den beslægtede tavle fra 1518 til brevkapellet i Lü
beck Mariekirke. Altertavlen må formodes at være skænket kirken af et med
lem af slægten Holck til Rønhave (jfr. †prædikestol nr. 1), muligvis Bertel
Holck, omtalt 1506 og død 153521.
Ifølge kronikken 1841 var tavlen på dette tidspunkt »gemt« i kirken, dvs.
anbragt på vestvæggen22, hvor Haupt forefandt den 188 4 23 i stærkt medtaget
tilstand24. På hans tilskyndelse restaureredes den 1888—90 på Berlins Kunst
gewerbemuseum — for 1685 mk. (kronik), hvorefter den anbragtes i øst under
den store krucifiksgruppe (jfr. p. 2342).
†Altertavlemaleri. 1693 betalte kirken 24 mk. for et skilderi paa altertavlen
at gøre6, muligvis et predellamaleri og identisk med det nadverbillede, som
1772 afvaskedes og udbedredes med kulører, hvor det var beskadiget8.
(†)Prædikestolsalter. Af kirkens alteropbygning, indrettet efter den store om
bygning 1787, findes nu intet på oprindelig plads, men af de bevarede, adsplit
tede dele samt af regnskaberne fremgår, at udformningen af alterpartiet har
været beslægtet med Augustenborg slotskirkes fra 1770’erne (p. 2164 og fig. 3).
Opbygningen har bestået af et prædikestolsalter med prædikestolen over alter
bordet. Denne prædikestol, nu i museet på Sønderborg slot25, består af fire
rektangulære storfelter, hvert ligesom pulpituret (p. 2345) med netlagte lister
smykket med rosetter i krydsene, tandsnit på gesims og postament samt sno
ede trekvartsøjler på hjørnerne. På overgangen mellem underbaldakinen og
den firkantede bærestolpe er der kraftige bladornamenter. Bagtil, hvor stolen
er åben, har den sluttet sig til østvæggen med adgang gennem en dør som i
Augustenborg. Den øvrige opbygning fremgår delvis af en malerregning fra
17908; her omtales »prædikestolen med de to piller og under stolen to fyldinger
og også derved to piller«, hvis sirater og lister forgyldtes, mens bunden hvidmaledes, en staffering, der svarer til stolens nuværende. 17878 blev der gravet
huller og lagt grundvold til fire piller under loftet, rimeligvis de ovenfor om
talte piller, der således har båret et til nordpulpituret svarende pulpitur,
hvorpå det nybyggede orgel (p. 2346) blev opstillet. Hele denne østopbygning
nedtoges ved restaureringen 1888—90.
Altersølv. Alt altersølv i brug er tysk fabriksvare af uædelt metal, skænket
1907. I præstegården opbevares en smuk, forgyldt kalk og disk, ifølge regnska
berne anskaffet 1662, efter at den forrige »i forleden krigstid« var blevet stjå
let5 (se ndf.). Kalken (fig. 12) har lav, sekstunget fod (sikkert fra en renæs
sancekalk, men noget ændret); herpå graverede versaler: Calix Ecclesiæ Vlkebvllensis Anno 1663«; cylinderformet skaft og foldeværksagtig knop svarende
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Fig. 6. Ulkebøl. Altertavlen med lukkede fløje, der nu er ombyttet (p. 2336).

til Sønderborg nr. 3 (p. 2080) med påloddede blomster mellem rudebosser, der
har ret store og grove reliefversaler: »ihesvs«. Stort bæger, fornyet om ældre
bund. 20 cm høj. Disk med konkav fordybning og svagt konveks bund; på
den brede kant et graveret cirkelkors.
En †kalk, hvortil brugtes fire dukater til forgyldning, anskaffedes 1656 for
ialt 87 mk. 6 sk.; 1658 blev den stjålet af brandenborgerne5. En †oblatæske
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Fig. 7. Ulkebøl. Altertavlen med åbne (nu ombyttede) yderfløje (p. 2336).

på 13¾ lod købtes 17548 hos guldsmed Hans Bruun, Sønderborg (Bøje p. 404);
den forsvandt under krigen 186426. †Sygesæt af tin anskaffedes 166315 og er
stattedes fire år efter af et af sølv5.
Alterstager. 1) Af gotisk form, men muligvis en yngre efterligning og måske
de stager, der 16735 af klokkestøberens svend fik støbt to nye (af tre) fødder.
Fod- og lyseskål er blødt profileret, om cylinderskaftet en midtring med hulstavprofil; 37 cm høje. 2) Muligvis identiske med de stager, der 185412 støb
tes af gørtler H. Hag, Sønderborg. Balusterskaft på fodens klokkeled over hul
stav. Indslåede skablonornamenter; klokkeblomst, palmetter og guirlander på
de smalle profiler. 32 cm høje.
Et †fyrfad til at hente ild i omtales i inventariet 16926.
†Messehageler. En rød, blomstret hagel med årstallet 1517 og med »bardy
ret« krucifiks, er omtalt i inventariet 16926. 1659 genkøbtes for 6 mk. den ha
gel, der var røvet under brandenborgernes plyndring (jfr. p. 2329); 1666 for
bedredes den med bånd og silke5.
Messeklokke27, fra 1400’rne, 43 cm i tvm. og 32 cm høj, med minuskelindskrift i bånd kantet af dobbelte rundstave: »help yhesvs vnde marya vnde
vyrgo katerina«. De udvendig kantede hanke har siksakornamenter; kneblen
mangler. Klokken, hvis navn »Mariæ-Klocken«28 i regnskaberne i 1700-årene
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Fig. 8. Ulkebøl. Altertavlen, åben (p. 2336).

er forvansket til »Mar«-, »Mor«- eller »Marck-Klocken«29, hænger i tagrytteren,
en placering der tidligst er omtalt 16766.
En †brudekrans nævnt 16086. 1634 fik perlestikkeren 12 ½ mk. for et nyt
»Cornett« [hovedbedækning omtrent som en kappe] til brudekransen5.
Alterskranke muligvis fra 1787, da maler C. Licht malede det nye rækværk
om alteret8. Den har lige sider og svunget forparti med udsavede balustre. 1746
købtes brædder og fyrretømmer til †tralværk om alteret, hvilket begæredes af
menigheden »for desmere bekvemmeligheds skyld for kommunikanterne«8; det
maledes med blå oliefarve6. 1772 marmoreredes balusterne, mens andre dele
af skranken maledes blå, listerne sorte og foden brun8.
Døbefonte. 1) (Fig. 14), senromansk, af granit, arkadetype og med kort, kanneleret skaft og menneskehoveder på fodens tre hjørner (det fjerde blot profi
leret) svarende til Treia (Kr. Schleswig)30. Kummen, 78—80 cm i tvm.,
har i den ene side et tilmuret afløbshul. 193031 generhvervet af kirken, efter at
den en tid havde stået i Bosagergårds have. Nu i korets nordvesthjørne. *2) Fra
begyndelsen af 1800’rne, af træ, 81 cm høj, nøje svarende til Ullerups fra 1839
(p. 2256), som den har stået model for. Hvidmalet med forgyldning. I museet
på Sønderborg slot (nr. II, 327). † Font. 1771 reparerede snedker Nic. Sørensen
den ganske forfaldne og ødelagte font, og 1787 fik den ny egetræsfod8.
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Dåbsfad og kande, nyere, af tin. Et *tinfad, 37 cm i tvm., med bred, glat
kant, uden stempler, findes i font nr. 2 (mus. nr. II, 178). Et drevet †messingdåbsfad samt en † skænkekande af fint, engelsk tin er nævnt i inventariet 16926.
Et †fontegitter maledes 1772 blåt, fyldingerne »efter marmor«, listerne sorte
og foden brun6.
En fod, muligvis til et vievandskar (?), af sandsten, hul og tidligere bemalet,
findes nu i museet på Sønderborg slot (nr. II, 156).
Korbuekrucifiksgruppe (fig. 13), o. 1250, men en del opskåret og ændret ved
restaureringen 1889—90. Den godt 170 cm høje Kristusfigur har bevaret den
lave kronekrans, der nu virker som en del af håret. De ca. 128 cm høje sidefigurer er noget beslægtet med Hørups (p. 2371). Korset har bolleblade, der
vokser ud fra midtstammen, samt hulede skiver for korsarmsenderne med nyskårne evangelisttegn fra 1888 ff. 1772 stod korset på en bjælke bag alteret8,
1888 befandt gruppen sig i tårnet, men efter den af professor Haupt foran
ledigede og ved Berlins Kunstgewerbemuseum foretagne restaurering og staf
fering (kronik) er gruppen anbragt over altertavlen.
†Korgitter(?). 16455 omtales en maling af kordøren og »trailerne« [gitteret].
Prædikestole. 1) I sen rokoko, men vistnok først opsat o. 181032 på søndre
langvæg, fordi menigheden ikke kunde høre præsten fra prædikestolsalteret i
øst (jfr. p. 2338). Den firfagede stol har påsatte rokokoornamenter indrammet
af smalle, pålagte rundstave med små rocailler i hjørnerne; kronlisten og postamentets gesimsliste har tandsnit. Under postamentet, med felter af pålagte,
flade lister, krager underdelen ud med en bred rundstav, smykket af påsatte
rokokoornamenter;
indsvejet, sekssidet underbaldakin med påsatte bladlister
og ornamenter. Glat, sekssidet, opad tilspidsende bærestolpe. Ny opgang. Den
samtidige, paraplyformede himmel har tøjnedhæng af rudenet, frynser og
hjørnekvaster samt stor, tovflettet topknop over æggestav. Hvidmalet med
forgyldte ornamenter. 1924 flyttet fra sydvæggen til hjørnet ved korbuen.
*2) 1790, jfr. prædikestolsalter p. 2338.
†Prædikestole. 1) Ifølge Danske Atlas33 fandtes endnu 1781 en prædikestol
med indskriften28: »1547. Gots wordt to fordering und lawe hefft Hinrik Holk
to Rönhave und frow Magdalena sin ehfrow dessen predichstohl laten bueven
eren kerspel-kerk tou Tzirade Is dit gottlich Werk fullenbracht«.
2) 16455 købtes for 6 mk. af »hr. Anders til Tuntoft« [Nordborg kirke, jfr.
p. 2190] en gammel prædikestol, som hr. Povl i Ulkebøl havde begæret »for
sin Svagheds Skyld, at hand deraff kunde holde bedestunden«. Den omtales
allerede 1604 under Nordborg (p. 2190) og stafferedes efter erhvervelsen 16455.
— 1758 reparerede snedker Nic. Sørensen en af de ovennævnte prædikestole i
forbindelse med dens flytning, og 1762 sort-hvid-marmoreredes †tralværk ved
prædikestolen8. — 1790 lavede snedkrene H. Petersen Bleshøy og Hans Chr.
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Fig. 9. Ulkebøl. Altertavlen. Yderfløjenes indvendige (rigtigt placerede) malerier (p. 2336).
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Hansen den gamle prædikestol »ganz neu auswendig« for 46 mk. 6 sk., hvortil
kom billedhuggerarbejde »dar bey« for 14 mk.8.
*Timeglas med to glas, anbragt på prædikestol nr. 2 (mus. nr. II, 315).
Stoleværk fra 1924 (arkitekt Th. Havning). I sakristiet findes et stolebrædt
med indskårne versaler: »Anno 1648, 14 december / Jens Frast / anno 1664,
16. julius«. Det † forrige stolesæt, med enkle fyldingsdøre, var vistnok lavet af
fyrretræ fra militærbarakker, opført under krigen 1848—50 (kronik). To lange
†mands- og kvindestole bar ifølge præsteindb. til Thurah 1755 årstallet 1547
samt henholdsvis Henrich Hoicks34 og hans frue Magdalena Reventlows navne
og våben (sml. †prædikestol). Nye †stole udførtes 17586 af Nicolai og Chresten
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Fig. 10. Ulkebøl. Altertavlen. Fløjrelief: den hellige familie (p. 2336).

L. L. 1954

Sørensen; 1762 maledes de med perlefarve, og 10 år efter maledes de lukkede
stole i koret blå indvendig, og fyldingerne marmoreredes8. — 1717 omtales
Ladegårdsstolen (sml. klokke nr. 2 p. 2350) og 1778 brudens og brudgommens
stole samt blandt kvindestolene »børnestolen ved muren«6.
En †skriftestol anskaffedes 1692 i stedet for den gamle6; 1772 blåmaledes den
indvendig, fyldingerne marmoreredes, og listerne maledes sorte8.
Vægskab, middelalderligt, hvoraf kun døren er bevaret, det øvrige fornyet i
fyr ved indmuringen 1787 i korforlængelsens sydmur, nu skjult i et rum bag
den tresidede korafslutning. Døren består af een egeplanke med tre, delvis for
nyede gangjern med rosetudvidelser; nyere låseblik og pengeslidse med jern
tragt. Udvendig gråmalet, indvendig afrenset og delvis dækket af en jernplade.
Dørfloje. 1) Til nordpulpituret, fra 1700’rne, muligvis fra 1768, samtidig med
†orglets anbringelse. Den har een smal fylding med brede kvartrundstavsprofiler og meget brede rammestykker med to rækker rundhovedede søm; to sik-
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Fig. 11. Ulkebøl. Altertavlen. Fløjrelief: Gregors messe (p. 2336).
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sakprydede gangjern endende i dobbeltvolut samt faldrigel og ribbeformet lås,
der antagelig stammer andetsteds fra. 2) (Fig. 17). I kirkens østgavl, fra 17878,
bestående af profilerede, vinkelstillede revler og beslået med smedejernsrosetter.
Pulpiturer fra 1787 ff.8, i vest og nord, det sidste afkortet tre fag i øst 1924.
Brystværnet har kannelerede pilastre med volutkapitæler og fyldinger med netlagte lister samt tandsnitgesims; det hviler på ottekantede jernstænger, vest
pulpituret desuden på træstolper fra 1888. Trappen, i skibets nordvesthjørne,
med et særdeles smukt profileret panel, stammer ligeledes fra 1787. På nord
pulpituret står gamle, sammenstykkede bænke, dels med tremmeryg, dels med
panelryg, hvis fyldinger har forskellige profiler. Et enkelt panel, med blågrøn
sort marmorering, har måske sammen med et lignende, men smallere panel,
anbragt i forlængelse af vestpulpituret, tilhørt et af de nedennævnte †pulpiturer.
†Pulpiturer. 1690/916 byggedes et nyt pulpitur (muligvis i nord, sml. trappe-

2346

ALS SØNDER HERRED

302

hus p. 2333), »eftersom folckene ikke
hafde Rum« og delvis på menighedens
egen
bekostning35.
1749/50
byggedes
et nyt pulpitur af snedkrene Peter og
Christen Sørensen; det maledes af Peter
Hansen Dannemand i Ulkebøl; samti
dig lavedes et nyt vindue til pulpituret6,
der fik plads til otte mands- og otte
kvindestader8. 1777 omtales i regnska
berne »et saakaldt Tolvmands-Loft« og
Wolleruploftet i koret, sikkert identisk
med det lille pulpitur sammesteds, som
menigheden to år tidligere havde fået
hertugelig tilladelse til at opføre8. — Af
et stolestaderegister 1788 fremgår, at
kirken da havde flere pulpiturer, der
vanskeligt lader sig placere, men sik
kert har gået langs alle kirkens vægge;
således nævnes: det gamle loft (sikkert
N. E. 1957
i vest) med mandsstole på nord- og syd
Fig. 12. Ulkebøl. Alterkalk 1662 (p. 2338).
siden, midtloftet ligeledes med mands
stole; det såkaldte fruerloft havde både mands- og kvindestole, mens det »øver
ste loft nærmest ved orglet« (dvs. i nord, sml. †orgel) kun havde kvindestole.
Orgel36 1888, leveret af Marcussen og søn, 1943 ombygget af samme firma og
1961 hovedrepareret af samme. 20 stemmer. Orgelfaçaden (fig. 15) stammer fra
det †orgel, der byggedes 1787 (se ndf.), og som sammen med †prædikestolsalteret (p. 2338) dannede en østopbygning svarende til Augustenborg slots
kapels (p. 2164). Façaden, hvortil Rudolf Chrestesen leverede billedhugger
arbejdet8, har et hovedtårn flankeret af symmetriske mellem- og sidetårne
med skævt svejet overkant, alle kronet af vaser hvorimellem akantusbladranker eller guirlander, hovedtårnet endvidere kronet af en bladomkranset oval
med hertug Frederik Christians initialer. Over og under piberne Louis-seizeornamenter, på mellemtårnene foroven stående, trompetbærende engle; panel
værket under piberne smykkes af spinkelt profilerede fyldinger med guirlande
ophæng på dørene, hvorover krydslagte palmegrene. Det orglet flankerende
panelværk, med døre, krones af akantusbladslyng hvorimellem vase.
17898 stafferede maler C. Licht orglet med perlefarve, alt billedhuggerarbej
det forgyldtes med metalguld, mens bælghuset gråmaledes; nu lyst egetræsådret med forgyldning på ornamenter.
†Orgler. Et orgel37 nævnes første gang i regnskaberne 16455; ifølge kronikken
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Fig. 13. Ulkebøl. Korbuekrucifiksgruppe (p. 2342).
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var det skænket af Hinrik Holck (jfr. †prædikestol nr. 1). Dette hovedrepareredes 1689/90 af orgelbygger Elias Wernitz, fra Ærøskøbing6, og gennemgik
atter større istandsættelser 1748 f.8 og 17546 af orgelbygger J. D. Busch, Itze
hoe. 1768 fik kirken nyt orgel, bygget for 500 rdl. af samme mester; det havde
to manualer med henholdsvis fem og seks stemmer; manualkobling, tremulant
og cimbelstern38. Ifølge regningen 17698 maledes det med »valnød-kulør«, bil
ledhuggerarbejdet med hvidt, »forhævningen« og listerne forgyldtes med dukatguld og listerne »neden til« med cinnober. Det nye orgel anbragtes et andet sted
end det gamle, antagelig på skibets nordpulpitur38. I forbindelse med kirkens
store ombygning 1787 ønskedes et nyt orgel, hvorom man samme år indgik
kontrakt38 med orgelbygger Jürgen Hinrichsen Angel, Flensborg. Orglet, der
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vilde komme til at koste 600 rdl., skulde
stå færdigt til påske 1788, men »das
Geribbe« skulde være afleveret til Mar
tini 1787, for at billedskærer og snedker
kunde komme igang. Dets disposition
var meget beslægtet med Augustenborgs
fra 1773 (p. 2168); 25 stemmer fordelt
på hoved- og overværk og pedal samt
cimbelstern og tremulant; tre spærre
ventiler og koblinger: hovedværk-pedal
og hovedværk-overværk. 1852 hovedrepareredes det af orgelbygger Demant39,
men måtte vige for et nyt 1888, i vest,
hvortil den gamle façade overflyttedes.
Pengeblok, rimeligvis den »Armblock«
der anskaffedes 1733, og som smeden
N. E. 1957
Fig. 14. Ulkebøl. Døbefont (p. 2341).
i Sønderborg leverede låse og nøgler til6.
Ottesidet, kun 65 cm høj, med lod
rette jernbånd ned midt langs alle siderne og tre tværbånd, alle med jernnag
ler; bredt bånd om låget, der lukkes af tre kramper, nu uden låse. Nyere, kon
kav pengeskål. Sekundær staffering, grå med sorte bånd. Ved indgangspanelet.
Klingpung, med nyt skaft og fløjlspose med tysk maskinbroderi; i brug ind
til for nylig. En †klingpung, nævnt i inventariet 1692, var »bardyrit« og for
synet med en sølvbjælde6. 1772 lavede guldsmed Ph. E. Jansen, Sønderborg,
en klokke på 1 lod og 3 ½ quint til en ny klingpung, hvortil fru Hannemand
syede posen; det følgende år måtte guldsmeden omstøbe klokken og tilsætte
1 lod sølv8.
Præstemalerier, på skibets nord- og sydvæg; 1860 hang de daværende fem
malerier i sakristiet40. 1) Nicolaus Harboe, præst i Ulckebüll i 22 år, provst, d.
1710, 49 år gl. Trekvartfigur, i ornat; traditionel opstilling med bog og på bag
grund af søjle og draperi. Nederst under rammelinie gulmalet skriveskrift, på
tysk. Olie på lærred, i nyere profilramme. Lysningsmål 130 × 96,5 cm.
2) Johan Frederik Lange, præst ved Ulckebüll kirke, f. 1680, d. 4. sept. 1756,
i sit embedes 44. år. Trekvart figur, i ornat, med bog i højre hånd og på bag
grund af reol og draperi. Nederst hvid skriveskrift, på latin. Olie på lærred
fæstnet på træ, i profilramme. 138 × 106 cm.
3) (Fig. 16) Lorentz Lorentzen, præst i Ulckebüll i 13 år, f. 1715, d. 1770.
I nedre heraldisk højre hjørne signeret: »E. I. Hegerstedt41 Pinsit«. Halvfigur,
i ornat og med bog, på blålig baggrund. Gul skriveskrift, på tysk, på hver side
af hovedet. Olie på lærred, i forgyldt ramme. 83,5 × 69 cm.
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Fig. 15. Ulkebøl. Orgelfaçade 1787, på samtidigt (men ændret) pulpitur (p. 2346, 2345).

4) Rimeligvis Peter Petersen Hoeck42, præst i Ulkebøl 1770—1808. Bagpå
signeret: »Hüttmann pinx. 1775«. Halvfigur, i ornat, på mørk baggrund. Olie
på lærred, i enkel ramme. 72 × 65 cm.
5) Nicolaus Claussen, »Prediger 22 Iahr in Ulkebülle«, d. 22. sept. 1831, 76
år gl. Halvfigur, i tysk præstedragt, indrammet af rødlig oval, sviklerne brunmalede. Olie på lærred, i sort træramme med forgyldte tværrifler samt hjørne
cirkler. På et brædt under den nedre ramme gul fraktur i skrift og antikva.
72,5 × 54,5 cm.
6) Hans Wexels Krogh Meyer, ridder af den svenske Vasaorden og ridder af
Dannebrog, f. i Christiania 31. maj 1805, præst i Ulkebøl fra 14. sept. 1831 til 1.
aug. 1864, d. i Snoldelev 17. jan. 1883. Signeret: »E. Bauer«. Halvfigur i ornat.
Nederst antikva. Olie på lærred, i forgyldt ramme. 61 × 46 cm. Et Dannebrogs
flag51 er anbragt over maleriet.
7) H. Chr. S. Lawaetz, præst i Ulkebøl 1884—1902. Signeret: »Dora Arnd
[Rasemid?] Kiel 1902« (jfr. Dybbøl p. 2219). Trekvartfigur, i ornat. Olie på
lærred, i træramme med trekantgavl hvori englehoved. 96 × 76 cm.
Maleri af Morten Luther, olie på lærred, 115 × 82 cm, i kraftigt profileret
ramme. I sakristiet.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Pennetegning, usigneret, af løjtnant Leyonhufvud (sml. p. 2352), 16 × 10
cm; skænket af familien. I sakristiet.
Ligbåre til barnekiste, enkel, sort. I tårnet.
Tårnur 1887, med urskiver til nord og syd. 1743 leverede urmager Hans
Peter Lorentzen, Sønderborg et nyt † slagur ifølge kontrakt af 20. okt. 174234.
1766 forfærdigede maler E. I. Hegerstedt urskiven; cifrene fik ægte forgyldning
på sort bund8.
Klokker. 1) 1609, støbt af Melchior Lucas, Husum. Indskrift med reliefversa
ler om halsen: »Anno 1609 rege Christiano qvarto præside Iacobo Rosengrantz(I)
præsvle m. Iohanne Canvto præposito Iohanne Monrado pastore Iohanne Enwaldi. — M. Melchior Lvcas tho Hvsvm goedt mi« (»år 1609, da Christian 4.
var konge, Jacob Rosenkrantz lensmand, m[agister] Jens Knudsen forstander,
Joh. Monrad provst, Jens Enevoldsen præst. — M. M. L. i Husum støbte
mig«). Slyngbånd med kvaster over og under indskriften. 97,5 cm i tvm. 1946
omhængt af Aug. Nielsen og forsynet med patentknebel, der allerede har af
sat slidspor.
2)
1677, ifølge kontrakt af 22. juni5 omstøbt af Claus Asmussen, Husum, i
hans hjemby for 872 mk. 2 sk. lybsk. Indskrift med reliefversaler, om halsen:
»Gloria in excelsis deo Clavs Asmvsen me fecit Hvsvm«, midt på klokkelege
met i tovstavindrammet rektangel: »Psal. CL. Lavdate dominvm in cymbalis
bene sonantibvs. Anno 1677 rege Christiano 5 præposito d(omi)n(o) Iohanne
Monrado pensionario regio in Ladegaard d(omi)n(o) Iacobo Iensenio consvle
svnderbvrgensi primario pastor ecclesiæ hvivs d(omi)n(us) Christianvs Lavrentivs cvm ecclesiæ senioribvs me fvndi cvravit« (»Salme 150. Pris Herren
med velklingende cymbler. År 1677, da Chr. 5. var konge, hr. Joh. Monrad
provst, hr. Jakob Jensen kgl. »pensionær« på Ladegaard og rådmand i Sønder
borg (sml. †stolestade p. 2344), lod denne kirkes præst hr. Chr. Lorenzen til
lige med kirkens ældste mig støbe«). Udsmykningen, der svarer til Asserballe
(Als sdr. hrd.), består om halsen af tre ornamentbånd, det øverste med stående
akantusblade
i
trekantfelter,
herunder
skriftbånd
hvorunder
rankeværksbort
med pelikaner vekslende med englehoved i medaljoner; nederst guirlande med
kvaster. På klokkelegemet endvidere Christian V.s kronede navnetræk, Maria
ved korsets fod samt modstillede pelikaner. 106 cm i tvm. Indvendig i klok
ken gulmalede versaler: F. H. 1747 og P. H. F og P. M. 1776, samt »Ulkebüll
Pfarrkirche«, det sidste antagelig stammende fra 1917, da klokken nedtoges for
at omsmeltes til krigsbrug. Nyophængning som nr. 2.
†Klokker. 1) Kirkens største klokke, der ifølge regnskaberne 1589 havde ko
stet 1100 mk., var nævnte år så »fordærvet«43, at den omstøbtes 1599, delvis
ved hjælp af lån fra Lysabild kirke6. 2—3) 1673 var den største klokke så
sprukken, at den »aldeles intet kunde ringes«, hvorfor den indskibedes i Søn-
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derborg med Lübeck som mål. Mens
skuden opholdtes af vinden, ankom klok
kestøberen Arend Kleymann (III)44 til
byen, og med ham indgik man kon
trakt 4. søndag efter Trinitatis. Klok
ken støbtes på kirkegården 3. juli 1673,
og »da handlede han imod denne kirke
som en bedrager og uretfærdig mand,
hvilket den retfærdige Gud hannem be
tale!« Klokken, der vejede 972 lispund,
sprang allerede 1677 og omstøbtes samme
år45 (se klokke nr. 2).

GRAVMINDER
N. E. 1957
Mindetavle 1922, af træ, over 77 sogFig. 16. Ulkebøl. Maleri af præsten Lorentz
nemænd fra Ulkebøl, faldne i krigen
Lorentzen, d. 1770, signeret af E. I. Hegerstedt
(p. 2348).
1914—1846. På skibets nordvæg.
Gravfliser, af rød eller grå ølandsk
kalksten, 43 × 43 cm, med fordybede versaler, alle anbragt i skibets midtgang.
1) O. 1704. »Anno 170[4] den 25 januarius døde den salige mand Samuel Krucau hans aldeer 86 aar«52.
2) O. 1755. Paul Hieronimi Hammer, d. 19. okt. 1755, syv uger gammel.
3) O. 1759. Paul Hieronimus Hammer, d. 13. juni (el. maj?) 1759, tre år og
syv uger gl.
4) O. 1763. Katarina Dorthea Hammers, d. 1. febr. 1763, 12 dage gl.
5) O. 1765. Samuel Friderich Ham(m)er, d. 10. nov. 1765, fem år gl.
6) O. 1766. Paul Gerhardt Hammer, d. 5. dec. 1766, tre år gl.
7) O. 1769. »... den salige Matrone Catharina Ham(m)er«, d. 1. marts 1769,
84½ år gl.
8) O. 1779. »... den salige og dydsirede hustru Ester Lucretia Ham(m)ers«,
d. 5. jan. 1779, 45 år og 13 dg. gl.
9) O. 1784. » . . . den salige mand Samuel Ham(m)er degen«53, d. 21. dec.
1784, 60 år gl.
†Murede begravelser. 1) 1686/87 repareredes en ejerløs6, gammel og forfal
den begravelse »under stolene i kirken«5, måske Holckerne til »Rønhoffs« (Røn
have) begravelse i skibets sydside, omtalt i præsteindb. 175 5 28. 2) I koret, om
talt 1718/196. 3) På kirkegården »straks østen ud for døren«; den havde fra
ældgammel tid tilhørt kongens gård. 1734 opstod der strid om ejerforholdet,
idet begravelsen var blevet solgt til borger i Sønderborg Hans Mohr; i den an149 *

2352

ALS SØNDER HERRED

308

ledning anmodede kirken hertugen om at føre bevis for sin eventuelle ejen
domsret34.
Kirkegårdsmonumenter. Fra treårskrigen47 findes tre og fra krigen 186448
fire danske samt to tyske krigermindesmærker49:
1) Svensk prem. lieutnant Knut Otto Eric friherre af Leyonhufvud, faldet
ved Dyppel 5. juni 1848. Hvid marmorplade med fordybede versaler, lænet op
ad sten kronet af hvidt marmorkors.
2) Kaptajn i generalstaben Wilh. H. A. Kranold, faldet i Over Stolk 25. juli
1850. Marmorplade indfældet i granitsten.
3) Menig af 10. bat. 3. comp. Christen Clausen Ulkebøl, d. 21. febr. 1850.
Kalkstensplade sat af det danske folk.
4) Minde over 24 danske krigere faldne 29. juni 1864. Natursten kronet af
hvidt marmorkors og med indfældet, hvid marmorplade; omgivet af smede
jernsgitter.
5) Svensk frivillig underløjtnant H. V. L. Berzelius, faldet på Als 29. juni
1864. Oval, hvid marmorplade indfældet i natursten. På samme gravsted som
nr. 4.
6) Frivillig ved 18. reg., cand. theol. P. S. Lund, såret 29. juni, d. 18. juli
1864. Granitsten, med fordybede versaler, omgivet af støbejernsgitter.
7) Over tre danske soldater døde på lazarettet i Ulkebøl 1864. Støbejernskors.
8—9) Over 25 prøjsere fra 2. bat. 6. westf. inf. reg., faldet 29. juni 1864.
Støbejernsplade indfældet i natursten kronet af støbejernskors. Tre soldater
fra prøjsiske jægerbat., faldet 29. juni 1864. Støbejernskors.
10) Over 76 faldne fra Ulkebøl i verdenskrigen 1914—18. Natursten, rejst
1920, anlægget tegnet af Martin Nyrop50.
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Fig. 1. Hørup. Ydre, set fra syd.

HØRUP KIRKE
ALS S Ø N D E R H E R R E D
irkens værnehelgen er ukendt, men af de bevarede sidealter-figurer (jfr. † sidealtertavler p. 2368) tør man måske antage, at kirken har været viet S. Jørgen1. Ifølge
pastor Otto Francks fyldige indberetning 1755 har kirken, »som den ligger midt i Her
redet fra Arilds Tid været den sædvanlige Conventskirke i Herredet, og det baade for
dens Ælde og for dens bequemme Situation til Præsternes Forsammling.«
Efter reformationen lå kirken under landsherren, fra 1544 kongen3 (sml. † alterklæde),
indtil hertugen af Augustenborg fik overdragelsesbrev 24. september 17644.
1848 ff. overtoges kirken af den danske stat, der anvendte den til krudtmagasin i treårskrigen5. — I ældre tider var der kapellani til kirken, men kapellanerne på Als blev
afskaffet ved kongeligt reskript af 24. marts 1683, og den sidste kapellan i Hørup, Es
ben Jacobsen, døde 1. januar 16946.
Om kirken går et navneforklarende sagn 7 , der i dets ældste form meddeles af pastor
Franck1: Efter gammel relation skal kirken have sit navn deraf, at den er bygget højere
op, nemlig i landet eller på et højere bjerg. Dette udbroderes senere med ånder eller
underjordiske, der om natten fjernede det, man byggede om dagen ved foden af kirke
bakken (ved præstegården, nær stranden), alt imens en stemme råbte: »højer up«, (»høger
up«), og råbet standsede ikke, før man begyndte at bygge på selve bakketoppen.

K

Kirken ligger på en høj bakke, isoleret fra stationsbyen, Kirkehørup, omtrent
i sognets midte og midt imellem sognets gamle landsbyer. Fra kirkegårdens
søndre og vestre del er der en vid udsigt over Høruphav, Broager og Dybbøl
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Fig. 2. Hørup. Plan. 1:300. Målt af John Petersen 1957. Tegnet af Holger Schmidt 1961.

Banke. Kirkegården, som, vistnok siden 1817—218, også omfatter bakkehældet
i øst, hegnes9 i nordvest af jordfyldte kampestensdiger; til de andre sider er
der stensætning op mod bakkens skrænter. Fra hovedindgangen i sydøst fører
vejen ret stejlt op mod kirken. Både i sydøst og nordøst (kaldet »den Miange
Laag«) findes moderne køreporte af jern (arkitekt M. Meyling), og i vest, mod
en kirkesti, er der en støbejernslåge fra forrige århundrede. Den store kirkeport,
formentlig den nuværende hovedindgang i sydøst, er nævnt 1693 og den om
murede vestport to år senere10. Også i nord må der have været en port, thi
1726 var der murerarbejde på det »Nørreporthuus«2.
†Kirkeriste i øst omtales bl.a. 166611, i vest 1695 og i nord 173710.
Et fritstående klokkehus12 (fig. 3) af eg findes på kirkegårdens søndre del,
omtrent ud for våbenhusets gavl. Som huset står nu, er det hovedsagelig et
værk fra 1689 og med karakteristiske detaljer fra den tid; men ældre tømmer
stykker og vægopbygningens helt middelalderlige skema (sml. Kliplev p. 1966
og Tandslet p. 2423) sammenholdt med de oplysninger, der kan hentes af kil
derne, fortæller, at klokkehuset ikke er en homogen bygning fra nyere tid, men
et middelalderligt hus, hvis enkelte dele med få undtagelser er blevet udskiftet
ved en række istandsættelser, af hvilke den 1689 var mest omfattende.
Klokkehuset er første gang omtalt 158913 i forbindelse med en reparation af
spåntaget. En bjælke over klokkekammeret med indskriften »A 1670« stammer
muligvis fra den fornyelse af bjælker og beklædning, der er nævnt under året

313

HØRUP KIRKE

2357

Fig. 3. Hørup. Klokkehus. Østvæg og
snit langs kongen, set mod øst, 1:100.
Målt af Elna Møller 1957. (p. 2356).

166811. Ved et syn 168814 blev klokkehuset fundet meget brøstfældigt » . . . mest
paa det indvendige Temmer, thi Høystolpen, som ald bygningen tillige med de
2 store Klocker ligger paa, er gandske forrodnet oven til og neden til for mange
aar siden skarret . . . « så man hver dag må frygte, at det bryder sammen. Der
opregnes, hvor meget tømmer, der skal anvendes, men arbejdet, som ifølge det
indskårne årstal på den midterste højstolpe, kongen, gennemførtes »anno 1689«,
blev mere omfattende: foruden kongen udskiftning af flere af væggenes høj
stolper, stikbjælkerne og de korte, krumme knægte med dobbeltnagler. Helt
fornyet kan huset dog ikke være blevet, thi allerede 1715 indkøbtes egetræer,
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der skulde bruges til tre højstolper i de forrådnedes sted10; i de følgende år op
magasineredes adskilligt andet materiale til bygningens istandsættelse15, men
først 17312 lykkedes det at få en mester, Jeppe Mathiesen, »Timmermand«, til
at udføre arbejdet; det blev fuldendt samme år, og det omfattede foruden
højstolperne de lange krydsbånd på væggenes inderside. I vestvæggens midt
stolpe har stedets præst ladet følgende indhugge: »Strvcta [opbygget] anno
1731 past. Otto Franck«.
Klokkehuset har lodret beklædning af brædder, hvis sammenstød udvendig
dækkes af profilerede lister; dog er østsiden i ny tid blevet beslået med eternitplader. Pyramidetagets spån afløstes 1893 f. af tagpap og senere af skifer16. —
Klokkekammeret er lukket og forsynet med luger til alle sider; flere af disse
holdes åbne med snoede jern-udskydere, der i hvert fald går tilbage til istand
sættelsen 1689. Om vindfløjen, se p. 2362.
Kirken består af romansk kor og skib, unggotisk vestforlængelse, gotisk korforlængelse og samtidig(?) tagrytter, et vistnok ligeledes middelalderligt våben
hus i syd og på korets nordside et sakristi fra 1840, der må have afløst et ældre,
samt endelig det fritstående klokkehus. Orienteringen er omtrent solret.
Den romanske kampestensbygning, der for skibets vedkommende har visse
detaljer af munkesten, er stærkt ødelagt ved yngre tilføjelser og ændringer. Selv
om alle hjørner er borte, er det dog på forskellig vis muligt at fastslå længden
af de to romanske bygningsafsnit, der måske tilhører hver sin byggeperiode;
herfor taler i hvert fald forskellen i murtykkelse samt den omstændighed, at
koret og skibets østhjørner er uden sokkel, mens resten af skibet har en pro
fileret granitkvadersokkel (p. 2202, fig. 4). Mens korets kampestensmure ikke
giver holdepunkt for en snæver datering, kan det formentlig yngste afsnit,
skibet, på grund af munkestenene ikke være ældre end 1100’rnes sidste fjerde
del, og en datering til o. 1200 vil ikke være i strid med det nedenfor omtalte
reliefprydede granittympanon.
Af de to korte, brede afsnit er kun bevaret dele af langmurene; skibets
romanske murhøjde over sokkel har været mindst 4,8 m. I koret er der bevaret
et oprindeligt nordvindue, som er helt skjult udvendig af en gotisk påmuring,
mens det indvendig står som en 170 × 95 cm stor niche. Nord for kirkegården,
ved det nye ligkapel, ligger halvdelen af en rundbuet vinduesmonolit, der måske
stammer fra koret. I skibets nordmur står to af de formentlig tre oprindelige
vinduer som indvendige nicher (ca. 95—100 × 180—195 cm, i lysningen ca.
26—30 × 100 cm; sålens højde over nuværende gulv 250 cm); såvidt det kan
skimtes gennem hvidtekalken, er visse partier af vinduerne sat med munke
sten, og det samme gælder de helt tilmurede og delvis ødelagte døres indven
dige, rundbuede halvstens stik. Norddøren, der bryder soklen, har formentlig
været udstyret med det 130 cm brede tympanon, som er indmuret umiddelbart
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John Petersen 1957

Fig. 4. Hørup. Tympanon, indsat i skibets nordmur (p. 2359).

vest for dørstedet, og døren må derfor have haft een eller to udvendige false.
Tympanet17 (fig. 4) har i meget fladt relief to løver om et menneskehoved.
Skibets østhjørner og triumfmuren er fornyet i gotisk tid (sml. p. 2360), men
i skibets sydøsthjørne står en rest, som angiver murens oprindelige vestflugt,
og det er endvidere muligt, at nogle mindre kampestenspartier i selve taggav
len kan være levn fra den ældste gavl.
Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen fra o. 1275—1325, som omfatter en
trediedel af det nuværende skib, er opført af materiale fra skibets romanske
gavl blandet med munkesten i munkeskifte, og murene har været pudset og
hvidtet allerede før våbenhusets opførelse. Nord- og sydmuren har hver et
rundbuet, smiget vindue, der står som indvendig blænding, og en udvendig
spidsbuet, falset og profileret dør, som indvendig er overdækket med spærstik.
Syddøren, der er i brug, har omløbende trekvartrundstav og under vederlagshøjde et hulled, mens norddøren (sml. fig. 5) har to omløbende trekvartrund
stave mellem retkantede led; i begge døre har rundstavene baser med vulst og
terningkapitæler, udført i tegl og stærkt forhugget (især i syd). Norddøren er
blændet med en halvstens mur i lysningen, og på indersiden af tilmuringen ses
aftryk af den bortrådnede dørfløj (p. 2373). — Forlængelsens gavl, der tidligere
havde støttepiller, er ommuret flere gange18, sidst 188816 (jernankre) og da for
synet med kamtakker.
Samtidig med forlængelsens opførelse skete der store ændringer i det ældre
skib; dørene blev delvis ødelagt og blændet, murene forhøjedes og fik falsgesims
som forlængelsen, og endelig opsattes et helt nyt tagværk (p. 2361).
Korforlængelsen og triumfmurens ombygning. Disse arbejder, der også omfat
tede to fag krydshvælv i det forlængede kor samt muligvis tagrytteren, er an
tagelig udført o. 1400—50. Bortset fra genanvendt materiale er der benyttet
gule og røde munkesten. Både forlængelsen og det romanske kor fik falsgesims
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svarende til skibets; østgavlen, hvis to relativt små støttepiller sikkert er op
rindelige, har et stort, spidsbuet vindue flankeret af to spidsbuede, halvstens
blændinger, der vistnok er af samme størrelse, men anbragt lidt lavere. Vin
duet blev helt tilmuret endnu i gotisk tid, den søndre blænding udfyldt i for
bindelse med en murreparation. Taggavlen har i fodlinien et savskifte og der
over tre spidsbuede, halvstens blændinger. — I det indre er forlængelsens mure
udstyret med skjoldbuelignende spareblændinger, den nordre tillige med en
spidsbuet, udvendig falset dør, der må have ført til et †sakristi (p. 2361). Øst
for døren midt i blændingen, er der indmuret et konsolhoved af tegl. I østvæg
gen findes to vægskabe (p. 2373) og helt mod nord to blændinger over hinan
den, øverst en trekantet af halvstens dybde og derunder en delvis tilmuret,
retkantet niche (højde 48 cm, bredde 54, dybde mindst 40). Disse skabe og
blændinger er formentlig oprindelige, hvorimod en fladbuet piscina (til vaske
vandet, højde 57 cm, bredde 48 og dybde 43) omtrent midt i væggen er en
senere tilføjelse, som synes samtidig med gavlvinduets tilmuring.
Triumfmuren, der omsattes sammen med skibets østhjørner, er noget tyn
dere end den romanske. Korbuen, som er spids, flankeres i nord af en ligeledes
spidsbuet, 220 cm høj sidealterniche (højde over gulv 112 cm), og en tilsvarende
i syd er sikkert ødelagt af prædikestolsopgangen. Den tilhørende taggavl bry
des af to store, spidsbuede åbninger. — Det forlængede kors to hvælv har ve
derlag i murene undtagen i det romanske kors syd- og nordside, hvor der er
opført spidse skjoldbuer; gjordbuen, som udgår fra spinkle, falsede vægpiller
er helsten bred og ribberne kvartsten.
Det store våbenhus, nævnt første gang 158913, ved vestforlængelsens syddør
er af munkesten og formentlig fra 1500’rnes første halvdel. Hver langmur har
et lille, fladbuet vindue, men kun det vestre har bevaret sin fals. Hele gavlen
med kamtakker og åbninger: fladbuet dør samt stort, fladbuet vindue og cir
kelglug til tagrummet er fra 188916; før den tid havde gavlen glatte taglinier,
fladbuet dør og til tagrummet en slank, rundbuet åbning. Indvendig i syd og
sydvest er der murede bænke. 171210 blev der indrettet et kalk-rum, og senere
havde sprøjten sin plads her19. 1894 installeredes kirkens varmeanlæg under
våbenhuset20.
Fra senmiddelalderen stammer endvidere de vældige støttepiller på korets
syd- og nordside, hvoraf tre er omtalt i regnskaberne i forbindelse med en re
paration 158913.
Tagrytteren over korets vestfag har firkantet lanterne med otte blyinddækkede stolper og et højt, ottekantet spir; den blev 1874—7621 istandsat efter
lynnedslag 18725 og fik da spånbeklædningen udskiftet med skifer. De kølbueagtigt svungne dækbrædder foroven mellem lanternens stolper stammer an
tagelig fra en reparation 175210, hvorom nogle i fløjstangens kugle indlagte pa-
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Fig. 5. Hørup. Ydre, set fra nordvest.

pirer giver oplysninger (sml. vindfløj p. 2362). Mester Jørgen Lorentzen22 i
Egen tækkede spiret med spån og bly, Mathias Bluhme i Egen forgyldte hanen
og Paul snedker i Hørup samt Hans [C] Møller på Peberbjerg arbejdede i
tårnet; muligvis skjuler disse to sig bag initialerne P L S og H C, der sammen
med »anno 1752« er indskåret i den ene bjælke ved tagrytterens klokke.
Tagrytterens underbygning må være langt ældre og kan være samtidig med
tagværket, fra 1400’rnes første halvdel. En tagrytter er tidligst omtalt 158913
i forbindelse med en reparation af spånbeklædningen; 1697 blev tømmeret
øverst oppe spændt sammen med fire ankre10.
Korets tagkvist, der er opsat på sydsiden, umiddelbart under tagrytteren, er
fra 1784 ligesom den deri anbragte urskive (p. 2376).
Sakristiet på nordsiden af korforlængelsen er opført 1840 og sat i forbindelse
med kirken gennem en middelalderlig døråbning23 (p. 2360), hvis tilstedevæ
relse viser, at der i middelalderen har ligget et †sakristi på samme plads.
Tagværkerne over skib og kor er samtidige med henholdsvis vestforlængelsen
(o. 1275—1325) og korforlængelsen (o. 1400—50); de er begge udført i eg, af
krydsbåndstype, skibets med to og korets med tre hanebånd i hvert fag. Ko
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rets spærfødder er tappet ind i remme langs murenes inderside (sml. kor-tagværkerne i Kliplev p. 1978 og Nybøl p. 2270). — Over skibet er der senere
rejst en dragerstol.
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og røde tegltage, spir og tagryt
ter dog med skifer. De fladbuede jernvinduer er fra 1851—52 24, da kirken
istandsattes efter anvendelse til krudtmagasin. De kamtakkede gavle på vest
forlængelse og våbenhus muredes 1888—8916 som indledning til en hoved
istandsættelse, der bl.a. omfattede det nuværende flisegulv. Skibets gråmalede
bræddeloft må være fra 1770—7110, da bjælker og loft var rådne; på det om
løbende brede, karnisprofilerede gesimsbrædt, der har været marmoreret, er i
nord afdækket et lille felt med indskriften: renoveret anno 1783 NC.
†Solur. 1768 betaltes 5 rdl. og 1 mk. for en solskive med forgyldt jernblikviser over kirkedøren25.
Vindfløje. 1) Med udstanset fane, hvori årstallet 1760 og initialerne HOF (?),
måske for hr. Otto Franck (præst 1730—67); repareret efter nedstyrtning
185824. På klokkehuset. 2) Storhalet hane, ældre end 1752, nedblæst 184526 og
ramt af lynet 18725. På tagrytteren. I kuglen under hanen fandtes 184526 nogle
pergamenter vedrørende tagrytterens istandsættelse 1752; de blev genindlagt
sammen med en ny seddel 1845. Foruden de under tagrytteren givne oplysnin
ger, der er affattet på dansk, findes et pergament (sml. præsteindb. 1755),
skrevet på latin i pastor Otto Francks 22. embedsår og med oplysning om, at
tårnet blev istandsat 1752, i Fr. V.s regeringstid, da hertug Christian August
var kirkens patron etc., navne på blytækker og forgylder (sml. tagrytter p. 2360)
samt vers på latin og dansk.
Udvendig bemaling. Ved vestgavlens istandsættelse 1721 indkøbtes farve til
»det sorte« på gavlen2, og ved kirkesynet 186327 foresloges den sorte farve og
tjæren fjernet fra østgavlens blændinger og syddørens rundstav, hvilket dog
først er sket efter 191028.

KALKMALERIER
Ved kirkens restaurering 1939 afbankedes hvidtelag fra vægge og hvælv.
Ved denne lejlighed fjernedes en række renæssancemalerier i skibet, og få ældre
rester i kor og skib overhvidtedes. Bevaret er:
På triumfvæggen mod syd, fra o. 1400—50, tre våbenskjolde; kun det mid
terste bomærkeagtige skjoldmærke (uidentificeret) var nogenlunde velbevaret,
alle hjelmtegn stærkt fragmentariske. Malet på et tyndt lag hvidtekalk.
På korets østvæg, fra o. 1500, en dekoration omkring en lille, kvadratisk niche
nord for alteret (sml. p. 2360). Denne flankeres af to firkantfelter med stiliserede
fligeblade, under den er der et bælte med tre cirkelfelter hvori blomsterrosetter
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og over den en frise med trekløverarkader, alt kronet af et stort treblad i den
p. 2360 nævnte tresidede blænding, med kors på toppen; måske har gavlen
været kantet af små, svungne, ensidige blade.
†Kalkmalerier. Ved den nævnte restaurering fandtes af ældre malerier på
korets østvæg ved hvælvingens fødselslinie rester af en svævende engel. På
skibets nordvæg konstateredes et indvielseskors.
Langs hele skibets nordvæg, foroven afskåret af loftets profilliste og forneden
af det daværende pulpiturs gulv, samt på triumfvæggens søndre del oven på
de ovenfor omtalte tre våbenskjolde afdækkedes renæssancemalerier. På nord
væggen var de malet i to bælter adskilt af en smal, toliniet skriftfrise med
fraktur på plattysk; det øvre bælte syntes at have indeholdt en figurrække, to
store figurer svarende til hvert billedfelt (ca. 130—35 cm bredt) i nedre serie,
hvis scener var adskilt af et lodret, bladornamenteret bånd; her skimtedes
korsfæstelsen. Mod øst konstateredes: forkyndelsen for hyrderne og Jesu fød
sel; på triumfvæggen sås: korsbæringen (malet oven på den førnævnte skjolde
frise). Alle malerierne var malet på et tykt lag hvidtekalk.
»Bag hvælvingen« i koret stod tidligere »C. 5. 1692« (kronik).
En draperimaling fra 1700’rne afdækkedes 1939 bag altertavlen under flere
lag blå og rød oliemaling og nogle gange hvidtekalk; draperiet var i røde og
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brunrøde farver. 1863 forlangte en synsforretning »det malede blå draperi« bag
alteret fjernet27.
INVENTAR
Kirken præges af de barokke farver (jfr. ndf.), der uanset genstandenes alder fremkald
tes og suppleredes 1939 (P. Kr. Andersen), dels på de middelalderlige stykker, altertavlen
(beg. af 1400’rne) i dens barokke indfatning og det unggotiske krucifiks, dels på prædike
stolen fra 1598. En aldrig overmalet gotisk predella fremdroges 1939 og ophængtes i
skibet. Af tidligere hovedrestaureringer kan nævnes 185224, da alt inventar atter ind
sattes i kirken, efter at denne under treårskrigen havde tjent som krudtmagasin. Des
uden omtales istandsættelser 1787, 184 4 29 og 187821. De ikonografisk interessante side
figurer til krucifikset er nu i museet på Sønderborg slot tillige med en sjælfuld pietà, en
Maria med barnet samt en stærkt molesteret S. Jørgen til hest.

Alterbordet er ifølge beretningen 1910 muret; det blev omsat 1851, da al
»Kampen« blev nedtaget under alteret og svampen »udgravet«24. Bordet står
ca. 215 cm fra korforlængelsens østvæg og er på de tre sider skjult af et panel
fra 1939, mens bagsiden dækkes af en bindingsværksmuret forstærkning eller
støtte for altertavlen57. I dennes tværbjælke er smukt indskåret (nu dækket
af et nyt hængeskab): I H S G 1771. På støttemurens sydstolpe er ret dybt
indskåret: HL MALER.
†Sidealtre ved triumfmurens vestside i nord og syd, se p. 2360.
†Alterklæde. 1712 købtes sort fløjl, sølvtresser, kniplinger m.m. samt en
sølvplade med kongens navn til et nyt alterklæde. To år efter, da kirken var
udsat for indbrud (jfr. altersølv og †messehagler), blev sølvtresserne (erstattet
af hvide silkesnore) og sølvpladen stjålet10. Siden 185224 har klædet været rødt.
Altertavle (fig. 7) sammensat af dele fra forskellige tider, midtskab med
apostelfigurer fra o. 1425 ff., predella med maleri (på træ) fra o. 1500 ff.
(dog efter 1939 ophængt andetsteds), predellaens nadvermaleri på lærred fra
1688, skabets akantusbaldakin muligvis fra 1694, og endelig er det rutineret
skårne topstykke og de tilhørende figurer samt skabsvingerne skåret 1738 af
billedskærer Claus Evertsen, mens Hans Ebbesen stafferede tavlen og malede
opstandelsesbilledet i topfeltet.
De gotiske dele. Bevaret er tavlens midtskab, men ændret til at rumme
apostelrækken, der vel tidligere har stået i fløje, samt predellaen, med afsavede
ender, ved restaureringen 1939 aftaget, indrammet og ophængt under pulpitu
ret. Tavlen, hvis oprindelige form og udseende ikke med sikkerhed kan angives,
er udført o. 1425 og indgår i en større gruppe med repræsentanter både nord og
syd for grænsen, som mer eller mindre har arbejdet efter samme forlæg, bl.a.
Bevtoft (Haderslev amt p. 894), Oksbøl (Als nr. hrd.) og syd for grænsen
bl.a. Wanderup, Hyrup, Husby (Kr. Flensburg) og Risum (Kr. Südtondern).
Bevtoft, Husby og Oksbøl har alle haft en gruppe bestående af Kristus som

321

HØRUP KIRKE

2365

Peter Kr. Andersen 1939

Fig. 7. Hørup. Altertavle (p. 2364).

verdensdommer flankeret af Maria og Johannes Døber som forbedere, og må
ske har det samme været tilfældet her. De bevarede apostle, fra 61—63 cm
høje, er, fra nord (fig. 8): Jakob den ældre (type som Risum, der dog har
bogpose og muslingeskal), Bartholomæus, Petrus (omtrent som Oksbøl, men
spejlvendt), apostel med sekundær hellebard (svarende til en Bevtoft-apostel),
Johannes, Paulus, med pandelok og udstående sidelokker som følgende, der
har sekundært Andreaskors, typer der går igen på næsten alle gruppens tav
ler (jfr. især Risum), Matthias (ny økse), ganske varende til Oksbøl o.a., Ja
kob den yngre (ny »fakbue«) svarende til Sønders Løgum (Kr. Südtondern),
Filip (sekundært kors), omtrent som Bartholomæus, Simon (oprindelig sav,
men nyt hoved), Matthæus (oprindeligt sværdhefte). Efter det lidt mere uro
lige foldekast at dømme, er apostlene typologisk yngre end Bevtoftfigurerne.
Den nu flyttede predella (fig. 9 a), der er noget forskåret for enderne (inden
for rammen 62 × 211 cm), er særlig betydningsfuld, fordi maleriet fandtes uovermalet bag lærredsmaleriet, omend kridtgrunden overalt hang i løse flager. I bil
ledets midte sidder Kristus som smertensmand; hans røde kappes brede flige
Danmakrs Kirker, Sønderborg amt
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Fig. 8. Hørup. Altertavlen. Apostelfigurer (p. 2365).
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holdes af små, svævende engle, som i den anden hånd har lidelsesredskaber. Om
kring den noget udviskede tornekrone er der med hvidt antydet en stråleglorie
med liljer. Hovedfiguren flankeres af fire lidt undersætsige skikkelser, malet i
mindre målestok. Nærmest ses Maria og Johannes (fig. 9 b) med hænderne i bedestilling, hun i sort dragt med hoved- og halslin. Den lysblonde Johannes er
iført et stort, rødt slag med krave over lysgrøn kjortel. Yderst til venstre står
Katharina med sværd, iført lyst olivengrønt slag over grønt liv og kjole med
mørkebrune kanter og store, hvide, dobbelte pufærmer. Til den anden side
står Maria Magdalene (fig. 9 c) med hvid, turbanagtig hovedbeklædning knyt
tet i knude over panden. Hun er iført et vældigt, lyst vissengrønt slag over
lysgul klædning med mørkbrun krave og dyb, spids udskæring; kjolen, der
er brunlig, har måske oprindelig været purpur. Baggrunden er en mørk, blå
grøn farve. Til siderne begrænses maleriet af to »træstammer«, hvorfra udgår
gyldne grenstumper og lange, smalle blade, hvis karakter henfører maleriet til
tiden o. 1500, en datering der falder udmærket sammen med figurernes drag
ter30; i denne forbindelse må særlig fremhæves Johannes’ kappe med den store
fligekrave og Catharinas halsudskæring med spids ud mod skulderen, mode
træk fra slutningen af 1400årene og 1500tallets første tiår. Sammenholdes
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Fig. 9 a—c. Hørup. Altertavlens predella samt detaljer, Johannes og Maria Magdalene (p. 2365).

dette med Johannes’ »Cranach’ske« fysiognomi, tør de kronologiske holde
punkter for en datering af predellamaleriet til o. 1500 eller dette århundredes
begyndelse siges at være usædvanlig gode.
Utvivlsomt har provsten Johs. Krag senior, ladet det forfaldne predellamaleri dække af det nu siddende nadvermaleri (efter et gængs stik), hvorpå
læses: »Dom. Johannes Krag Preposit[o]31 1688«. 1694fik »Billedhuggeren«ifølge
regnskabet for »en Krantz at giøre paa Altertaulen«, samt for træ, løn og for
gyldning 15 mk.10. Man har tidligere sat denne regnskabspost i forbindelse med
det kranslignende topstykke og samtidig identificeret »billedhuggeren« med den
i sognet boende (og i kirken begravede) billedskærer Anthon Günther Frese32;
men af stilistiske grunde er det umuligt at tilskrive denne jævne billedskærer
(mester for altertavlen i Ullerup p. 2252 og for prædikestolen i Tranderup på
Ærø) dette rutineret skårne topstykke med tilhørende livlige figurer, som i
øvrigt er af langt senere dato. Hvis den nævnte post i regnskabet hentyder til
150*
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noget på den nuværende altertavle, kan det kun være den ret tamme storakantus-baldakin i midtskabet (hvortil det beskedne pengebeløb også passer), og
her foreligger naturligvis den mulighed, at man har henvendt sig til den lokale
billedskærer.
1738 fik tavlen sit nuværende udseende; ifølge en synsforretning dette år33
»befandtes en nyforfærdiget altertavle i arbejde og maling med forgyldning
smukt forfærdiget«, og regnskaberne10 nævner både billedskærerens og male
rens navne: købt to 14 alen egestolper til at støtte alteret med. Claus Evert
sen billedhugger har arbejdet på altertavlen for 66 rdl. 4 mk., Hans Ebbesen
for sit maleri og skilderarbejde 44 rdl. Topstykket krones af en engel med
hjelm, korsmærket skjold og flammesværd, basunblæsende englebørn med
sejrskrans og palmegren sidder på skabets hjørner, og på et højt kors mellem
apostlene hænger en lille Kristusfigur. To englehoveder kigger ind på Hans
Ebbesens mørke og naive, lidt stive opstandelsesmaleri, også det efter et al
mindeligt brugt stik. Ved restaureringen 1939 fremkaldtes de farver, tavlen
fik 1738, idet store dele dog nymaledes efter tiloversblevne spor; apostlene
står med elfenbenshvide dragter på brunligt jordsmon, som over hvidgråt sky
bælte fortoner sig i blå himmel; i øvrigt dominerer den hvide farve (nytilsat
blåt i bladene) med lidt guld, og på rammeværket marmorering.
†Sidealtertavler. Rester fra tre sidealtre er bevaret fra kirken: 1) *Maria med
barnet, 2) *S. Jørgen til hest og 3) en *pietà, alle i museet på Sønderborg slot.
Nr. 1 vides at have stået på Maria-altrets vanlige plads på triumfmurens vest
side, nord for korbuen; hvis nr. 2 har stået på den tilsvarende plads syd for
korbuen, er der ingen tvivl om, at kirken har været viet S. Jørgen; men dens
tidligst kendte plads var: bag alteret (1730)1. Endelig har nr. 3 sikkert tilhørt
et Kristi legemsalter og haft plads foran korbuen under triumfkrucifikset,
hvorfra gruppen formentlig er fjernet kort efter reformationen.
1) Maria med barnet (fig. 11) sengotisk, o. 1475. Den 140 cm høje figur stod
ifølge præsteindberetn. 1755 »paa den Venstre Side af Choret ved Døren« i et
skab med to fløjdøre. Maria stod »udi et Rosario, som holdes af fiire Engler«,
og over hendes hoved stod: »Sanctus Maria ora pro nobis« [sanctus fejllæst for
sancta]. Figuren var forgyldt. Rosenkransen (jfr. Ketting p. 2469) er nu for
svundet sammen med skabet, men i det på figurens bagside fæstede brædt,
som oventil ender i en glorieskive, er der spor efter solstråler; da Maria træder
på måneseglen, har der altså her, som i så mange andre tilfælde, været tale om
en sammenblanding af Maria med barnet og den apokalyptiske kvinde. Ingen
oprindelig staffering bevaret; sparsomme rester af sekundære farver. 1863 siger
en synsforretning27, at den gamle altertavle, som nu står halvskjult af opgan
gen til pulpituret, fortjente en anden plads.
2) S. Jørgen til hest (fig. 10). Hesten stivbenet og nu hovedløs, helgenen uden
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Fig. 10. Hørup. *S. Jørgen til hest, nu i
museet på Sønderborg slot
(p. 2368).

Mogens Larsen 1960

pig. 11. Horup. *Maria med barnet,
nu i museet på Sønderborg slot
(p. 2368).

ben, manglende venstre underarm og hele højre, der sikkert har været højt
opløftet med sværd. Baretten og de puffede ærmer henviser figuren til begyn
delsen af 1500årene. Hestens krop er 128 cm lang. Ingen farverester. Figuren
blev sat på loftet af pastor Franck (jfr. præsteindb. 1755).
3) Pietà (fig. 12), o. 1425, nøje svarende til en pietà i Färentuna kirke, Uppland34, men med rigere stoffylde (omtrent som klædebonnene på dronning Mar
grethes sarkofag); højde 122 cm. Sekundær staffering. Nordtysk, formentlig
lybsk import. Da gruppen ikke omtales i præsteindb. 1755, har den sikkert
allerede før pastor Francks ankomst været på loftet.
Altersølv. Kalk og oblatæske er tysk fabriksarbejde i uædelt metal, vinkanden
(vistnok købt 185935) af københavnsk porcelæn, sort og med guldkors. 1712
anskaffedes »een liden Sølf Skee, at tage magligen een Flue ... af Kalcken
med, som under Communionen tit kand falde der i.« 1714 »til drog sig et
skiændelig Kirke Rov af Sathans Lemmer som Gud kiender mod voris Kircke«,
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hvorved kalk, disk, alterkande og ske blev stjålet10 (jfr. †altersølv og †messehagler; jfr. Broager p. 2314); 1784 blev kalk, disk og oblatæske atter stjålet36,
og guldsmed J. F. Nissen, Sønderborg (Bøje p. 405) gjorde et nyt sæt25, der
nu også er borte.
†Kalkklæde af blåt silke købtes 1775 for 32 sk.10.
Ifølge en højst usikker tradition37 skulde den sidste katolske præst, Peter
Hviid, 1530 være flygtet fra kirken medbringende kalk og disk samt en kirken
tilhørende fisk af purt guld, i skikkelse som en karpe og kaldet Vor Frues fisk.
Han nåede imidlertid ikke længere end til Flensborg, hvor han blev pågrebet
og henrettet. Pastor Johs. Krag jun.38 antager imidlertid Hviid for at være
den første evangeliske præst og meddeler, at han efter overleveringen skulde
være gift, da han kom i embedet. Det da må stå hen, om den nævnte fisk
overhovedet har eksisteret og — i bekræftende fald — om den har været et
relikviegemme eller en votivgave (hørende til sidealtertavle nr. 1)39.
Berettelsessæt af plet. Kirken ejer desuden en smuk, 17 cm høj sygekalk, på
hvis fod er graveret med versaler: »Hørop kirkes bekostning anno 1599« og
»Repereret anno 1773«, det sidste årstal hentydende til en reparation ved guld
smed Chr. Falck10, Sønderborg (Bøje p. 404). Kalken er sammensat af dele af
forskellig alder. Fra gotisk tid stammer det nederste, nu glatte skaftled, der
forneden er omgivet af en tilpasset krans med gennembrudte gotiske vinduer
flankeret af profilerede støttepiller; endvidere er også den runde, fladtrykte
knop gotisk, med graverede vinduer på over- og undersidens seks spidse tun
ger og trekantbosser med graveret treblad på disses lodrette sider. Den lave,
sekskantede fod med fodplade og standkant, hvis dekoration har rude vekslende
med streg, er ifølge indskriften fra 1599, men omdannet 177325, hvor overdelen
erstattedes af den ovenfor beskrevne gotiske krans. Muligvis er begge skaft
leddene fra 1773 ligesom det stærkt smigede, let udsvejede bæger. Forgyldt.
Alterstager (fig. 13a) af sengotisk form, men sikkert fra o. 1575, 50 cm høje,
hvilende på tre meget store, siddende løver med lokket manke, næsten som
flettet (fig. 13b).
†Alterpult. Inventariet 18605 omtaler en stol med våben på til at lægge al
terbogen på.
†Messehageler. Inventariet (169029 og) 169210 nævner en sort fløjlsmessehagel
med et hvidt krucifiks af »virket« sølv. 1714 skar og rev »de forbandede kirke
tyve« (jfr. †alterklæder og †altersølv) guld- og sølvtresser og galoner af messe
hagelen40; den 1715 anskaffede hagel var af sort fløjl foret med rødt sardug10.
†Messeklokke(?). 1766 nævnes den lille klokke inde i kirken25.
Alterskranke 1939, med svære »renæssancebalustre«. 1729 forlangte kirkesynet
et knæfald til alteret10. 1757 malede Matth. Bluhme det nye knæfald25.
Døbefont (fig. 14), romansk, af granit, kummen 75 cm i tvm.; de omvendte
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krydsende rundbuer på foden er
et sent træk. I koret ved triumf
buens nordøstre hjørne (Mackeprang: Døbefonte p. 317).
Dåbsfad (fig. 15) o. 1650, ne
derlandsk, svarende til Jydstrup
(DK Sorø amt p. 472), rigt gra
veret og ciseleret, med jagtscene
i bunden og jæger, hunde, vild
svin, enhjørning, hjort og bjørn
samt bølgeranke på randen.
Tvm. 54 cm. Dåbskande 1825,
af messing.
Korbuekrucifiks (fig. 17), ung
gotisk, o. 1300, svarende til og
sikkert fra samme værksted som
Ketting (p. 2470), med *sidefigurer (fig. 16) i museet på Sønder
borg slot, hele gruppen en vide
reudvikling af det forlæg, efter
hvilket
f.eks.
Schobüll-gruppen
nr. 1 (Kr. Husum)41 er skåret;
men mens krucifikset dèr endnu
står den romanske type nær, har
E. M. 1953
Hørup-krucifikset
gjort
skridtet
Fig. 12. Hørup. *Pietà, nu i museet på Sønderborg slot
(p. 2369).
helt over i gotikken, både hvad
armenes cirkelsegment, kroppens
bløde svaj og den stærkt fremskudte knæstilling angår. Kristusfiguren måler
118 cm, Johannes 113 og Maria 109 cm. Evangelistengelen er fornyet 1939, da
et ældre, barokt farvelag fremdroges: naturlig, men grumset hudfarve, grøn
tornekrone, sort hår, rødt lændeklæde med blåt foer og guldkanter, brunt kors
med grønt midtkors, gyldne evangelisttegn. Endnu 1844 på oprindelig plads29,
nu på skibets nordvæg.
†Korgitter maledes af Matthias Bluhme 174610; det fjernedes 1844.
Prædikestol (fig. 19) i ungrenæssance, ifølge præsteindb. 1755 skænket 1578,
på fem fag, der danner siderne i en regelmæssig polygon, alle med arkader
(vægfeltets tomt), hvori hjælmede våbner over skriftkartoucher med brede
flige, fra nord: 1) Thomvs Stur selliger, 2) Frw Bart Stvr, 3) Hans Blome og
4) Frw Kattrine Blome, alt med reliefversaler. Thomas Sture til Gammelgaard
og Helvedgaard, d. 1563, var amtmand over Sønderborg og Nordborg, hans

2372

ALS SØNDER HERRED

328

hustru Barte var født Ahlefeldt, deres eneste datter Kathrine var gift med
Hans Blome. — Arkaderne er omløbende, uden kapitæler og baser, i sviklerne
er der stiliseret bladværk. På hjørnerne, foran smalfyldinger med bred karnisprofil,
står
leddelte
fantasisøjler
med
primitive,
korintiserende
kapitæler.
På frise- og postamentfremspring samt på det tilstødende rammeværk er der
morsomme hoveder og masker i fladsnit, ifølge restaurator i lyst, indlagt træ.
Bøjlerne på den svejede underbaldakin er bladdekorerede langs en glat midt
ribbe og ender foroven i et naivt englehoved, som støttes af et frit udskåret
hoved med langt fuldskæg (fig. 18), forneden i mindre hoveder samlet på
yngre hængeknop. Over englehovederne er der fordybede versaler: 1) ANS,
2) VONVS, 3) VL. LO, 4) MOL . VS og 5) PETER. Opgang ad gennembrydning i triumfmurens søndre del. Oprindelig har stolen vel siddet lige
foran åbningen; nu er der en lille 1700tals balkon med udsavede bølgetrem
mer nord for stolen, med et ungrenæssance-ornament i postamentfyldingen.
1939 fjernedes den enkle, flade himmel med udsvejfet ranke langs under
kanten og rokokoagtige ornamenter langs overkanten samt monogram FC
med krone holdt af to kronede løver (hertug Frederik Christian, d. 1794). På
våbenhusloftet. På et stort †brædt ved siden af prædikestolen (fra †rygskjold
eller oprindelig †himmel?) fandtes denne indskrift: »Rope, Erheve Dine Stemme
Alse ein Basune« etc.42.
Oprindelig har stolen stået i blank eg og med de nævnte masker i lysere træ;
hist og her har der været forgyldning og sort. Den 1939 fremkaldte staffering
skyldes Matthias Bluhme (således stavet i regnskaberne)10, der bag på storfelt
nr. 2 har malet: »Renoviert 1746 d. 17. Juny von Matthias Blome zur Zeit da
H. Ramus Biesshoff und Otto Franck Prediger var in Hørup«43. Dominerende
er en lys, grågrønlig farve, søjlerne dæmpet blålige med guld på kapitæler og
baser, frise- og postamentfremspring marmorerede. De oprindelige, plattyske
bibelsteder med fraktur i frise- og postamentfelter overmaledes og erstattedes
af nye på latin og dansk. De »indlagte« dele er nu for største delen fremhævet
ved en mørkere lazering. Et nyt †timeglas48 med kvarter købtes i Lübeck 171810.
Stoleværket er enkelt, med lave, glatte gavle, afdækket med en stumpvinklet
liste. »Et Slags Hoveder« på gavlplankerne afsavedes ved restaureringen 184429.
Dørene, med frisefyldinger stammer fra 185835. Ved indlægning af varmerør
189316 blev der lagt nye sæder en 5—6 cm over de gamle, som bevaredes. Ryg
lænene er glatte brædder. — Under vestpulpituret er bevaret 11 renæssance
gavle plus to halve, glatte, nu med samme overdækning som de yngre, men
foroven i gavlene er der et forsænket felt med renæssanceversaler i relief IHS.
Her er også bevaret et par ældre døre, den ene med barokfylding, der har buesvunget overkant, den anden en retkantfylding, hvis profil er kvartrundstav
inden for aftrappet fals. Fem døre i sydsiden har 1700tals hængsler. Et fag med
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Fig. 13 a—b. Hørup. Alterstage og detalje (p. 2370).
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bredere fylding (buesvunget overkant) har sikkert hørt til et stolepanel. Nyere
maling. 1691 fik Jørgen maler betaling for at male stolene i koret10. Et stole
staderegister 1736 har 25 mands- og 27 kvindestole, fire stole på hver side af
pulpituret og i koret kvindestole, seks på nordsiden og fire på sydsiden. Stole
staderegisteret fra 1828 nævner 26 mands- og 33 kvindestole44. En præstestol,
fra o. 1840 eller lidt før, fjernedes fra koret 1939 og er nu anbragt på loftet.
Vægskabe. 1) Fra gotisk tid, indmuret i korets østvæg, med jernbeslået dør,
hvori to firpasgennembrydninger. Sekundært, kartoucheagtigt låseblik, måske
fra 1692, da det tidligere »øde« skab repareredes og toges i brug til opbevaring
af altersølvet, der førhen havde været opbevaret i præstegården45. Inden for
døren jerngitter med gennemstukne sprosser. 2) Middelalderligt (?) og omtalt
som værende i brug endnu 171446. I korets østvæg, umiddelbart nord for al
teret er der en høj, smal, rektangulær niche, 175 × 25 cm og 34 cm dyb (højde
over gulv 67 cm), indvendig beklædt med planker, der danner fals for en †låge.
Omtrent i skabets halve højde er der en hylde med 2½ halvcirkulære indskæ
ringer (som til lys).
†»Geuærskabe« i våbenhuset omtales 173910.
Et †fattigskrin gjordes 1797, af eg25; før 1892 opbevaredes det i degnegården5,
derefter i kirken16.
†Dørfløj i vestforlængelsens norddør (jfr. p. 2359). På tilmuringens inderside
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Fig. 14. Hørup. Døbefont (p. 2370).

El. M. 1937

ses aftryk af lodrette og vandrette jernbånd, spor efter den sikkert middelalder
lige revledørs jernbeslag. Selve dørfløjen, der bestod af fem lodrette planker, på
indersiden sammenholdt af tilspidsende revler, ses på et ældre fotografi i NM.
Pulpitur i vest samt en tilstødende stump nordpulpitur, i dets nuværende form
dels fra 186747 dels fra sidste restaurering. Nordpulpituret strakte sig indtil
1939 helt op til triumfmuren, hvor der da var opgang (jfr. †sidealtertavle nr.
1), nu kun i vest. — 1691 fik Jørgen maler betaling for at male pulpituret, hvis
stole nævnes 1692. 1712 udflyttedes (dvs. udvidedes) »loftet, som mandfolkene
sad på i kirken, til kirkedøren for at styre sognefolkene tilfreds«10. 1865 om
byggedes pulpituret, og stadernes antal formindskedes for at skalfe plads til
orglet44. På pulpituret enkle nummererede, egetræsådrede bænke samt en ligeså
enkel trælænestol, hvorpå blyantsskrevet: 1842.
Orgel 1865, på vestpulpituret, Marcussen og søn, med fire stemmer (kronik).
Pengeblok, repareret efter tyveriet 171446, (jfr. †altersølv), foroven trind for
neden ottekantet, med lodrette og vandrette jernbånd, fladt jernlåg med pengeslidse, stor hængelås af styltet rundbueform. Ved indgangspanelet i vest.
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Fig. 15. Hørup. Dåbsfad (p. 2371).
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Klingpung, nyere, med grå fløjlspose. Ude af brug.
Salmenummertavler til skydenumre, svarende til en på loftet fra 189316, men
uden topstykke; på loftet desuden en ældre, sortmalet til skydenumre.
Præsterækketavle, kalkmalet, i blændingen på korets nordvæg, hvor den indtil
sidste restaurering havde været dækket af en stor træplade med præstenavne
(nu bag alteret). Den kalkmalede præsterække er forfattet af mag. Jørgen
Olufsen i hans femte embedsår, 1604, hvad der fremgår af overskriften: »Nomina
pastorum ecclesiastico officio ... ab annis CCXII ad hunc annum a nato Iesu
Christo 1604« [dvs. fra den første præst, provst Mads’ angivne dødsår 1391 og
til J. O.s femte år]. I sin indberetn. skriver Otto Franck, at han for nogle år
siden (dvs. 1744)10 lod tavlen reparere og »antegnede de feylende Præster«.
Malerier. Foruden epitafiemaleriet over Joh. Krag senior (jfr. ndf.) ejer kir
ken tre præstemalerier: 1) »Hr. Otto Franck, fød i Assens 1702, Præst under 4
Konger i 37 Aar, døde 1767«. Olie på lærred, 101 × 80 cm, i ramme med rocailleagtige motiver. Stiv halvfigur i trekvartprofil, paryk, ornat med brystsnipper,
bog i højre; baggrunden er en brun portière halvt trukket for bogreol; forneden
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Fig. 16. Hørup. *Sidefigurer til korbuekrucifiks, nu i museet på Sønderborg slot (p. 2371).

på denne: »Opere fidus, onere felix« (»tro mod sit arbejde, lykkelig ved sin
byrde«) samt »1. Tim 4 W 7 A.« På skibets nordvæg.
2) Christian Schwensen, sognepræst i Hørup i 50 Aar, f. 16. nov. 1764, d. 26.
nov. 1845. Olie på lærred, 61,5 × 50,5 cm, i bred, forgyldt ramme. Kvartfigur i
ornat med kalot og brystsnipper. På skibets sydvæg.
3) Chr. Carl Aug. Schwensen, f. 23. marts 1811, skænket af menigheden i an
ledning af 50 års jubilæet 21. juli 1888. 92,5 × 73 cm. Malet efter fotografi
»i Christiania af frøken B. Scheel«16. På skibets sydvæg.
Lysekrone 1767, med 2 × 6 arme, skaft af vaseagtige led, ingen topfigur, pro
fileret hængeknop. På den store hængekugle graverede versaler: »H. Otto
Franck Lucia Helvig Franck Ao 1767« (sml. maleri nr. 1). I korets vestfag. De
to andre lysekroner er tysk fabriksvare fra 1901 og 190916.
Kirkeskibe. Tremastet fuldrigger med eet lag kanoner; årstallet 1749 malet
med hvidt på agterspejlet. I skibet. To andre *skibe, fra tiden efter 1850, en
bark og et fuldskib er nu i museet på Sønderborg slot49.
Sejeruærk. På urskiven: »Chresten Jørgensen Karen Chrestens 1784«. Ifølge
regnskaberne29 skænkede den nævnte »ejendomsbonde« i Mintebjerg og
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P. Kr. Andersen 1939
Fig. 17. Hørup. Korbuekrucifiks (p. 2371).

hans hustru en sum penge til uret, hvorfor deres navne skulde anbringes på urski
ven. Værket leveredes af smed Nikolai Nikolaisen i Mommark; det skulde anbrin
ges således over koret, at det kom til at slå på spirets Maria-klokke, og det skulde
kun optrækkes een gang i otte dage. Pris 120 rdl. Skiven er fornyet 181450.
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Fig. 18. Hørup. Prædikestol 1578, detalje (p. 2372).

Klokker. 1) 1571, kaldet »Maria-klokken« (jfr. under Sejerværk), skriftløs,
bortset fra årstallet i den ellers tomme halsfrise. 45 × 62 cm, med skarpe profilstave om hals- og mundingsfrise. Ude af brug. Indtil 1945 i tagrytteren, nu i
våbenhuset.
2) 1882, støbt af I. I. Radler og sønner, Hildesheim16. I klokkehuset.
3) 1920, genforeningsklokke, støbt i de Smithske jernstøberier, Ålborg, med
udsmykning af Carl Bejer og vers af Vilh. Andersen51. I klokkehuset.
4) 1946. Støbt i de Smithske jernstøberier, Ålborg, til minde om befrielses
dagen: »5. maj. 1945«. I tagrytteren, slagklokke for uret.
†Klokker. 1) 1552, da kirken måtte låne 40 dir. af Ketting til anskaffelsen52.
Ifølge pastor Knudsens optegnelser29 havde klokken, der var den største, ingen
indskrift, men flere billeder; på den ene side en større engel, på den anden to
mindre figurer, dels en pelikan med sine unger, dels (vistnok) et sigil. Omstøbt
af Beseler 186947.
2)
1610, støbt af Melchior Lucas. Indskriften lød29: »Rege Christiano IV,
praeside Jacobo Rosenkrantz, praesule M. Johanne Canuto, praeposito Johanne
Monrado, pastore m. Georgio Olav. — Verbum audire dei moneat campana
morique / et simul extremae et meminisse tubae. — Melchior Lucas me fecit
1610« (»da Chr. IV. var konge, J. R. lensmand, mag. Joh. K. forstander, Joh.
M. provst og mag. Jørgen Olsen præst — klokken skal minde om at høre Guds
ord og om at dø, og samtidig også om at huske på den sidste basun — støbte
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Fig. 19. Hørup. Prædikestol 1578 (p. 2371).

El. M. 1957

M. L. mig 1610«). Revnet 1805 og sendt til klokkestøber Kiehlström i Flens
borg26; han, der var svensker af fødsel, gik fallit og flygtede, og klokken var
ikke til at finde53.
3) Omstøbt (jfr. nr. †l) 1869 af Fr. Beseler, Rendsborg47, revnet 1881 og er
stattet af en af Radlers klokker 188254.
4) Foruden den bevarede klokke, støbt af Radler 1882, fik kirken samme år
(til erstatning for den 1805 bortkomne) en anden fra samme firma54; den blev
afgivet til krigsbrug 1917.

GRAVMINDER
Epitaf, maleri 1689 i storakantus-ramme, med top- og hængestykke (englehovederne fra 1939), over Hans Knudsen Krag (Johannes Canuti Krag), f. i
Stenstrup præstegård nær Svendborg 14. april 1635, lovligt kaldet 1660 fra
Københavns belejring »d(omi)n(i)ca esto mihi« (fastelavns søndag) til præst i
Hørup. Præst i 37, provst »Alsiæ australis« i 10 år, fader til 20 børn, død [24.]
april 1697, 62 år gammel — samt tre hustruer, Cathr[ina] Lauritsdatter, Ele-
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on[ora] Elisab[eth] Brand[t], An(n)a Laur[its] Harb[oes datter]. Maleriet, olie
på lærred, 127 × 96 cm, viser præsten i knæstykke, trekvart profil, i ornat med
sort kalot på den lange, brune paryk, »dansk« præstekrave, bog i venstre hånd.
Baggrund med draperi og til højre et bord med krucifiks, opslået bog og gul
kugle. I bogen »Anno Christi 1689« og »ætatis 54 — ministerii 29«. Over bogen
malersignatur: »P. Hansen«. Gravskriften over hustruerne står i topstykket,
over præsten i hængestykket, på latin med gyldne versaler. Restaureret 1940
og maleriet overført til nyt lærred. Tidligere på korets nordvæg, siden 1940 på
skibets nordvæg.
Lyseskjolde. 1) 1845. »Jubellærer Christian Schwensen, Præst i 54 Aar, i Hørup
i 50 Aar, født i Bommerlund d. 16. Novb. 1764, døde i Hørup d. 26. Novb. 1845«.
Ovalt, hvidmalet, med fraktur og skriveskrift. På loftet.
2) 1847. »Sophie Friederikke Lovise Schwensen, født Jessen, født den 12te
October 1779 og død den 28de Decbr. 1847«. Som Nr. 1 og sammesteds.
3) 1857. »Christian Lassen, Degn og Skolelærer, født den 20. Marts 1798, død
den 28. November 1857, Skolelærer i Hørup i 39 Aar«. Som foregående, med
skriveskrift. På loftet.
Gravsten. O. 1775, med sekundære indskrifter. Rød kalksten, 199 × 135 cm,
med to store, langstrakte rokokoskjolde under draperi holdt af engle og omgivet
af storakantus; forneden dødningehoved. Af de oprindelige indskrifter med
relief versaler er hovedparten bevaret, men personalia fjernet og erstattet af nye
(i spids parentes): »Her under hviler den erlige og welagte Mand <Friederich
Petersen af> Bromølle, salig udi Herren hensofved A(nn)o 1<846 den 17. Mai>
hans Alder <70> Aar« — »Her under hviler disligeste den erlige og dydige Hustrue <Anna Catharine Petersen> døde salig udi Herren A(nn)o <1829> den
<15. Mai> hindes Alder <42> Aar.« På det udspændte klæde over skjoldene op
rindelige versaler: »Død hvor er din Braad« etc. Fundet i ny tid af graveren på
et gravsted nord for kirken. Nu syd for koret.
†Gravsten. O. 1591 (?). Ifølge pastor Knudsens optegnelser29 fandtes en sten,
med de fire evangelisttegn muligvis for hr. Jacob Pilegaard, d. 1591 og hans anden
hustru Mette Henriksdatter Meyer, d. 15. Okt. ? (jfr. †begravelse).
†Gravtræ, se †begravelse.
†Begravelse. »Lige neden for Prædikestolen i Mændenes Stole fandtes endnu
Ao 1706 Hr. Jacob Pilegaards første Hustrues Begravelsessted. Der laae i Ste
det for en Steen en tyck derefterformet Ege-Plancke, hvorudi disse Bogstaver
af Bly eller Tin paa denne Maade udgydt findes: »BARBARA. A. IAKOBS.
AAR 1589 IULII«29 (jfr. †gravsten).
†Præstebegravelse i koret repareredes 1723 og 1733 (af Rasmus snedker i Hørup)
med planker og brædder2.
Anthon Günther Freses †begravelse. 1716. »Af en begravelse for billedhugge
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ren i Bro Mølle, samtykt af kirken til ham og hans
hustrus begravelse, som døde her i sognet, at åbne, 2

rdl.«55.
Kirkegårdsmonumenter. *1) O. 1795. »Heino Ger
hard Brolvnd, fordvm Provst over Alsøe Sønderherred og Sognepræst til Høürup Menighed haver her
givet lorden sin iordiske Deel igien.« F. 15. aug.
1723, d. 3 juni 1795. Empireminde (fig. 20) af eg, be
stående af stor draperihængt urne på firkantet sokkel
med gravskriften i reliefversaler. Oprindelig foran
norddøren (kronik), senere på loftet, siden 1921 i
museet på Sønderborg slot.
2) «Præstefamilien Schwensens Begravelse«. Gra
nitsten med fordybede versaler. På gravstedet i
nordvestre hjørne ni hvide marmorplader af hvilke
de seks ældste er over:
a) Lucie Schwensen, f. Jessen, f. 10. okt. 1774, d.
13. febr. 1809.
b) A. Lucie H. Schwensen, f. 5. dec. 1813, d. 13.
jan. 1842.
c) Anna E. F. Schwensen, f. 20. april 1818, d. 26.
jan. 1842.
d) Sognepræst Consistorialraad C. Schwensen (jfr.
V. M. 1958
Fig. 20. Hørup. *Empire-grav
lyseskjolde nr. 1).
minde af eg, over H. G. Bro
e) Sophie F. L. Schwensen (jfr. lyseskjolde nr. 2).
lund, sognepræst og provst, d.
1795, nu i museet på Sønder
f) Elise M. S. Schwensen, f. Bonnichsen, f. 11. dec.
borg slot (p. 2381).
1812, d. 21. dec. 1848.
3) »Minde over 6 danske Soldater døde paa Lazarettet i Hørup 1864.« Hvid
marmorplade indsat i granitsten kronet af marmorkors. Nord for koret56.
4) Hans J. Møller, d. 1918 i Frankrig. Marmorplade. Syd for våbenhuset.
5—6) I et lille anlæg på kirkegården nordøst for kirken står et æreminde for
sognets faldne i krigen 1914—18 samt en gravsten over overgendarm J. Korsgaard, død i tysk koncentrationslejr 1944.
Støbejernskors. 1) »Iacob I. Petersens Familiebegravelse«. 9 2 × 6 9 cm. Relief
versaler. Syd for skibet.
2) »Hvilested for Familien Olsen Høruphav«. 103 × 59 cm. Reliefskriveskrift.
3) »Degnefamilien Lassens Begravelse«. 103 × 69,5 cm. Reliefversaler (jfr.
lyseskjolde nr. 3). Nr. 2 og 3 i klokkehuset.
4) »Hans Henningsen aus Terkelstoft in Angeln, geb. d. 20. April 1845, gest.
in Hørup d. 29. März 1864. 131 × 80,5 cm. Nord for koret56.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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irken, der 1615—1616 opførtes af hertug Hans den Yngre sydvestligt på Kegnæs
mellem de to landsbyer, Vesterby og Sønderby, som han selv havde anlagt og bygget,
opkaldtes af bygherren, hvis egen latinske navneform var Johannes, efter S. Johannes1;
af fundatsens ordlyd og det forhold, at alle lønninger regnes fra S. Johannes Baptists
dag (24. juni) 1616, kan man måske slutte, at der er tale om Johannes Døber. Efter her
tug Hans’ død 1622 hørte den under hertugdømmet Sønderborg indtil dettes konkurs
1667. Sognet, der aldrig som de øvrige landsogne på Als havde ligget under Fyns stift,
henlagdes 1668 under Slesvig stift2, og kongen besatte herefter kaldet umiddelbart.
Sagn. Syv Klinting-bønder, som var mistænkt for at have stjålet noget flæsk på Søn
derborg slot, blev af hertug Hans hængt een for een; kort efter blev flæsket fundet i
voldgraven, og for at sone sin synd lod hertugen opføre to kirker, Kegnæs og Nykirke
(i Angel)3.

Kirkegården, som er udvidet mod nord4 18765, er nu udelukkende hegnet
med jordfyldte, hækbevoksede diger af rå og kløvet kamp, men tidligere (1816)6
fandtes foruden stenvold også plankeværk. I vest er der en køreport mellem
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Fig. 2. Kegnæs. Plan. 1:300. Målt af John Petersen 1958. Tegnet af Holger Schmidt 1961.

granitstolper, i syd, mod præstegården og i øst fodgængeråbninger mellem
murede, teglhængte piller, alle med jerngitterfløje, hvoraf de ældste er anskaffet
18894. — En ny mur og port er omtalt 1646 og to vaser til pillerne ved kirke
porten 18166.
En †kirkerist blev udført sammen med porten 16466.
Kirkens kor, skib og tårn er som nævnt opført 1615—16, og hertil blev der
1695 føjet et våbenhus, som ombyggedes 1844. Orienteringen har stor afvigelse
til syd.
Den lille, ret velproportionerede bygning med fladrundbuede, delvis profile
rede åbninger og forholdsvis stejle tage er en så nøje parallel til den syv år
yngre, ligeledes af hertug Hans opførte Nykirke7 syd for Flensborg fjord, at
de to bygninger må være udført efter de samme tegninger; kun bredden af
kor- og tårnbuer samt placeringen af skibets nordvindue afviger lidt. I øvrigt
skiller planen med det retkantede kor og et bredere skib sig ikke ud fra den
gængse ældre middelalderlige kirketype.
Bygningen står på en syld af ret små kampesten og er opført af en lys, rød,
uregelmæssig teglsten, hvis format (26—28 × 13—14 × 7,5—8 cm, 20 skifter =
188 cm) svarer til den middelalderlige munkestens. Forbandtet er krydsskifte
og fugerne sat med huljern (»brændte«); murværket er nu hvidtet, men det har
tidligere stået blankt (eller måske rødkalket med hvidtafstregede fuger), lige
som det endnu er tilfældet med Nykirke. Murhøjden på kor og skib er ca. 4,5 m
(målt over terræn ved skibets sydøsthjørne).
Ved opførelsen fik koret et vindue midt i sydmuren, skibet to, eet østligt i syd
muren og eet midt i nordmuren, og tårnet eet i syd; de har alle fladrundbuede
stik af to rulskifter ligesom de to døre, hvoraf den ene sidder i skibets sydmur,
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Fig. 3. Kegnæs. Indre, set mod nordvest.

E. M. 1959

den anden i tårnets vestmur under en kvartsten dyb, rektangulær blænding.
Syddøren har udvendig fals med kvartrundt og affaset led, vestdøren og tår
nets sydvindue derimod to kvartrunde led. Kor og tårn har gesims af et udkragende savskifte under et fladskifte, og skibet har falsgesims. Af gavlene har
korets en fladbuet glug, skibets en trekantet, nu tilmuret, hvis oprindelige træ
lem er bevaret; i skibets østre taggavl en åbning overdækket af egeplanker.
Kor, skib og tårnrum, der står i forbindelse med hinanden gennem rund
buede arkader, dækkes af bjælkelofter, som for korets vedkommende er fornyet.
Tårnets andet stokværk, der er tilgængeligt ad en trætrappe, har fladbuet åb
ning til skibets loft og til hver af de andre sider en fladrundbuet glug, hvoraf
kun den søndre er åben. Tredie stokværk, som kun skilles fra det foregående
ved fem ankerbjælker, har tilsvarende åbninger i nord, vest og syd, men kun
den første er åben. Til erstatning for de manglende glamhuller er det stærkt
udsvejede pyramidetag senere (1893)4 forsynet med tagvinduer. På tårnets
vestmur ses årstallet 1615 (jernankre, sml. vindfløj). 1856 blev tårnets mur
værk grundigt istandsat8. Tårnrummet, der 1895 indrettedes til våbenhus og
fik den tilmurede vestdør genåbnet, var i en lang årrække (sml. p. 2394) forsynet
med stolestader og kaldet Hans Peter kromands kirke9.
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Fig. 4. Kegnæs. Indre, set mod øst.

Tagværkerne er af fyr og samtidige med murværket. Skibet er forsynet med
to langstole og tre hængeværk, af hvilke kun det midterste er oprindeligt. Alt
tømmer er nummereret med trekantstik eller øksehugne romertal.
Tilføjelser og ændringer. Et våbenhus, »Seegenhaus«, blev 1695 foræret kirken
af hr. Claus Paulsen og hustru (sml. solur p. 2388). 1844 gav visitatorerne til
ladelse til nedrivning af det såkaldte karnhus og opbygning af et nyt, hvortil
de gamle døre og vinduer dog skulde anvendes10. Meget taler for, at det nu
værende våbenhus foran skibets syddør, af små, gule sten med »brændte« fuger,
er den 1695 opførte bygning, og at denne 1844 har fået en betydelig istand
sættelse, der blandt andet omfattede nyt tagværk og et nyt bjælkeloft, som på
bekostning af dørens flad(rund?)buede stik anbragtes ca. 30 cm lavere end
tidligere. Døren er nu retkantet ligesom de to trævinduer i øst og vest. — 1895
blev våbenhuset omdannet til materialrum (sml. tårnet p. 2386).
Opsætning af pulpiturer i vest og nord 1770 og 1795—966 fik indflydelse på
skibets vinduesforhold. Sydmuren, vest for våbenhuset, forsynedes således med
et lavtsiddende vindue 1770, og ved nordpulpiturets opførelse ændredes nordfaçaden totalt; det ene høje, fladrundbuede vindue midt i muren fik indsat to
retkantede trærammer over hinanden, og to lignende, ligeledes delte vinduesåbninger, indhuggedes i muren øst og vest for midtvinduet. Ved pulpiturets
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fjernelse 1952 blev denne smukke vinduesinddeling meningsløs; det østligste
vindue og nedre del af midtvinduet tilmuredes indvendig, men således at vin
duesrammer og glas stadig er synlige udefra.
Et solur (fig. 11) fra 1695, af grå kalksten i træramme, er opsat på våbenhusets
gavl; det bærer følgende indskrift med reliefversaler: »An(n)o 1695 ist dieses
Seegenhaus durch H. Claus Paulsen und F. Anna Paulsen Gott zu Ehren der
Kirchen zum Zier und der Gemeine zum besten Andencklich vorehret«.
En vindfløj med årstallet 1615 i renæssancekartouche findes på tårnet.
Kirken står hvidkalket med røde tegltage og trævinduesrammer, som mulig
vis stammer fra en istandsættelse 18516. Gulvet i koret, der kun er hævet ube
tydeligt over skibets, er af rødbrune, ret ujævne, rektangulære marmorfliser, i
skib og tårn af firkantede, gule lerfliser (i midtgangen blandet med sorte), alt
vistnok fra 1899—19034, og i våbenhuset af gule mursten. Bjælkelofterne er
malet grå med røde lister. Vinduerne i skibets nordmur blev som nævnt delvis
blændet 1952 (arkitekt Mogens Meyling).

INVENTAR
Kirkens indre bærer præg af den sidste restaurering 1952, ved hvilken lejlighed nord
pulpituret fjernedes. De lidet tidsmæssige oliefarver på altertavle og krucifiks er dog fra
1928. Fra kirkens grundlæggelse — ifølge regnskaberne6 synes inventaret først at være
blevet anbragt i årene 1617—18 — er alterbordet, den sikkert fra Sønderborg stammende
gotiske altertavle, alterstagerne, døbefonten og det (andetsteds fra hentede) gotiske kru
cifiks samt prædikestolen.

Alterbordet, 98 cm fra korets østvæg, og samtidigt med kirken, er som denne
muret af store teglsten i krydsskifte; det måler 165 cm i syd-nord, 87 i øst-vest
og er 112 cm højt over det nuværende gulv. Bagsiden er hvidtet, de tre andre
sider gråmalede.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldfrynser og appliceret kors af guld
broderi. I inventariet 17635 beskrives det o. 17506 anskaffede †alterklæde som:
et rødt plys-alterklæde med uægte sølvkanter (tilhørende linned overdug med
grove kniplinger).
Altertavlen (fig. 5—6), der er fra o. 1450—75, er muligvis taget fra Sønderborg
kirke, hvor den kan have tjent som midlertidig alterprydelse til 1618, da denne
kirke fik sin nye tavle (jfr. p. 2079). Det er en lille tavle, som har et ret fladt
midtskab (170 × 165 cm) og glatte malerifløje, der senere, efter tavlens opstil
ling i Kegnæs, formentlig o. 1700, brutalt er udsavet med svejfede konturer,
ligesom tavlen på dette tidspunkt blev forsynet med tre rundbuede maleri
topstykker. Ved samme lejlighed er den høje predella blevet afsavet forenderne.
Skabet indeholder et særpræget relief af korsbæringen, skildret i det øjeblik,
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da Kristus er ved at styrte, og Simon af Kyrene griber korset. Bag ham ses
Johannes og de tre Maria’er, mens tre rustningsklædte landsknægte flokkes bag
korset, den ene bearbejdende Kristus med en knippel. Til højre for denne gruppe
slæber to drabanter af med de to røvere, som begge kun er iført korte lændeskørter; ved den ene drabants bælte hænger en halvåben taske, hvori ses ham
mer og tre nagler. Oven for denne gruppe er der en mand med en spade, to
mænd, der bærer røvernes T-kors samt en tredie, af hvem kun hovedet ses. I
forgrunden leger to børn, den ene ligger på knæ lige foran Kristus, den anden
rider på en kæp. Øverst i skabet er der en flad baldakin med tre kølbuer, hver
med seks krabbeblade foran stavværksvinduer. Skabsrammen er rigt profileret
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på alle sider, indefra: hulstav-rundstav (med platter) – hulstav-skråfas, og de
samme profiler, bortset fra skråfasen, går igen på skabets bagside, hvor der
ingen spor er efter tværrevler, skønt bagklædningen består af seks planker.
Fløjenes kantprofil er hulstav og rundstav med platte, på bagsiden skråfas
overalt ligesom predellaens todelte bagside; på forsiden har denne to tætsid
dende rundstave samt stor hulstav og skråkant forneden.
Af de oprindelige malerier (fig. 6 a—b), der virker noget yngre end skulptu
rerne, er kun bevaret de molesterede og til dels opmalede malerier af en bisp i
ornat, sikkert S. Nikolaus (sydfløjen) og ærkeenglen Mikaels dragekamp; bispen
er kun lidt opmalet, og der spores ingen kridtgrund under malingen. Bispen er
iført en pragtfuld, mønstret guldhagel med rødt gaffelkors og røde mønstre,
herunder bærer han en mørk, vissengrøn dalmatica med rødt foer og inderst
den hvide, sortgråt skyggede alba. Bispestaven er grå i det blålige, foroven
guld. I højre hånd har bispen holdt et attribut, af hvilket kun en stump af en
rektangulær arm nu er levnet, sikkert rester af en ankerstok (da der af ikono
grafiske grunde ikke kan være tale om et kors). Bispen står på et gråt-hvidtvissengrønt flisegulv, hvorover sort væg med fladrundbuet vindue; udsigt til en
himmel, der forneden er hvid, men opefter fortoner sig i mørkere og mørkere gråt.
Mikaelsbilledet synes at have været udsat for en ret kraftig opmaling, mens
den rødbrune djæveldrage er temmelig urørt. Flisegulvet er her sort-grønt-lyslilla-rødt (den sidste farve næppe oprindelig). Engelens dragt og vinger er hvide
med gråblå skyggetoning, vinduet omgivet af en ramme af hvide fliser med røde
mønjefuger; væggen er brunrød.
De senere malerier i topstykkerne forestiller, i midten: Isaks ofring (ved siden
af alteret en stor gryde), med Abraham i rød, knækort kjortel; i nord (på for
siden): kobberslangen — kursiv: Nom(!) 21 V. 9 — (på bagsiden): apostlen
Petrus; i syd (på forsiden): Kristus som den gode hyrde — fra en sky i nord
udgår en rustningsklædt arm med sværd — (på bagsiden): Kristus med sejrs
fanen. Let grumsede farver. På vingernes forside stærkt opmalet (eller nymalet)
storakantus med englebarn, på mørkblå baggrund. Tavlen står nu med en
temmelig ødelæggende, skinnende oliemaling på det gotiske relief, sort, guld og
rødt på rammeværk, blå predella med hvide versaler: »Kommer hid« etc., alt fra
en restaurering 192811.
Altersølv. Kalke. 1) Af sølv, 18638, 22,5 cm høj, med klokkefod, balusterskaft
og højt bæger med næsten lodrette sider; herpå pånittet trepasformet plade
med kalk, liggende kors og palmegren og på modstående side korslagte grene
og krucifiks; nu forsynet med tud. På foden graveret: 1863. Under foden Søn
derborgs bymærke (Bøje 2729) mestermærke (to kursiv-I’er) for Jens Jensen
(omtrent som Bøje 2765) samt »11 L«. Disk, samtidig, glat, randprofileret, 26,3
cm i tvm.; samme stempler.
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Fig. 6 a—b. Kegnæs. Altertavle, fløjenes malede bagsider (p. 2390).

2)
(Fig. 8). Af tin, købt 1776, idet der samtidig solgtes smeltet sølv, der
stammede fra »noget altersølv«, som blev ødelagt ved præstegårdens brand
17736. 20,5 cm høj. Midt under bunden stemplet: engel med gren i venstre og
hammer (?) i højre hånd, herover skriftbånd med: F (el. P) EINZEN og
derunder: 17 CEIS 61. — 1863 anskaffedes en †vinkande af porcelæn8.
Sygesæt af plet (»C. Ernst, Berlin«). 1637 købtes for 20 mk. en ny †sygekalk
på 13 lod hos guldsmed Claus Nordman, Sønderborg (Bøje p. 402). Kalk og disk
var en gave fra hertugen, som refunderede de 20 mk.6.
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Alterstager. 1) 0. 1575 (sml. f.eks. Løgum klosterkirke, Visby, Tønder amt,
m.fl. p. 1111, 1359), af gotisk type, med tre brede skaftringe. Meget høje, 58 cm.
2) Sikkert anskaffet sammen med det øvrige nye inventar 1617—18; lav, klokke
agtig fod, balusterled over kugle, flad lyseskål med hulstav. Kun 19 cm høje.
†Alterkrucifiks, o. 1650—1700, beskrives i inventariet 17635 som et lille, sort,
til dels forsølvet trækrucifiks, beskadiget. Korsarmene endte i firpasfelter med
skårne evangelistsymboler. Krucifikset ses på Haupts afbildning af altertavlens
relief fig. 1317.
†Messehageler. 1657 forbedredes hagelen med »Gallaune«. 1722 foreligger en
specificeret fortegnelse over det, der indkøbtes til den nye hagel6: (»poinceau«,
»silbern Mohr«, gyldne »Zähnchen«, guldbånd og -tresser, røde »Floritten Band«
etc.); den beskrives i inventariet 17635 som en sort fløjlshagel med »weisse sil
berne Spitzen und ein bordiertes aufgehobenes Crucifix«.
†Brudekrone og †brudesmykke omtales 1738 i en fortegnelse over kirkens ind
tjeningsmuligheder12; de er dog kun sjældent i brug; prisen for at bruge dem
er 1 mk. 8 sk.
Alterskranke. 16946, femsidet, med symmetrisk udsavede og gennembrudte
balustre, låge med krucifiks i fliget storakantus (fig. 7). Sekundær staffering,
akantusbladene forsølvede, krucifikset forgyldt.
Døbefont (fig. 10), udaterbar13, romansk af form, men muligvis samtidig med
kirkens opførelse; den cylindriske kumme, 68 cm i tvm., er foroven smykket
med en frise af tre krydsende bølgelinjer i lavt relief (fremkommet ved borthugning af mellemrummene); skaftets kun lidt fremspringende hoveder virker
ikke middelalderlige. 1952 forsynedes fonten med en ny granitsokkel og flyttedes
til sin nuværende plads umiddelbart vest for triumfbuens nordre vange.
Dåbsfad, glat, af messing, lappet, måske identisk med det nye fad, der 1639
hentedes i Lübeck for 6 mk.6. Nyere dåbskande af messing.
†Fontehimmel. 1693 købtes et nyt »Dekkel auf d. Tauffe«6, i inventariet 17635
kommenteret: »so am Boden mit ein Strik befestiget«. Sammesteds omtales
også en † håndklædeholder af træ. †Kristentøjet holdtes 1796 af præsten6.
Korskranke, 1691, med udsavede, bølgede balustre som alterskranken, i to
etager. På gesimsbjælken, der prydes af spir med englehoveder, hviler korbuekrucifiksgruppen. Bjælkens for- og bagside meddeler i fordybede versaler: »Det
være langtfra mig ad rose mig vden af Vor Herris Iesu Christi kors etc. Gal. VI.
v. 14; (bagsiden): »Hocce crvcis monvmentvm in memoriam crvcifixi sui mvndo
crvcifixvs h[ujus] l[oci] pastor S[imon] H[enrich] Lilivs de svo affigi cvravit
anno 1691« (»dette korses monument lod stedets præst, S. H. L. på egen be
kostning opsætte år 1691 til minde om sin korsfæstede [frelser], selv korsfæstet
til verden«).
Korbuekrucifiksgruppen (fig. 9) består af en senmiddelalderlig, 125 cm høj
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krucifiksfigur fra begyndelsen af 1500’rne, nøje beslægtet med den line figur
fra Felsted (Åbenrå amt p. 1884) og to 108 cm høje sidefigurer fra 1691. Kristusfiguren, 125 cm høj, der ikke er udhulet på bagsiden, har måske haft en lang
flagresnip på venstre side som Felsted. Korset er fra 1691. Samme hæslige olie
overmaling som altertavlens relief.
Prædikestol, vistnok fra kirkens første indretning, men ændret 1683, hvorom
himmelens indskrift med reliefversaler vidner: »Zv Gottes ehren gelobte dieses
Ioh. Heinr. Keyser avs Thyringen im iahr MDCLXXXIII«. Den enkle stol
har fire fag med profilfyldinger i storstykke, frise og postament. Under krongesimsen og over postamentgesimsen er der tandsnit, under storstykkets over
liste perlestav, mens postamentets underliste forneden er smykket med skællagte skiver. Den smalle hængeliste med vekslende gennembrudte halvcirkler
og spidser er senere, ligesom de udsavede bøjler, der mødes om den runde støtte
stolpe, og de to (ikke samtidige) læsepulte, som også støttes af udsavede bøjler.
Opgangens fyldingspanel, der virker sammenstykket, er delvis oprindeligt. Fra
ændringen 1683 eller noget senere stammer døren med to lige store fyldinger,
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oprindelig klinkelås og jernbøjlehåndtag; dørkar
mene er dekoreret med laurbærblade og frugtbund
ter ophængt i sløjfebånd. Over en smal, forkrøppet
frise er der et topstykke med giveren og hans hu
strus våben, hvis skjoldholdende putti i stor, un
derskåret akantus minder meget om Tøndersned
keren Peter Petersens fede figurer på Møgeltønders
herskabsstol (Tønder amt p. 1320, Schackenborgs
stol). Våbenmærkerne er, til højre pelikan fod
rende sine unger med sit blod (hjelmtegn: dødnin
gehoved), til venstre tør egerod med grøn kvist
hvorover flyvende fugl (hjelmtegn: hjelm med luk
ket visir). Måske er også himmelen oprindelig, men
udsmykningen er fra 1683: udsavede topstykker
og på hjørnerne store engle med lidelsesredskaber,
rankeslyng som hængestykke. Oliefarver, vel fra
1928. På stolen i jernstativ et timeglas med to glas,
E. M. 1958
eet for halve og eet for hele timer; nævnt i inven
Fig. 8. Kegnæs. Alterkalk 1776,
af tin (p. 2391).
tariet 17635. Ved triumfmuren i syd; men anbring
elsen af den søndre læsepult, der nu vender mod
sydvæggen, viser, at stolen ikke står i oprindelig stilling. Opgangsdør ved kor
buens sydvange.
Stoleværket er fra 1905, gjort af »snedkerne i sognet«4, med svejede gavle,
hvori indsatte rosetter med firblade foroven og forneden påsat lilje over bue.
Nymalet 1952 (gråt og lysbrunt). De tidligere †stolestader med eenfyldingsdøre,
der ses på Haupts interiørbillede (II, ved p. 404) var fra 1786 f., da kleinsmed
Bendixen og snedkrene Christopher Cronheit og Hans Christian fik betalinger
for i alt 31 stader. †Stole i tårnrummet, (»Hans Peter Kromands Kirke«, jfr. p.
2386), omtales 1646. — 1617 udvidede Niels Tygesen †skriftestolen. 1754 om
tales hoffets †stol6.
Pulpituret i vest består på hver side af orglet af panelværk fra det nordpulpitur,
der ses på Haupts interiørbillede (jfr. ovenfor), og som med sine store frisefyldin
ger vel stammer fra 1795 (jfr. nedenfor); fra dette stammer også de tre snoede
jernsøjler14, mens den fjerde er en ny kopi. Opsat 1952 til erstatning for et med
†orgel samtidigt pulpitur, † Pulpiturer. I regnskaberne for 1646 er der en mindre
udgift til tårnets stole og »Boden«, og 1660 betaltes 1 mk. »den Bohn zu machen«.
1770/71 fik Jürgen Clausen 318 mk. for »die neue Empor Kirche« [i vest, jfr. p.
2387]. 1795/96 fik smeden betaling for ankre, bolte og ringe til det nye »Empor
Boden« [i nord], mens Peter Müller modtog 92 mk. for tømrer- og snedkerarbej
det. Materialerne kostede 209 mk.6.
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P. Kr. Andersen 1938

Fig. 9. Kegnæs. Senmiddelalderligt korbuekrucifiks med sidefigurer fra 1691 (p. 2392).

Orgel 1961, leveret af brødrene Bruhn, Åbenrå, med façade tegnet af arkitekt
Meyling, Sønderborg. Seks stemmer. Det afløste et †orgel fra 1870, leveret af
Marcussen og søn, Åbenrå (giverplade af sølv), med nygotisk façade inkorpo
reret i det ovennævnte pulpiturbrystværn. Ifølge regnskaberne 1845/466 repa
reredes »det kirken tilhørende orgel«6, der vistnok var et harmonium15.
Pengebøsse, 1961, af træ, med »indlagt« billede af kirken; udført og skænket
af gårdejer Chr. Jacobsen, Østerby. I tårnrummet.
Klingpung, nyere.
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Salmenummertavler, ialt fire, med skydenumre; de to på sydsiden, som drejer
på hængsler, er antagelig anskaffet 18874.
Malerier. 1) 1700’rne. Kristus på korset (efter van Dyck)16 med landskabsbaggrund og sidefigurer fra et andet stik. Olie på lærred, 107 × 88 cm, i udsavet
ramme med malet storakantus som altertavlens og gitterværksvolutter, for
oven englehoved under cirkelfelt hvori (nyt) »Soli deo gloria«, med versaler. Bla
dene er lysbrune med røde detaljer, baggrunden sort. Omtales først i inven
tariet 18715 »bag alteret«17. Restaureret 1938 og ophængt på korets nordvæg.
2) 1700’rne. »Kongernes tilbedelse«, olie på lærred, 104 × 85 cm, (sml. Tønder
epitaf nr. 12 og Ubjærg maleri nr. 2, Tønder amt p. 1004 og 1291) i sort og
gylden profilramme. Først omtalt i inventariet 18715, »på sydsiden«. Nu på
triumfvæggen mod nord.
3) Farvetryk af Nadveren. I tårnrummet.
†Malerier. I inventariet 1763 (gentaget 1796)5 nævnes 1) Et stort, godt maleri
på lærred med oliefarve i en sort træramme, forestillende Kristi opstandelse.
2—3) To mindre, dårlige malerier forestillende Kristi fødsel og korsfæstelsen
(1796 kaldes de: små, dårlige).
Lysekroner, nyere, den ene skænket 1952 »Fru Anna Margrethe Bonde, der
bekostede Kirkens Restaurering Aar 1952, i taknemlig Minde«.
Kirkeskib. Skoleskibet »København«, skåret af husmand Jürgen Kock af
Sønderby og skænket 1938/39.
Jordpåkastelsesspade. 1700’rne, med svejfet jernblad.
Klokker. 1) 1615, støbt af Peter Melchiorsen Brande. I frisen versaler: »M. Pe
ter Melchiors Brande me fecit anno 1615«. På legemet det hertugelige våben, der
gennemskærer frisen: »Von Gottes Genaden Iohanns Erbe zv Norwegen, Hert
zog« etc. samt over våbenet valgsprogsinitialer. Tvm. 75 cm. Ny ophængning.
2)
1921. Genforeningsklokke, støbt i de Smithske jernstøberier, Ålborg, med
udsmykning af Thomas Havning18.
†Klokke. 1615, ganske som nr. 1, med samme udsmykning og indskrift, men
større. Afgivet til krigsbrug 1917.
Klokkestol, oprindelig, af eg, til to klokker; 2 × 3 stolper med overliggere og
skråstivere; enkelte fornyelser i fyr.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) O. 1650(?). Hans Nelsen, kirkeværge til Keinæs kirke
mand til birket[in]g, hensovet »anno Christi 1659(?) d. 18. august«
ders ... og hustru Caren Hanses, barnefødt i Querne præstegård i
sovet ... 16... Lys kalksten med orthoceratitter, 163 × 95,5 cm,

og s[a]nd[ei hans al
Angel, hen
fra samme
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værksted som møller Mattias Christen
sens sten i Dybbøl (p. 2220) og af lignende
gammeldags
opbygning
med
dobbelte
randskriftlinjer
(reliefversaler)
afbrudt
af nøje tilsvarende hjørnecirkler med
evangelistsymboler, samt fire midtfelter,
de to øverste og det nederste med tvær
skrift (fortsættelse af gravskriften), det
næstnederste med afdødes våbenskjolde,
hvorpå skimtes store, udslidte initialer;
under det nederste felt en symmetrisk
båndkomposition med øreflipvolutter. I
tårnrummet mod østvæggen, syd for
døren.
2) 1659. »Her vnder liger salig Peder
Iørgensen A(nn)o 1659«. Over gravskrif
ten: »Ik? / born« (det med spørgsmåls
E. M. 1959
Fig. 10. Kegnæs. Døbefont (p. 2392).
tegn angivne bogstav ligner et liggende
M). Lille granitsten, ca. 60 × 40 cm, med
store, fordybede versaler i tværlinier om et stort, fordybet konturkors, hvorun
der hjerte, Opsat o. 1940 i tårnrummet, i vinduets østkarm.
3) O. 1701. »Selig H. Claes Paulsen kon. Pensionär auf Hirschholm, alt ?8
Iahr, und dessen Frau Anna geb. Brandtin, alt 38 Iahr, hie begra[b]en A(nn)o
1701. D[eren] S[eelen] G[ott] G[nädig] S[ei]«. Rød kalksten, 155 × 86 cm, med
fordybede versaler i tværskrift; ingen udsmykning. I tårnrummet mod vest
væggen.
4) O. 1740. Iens Hansen, »vormahliger Pensionair auf Hirschholm« f. 24. juli
1687, d. 4. april 1740. Rød kalksten, 181 × 105 cm, med fordybede versaler i
tværskrift. I hjørnerne ottekantede felter med store blomsterhoveder. I tårn
rummet mod østvæggen, nord for døren.
5) O. 1803. Iørgen Andersen, »geboren aug Kecknis gaard« 23. sept. 1787, d.
på Hirsholm 23. nov. 1803. Smal, grå kalksten (orthoceratitter), 131
× 44 cm,
med reliefversaler i tværskrift på tysk (navnet med skønskriftsbogstaver) over
cirkelfelt med timeglas flankeret af blomsterrosetter; toppen afbrudt. Fundet
o. 1910 som brønddæksel på gården Hjortholm, tjente dernæst som trappetrin
i en gård19; nu i tårnrummet mod østvæggen.
Begravelser. Ifølge Fr. Hansen (p. 30) er »Grunden under Kirkegangen fra
Taarnbuen til Korbuen inddelt i Gravsteder gennem murede Skillevægge«.
Dette svarer nøje til forholdet ved den ikke meget ældre kirke i Sønderborg
(jfr. p. 2118).
Danmarks Kirker, Sønderborg amt

152
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Kirkegårdsmonumenter. Mads Christen Poulsen, underjæger, f. i
Thisted amt; d. 12. maj 1849, 28 år gl. Marmorplade med fordybet,
antikva20.
2) Chr. Mathias Petersen, f. i Kjøbenhavn; d. 19. maj 1849, 28 år
nr. 120.
3) Mindesten for de i krigen 1914—18 faldne sognemænd. Vest for kirken.
4) 1945. H. Chr. Hansen, Østerby, overgendarm, f. 1893 i Vejstrup, d.
1944 i Neuengamme koncentrationslejr.

Lægind,
sortmalet
gl. Som

19. dec.
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øvrigt
arkivalier
for
Sønderborg
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2051.
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Kirkeklokkecirkulære
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(NM).
—
Museumsindberetninger
af P. Kr. Andersen 1938 (epitaf og maleri). — Undersøgelse og beskrivelse ved Erik
Moltke og Vibeke Michelsen 1958, Elna Møller og Erik Moltke 1959.
Maleri af kirken ved Sophus Hansen, i museet på Sønderborg slot (Fr. Hansen p. 87).
Haupt II, 403 ff. — Frederik Hansen, i Fra Als
IV, 29 ff. — Tilde Svensson, i Den nordslesvigske Kirke II, 408 ff.

og

Sundeved,

Sønderborg

1931,

hefte

1
Som
indledning
til
kirkens
regnskabsbog
1617—1852
(De
augustenborgske
godser,
aflev. fra Kiel, C IV nr. 106) findes afskrifter, dels af et brev dateret på Mikkelsdag (29.
sept.) 1615 og underskrevet af hertug Hans med egen hånd, dels af kirkens fundats, der
er affattet i Sønderborg samme år. Brevet indledes: »Kundt vnd Zuwissem sey hirmit
iedermenniglich
Nach
dem
der
durchlauchtige
Hochgeborne
Furst
vnd
Herr
Herr
Jo
hans Erbe zu Norwegen Hertzog etc. zu Vorbesserung S. F. G. Suederherde Lehens vnd
Ambts
Sonderburgk,
an
diesem
ort
Zwey
Dørffer
Suederbui
vnd
Westerbui
erbawen
vnd vmb des willen zu der ehren Gottes vnd der Einwohner Seelen Heil vnd wollfart
diese newe Kirch zu S. Johanns genant alhier auffsetzen vnd anrichten Lassen . . . « .
Herefter følger oplysning om penge til underhold for præst og degn, instruks for regn
skabsaflæggelse, gudstjeneste etc. — Kirkens fundats indledes: »Im Nahmen der Heili
gen
vnzertheilten
Dreyfaltigkeitt,
Amen.
Wir
Iohanns
von
Gottes
Gnaden,
Erbe
etc.
Thuen
Kund
...
Nachdem
Wir
zue
Verbesserung
Vnser
Fürstlichen
Hofhaltung
vnd
Iährlichen einkommen zue diesem Vnserm Ampte Sondburgk an ietzo bey Vnserm Meyer
hofe af Kecknis Zwey Newe Dörffer Westerbui vnd Suederbui genannt, angelegt vnd
erbawen, auch dabey Gott dem Allmechtigen zue Ehren, vnd zue Befurderung der Vnterthanen Seelen heils vnd sehligkeitt, ein Newe Kirche aufrichten lassen, vnndt derselben
hiemit nach ietziger Iahrs Zeitt den Nahmen zue S. Johanns gegeben haben wollen. —
Dass Wir aus Christlichem eiuer, guttem vorbedacht, wissen vnnd willen, zue erhaltung
solcher
Newerbawtenn
Kirchen,
vnd
Zweyer
Kirchen
diener,
Nemblich
eines
Pastors
vnd Glöckners, so dabey aufzuwartten von nöhten(!) seyn werdenn eine summa geldes
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... gnedig deputiret . . . « .
Af fundatsens videre ordlyd fremgår blandt andet, at alle
udbetalinger skal gælde fra S. Johannes Baptists dag [1616]. Jfr. SJyAarb. 1942, p. 197
og
et
udateret
inventarium
fra
omkring
midten
af
1700’rne
(Sønderborg
provstearkiv
(før 1879): Kirkesager ordnet sognevis. Kegnæs, Nybøl 1764—1879), hvor fundatsen er
gengivet med en mere moderne bogstavering. 2 P. Lauridsen: Slesvig og Kronen, 1906,
p. 90. — Skønt sagerne herefter skulde ekspederes af tyske kancelli, skete beskikkelsen
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Fig. 11. Kegnæs. Solur 1695 (p. 2388).
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big. 1. Lysabild. Ydre, set fra sydøst.

Hans Stiesdal 1956

LYSABILD KIRKE
ALS S Ø N D E R H E R R E D

K

irken har ifølge en sen meddelelse1 (1755) i katolsk tid været viet ærkeengelen Mikael.
Det hedder i præsteindberetningen 1755: »Ellers ved vi, at den tillige med de andre
Kircker her paa Øen [?] har haft St. Michael til Patron« (jfr. sagn ndf.). I Helmolds o.
1165—75 skrevne Chronica Slavorum2 nævnes et mirakel, der var sket i en kirke på
»Alfse«: da præsten stod for alteret, havde opløftet kalken og vilde til at tage hostien,
se, da syntes det ham, at det var kød og blod, der viste sig for ham i kalken, hvorfor
han gik hen til bispen og lod de forsamlede klerke syne kalken. Bispen erklærede underet
for at være et varsel om, at meget kristenblod nu vilde flyde2. Dersom denne legendeagtige beretning tør knyttes til Lysabild, vil det sige, at »det hellige blod« har været
dyrket her lang tid, før det endnu stående Helligblods-kapel opførtes i begyndelsen af
1400’rne, og også før den nuværende bygnings ældste del, kor og skib, blev opført.
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Fig. 2. Lysabild. Plan. 1:300. Målt af Knud J. Krogh 1959.

At kirken i sin tid har været en søgt valfartskirke, fremgår af, at der ved den har været
et »Helligblods Mai« [marked]1, som senere flyttedes til Nordborg3.
Såvel
valfarterne
som
den
omstændighed,
at
kirkegården
skal
have
været
befæstet
med volde og grave, har givet anledning til en rig traditionsdannelse; men ingen histo
riske tildragelser kan sættes i forbindelse med kirken4. Fra reformationen lå den under
landsherren, fra 1544 kongen, endnu 1620 ses menigheden dog (efter ordinansen 1542) at
have deltaget i præstevalg6. 1764 overdroges kirken til hertugen af Augustenborg, idet
den dog skulde forblive under Fyns stift7. 1848/52 overtoges den af den danske stat.—
Kapellaniet ophævedes 1683 (sml. Hørup p. 2355), og boligen nedlagdes 16888.
I det 1782 nedrevne sydkapel var der et Maria-alter, der ligesom kapellet var viet
Guds
moder3.
På
samme
måde
har
alteret
i
nordkapellet,
Helligblods-kapel,
antagelig
været viet »det hellige blod«.
Ifølge optegnelser mellem 1763—80 af pastor Westi Eegberg, medtaget i pastor Mel
dals »sognekrønike«3 var kirken »efter et almindeligt sagn skænket af en adelsmand, som
havde til hus og sæde der, og det formedelst et mord, han begik på en anden stormand,
der boede på Gammelpøl sydøst i sognet ... Bygningen, som han således til forsoning
skænkede til at være kirke, var egentlig det store rum i kirken og et korshus til den nørre
side, som ser ud til at have været hans vognhus, og tillige et arresthus.« I præsteindberetningen 1755 skriver forfatteren (Eegberg), at han i gamle papirer har fundet følgende
version: »En Herremand, boende som nu Kircken staaer (og er at see af Volden og Gra
vene paa Kirkegaarden), har ihielslaget den Mand paa Abbelhovet [Abildhoved], erlan
get Pavens Ablass med Condition, at Hand skulde opbygge St. Michael den gode Strids
mand en Capell til Ære, som Hand og giorde paa samme Residentz og kaldet Lysabbel;
for det Blods Skyld er bleven forordnet til Helligdom: Consecratio Corporis et Sangvinis
Jesu Christi. Siden at dette Capell meget celebreris fordi at mange ere bleven helbre-

2402
dede, og [har] givet til
knyttet sagn, se p. 2418.
Om sømærke, se p. 2406.
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Kirken og præstegården ligger nordvestligt i landsbyen. Til den store kirke
gård knytter der sig som nævnt p. 2401 beretninger om en befæstning med
volde og grave. Præsteindberetningen fra 1755 nævner at volde og grave på
kirkegården endnu er at se, og sognekrøniken3 beretter, at de var synlige ind
til planeringen 1841 (sml. nedenfor). Fire år forinden skrev tolvmændene til
hertugen: »Længe have vi underskrevne Tolvmænd med billig Harme seet paa,
at vor Kirkegaard endnu befinder sig i den usleste Forfatning ... hvor Kirkegaarden deels ved sine høje Banker, deels ved sine store Fordybninger ikke
allene vanzirer den maiestætiske Kirke, men ogsaa ser ud som om den ikke
var nogen menneskelig Begravelsesplads«10. De her omtalte banker og fordyb
ninger11 var formentlig levn af befæstningen, og en 1740 nævnt lille »fielleBroe« over »Renden« på kirkegården5 kan have været en bro over voldgraven.
Den planering, som gennemførtes 184212, og som slettede alle spor af den be
fæstning, der efter de ældre beretninger har kendetegnet kirkegården, synes at
have været mere end sædvanlig grundig13. Samtidig arbejdedes der på kampestensmuren om kirkegården, og de forfaldne porte udskiftedes med nye af støbejern, som endnu er bevaret i syd og nord11; til præstegården i øst er der en jævn
gammel fodgængerlåge. 1885 udvidedes kirkegården mod øst14, og i syd er
den øget med et mindeanlæg for de faldne 1914—18.
Også før planeringen var kirkegården omgivet af en mur, der formentlig var
af kampesten; ved en større omsætning 1733 hjalp bønderne »elfter gammel
Sædvane«5. 1680 blev nordporten halvvejs fornyet15; den var antagelig muret
og teglhængt med port og låge ligesom den 1691 fornyede sydport. I øst og
vest var der murede »gangporte«, som blev reparerede 169316.
En †gabestok skulde »efter seneste forordning« opstilles på kirkegården 17355.
Kirken består af romansk kor og skib samt en ret tidlig vestforlængelse; i
nord er tilføjet et dobbeltkapel, hvoraf vestre del er et Helligblods kapel, og i
vest et tårn, begge fra gotisk tid, mens et søndre sideskib er opført 1782. For
svundet er et Maria-kapel, et våbenhus, et benhus og to tagryttere. Orienterin
gen har afvigelse til syd.
†Trækirke(?). Hvis Helmolds p. 2400 gengivne beretning om blodunderet
gælder Lysabild, må miraklet være sket i en forsvunden kirkebygning, den nuværendes umiddelbare forgænger.
De vældige udvidelser, som kirken blev genstand for, har bevirket, at kun
små murstrækninger er bevaret af det romanske anlæg, kor og skib, der på
grund af manglende detaljer næppe kan dateres nøjere end til o. 1200—50.
Materialet er munkesten i munkeskifte med kerne af små marksten og teglstens-
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Fig. 3. Lysabild. Flyveoptagelse, fra sydøst
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Hans Stiesdal 1960

brokker (stenstørrelse målt i skibets overvæg ca. 28 × 13—14 × 8,5—9 cm, 10
skifter = 103 cm). Korets murtykkelse er 85—90 cm, skibets ca. 120; i den
forsvundne vestgavl dog kun 98. I korets østvæg er fugen indtrykket og glat,
på skibets nordvæg er der et tyndt pudslag. Den eneste bevarede enkelthed er
formentlig korets tilmurede østvindue, der udvendig måler ca. 150 × 80 cm
(sålens højde over terræn er ca. 210 cm).
Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen, der omtrent svarer til skibets vest
ligste hvælvfag, kan ikke være yngre end 1300’rne. Murene er af samme mate
riale og udførelse som i skibets østre del, men er noget tyndere; gavlens mørke
røde og kun svagt brændte sten er tidligt blevet overslemmet med en grov
mørtel. Norddørens plads røbes sikkert af tre-fire fremstikkende kampesten
og en udmuring med små sten ved østsiden af nordmurens vestligste vindue.
Forhøjelse og hvælv. Koret og det forlængede skibs mure fik omkring 1400 en
forhøjelse på 11—12 skifter (ca. 1,2 m) af lysrøde, flammede munkesten. Ar
bejdet, hvis direkte årsag må være kirkens overhvælvning, udførtes, før nord
kapellet byggedes, thi i forhøjelsen over skibets nordøsthjørne er der afsat for-
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tandinger til den nord-sydgående mur, der tvedeler kapellet. Forhøjelsen kan
følges rundt på skibets gavle, dels i øst, hvor selve taggavlen senere er fjernet,
dels i vest, hvor gavlspidsen ses i tårnets 2. stokværk. Nu er der kun otte skif
ter igen af forhøjelsen; de resterende tre-fire skifter må være fjernet (sml. nord
kapellet nedenfor) enten ved opførelsen af søndre sideskib eller ved tagværkets
fornyelse 186917.
De fire krydshvælv, der hviler på falsede, men stærkt forhuggede piller, har
spidse skjoldbuer, udkraget løberskifte i fødselslinierne og ribber, som dels er
kvartsten brede og retkantede, dels halvsten brede og profilerede (vistnok tre
kløver med platteryg). I skibets midterste hvælv, hvor begge ribbeformer træf
fes, er der en rudestillet slutsten. Ingen overribber. Samtidig med hvælvslagningen må der være blevet opsat et nyt tagværk.
Det tvedelte nordkapel, som dækker koret og den østre del af skibet, er an
tagelig opført o. 1400—25 (sml. kalkmalerier p. 2409). Vestre del, Helligblodskapel, er hvælvet, mens østre del, der må være identisk med det 1589 omtalte
»øster Capell paa thend Nordre Side«18 og det 1720 nævnte materialhus5, har
været delt i to stokværk af et bjælkelag.
Det rent umiddelbare indtryk, at Helligblods-kapel er tilbygningens ældste
del, kan ikke bekræftes uden pudsafbankninger. Som bygningen står idag, ser
det ud til, at de to halvdele er kommet under tag på samme tid. Herpå tyder
det meget ensartede kampe- og munkestensmurværk, de ensartede hjørnestøtte
piller og det forhold, at muren mellem de to halvdele næppe nogensinde har
været beregnet som en ydermur; den har ikke et savskifte svarende til vest
murens, men et sådant findes derimod på østmuren. I nordmurens kampestenssyld er indsat en 1,75 m høj, 1,35 m bred kampesten med over 100 skålformede
fordybninger, formentlig fra bronzealderen. Tilbygningen har (indtil 1782?) stået
med en dobbeltgavl19 i nord, og dens flankemure har ligesom selve kirkens
mure været tre-fire skifter højere end nu; dette fremgår af de aftryk, som de
oprindelige, nu fjernede øst-vestgående bjælker over Helligblods kapel har efter
ladt på hvælvingens overside.
Helligblods-kapel har i nord haft et stort, fladbuet vindue, der er afløst af
et nyere, og udvendig i vestmuren skimtes et lille, spidsbuet stik af glaserede(?)
sten, sandsynligvis hørende til en niche eller blænding. Kapellets indre, der står
i forbindelse med skibet gennem en stor, rundbuet arkade, har højt i østvæg
gen (ca. 195 cm over gulv) en tilmuret rundbue, der enten er en alterniche,
hvilket forekommer mest sandsynligt, eller en arkade til nabokapellets andet
stokværk20. Syd for tilmuringen, hævet 125 cm over gulvet, er der en 80 cm
høj, fladbuet skabsniche med rille for en hylde i halv højde. En fladbuet tilmuring af dørlignende form i vest dækker snarest over en blænding, thi en dør
åbning21 vil vanskelig kunde få plads side om side med det førnævnte, udven-
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Fig. 4. Lysabild. Ydre, set fra nord.

El. M. 1957

dige stik. Hvælvingen har fladtrykt skjoldbue i syd og profilerede ribber, der
enten har trekløverform med platteryg som skibets eller et lignende midtled
flankeret af platter. I hvert hjørne og foroven i kapperne er der små huller
(de sidste muligvis beregnet for klokkereb). Tagrummet over hvælvet synes at
have været tilgængeligt ad en udvendig fritrappe, der har udmundet i den syd
vestre lomme, hvor vestmuren standser ca. 70 cm fra skibets nordmur.
Nordkapellets østre del har, som nævnt, været delt i to stokværk af bjælker
i øst-vestlig(?) retning, og hvert stokværk har haft eet vindue mod nord og
øst. De nedre vinduer, hvoraf det østre er omdannet til dør, er fladbuede og
falsede med spidsbuet spejl udvendig, og de øvre vinduer, hvis sål sidder ca.
4,2 m over gulvet, er fladbuede og falsede, men tilmuret i ydre murflugt. Det
indre har stået i forbindelse med koret gennem en nu tilmuret, uregelmæssig,
rundbuet arkade. Rummet tjener som materialkammer, således som det var
tilfældet allerede 17205, og i dets sydøsthjørne er der i nyere tid (før 1871)22 ind-
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rettet et præsteværelse med øst-vindue. — Om karlekapel og orgelhus se
nedenfor og p. 2407 f.
Det store, sengotiske tårn er sikkert fra 1400’rne, men yngre end nordkapel
let. Det er stærkt ombygget, bl.a. 158918, 1684 f.15, 1694, 170616 og 1763, da
det fik sit lanternespir, samt 17803, i hvilket år tårnrummet indrettedes til vå
benhus (sml. p. 2407) og udskiltes fra skibet med en lukkemur i den spidsbuede
arkade. Sydmurens spidsbuede, falsede vindue er oprindeligt, hvorimod den
fladbuede dør i vest og det rundbuede vindue derover nok er en tilføjelse fra
1780 eller senere. En hvælving var forberedt gennem spidse skjoldbuefelter i
syd og nord samt aftrappet vederlag i vest og indhugget i øst, men den er
næppe nogensinde kommet til udførelse (sml. †kalkmalerier p. 2410). Det nu
værende højtsiddende bræddeloft på oversiden af de synlige bjælker er sikkert
fra 1700’rne ligesom et urlodshus i nordøsthjørnet, opført af Jørgen snedker i
Lysabild 17285, af brædder med vandrette, profilerede lister, og et muligvis
lidt yngre trætrappehus i sydvest omkring en spindeltrappe af eg. I forlængelse
af trappehusets østvæg er der 1869 opsat et vindfang af træ23.
Fra spindeltrappen er der adgang til 2. stokværk, som til hver af de frie si
der har en lille, fladbuet lysåbning og mod øst, i højde med skibets hanebånd,
en fladbuet, falset gennemgang. 3. stokværk, der er højt som begge de fore
gående, har forneden radiært stillede bomhuller og derover to fladbuede, fal
sede glamhuller til hvert verdenshjørne.
Lanternespiret. 1763 (sml. vindfløj p. 2408) blev kirken af entreprenør Hans
Jørgen Tofftmann og tømrer Hans Møller [af Peberbjerg i Hørup]3 »forsyned
i Steeden for dend gamle stoore meeget brøstfeldige Taarn med een nye maadeliig og velskicked Taarn«24. Spiret, som fortrinsvis er af eg, fik sammen med
tårntaget en beklædning af skifer 1868—6917 og 188025. — Fra det gamle †spir,
der var spånklædt og forsynet med kviste26 (som det nuværende), er der i det
nye genanvendt enkelte egespær, som viser, at det forsvundne — i hvert fald
på et stykke — har været ottekantet. Danske Atlas27 beretter, at det var over
måde prægtigt28 og 18 alen højere end det nye29. Præsteindb. 1755 angiver dets
fulde højde fra jorden til henimod 80 alen og nævner, at spiret var til stor efter
retning for søfarende, fordi det kunde ses midt mellem Femern og Als.
Søndre sideskib fra 1782, på fire hvælvede fag, dækker sydsiden af kor og
skib. Ved licitationen nævnte år blev arbejdet givet til snedkermestrene Hans
Christian Hansen og Hans Petersen Blæshøj. Kirken skulde selv sørge for ma
terialer, mens entreprenørerne foruden nybygningen skulde besørge nedbryd
ning af tag og mur på kirkens sydside30. Uden for hovedakkorden var ned
brydning af sydkapellet24. Sideskibet er af gule mursten, med vindue og kryds
hvælv i hvert fag; ribberne har afrundet profil.— I tilbygningen, som 1806 be
nævnes den nye kirke, omtales samme år et kvindekapel og et karlekapel31.
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Fig. 5. Lysabild. Indre, set mod vest.

Hans Stiesdal 1956

Forsvundne tilbygninger. 1) Et middelalderligt †sydkapel ud for skibets østligste fag, 1589 kaldet kapellet på sydsiden18, var ifølge præsteindb. 1755 viet
Jomfru Maria. Det blev nedrevet 1782 (sml. søndre sideskib p. 2406). Om an
dre benævnelser knyttet hertil, se nedenfor.
2) Et †våbenhus, der er nævnt i forbindelse med en reparation 158918, lå
foran kirkens syddør. Det var antagelig middelalderligt og kaldtes i 1700’rne
skriftehuset (præsteindb. 1755). Det omtales ikke i forbindelse med opførelsen
af søndre sideskib 1782 (p. 2406) og er derfor sikkert fjernet umiddelbart efter
tårnrummets indretning til våbenhus 1780 (p. 2406).
3) Et †benhus fik nyt teglstenstag 168015.
Kirken har næppe haft flere tilbygninger end de her beskrevne, og derfor
må betegnelserne: orgelhuset samt mands-16, karle- og kvindekapellet, der
jævnligt træffes mellem slutningen af 1600’rne og langt op i 1700’rne, have til
knytning til disse. Det fremgår klart, at orgelhuset (nævnt 168615—1758 24) var
en selvstændig bygning; 169816 var der en større reparation på den tykke mur
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mellem orgelhus og karlekapel, hvoraf man må slutte, at de to benævnelser
dækker henholdsvis østre og vestre halvdel af det store nordkapel. Men hvis
det 1698 nævnte karlekapel — hvad der synes sikkert — er identisk med Hel
ligblods kapel, må der i alt fald noget ind i 1700’rne også have været karlestandelser i sydkapellet (Mariakapellet), thi en omtale 173332 af søndre gavl
på karlekapellet viser, at benævnelsen her må gælde sydkapellet. — Mere uklart
er det, hvilken tilbygning, der skjuler sig under betegnelsen kvindekapel (mel
lem 170116 og 175824), men noget taler for, at der også i dette tilfælde er tale
om sydkapellet (sml. stoleværk p. 2416), og en indirekte bekræftelse kan mu
ligvis hentes i den oplysning, at der i det 1782 opførte søndre sideskib ind
rettedes både kvinde- og karlekapel31.
†Tagryttere. Det lille spir på koret, som 1690 trængte til spånreparation15,
var tre år senere så råddent, at den lille korklokke måtte nedtages16, og det er
muligt, at tagrytteren forsvandt ved samme lejlighed. En ny tagrytter over
skibets østende skjuler sig under følgende notits fra 1757: »Ladet giøre et nyt
Skur over KrydsTaget saaledes som der er ved Kirken paa Ærøe. Betalt Tøm
mermanden for sin Reise til Breininge«24.
Tagværkerne er af fyr, i spiret fortrinsvis fra 1763, over resten af kirken ens
artede og fra 186917; som murremme er der benyttet gamle egespær fra et tag
værk af krydsbåndstype. I tårnets tagværk er indskåret: N. Jürgensen, Ha
derslev, 5. sept. 1897, A. Michael.
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og skifertag fra tiden mellem 186917
og 188025 (sml. lanternespir p. 2406). Indtil da havde spiret spånbeklædning
og resten tegltag; endnu 1732 indkøbtes dobbelte tagsten (munke og nonner)
til tagets omlægning såvel på nordkapellet som på selve kirken16. De fladbuede,
sprossedelte trækarme i sideskibet er muligvis fra 1782, mens resten nok skri
ver sig fra den udvendige hovedrestaurering 18693. Fra samme tid er sikkert
gulvbelægningen, i koret store, ottekantede og små, firkantede fliser, i gangene
gule, firkantede og i stolestader samt tårnrum kantrejste, gule mursten.
Vindfløjen på tårnet bærer årstallet 1763 og derover en hane med stor hale;
i stangens kugle blev der ved en reparation 18693 fundet en lille blyplade med
indskriften: »H. M. [Hans Møller] har bygt det [tårnspiret] 1763«. † Vindfløje.
1726 betaltes Thomas smed i Vibygge for stangen og Hans smed samme sted
for en »Kaaber Fløyel« og for det nye materiale, som han føjede til det gamle5.

KALKMALERIER
Kalkmalerier fra to perioder afdækkedes 1949 i Helligblods-kapel og restau
reredes 1952. I tårnrummet afdækkedes og overhvidtedes 1925 kalkmalerier
svarende til det yngste sæt i kapellet.
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De ældste kalkmalerier, fra o. 1425, i Helligblods kapel findes i hvælvets østog vestkappe (mens der aldrig har været scene-malerier i de to andre kapper)
samt på ribberne. I østkappen (fig. 8a): Fragment af Golgathascene med Maria
og Johannes på hver side af korset; under korsarmene to svævende engle, i
rødbrun og grålig kjortel, opsamlende blodet fra Kristi vunder. I vestkappen
(fig. 8b): Kristi bøn i Gethsemane med de tre sovende apostle i baggrunden,
malet med »en blød rød farve samt gråt og okker«; brede konturer med sort.
Øverst i denne kappe et rødmosset mandshoved med rundpuldet hat, grå tindingslokker, røde pletter på kinderne og munden spilet op over en (tilmuret)
gennembrydning (fig. 7b) svarende til de to, som er afdækket i nord- og syd
kapperne.
Oprindelig har der sikkert været groteske figurer i alle kappesvikler omkring
ventilhullerne. Nu findes sådanne kun bevaret i syd- og vestkappens svikler
samt i nordkappens vestre svikkel. Sydkappens vestre svikkel (fig. 7a): mands
ling i tvefarvet dragt, hvid og rødbrun. Sydkappens østsvikkel: hoved i pro
fil, omtrent som fig. 7a til højre. Vestkappens nordre svikkel: mandsling omtrent
som fig. 7a til venstre, men med smalt bælte om livet og en græskarlignende
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Fig. 7 a—b. Lysabild. Kalkmalerier i Helligblods kapel, a, i de sydvestre svikler.
b, i vestkappens issepunkt (p. 2409).
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baret, der hænger ned på hovedets højre side. Nordkappens vestre svikkel:
profilhoved.
Ribberne er dekoreret med ca. 50 cm lange, gråt og rødt malede led vekslende
i farve side om side og adskilt af hvide mellemled i fuld ribbebredde — på
nordøstre ribbe dog alternerende i gråt og rødt.
I slutningen af 1500’rne overmaledes denne ribbedekoration med dodenkopfarvede †tværbånd, og undervæggene fik en draperidekoration under en frise
af stiliserede liljer sammenbundet af omvendte bueslag. Farverne er dodenkop,
okker og sorte konturer.
Der var intet gammelt maleri bevaret på væggene, hvor man måtte vente
at finde de vigtigste til kapellets kult hørende fremstillinger; herimellem har
et billede af Gregors messe næppe manglet (over alteret?).
†Kalkmalerier. På tårnrummets ubenyttede hvælvforlæg ses rester af en for
mentlig sengotisk dekoration bestående af røde krabbeblade. De 1925 synlige
malerier var draperi som de ovenfor omtalte.
Endnu 1871 stod Christian IV.s navnetræk, »Symbolum: R. F. P.« og års
tallet 1624 på muren bag alteret22. — 1863 forlangtes det blåmalede draperi
bag alteret fjernet23. 1880 omtales den malede væg bag alteret14.

367

LYSABILD KIRKE

2411

E. L. 1952

Fig. 8 a—b. Lysabild. Kalkmalerier i Helligblods kapel, a, Kristus på korset, østkappen.
b, bønnen i Gethsemane, vestkappen (p. 2409).

INVENTAR
Af middelalderligt inventar er kun den gotlandske (defekte) døbefont og korbuekrucifikset bevaret, den første fra romansk, det sidste fra sengotisk tid. Alt inventar fra
dette tidspunkt og frem til 1782, da søndre sideskib opførtes, er ryddet ud, og som et
minde om denne udvidelse står nu kun altertavlen (1791) og prædikestolen (1795), enkle
klassicistiske arbejder. Det øvrige inventar er fra hovedrestaureringen 1875 ff.3 og uden
større interesse.
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Alterbordet er muret, 148 cm i nordsyd, 107 cm højt over nuværende gulv;
den overpudsede bagside er synlig, de
tre øvrige sider dækket af et nyere fyrretræspanel
med
frisefyldinger
(maskinskårne profiler).
†Sidealterborde i †Maria- og Helligblodskapeller, se † sidealtertavler p. 2413.
Alterklæde,
rødt,
med
applicerede
maskinbroderier (kors, ranker, bånd) i
gult og sort. 1742/43 købtes rødt klæde
og sølvtresser til alteret33.
Altertavle34 (fig. 10), ifølge Meldal3 ud
ført 1791 af bygmester H. Petersen Blæshøj og billedhugger Rudolphsen i Augu
stenborg. Tavlen, af fyr, har form som
en senbarok, konkav bygningsgavl med
fire korinthiske søjlestillinger, de mid
terste, der omfatter alterbordets østhjør
ner, afsluttes med gesimsstumper, hvis
fremspring bærer volutter, de ydre, la
vere, bærer ca. 125 cm høje frifigurer af
Moses (fig. 9) og Kristus. Inden for
midtsøjlerne flankerer kannelerede, ko
E. M. 1959
Fig. 9. Lysabild. Detalje af fig. 10 (p. 2412).
rinthiske
pilastre
midtbilledets
LouisSeize-ramme
(tætliggende,
båndomvundne rundstave), og det store gavlfelt herover opfyldes af en trekant med
Jahve-øje i skyer, mens en rokokoagtig kartouche er indskudt øverst mellem
gavlens volutter; mellem stor- og ydersøjlerne er der to åbne, rundbuede, svagt
forkrøppede portaler, der har gavle med pålagt gitterværk og konturer af rocaille-volutter. I midtfeltets ramme sidder et maleri på lærred, korsnedtagelsen
svarende til alterbilledet i Kalmar domkirke35, sign.: »Ies Iessen pinxit Apenrade 1791«. Træværket, der oprindelig maledes »af maler Licht« (Meldal)3, er
hvidmalet med forgyldte ornamenter; i det sortmalede postamentfelt sekun
dær, dårligt fyldende fraktur (vel fra 1875): »Det er fuldbragt«.
†Altertavle. Den nuværende altertavles forgænger har været en gotisk fløj
altertavle, »prydet med adskillige i træ udskaarne figurer, heriblandt alle apostler«3; 1755 fik smeden betaling for to stykker jern at slå over fløjene24.
†Sidealtertavler. Alteret [d. e. formentlig altertavlen] »i det søndre saavelsom i det nørre kapel« blev nedbrudt af hr. Peder Conradi sen.3 (ca. 1584—1620).
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Hans Stiesdal 1956
Fig. 10. Lysabild. Altertavle, udfø rt 1791 af snedker- og bygmester Hans Petersen Blæshøj og
billedhugger Rudolphsen, Augustenborg (p. 2412).

Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 11c) med gotisk knop og skaft, bæger og fod fra
1796; knoppen har utvivlsomt oprindelig haft rudebosser. På fodpladens over
side to stempler, hvert i sit rektangel: CC og XXX, det første mestermærke
for Christian Claussen i Seblau [d. e. Sebbelev i Ketting sogn], der 1796 —
dette årstal er indprikket under foden — fik 14 rdl. 39 sk. for reparation af en
kalk »sambt der Fuss und ein Teller umbgemacht«24. Tingene vejede, før de
blev lavet om, 33 lod, efter 371/2 lod; heraf har kalken formentlig vejet de 30.
Under foden graveret skriveskrift: »Vasa sacra ædis Lysabbellensis renovata
1832« (»Lysabild kirkes hellige kar renoverede 1832«); som det fremgår af
stemplet på disk nr. 2 skyldes denne renovering Sønderborg-guldsmeden Jür
gen Joachim Jürgensen. Fra denne fornyelse stammer det lille, påloddede kru
cifiks på foden. 23 cm høj.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt

153

2414

ALS SØNDER HERRED

370

2) (Fig. 11b), i renæssance, fra o. 1600, men med bæger svarende til nr. 1. På
knoppens 2 × 6 tunger er graveret blomster, dels med store, fligede blade, dels
tulipanagtige, sikkert en forskønnelse tilkommet sammen med bægeret. På de
lave rudebosser indpunslede versaler: T A M G P D. Støbt, påloddet krucifiks
fra 1832. Under bunden samme latinske indskrift som på nr. 1. 18,5 cm høj.
Diske. 1) 1796, glat, uden kors, med smal kant, 12,8 cm i tvm. Under bunden
de samme to stempler som på kalk nr. 1. Ligger sammen med kalk nr. 2 i et
ældre, læderbetrukket, efter kalkens form afpasset træfutteral; disken hviler i
en afpasset trætallerken.
2) 1832, glat, med smal kant, hvorpå graveret cirkelkors, skraveret mellem
armene; 15 cm i tvm. Under kanten to ens mesterstempler, tre kursiv-I’er i
rektangel (Bøje 2749) — se under kalk nr. 1 — samt Sønderborgs bymærke
(Bøje 2727); under bunden samme latinske indskrift som på kalk nr. 1.
Oblatæske i rokoko, skænket af degnen Edvard Schulz jun. [degn 1734—89]36,
oval, 17 cm lang, 7 cm høj og 10,5 bred, med bugede, ligeknækkede sider og
hvælvet låg, velproportioneret og fint udført. Under bunden mestermærke
(Bøje 2738) for Philip Ekel Jansen (ca. 1764—1800), lødighedstal: 24, og
samme latinske indskrift som på kalk nr. 1. I samtidig, læderbetrukket træ
æske.
Vinkande 1926. — To porcelænsskåle, hvide, med guldkors, fra den kgl. porcelænsfabrik, står i sakristiet; de tilhørende kander eksisterer ikke mere; der
imod findes der i præstegården en sort kande med guldkors, muligvis den, der
er nævnt i inventariet 186023.
Sygekalk (fig. 11a), sammensat af dele fra forskellige tider; den cirkulære fod,
på hvis seks sider der er graveret fladrundbuer, er fra o. 1600; et hul nær
standkanten antyder et forsvundet krucifiks. De sekskantede skaftled samt
knoppen (der minder om kalk nr. 2) er fra o. 1700, mens det svære, lave bæger,
der muligvis er en kopi efter det oprindelige, kan være fra 1832. Under bun
den samme latinske indskrift som under hovedkalk nr. 1. 12,6 cm høj. Glat
disk med smal kant og graveret cirkelkors i bunden lige inden for kanten.
8,7 cm i tvm. Cylindrisk vinflaske 188637 med oblatskruegemme som prop.
Under bunden mestermærke for Ulrich Johansen, Sønderborg (Bøje 2774),
utydeligt bystempel samt vægtangivelse: »11 L.«; 9 cm høj. I skindbetrukket
læderhylster 188637.
†Monstrans. Ifølge ældre optegnelser, afskrevet af pastor Westi Eegberg
[1729—78] og herfra overgået i Meldals »krønike«3 stod monstransen »i kirken
på den nørre side i et skab, som endnu udenpå afmales«. Ifølge en meddelelse
hos Carsten Petersen38 skulde den være ført »til Lunden i Skaane«.
Alterstager, sengotiske, med skarptsnoet skaft og to ekstra lysepiber, om
trent svarende til Sønderborg nr. 2 (p. 2081). 48,5 cm høje.
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Fig. 11 a—c. Lysabild. a. Sygekalk (p. 2414), b. Alterkalk nr. 2 (p. 2414). c. Alterkalk nr. 1 (p. 2413).

†Læsepult. På »en ved det tæt foran alteret værende gitterværk befæstet
pult« lå tidligere ifølge Meldals sognekrønike kirkens bibel in folio.
*Korklokke. Sengotisk, skriftløs, revnet, nittet og atter revnet. 29,5 cm høj,
23,5 i tvm. Klokken, der i inventarierne 166315 og 169216 omtales som en liden
klokke over koret, havde ifølge præsteindb. 1755 tilforn hængt i en tagrytter
over koret og kaldtes »Mare klokken« (d. e. Marieklokken), men var 1693 ble
vet nedtaget på grund af tømmerværkets forrådnelse; senere blev den ophængt
i tårnets søndre glamhul16, hvorfra den faldt ned og 1828 atter ophængt3. I
inventariet 187122 benævnes den »en lille saakaldet Staarm-Klokke«. Nu i mu
seet på Sønderborg slot (nr. II, 136).
Alterskranke med slanke træbalustre og svær mahogniliste.
Døbefont, romansk, af gotlandsk kalksten, bægerbladstype, nu uden skaft.
Tvm. 77 cm. I triumfbuen ved nordre vange (Mackeprang: Døbefonte p. 413).
Dåbsfad (fig. 12), skænket 1678 (ell. 1628?)50, nederlandsk. I bunden to mod
stillede fugle på hver side af et træ; på randen, med kantforstærkning, ind
skrift med versaler og store skønskriftsbogstaver: »Marria Balsarin/16?8/ Gott
zv Ehren gegeben zv Lϋsappel Kirch«. Tvm. 55 cm.
†Fontegryde af kobber (eller malm?), sikkert romansk og samtidig med fon
ten, nævnes i inventarierne 166315 og 174239 (men ikke 187122) samt af Meldal3.
153*
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Dåbskande 1940, af messing. *Dåbskande 1829, af tin, af Meldal3 beskrevet
som en tinvase med låg, er udlånt til S. Peders kapel i Everdrup (Præstø amt).
Håndklædeholder fra slutn. af 1700’rne, omtrent som Notmark (p. 2500),
men med foroven afsavede vanger.
Korbuekrucifiks (fig. 13), sengotisk, fra 1400’rnes sidste fjerdedel, skåret efter
samme (eller meget nærbeslægtede) forlæg som Holbøl (Åbenrå amt p. 2019),
110 cm højt. Det samtidige kors har rester af krabbeblade langs kanterne, firpasfelter i korsarmenes ender (nederste mangler). Sekundære farver. 1863 var
det hvidmalet23. På østvæggen i søndre sideskib.
†Korgitter(?). 1699 fik snedkeren 8 rdl. 2 mk. for »udskaaren Arbeide for
Kored udi Kiercken«16.
Prædikestol, nyklassisk, fra 1795, da Chr. Rudolph i Tandslet satte grund
farve på, mens snedkeren, Friedrich Hansen i Sønderborg, 1796 kvitterede for
»ein Kanzel gemacht« og for dens opsætning i kirken, 39 rdl.24. Den enkle, nette
stol er på fem fag, der danner sider i en regelmæssig polygon. I stor- og postamentfelter, der afgrænses af en tandsnitliste, er der pålimede plader, i storfel
terne tæt riflede med gennembrudt gitterværksoval i midten, i postamentfelterne med hvirvelrosetter i hjørnerne. Gesimsen har tandsnit, mens postamentet forneden begrænses af korte, lodrette rundstave, der ender i »dråber«. Svejet
underbaldakin på stolpe med bladkapitæl hængt med tøjdraperi. Samtidig op
gang med tremmer (hvert andet par med cirkel) og tre lister i fortsættelse af
stolens. Hvidgrå farver med forgyldning, sikkert i hovedsagen gentagelse af de
oprindelige farver. På skibets nordvæg, vesthjørnet til Helligblods-kapel. —
1891 var der planer om at anskaffe en ny prædikestol37.
Den tidligere †prædikestol, der ifølge Meldals sognekrønike var i samme smag
som det daværende alter — altså i gotisk stil — stod ved kirkens søndre mur.
Stoleværk 1875, i nygotisk stil med spidsbuede gavle, leveret af C. Jacobsen25.
Lyst egemalet. I sognekrøniken3 hedder det bl.a.: På Peder Conradi seniors
tid [før 1620] fandtes ingen stole i det søndre †kapel, »men gik mænd og kvin
der derud og sad, hvor de fik en liden skammel at sidde og høre prædiken«,
og ifølge præsteindb. 1755 blev af provsten hr. Johs. Berendts [Berndes 1566—
71]40 i dronning Dorotheas tid stolene skiftet og uddelt til boelsmænd og
deres kvinder, »Item i det Norre Capell«. — Stolestaderegistret 180631 nævner
49 stole i »den gamle kirke«, 22 i syd og 27 i nord, endvidere 21 stole i nordre
kapel (10 i vest, 11 i øst), 9 i den nye kirkes »kvindekapel«, 16 i den nye kir
kes »karlekapel« og endelig den nye kirkes mandsstader, i alt 18.
†Monstransskab, se † monstrans p. 2414.
Pulpitur i vest 1875, leveret af C. Jacobsen, med opgang fra tårnrummet;
egetræsmalet 187825. 1889 er der tale om en udvidelse af pulpituret, således
at der kan blive plads til et sangkor14.
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Fig. 12* Lysabild. Dåbsfad (p. 2415).

Orgel 1878, leveret af Furtwängler & Söhne, Elze, Hannover25, med 15 stem
mer. Nygotisk façade. På vestpulpituret. Allerede 1686 har kirken haft † orgel,
idet regnskaberne omtaler reparation af en dør til våbenhuset og en til orgel
huset15. Dette orgelhus må være identisk med det p. 2408 omtalte nordkapels
østre halvdel. 1863 udtaler en synsforretning, at et orgel formentlig bedst vil
kunne opstilles ved vestgavlen23.
Pengebøsse, nyere, af messing. Meldal3 omtaler en 1738 anskaffet †pengeblok
med tre vældige hængelåse. Solgt 1829.
Klingpung, nyere, med ottekantet skaft og rød fløjlspose med applicerede
galoner. På skibets østligste pille. I brug.
Salmenummertavler, 10, med udsavet topstykke, til metalnumre, blåmalede
med bladdekoration (nyere). Den ene af tavlerne er »vendt«, idet den nuværende
bagside har false til skydenumre.
Præsterækketavler bestående af tre små, ens, bag på altertavlen sømmede
kobberplader (8 × 13,5 cm) med graveret skriveskrift.
†Præstemalerier. Ifølge Meldals krønike nedtoges og skænkedes o. 1805 »til
Martin Egbergs datter, provstinde Villeius, en del portrætter i legemsstørrelse
af de ældre præstefamilier, der hang i kirken, men af ælde og fugtighed var
meget beskadigede. Ikkun det bedst vedligeholdte af hine malerier, forestil
lende provst Petrus Conradi med hustru og 6 børn, malet 29. september 1657
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i provstens 60. år, hvis symbolum »Sursum Corda« (»hjerterne opad«) er anbragt
herpå, forblev i kirken og opstilledes over den inderste kirkedør«.
Lysekroner. Tre meget store af støbejern, skænket 1902 (kronik), til petro
leum, (nu med elektrisk lys) hænger i søndre sideskib, to nyere af malm (Ejbye, Odense) anskaffedes 1922 og ophængtes i det »gamle« skib.
Sejerværker. 1) Ifølge støbejernsplade med reliefbogstaver på urhuset:
»Skjaenket til Lysabild Kirke d. 1. Oktober 1909 af P. Svensens Enke i Sarup«; urskiver i syd, nord og vest. 2) Fra sidste halvdel af 1600’rne41, med volutbøjler i jernrammeværkets hjørner (kun to bevaret), står i rusten tilstand i
klokkestokværket. 1728 gjorde Jørgen snedker i Lysabild huset til lodderne,
men først 1731 blev værket indkapslet i et urhus til beskyttelse mod støv og
snavs5. 1782 var der ingen ydre viser eller skive til »slaguret«30, der 1785 flytte
des op på det øvre loft og forsynedes med skive og viser3.
Klokker. 1) 1623. »Anno Domini 1623 pastore Petro Conrado senioris Petri
filio symb. sursum corda. M. M. W. F. [Magister Michel West/al (Rostock)]«42,
(»i Herrens år 1623 da Peder Conrad, søn af den ældre Peder — valgsprog:
hjerterne opad — var præst, mester M.W.«). Tvm. 104 cm. Afleveret til krigsbrug
1917, kom kun til Hamborg, hvorfra den senere blev givet tilbage til kirken.
Om denne klokke skriver præsteindb. 1755, at den havde en meget slet lyd,
og tilføjer: »... der fortælles, at Støberen mærckede, da Metallet skulde løbe,
at der var ikke nock til Formen at fylde, og derfor løb hand ind i Præstens
Huus og tog Jerngryder, Kobbertøj og Tinn og kastede det i Smeltningen.«
2)
1706, støbt af Conrad Kleimann. »Benedictione Salvatoris patri Jesu
Christi ejusqve gratia regnante Friderico qvarto campana haec renovata est et
fusa fusura sonum ad congregandas conciones et preces sacras sumptibus
coetus Lysabellensis anno MDCCVI — Conrad Kleiman aus Lübeck me fudit.
Soli Deo gloria«; meningen med den lidt uheldigt affattede indskrift synes at
være: »Ved vor frelser og fader, Jesu Kristi velsignelse og ved hans nåde er
denne klokke under Fr. IV.s regering blevet fornyet — og har ved omstøbning
fået sin klang til at samle menigheden til hellige bønner — på Lysabild menig
heds bekostning år 1706. C. K. fra Lübeck støbte mig. Gud alene æren«. Sym
metrisk ordnede blade, blomster m. m. som frise og akantusbladrække på slag
ringen. På legemet desuden Frederik IV.s kronede monogram. Tvm. 135 cm.
— 1623 blev begge †klokker omstøbt af Hans Jepsen, da de var sønder og al
deles ubrugelige15. — 160943, 161744 og 162345 lånte kirken penge af Tandslet,
Ketting og Nordborg kirker til klokkestøbning.
†Klokke, overladt Asserballe, se p. 2451.
Korklokke, se p. 2415.
Klokkestol 1646, af eg, til to klokker, overligger båret af lodrette stolper med
dobbelte skråstivere, midtstolpens yderste skråbånd tilhugget som trappe. I
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overliggeren fordybede versaler: »Anno
1646 den 18. avg. Johannes Johannis
Flensbvrgensis
Holsati«.
Ny
ophæng
ning. Tre gamle vuggebomme er bevaret
i klokkestokværket46.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) O. 1833. »Martin Reenberg Meldal, fød i Atzerb. d. 26. Febr.
1794, Pr. i Lysabel d. 2. Dec. 1821,
gift d. 19. Iunii 1822, død d. 18. Nov.
[1833]47. Lysgrå kalksten, 178 × 110 cm,
med reliefversaler i forsænkede retkantfelter, der har kvartrosetter i hjørnerne;
i et nedre felt med »frisefylding« minde
ord med fordybet kursiv. Rejst (1925) i
tårnrummet.
2) O. 1840. »Iørgen Andersen, født 1.
E. M. 1959
September 1775, død den 16. Marts 1840,
Fig. 13. Lysabild. Korbuekrucifiks (p. 2416).
Forpagter paa Gunstrup i 20 og paa
Kecknisgaard i 6 Aar«. Mindevers. Hvidgrå kalksten, 163 × 100 cm, med grav
skrift (reliefskriveskrift) og mindevers (fordybet skriveskrift). Op ad kirkegårdsdiget mod vest.
3) O. 1880. Claus Fr. V. Bendz, sognepræst, f. 1813, d. 1880. Omtrent som
nr. 1 og ved siden af denne.
†Begravelser. Ifølge Meldals sognekrønike ligger alle sognepræster indtil 1780
begravet i koret og alle degne indtil 1802 i tårnet. 1731 blev amtsskriver Pe
tersens lig nedsat i præsternes begravelse, hvor hans hustru tidligere var ned
sat5. 1684/86 betalte Hans foged på Kegnæsgård for en begravelse i †våben
hus15.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1864. Niels Peter Iensen af Hjørring amt og
Hans Andersen af Præstø amt, døde på »Lazarethet i Lysabild« 14. og 15. marts
1864. Sat af Lysabild sogns beboere. Marmorplade i granit, kronet af marmor
kors. Sydvest for tårnet48.
2) 1922. For 66 faldne i krigen 1914—18. I kirkegårdens sydøsthjørne49.
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LA. Åbenrå. Lysabild præstearkiv: Bd 4. 1620—1876. Forskellige korrespondancesager.
1683—1870. Sager vedr. kirkebygningen. — Ca 1. 1786—1816. Kirkeregnskaber. — D.
1869—94.
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og
kirkekollegium.
—
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nr. 113. 1719—1851. Lysabbel, Kirchensachen. — 114. 1837—44. Lysabbel, Kirchhof.
—
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Lysabild
kirkeregnskabsbog.
—
1745—
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de enkelte sogne. 1649—1864. Ketting, Lysabild og Nordborg. — Fyns bispearkiv: 1587—
1691.
Lysabild
kirkeregnskabsbog.
—
Sønderborg
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Sager til
Sønderborg-Nordborg amters journal XVI (kirkesager). 1869. Lysabbler Kirchenbau m.m. — RA. Mini
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regnskabsbøger for Als og Ærø stift 1692—1860. Lysabild Kirkis Protocol 1691—1860.
—
Ærø–Als stift. 1847—59. Kirkeregnskaber for Lysabild–Notmark. — Rtk. Revid. rgsk.
Kirkeregnskaber:
1662—74.
Nyborg
provstis
kirkeregnskaber.
—
Kgl.
Bibl.:
Præsteindberetning til Thurah 1755. — Pastor Knudsens Saml., i Ny kgl. saml. 2683, 4:0. Bd.
XVI. Forsøg til en med topografiske bemærkninger forsynet krønike for Lysabbel sogn,
begyndt 1832 af M. R. Meldal. [Heri ældre optegnelser, fra beg. af 17. årh., afskrevne
efter sognepræst Westi Eegbergs [1729—78] notater]. — Ved embedet: Håndskrevet kopi
af Meldals »Forsøg . . . « etc., se ovfr. — Gemeinde-Chronik der Kirchengemeinde Lysab
bel.
—
Kirkeklokkecirkulære
1918
(NM).
—
Museumsindberetninger
af
S.
A.
ClaudiHansen 1910, J. Raben 1925 (kalkmalerifund i våbenhus, med skitse), P. Kr. Andersen
1944 (inventar), Egmont Lind 1949, 1952 f. (undersøgelse af kalkmalerier). — Under
søgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Knud J. Krogh 1959.
Personalhistoriske Uddrag af M. R. Meldals »Krønike
Rørdam, i Personalhist. Tidsskr. II, 1881, p. 10—39. —
Lysabild Kirke og Minder fra Sognet, i Fra Als og
hefte, p. 6 ff. — Samme, i Den nordslesvigske Kirke II, 401 ff.
1

for Lysabbel Sogn« ved H. F.
Haupt II, 4o7 ff. — J. Raben:
Sundeved, Sønderborg 1943, XXI.

Præsteindb. til Thurah 1755. 2 P. Kierkegaards oversættelse 1881, p. 278 f. (II,
13); jfr. Annales Episcoporum Slesvicensium ... a Johanne Adolpho Cypraeo, Slesuicensi. Køln 1634, samt [pastor, dr.] Jensen: Ueber Wallfahrten, i Schleswig-Holsteini
scher Volkskalender für 1847, Altona. 3 Meldals »Forsøg ...« etc. 4 Raben p. 6 ff. re
fererer en række sagn; når det p. 9 siges, at kirken har hørt under Slesvig stift, er det at
drage en for vidtgående slutning af, at kapitlet besad jordegods i sognet. I 1400-tallet
hedder det da også positivt, at sognet lå under Odense (SRD VII, 383). Derimod er der
grund til at opfatte denne godsbesiddelse, såvelsom Valdemar Atterdags erhvervelse af Keg
næs 1373 (der dengang hørte til sognet; De ældste danske Archivregistraturer I, 1854, p. 1)
5
som
vidnesbyrd
om
den
betydning,
sognet
havde.
Fyns
stiftsøvrighed:
1708—41.
Alsø kirkers regnskaber. Lysabild kirkes rgsk. 6 Rørdam p. 12 f.; sml. Personalhist.
Tidsskrift 2. rk. II, 293 og RA. Fynske reg. 1660—70 fol. 112 nr. 20. 7 De augusten
borgske godser, aflev. fra Kiel, C IV: nr. 88. 1670—1846. Das herzogl. Patronatsrecht.
8 Raben p. 32. 9 Jfr. Raben p. 6 ff. og Danske Sagn III, 1931, p. 54 og 56. 10 SJy
Aarb. 1942, p. 195. 11 Jfr. skrivelse af 29. juni 1843 fra danske kancelli til det slesv.holst.-lauenb. kancelli (RA. Tyske kancelli. I. A. S. H. L. Kanc. D. 166. Als og Ærø
bispedømme. Sager vedr. de enkelte sognekald på Als. 1740—ca. 1848. Lysabild). 12 De
augustenborgske godser etc. nr. 114. 1837—44. Lysabbel, Kirchhof. 13 Det må næv-
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nes, at der i forbindelse hermed langs indersiden af kirkegårdsmuren blev gravet en
drængrøft, der var ca. 2 m dyb og af en tilsvarende bredde foroven, mens bredden på
bunden kun var ca. 0,6 m. 14 Lysabild præstearkiv: D. 1869—94. Forhandlingsproto
15
16
kol
etc.
Fyns
bispearkiv:
1587—1691.
Lysabild
kirkeregnskabsbog.
Augusten
17
borg
kirkeinspektorat:
1691—1741.
Lysabild
kirkeregnskabsbog.
Sønderborg
amtsarkiv: Sager etc. 1869. Lysabbler Kirchenbau m.m. 18 RA. Tyske kancelli. I. A. A.:
(—1670). 98 II. 1567—91, 1609. Akter vedr. forhandlinger med enkedronning Dorothea
og Hans d. Y. om den gejstl. jurisdiktion på Als og Ærø. 19 1720 nævnes renden mel
lem de to tage (note 5). 20 Nævnt i kalkmaleriindberetn. 1953, men det er ikke muligt
at skimte nogen tilmuring i murens østside. 21 Nævnt i kalkmaleriindberetn. 1953.
22 Als sønder herreds provstearkiv: 1671—1879. Kirkelige sager ang. de enkelte sogne.
23
Augustenborg
kirkeinspektorat:
1855—80.
Kirkebygningerne,
kirkeinventaret
og
kirkegårdene. 24 Augustenborg kirkeinspektorat: 1745—1802. Kirkergsk. og -bilag.
25 Augustenborg kirkeinspektorat: 1747—1885. Kirkergsk. og kirkeregnskabssager.
26
LA. Åbenrå. Fyns bispearkiv: 1587—1785. Alsø hrdr.s breve. 27 VII, 434. 28 Meldals
sognekrønike nævner, at der på det Baselske kirkemøde blev tiltænkt domkirken i Sles
vig et nyt spir svarende til Lysabild eller Kotzenbüll (Kr. Eidersted). 29 Ifølge sogne
krøniken er højdeforskellen kun ca. fem alen. 30 De augustenborgske godser etc. nr.
31
113.
1719—1851.
Lysabbel,
Kirchensachen.
Lysabild
præstearkiv:
H
14.
1806.
32
Stolestaderegister.
LA.
Åbenrå.
Fyns
bispearkiv:
1718—38.
Synsforretninger
over
kirker m.m. på Alsø. 33 Aflev. fra Kiel C III 6 (Als bispedømmes visitatorialsager)
34
35
nr.
561.
Håndværkerkvitteringer
for
arbejdet
med
altertavlen
(note
24).
I
pastor Meldals optegnelser (note 3) betegnet som en vellykket kopi efter altermaleriet
(der tilskrives Rubens) i Kalmar domkirke. Ifølge »Sveriges kyrkor« II, 323 anses ma
leriet her (spejlvendt i forhold til Lysabild) for at være et værk af hofmaleren David
von Krafft (1665—1724). Formentlig går de to malerier tilbage på samme forlæg. 36 Jfr.
Rørdam p. 30. 37 Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1879—1919. Sager etc. 38 SJyAarb. 1942 p. 170, efter »Knudsen« , måske den kapellan Chr. K., der ifølge en påskrift
på titelbladet har revideret afskriften af Meldals sognekrønike, i kirkens eje. 39 RA.
Min. f. Kirke- og Undervisningsvæsenet. I. Dept. 1848 ff. Kirkesager etc. Lysabild Kirkis Protocol 1691—1860. 40 Arends p. 37. 41 Tidligst omtalt 1691 (note 16). 42 Jfr.
klokkerne i Horslunde, nr. †3 fra 1619 (Maribo amt p. 559) og Vordingborg Vor Frue,
fra 1617 (Præstø amt p. 187). 43 LA. Åbenrå. Augustenborg kirkeinspektorat: Kirke
44
regnskabsbog
for
Tandslet
1550—1691.
Ketting
præstearkiv:
Ca
1.
1551—1673.
Kirkeregnskabsbog. 45 Nordborg præstearkiv: Ca 1. 1587—1733. Kirkeregnskabsbog.
46 Soldaternavne fra treårskrigen indskåret i bjælke under klokkerne, se Raben p. 19.
47
Jfr. Raben p. 30. 48 Krigergrave p. 137. 49 Raben p. 36 ff. 50 Det tredie cif
fer er usikkert; en lidt ujævn streg ved dets fod kan muligvis tages for det nederste
af et 2-tal; men dateringen til 1678 synes bedst stemmende med fadets ornamentik.

Fig. 1. Tandslet. Ydre, set fra sydøst.

E. M. 1958

TANDSLET KIRKE
ALS S Ø N D E R - H E R R E D
m kirkens forhold i middelalderen er intet oplyst. Efter reformationen har den ligget
under landsherren1, dog synes hertugen af Sønderborg i et enkelt tilfælde at have
udøvet forslagsret2. 1754 overdroges den hertugen af Augustenborg3. 1848/52 overtoges
den af den danske stat.
Et Vor Frue alter er nævnt 1605 i forbindelse med de alsiske præsters klage over
hertug Hans d. Yngre4. Sammesteds er omtalt noget »Annex-Korn af St. Hans Jord«,
som en bonde i Sarup brugte, og som vel har været tillagt et vikarie5.
Under svenskekrigen var sognet og kirken udsat for plyndringer6, jfr. †Linkalk, p. 2432.
Ifølge et vandresagn 7 skulde kirken være bygget ved gården Elholm på en mark, som
endnu kaldes Kirkeblok, men hvad der opførtes om dagen, nedreves om natten, indtil
man byggede den på det sted, hvor den nu står. Ifølge en variation af sagnet lod den
fromme Henning Linthe på Elholm kirken opføre som takoffer for helbredelse efter en
langvarig sygdom; en hvid hest nedrev om natten det opførte og slæbte materialet et
andet sted hen, hvor Linthe så lod kirken opføre. Da kirkens klokker ringede første gang,
travede en hvid hest ind i borggården på Elholm, og samtidig lukkede Henning Linthe
sine øjne. Han var den første, som blev begravet i kirken.

O

Kirken, der er placeret vestligt i by og sogn, ligger ved randen af en banke
med jævnt fald mod øst og syd; kirkegården hegnes af kampestensdiger, som
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Fig. 2. Tandslet. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1938 (suppleret af El. M. 1960).

sine steder er helt jorddækkede indvendig. Der er indgange i nordøst og sydøst,
den sidste med køreport flankeret af fodgængerlåger; de hvidtede, teglhængte
piller er moderne ligesom jerngitterfløjene. Tidligere var der indgange fra alle
verdenshjørner; den overdækkede sydport er bl.a. nævnt 15894 og 16858, da
den i en storm faldt omkuld og gik i stykker, den vestre låge 17149, den nordre
port 1767 og den østre port 179410.
Et fritliggende klokkehus (fig. 1) af egetræ er placeret på toppen af en fredet
gravhøj østligt på kirkegården, umiddelbart nord for indgangen i sydøst. Højen
er reguleret med kampestenssætninger ved foden og i halv højde (omtalt 188211).
Klokkehuset, der er nævnt første gang 15894, er middelalderligt og meget vel
bevaret, selv om der i tidens løb er sket visse tilføjelser og ændringer. Bygnin
gen12 (fig. 3) er med sine otte højstolper omkring en lav konge og sine svejede krydsbånd på væggenes inderside stærkt beslægtet med Kliplev (Åbenrå
amt p. 1965). Som denne har Tandslet haft åbent klokkekammer med indtap
pede dækbrædder øverst mellem højstolperne, men nu er dækbrædderne for
svundne og bræddebeklædningen ført til taget. Fodtømmeret er fornyet, bl.a.
efter et syn 173713, og det lader sig ikke afgøre med sikkerhed, om højstolperne
også her har stået direkte på syldstenene, men der ligger i hvert fald ekstra
store sten under hver stolpe. Vægbeklædningen består nu af eet lag brædder med
lille mellemrum, men tidligere var mellemrummene dækket af lister (omtalt
17279). Endnu 191014 var taget dækket med vandrette brædder, og da der
aldrig er omtalt spån i forbindelse med tagets istandsættelse, heller ikke ved
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omtækningen med egebrædder 15894, har der muligvis aldrig været spån på
bygningen. Taget er nu tækket med valsede, til dels rustne zinkplader.
Kirken består af romansk apsis, kor og skib, hvortil der i sengotisk tid er
føjet et sakristi i nord, et våbenhus i syd og en (senere ombygget) tagrytter
over koret. Fritstående klokkehus. Et benhus i øst er nedrevet. Orienteringen
har afvigelse til syd.
Den romanske bygning, antagelig opført i første halvdel af 1200’rne, er af
munkesten i munkeskifte (26—27 × 12—13 × 9—10 cm, 10 skifter = 114 cm) og rå
kamp; sidstnævnte materiale er benyttet i den nedre halvdel af murene i apsis,
kor og den store, østre del af skibet. I koret er munkestenene gullige, i skibet
røde. I apsiden, bl.a. 1685 kaldet »Carnapped« bag på kirkens hus8, ses rester
af en ret høj sokkel med afrundet overkant. På korets østgavl (syd for apsiden),
på korets nordmur og et stykke af skibets sydmur (bag våbenhustaget) er der
nær murkronen bevaret stumper af et savskifte. Apsidens østvindue er blevet
dækket af en støttepille i middelalderen, og i samme periode blev korets nord
vindue blændet udvendig ved sakristiets opførelse; vestkarmen af det tilsva
rende sydvindue, der også var tilmuret før 1501 (sml. kalkmalerier p. 2428),
er bevaret vest for det nuværende vindue. Skibets vestligste nordvindue er
endnu i brug (indv. mål 130 × 86 cm), men forhugget i lysningen, hvor det har
et blybundet 1700-tals vindue med vindjern. I sydsiden skimtes to vinduer, eet
over for det nordre og eet mellem de to store vinduer. Begge døre, hvoraf den
søndre er i brug, er bevaret; de er falsede, med rundbuede stik udvendig og i
lysningen samt en næsten vandret indre afdækning. Det yderste stik i syddøren
er muret af to rulskifter adskilt af et løberskifte; selve lysningen er i nyere tid
ændret af hensyn til pulpituret og forsynet med en spidsbue.
Indre. Apsiden, hvis sammenstød med koret er stærkt forhugget, dækkes af
en bindermuret helstenshvælving med vederlaget markeret af et tilbagespring.
Et lignende, på fem cm, findes i korets langmure i højde med nordvinduets sål,
og her ender kampestensmurværket. Korbuen, helt af munkesten, er rund, med
overgribende helstensstik og retkantede, to skifter høje kragbånd, der blev
rekonstrueret 1940. Sydsiden, som har været stærkt forhugget i forbindelse
med prædikestolsopgangen, er retableret på samme tid. — Begge de østre tag
gavle af munkesten og med oprindelige gennemgange er bevarede; triumfgav
lens åbning er stor og fladbuet, med overgribende stik, korgavlens femsidet,
idet vangerne i cirka halv højde har et knæk mod midten.
Tilføjelser og ændringer. Korhvælvingen, der har kalkmalede dekorationer fra
1501 (p. 2428) er næppe stort ældre. Den hviler på kraftige, falsede (forhuggede)
hjørnepiller og retkantede kvartstens ribber, der mødes om en rund slutsten;
trækhuller i alle svikler. Samtidig med eller muligvis lidt ældre er to store, flad
buede vinduer i sydsiden af kor og skib, det første delvis dækket af den spidse
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Fig. 3. Tandslet. Klokkehus. Plan, nordvæg og snit langs kongen, set mod nord. 1:100.
Målt af El. M. 1959.

skjoldbue; begge vinduer har haft dobbeltfals, men det inderste led er bort
hugget i siderne.
Fra 1400’rne er sikkert også det lille halvtags-sakristi vestligt på korets nord
side. Det er opført af rå kamp og munkesten, og dets indre dækkes af en til
korets svarende hvælving, hvis fødselslinier er markeret af et udkraget løber
skifte. I østmuren lindes en piscina til udtømning af det »hellige« vaskevand,
overdækket med aftrappede fladbuer, der har fald mod murens yderside; der
ses intet afløb. — Sakristiet er identisk med det »forfaldne Kapel«, som blev
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istandsat 167315, og det fremgår klart, at bygningen i alt fald langt ned i 1700’rne
var udstyret med stole og inddraget i kirkerummet16. 1725 ff. blev der hugget
en åbning (den nu tilmurede niche vest for døren) i muren mellem kor og kapel,
»såsom derfra ej var nogen indsigt i kirken«, og som følge heraf måtte stolene
ændres, og en ny, mindre dør indsættes, da den gamle jernbundne »faldt for
stor, grov og plump«9. 1881 blev både denne dør og yderdøren i øst udvidet11.
Våbenhuset foran skibets syddør må stamme fra 1500’rne, og hvis taggavlen
med savskifte og tre spidsbuede højblændinger er oprindelig, kan bygningen
formentlig på grund af gavlens renæssanceskifte henføres til århundredets
senere del. De forholdsvis spinkle mure er af munkesten på kampestenssyld;
flankemurene har gesims af et udkraget skifte, og døren er falset og fladbuet.
Gavlens toptinde er fjernet 1940. Det indre har bjælkeloft og i østre halvdel en
muret bænk; de tre vinduer er nyere.
Korets tagrytter med den firkantede lanterne og det slanke, ottesidede spir
er sikkert opført 1766, samtidig med tagværkernes omsætning (ndf.); års
tallet samt initialerne HML (for hovedentreprenøren H. C. Møller?) er ind
skåret i en stolpe. Spiret fik 1876 sin spånbeklædning17 udskiftet med skifer11.
Mindst to †tagryttere har tidligere haft plads samme sted: 1) nedblæst senest
1625, da kirkens indkomster er brugt på 2) »den ny Kircke Spir at igen opsette«8.
Sidstnævnte, 1737 kaldet tårnet13, blev samme år hovedistandsat18.
Et †benhus med tegltag nævnes mellem 16858 og 17269. Det lå op mod den
østre gavl (apsiden?)19, og blev stærkt repareret 16969.
Tagværker. De nuværende tagværker stammer fra 176618, da der under
hovedentreprenør H. C. Møllers ledelse gennemførtes en omfattende istandsæt
telse med udskiftning af bjælker og ombinding af tagværket. Årstallet samt
initialerne HML er indskåret i en konge og en søndre spærstiver (sml. tag
rytter). Næsten alle spær over skibet er af savskåret eg og langt ældre, forment
lig stammende fra det ældste tagværk; hvert spærfag har haft eet hanebånd,
to indtappede, ufornaglede skråstivere og to kortere, lige spærstivere.
Den hvidtede bygning har tjæret sokkel og tegltage, spiret dog skifer; ap
siden var 1681 tækket med spån, mens resten stod med munketagsten8, der på
kor og skib blev delvis udskiftet med »platte steen« 171819. Større istandsæt
telser er gennemført 1581 f., 16818, 1765 f.18 og 186220; fra den sidste stammer
antagelig den nuværende form på flere af skibets store vinduer samt de flad
buede trækarme. Vestgavlen, der allerede 15894 var genstand for en omfattende
reparation, er sidst hovedistandsat og skalmuret 190621. Gulvene er af træ i
stolestaderne, ellers af gule og grå fliser. Skibets bjælkeloft, der, siden 1940,
står med nye, lysgrå brædder og gullige bjælker, fik 177322 lys perlefarve
på brædder og dunkelblå på bjælker, en bemaling, som formentlig 186220 af
løstes af en lys farve med skablonmønstre på bjælkeundersider og lister.
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Fig. 4. Tandslet. Ydre, set fra nordøst.

Et solur af sten, på våbenhusets taggavl, blev anskaffet 1801 og belagt med
ægte guld10.
Vindfløje. 1) På tagrytteren, af form som en hane. 2) På klokkehuset, udstan

set fane, muligvis den der er omtalt 177710.
KALKMALERIER
Ved kirkens restaurering 1940 f.23 fandtes i apsis, kor og skib kalkmalerier
fra fem-seks forskellige perioder. Bevaringstilstanden var ret vekslende, og
dette i forbindelse med visse uheldige restaureringsforhold gør, at det, der
nu ses, må tolkes med varsomhed. En del overkalkedes atter.
Formentlig fra romansk tid stammer nogle indvielseskors indridset i pudsen:
eet på hver side af apsisvinduet, røde i afbleget blå cirkel, eet på korets nord
væg samt to under korbuen (jfr. fig. 9) med farverne hvidt, sortgråt og teglstensrødt. Endvidere findes på skibets nordvæg et rødt Georgskors.
Noget yngre er rimeligvis to skråtstillede våbenskjolde med usikre konturer,
begge anbragt på skibets nordvæg: det ene, omtrent over den tilmurede norddør, har som skjoldmærke tre spydspidser på rød bund24, samt en rest af det
hjørnestillede hjelmtegn, det andet to drikke- eller jagthorn.
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Fig. 5. Tandslet. Kalkmalerier 1501, på triumfmurens østside (p. 2428).

Årstallet »1480« er malet på triumfvæggens søndre del, over prædikestolen:
herunder ses dels de sparsomme rester af en kursivindskrift: ».. her mag...
grim. talf . . « , dels fire skjolde (jfr. fig. 8), fra o. 150025 og muligvis hørende til
den nedenfor omtalte bemaling fra 1501. Våbenmærkerne er: 1) en flakt ørn
med en stjerne som hoved, for Markvard Lund til Tandsgård, købt 1494, 2) tre
drikke- eller jagthorn, mønje på gul bund, 3) mærket forsvundet og 4) en sprin
gende hund, men rekonstrueret på et så løst grundlag, at intet bestemt kan
siges om dyrets art.
Fra 1501 stammer en dekoration (sml. fig. 9), som har smykket apsiden,
korets vægge og hvælv, korbuen, samt skibets vægge; heraf er et stykke frem
draget over syddøren omfattende et skriftbånd, hvorpå læses årstallet, med minuskler: »anno domini millesimo quingentesimo primo« (»i Herrens år 1501«).
Denne udmaling står ved sit rankeværk, i dodenkop og grønt, kolbeblomsterne
i korhvælvets nord-26, syd- og vestkappe samt den traditionelle dommedagsfremstilling (jfr. fig. 7) i østkappen, i nøje sammenhæng med malerier i flere af
amtets kirker, hvoriblandt Nordborg (p. 2180), Dybbøl (p. 2211) og Sottrup
(p. 2232). Det for værkstedet så yndede dommedagsmotiv fandtes her velbevaret,
hvad angår skikkelsernes hovedtræk, mens detaljer som ansigtstræk og jord
klode er helt nymalet, til dels fejlagtigt (jordkloden firdelt!). En lille trold med
en plukket kolbeblomst (fig. 5) lod sig afdække uden vanskelighed på kor
buens østside. Derimod overkalkedes et våbenskjold på triumfvæggens vest
side, muligvis svarende til det føromtalte med hornene på skibets nordvæg.
Sidstnævnte sted er afdækket et brudstykke af en korsnedtagelsesscene (fig.
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Fig. 6—7. Tandslet. Kalkmalerier 1501. 6, Detalje af korsnedtagelse, på skibets nordvæg. 7, Detalje
af dommedagsfremstilling, i korets østhvælv (p. 2428).

6), der antagelig har været led i en passionsfrise i to rækker i lighed med den
forsvundne i Hørup (p. 2363); af de øvrige scener kunde skelnes den bundne
Kristus, muligvis fra hudstrygningsscenen, korsfæstelsen (?) samt på triumf
væggens vestside mod nord en englefigur.
Fra 1600’rne findes på korets sydvæg et grenfelt i gult med brune konturer,
hvori med fraktur: »Ps. CL. Alt det som haar aande loffue / Herren. Halleluia. / Ps.
C I I I . / Min Siel Loffue Herren«; til denne indskrift hørte formentlig det overkalkede: »Anno 16?7« på nordvinduets tilmuring. I et tilsvarende grenfelt vest
ligt på skibets sydvæg (ved restaureringen nymalet og hævet 54 cm) står: »Syr
Vii [d. e. Jesu Sirach kap. 7] / Huad du giør, da bettenck Enden, / Døden,
Dommen, himmelens giede / helffuedis piine / Saa giør du aldrig ilde«.
Apsidens væg, der 1863 var forsynet med et rødt †draperi, blev efter en syns
forretning dette år17 malet med rød oliefarve, som også dækkede hele hvælvin
gen indtil 1940.
INVENTAR
Kirken er nu uden middelalderligt inventar, men den gotiske fløjaltertavles figurer og
den sengotiske korbuekrucifiksgruppe findes i museet på Sønderborg slot; den fantasi
fulde prædikestol fra 1576 og altertavlen fra 1772 er de eneste ældre inventarstykker.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Tavlen, med et maleri fra 1798 af Jes Jessen, var oprindelig stafferet med den blå farve,
som Nordborg-maleren Jonas Herdahl prægede hele kirkerummet med 177322, kun sup
pleret med lys perlefarve i loftet og blå-hvide marmoreringer på inventarets fyldinger. En
mindre istandsættelse af inventaret foretoges 1940-41 af P. Kr. Andersen.

Alterbord, muret, kun den pudsede, 157 cm brede og 125 cm høje bagside
synlig, resten dækket af panel fra 1940.
†Alterklæder. 1697 anskaffedes et klæde af syv alen »fiolet trip [uldfløjl med
linnet rending] med 6 alen broget spitzer«9; 1789 leverede skrædder Salomon
Reinsch et alterklæde, vist af rødt klæde, og beslog samtidig alteret med
»Rothlein«10.
Altertavle med malet årstal 1772, ifølge akkord dateret Augustenborg 3.
april18, udført af snedker Hans Petersen for 24 rdl.10. Tavlen består af et rekt
angulært storstykke flankeret af korintiske halvsøjler med foranstillede, frie
søjler af samme orden under gesimsfremspring. Ret højt postamentparti, ud
savede vinger samt brudt og svungent topstykke, hvorpå øje i trekant på bag
grund af skyer og stråler. I storfeltet maleri på lærred, bønnen i Gethsemane
(efter Corregio), signeret: »Ies Iessen pinxit Apenradensis 17 8/3 98«. Stafferin
gen, der rensedes og udbedredes 1940 f., stammer i hovedsagen fra 186227, op
frisket 1882 af maler Matthiesen, Kettingskov11, marmorering, hvide søjler og
på vingerne raffaeliske engle i renæssancebøjler på rød baggrund samt forgyldte
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detaljer. I postamentet fraktur: »Fader! Ikke min, men din Villie skee«. Af den
oprindelige staffering, foretaget af Nordborg-maleren Jonas Herdahl for 8 rdl.18,
fremkaldtes 1940 en gylden skriveskrift på lysblå bund, i smalfeltet under
maleriet: »Anna Lassen, nata (»født«) Clausen D. D. 1772«. — I forbindelse
med restaureringen 1862 planlagdes altertavlen rykket frem og befæstet17.
*2) Fra kirkens gotiske †fløjaltertavle28, fra begyndelsen af 1400’rne, er bevaret
12 figurer hørende til en stor værkstedsgruppe, der også kan følges syd for
grænsen. Skønt alterskabene er forsvundne, tør man antage, at tavlen har haft
samme form som den rekonstruerede i Oksbøl (Als nr. hrd.), en langstrakt, lav.
tavle, i hvis midtskab der har været en hovedgruppe, hvoraf er bevaret en
siddende Kristusfigur (fig. 1 0 b ) ; de blottede ben leder tanken hen på en frem
stilling af Kristus som smertensmand, mens andre træk peger mod en treenighedsgruppe som i den beslægtede tavle i Risum (Kr. Südtondern)29. Hoved
gruppen har været flankeret af to tilbedende engle (fig. 10 a) som f.eks. i Felsted
(Åbenrå amt p. 1878) og til hver side to apostle. I fløjskabene har da stået fire
og fire apostle.
Største parten af de 57—60 cm høje, storhovedede og ret ensartet draperede
154*
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figurer har mistet hænderne og dermed deres attributter (tre tillige hovedet),
således at kun følgende kan identificeres: foruden den føromtalte Kristusfigur
og engel apostlene Jakob maior (fig. 10 d) og Johannes (nu uden hoved), med
venstre hånd holdende om kalkens fod. De øvrige apostelfigurer har alle ret
ensartede ansigtstræk og hår, dog skiller en enkelt30 (sikkert Paulus, fig. 10 c)
sig ud ved sit mere velproportionerede hoved, med pandelok og kort, udbøl
gende sidehår. Foldekastet er typisk for slutfasen af »den vege stil«, jfr. i øvrigt
under Oksbøl.
Ingen farver lindes nu på den sparsomt bevarede kridtgrund. Om tavlens
tidligere stafferinger oplyser regnskaberne, at den 1697 maledes efter akkord,
og at der 1725 købtes »blivit« [blyhvidt] og guld, antagelig til en mindre repa
ration, og tre år efter maledes den »ziirligt«9. 1773 »oppudsede« maler Jonas
Herdahl det gamle alter med alle slags diverse kulører22. 1838 lå figurerne på
loftet, allerede da »til dels ufuldstændige«31, og herfra blev de af R. Haupt red
det til Flensborg. 1922 alleveredes de af Flensborg bymuseum til museet på
Sønderborg slot (nr. II, 4142 ff.).
Altersølv. Kalk skænket 1665 af hertuginde Anna til Slesvig-Holsten9, efter
at den tidligere †tinkalk var røvet i krig (kronik). Den består af en sekstunget
fod på tilsvarende fodplade og med glat standkant; på en af fodtungerne et
pånittet, støbt krucifiks, og på den modstående fodtunge graveret det kronede
hertugvåben mellem 16—65 og over »A. H. Z. S. H.« (»Anna Herzogin zu
Schleswig-Holstein«). Af det sekskantede skaft med øvre og nedre profilringe
er det nedre skaftled forsvundet; spidsoval, midtdelt foldeværksknop samt
nyere, stort bæger med tud, ved mundingsranden stemplet med Sønderborgs
bymærke (Bøje 2727) og to gange mestermærket I I I , for Jürgen Joachim
Jürgensen (etableret 1807, d. 1837, Bøje 2750). 19,8 cm høj. Disk, muligvis den
der 1665 skænkedes af hertuginde Anna9; glat og flad, 14,7 cm i tvm., med
nyere Georgskors på skraveret bund. Forgyldt. Under bunden kontureret, seksbladet roset. Oblatæske, o. 1900. Alterkander. 1) Nævnt i inventariet 186017, af
københavnsk porcelæn, sort med guldkors. 2) 1945.
Sygesæt. 1) Moderne, af plet. 2) I inventariet 16939 omtalt som skænket af
pastor Samuel Steenløs [sognepræst fra 1664] i stedet for den †tinkalk og -disk
fra 1664, som brugtes ved de syges kommunion15. Over den ret brede fodplade har
foden et kraftigt rundled, der går lige over i det omlavede, cylinderformede
skaft, nu uden knop; halvcirkulært bæger, med rille langs mundingskanten.
Fodpladen, fodens overgang til skaftet samt bægerets indvendige side forgyldt;
8,1 cm høj. Disk, rimeligvis samtidig med kalken, 6,6 cm i tvm., glat, bunden
forgyldt, på randen graveret »IHS« under lille kors. Sættet er nu ude af brug.
Alterstager. 1) Sengotiske, med cylinderskaft, hvis led brydes af to og to hul
stave på hver side af den flade, midtdelte knop. Ret flad fod- og lyseskål, den
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Fig. 10 a—e. Tandslet. *Figurer fra † altertavle. a, engel; b, Kristus som smertensmand; c-e, 3 apostle.
I museet på Sønderborg slot (p. 2431).

førstnævnte hvilende på tre siddende løver, der drejer hovedet til siden. Jernlysepig mellem to bøjler endende i spidsblad. 45—46 cm høje32. 2) Skænket 1914
af Peter Schmidt, trearmede. 3) Skænket af sognepræst R. J. Nielsen, d.
194033.
†Messehageler. 159634 overtoges Ketting kirkes gamle hagel for 10 dl. 17009
forsynedes messehagelen med et »wircket« [formodentlig broderet] sølvkrucifiks,
»gjort og købt i Hamborg« for 11 rdl. Hagelen opbevaredes 1719 i en aflåset stol
i koret9.
Alterskranke måske fra 186217, ændret 1940, med spinkle træbalustre; oval,
sluttende til begge sider af alterbordet. Grå, med lidt rødt. 1797 leveredes to
jernstænger til †tralværket om alteret10. Regnskaberne 1721 omtaler »maatter
i koret, for kommunikanterne at sidde paa ved alteret«9; endnu 1795 anskaffe
des en måtte foran alteret10.
Døbefont bestående af en kumme, rimeligvis tildannet efter dåbsfadet (nr. 2
ndf.) af en fontefod fra o. 1250—1300, af gotlandsk kalksten, hvilende på en
muret og pudset fod af samme form og med en lille skaftvulst; 69 cm i tvm.
1697 malede Nordborg-maleren fonten9, muligvis den her nævnte; nu gråmalet.
Dåbsfade. 1) 1945, af messing. *2) 1550—75, sydtysk, antagelig skænket til
kirken 1634. I bunden den habsburgske dobbeltørn samt en omløbende minuskelindskrift: »Got sei mit uns«; på randen indstemplede ornamenter samt to
mærker, et skjold, hvori versalerne »PR«, flankeret af »AD« (»Anno Domini«)
over »1634«, endvidere »KP«35 adskilt af et sammenskrevet »TS« (Tandslet?)
over årstallet »1678«. I museet på Sønderborg slot (nr. II, 683). En †tinkande til
døbevandet omtales i inventariet 186017.
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Fig. 11. Tandslet. *Korbuekruciflks med sidefigurer, bagfra. I museet på Sønderborg slot (p. 2434).

*Korbuekrucifiksgruppe (fig. 11-12) fra begyndelsen af 1500’rne, fra samme
værksted og efter ganske samme forlæg som Burkal (Tønder amt. p. 1636),
Satrup (Kr. Schleswig p. 462), Quern (Kr. Flensburg p. 278) m.fl. Kristusfiguren, der nu måler 120 cm, mangler fødderne, venstre arm og noget af højre hånd,
mens de 1 m høje sidefigurer på profilerede, ottekantede sokler med nedre
tappe, er bedre bevarede, blot mangler Mariafigurens venstre hånd, der har
holdt hovedklædet. De tre ligurer har i ryggen udhulinger, der har været dæk
ket af træplader (fig. 11). Spor efter kridtgrund. 1738 »renoveredes korset ved
koret«18. 1922 afgivet fra Flensborg bymuseum til museet på Sønderborg slot
(nr. II, 249-51).
Krucifiks skåret af Jes Lind og skænket 1917 af degn Palmus og hustru,
Tandslet, til minde om to sønner36; 118 cm højt. På triumfvæggen mod nord.
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Fig. 12. Tandslet. † Korbuekrucifiks med sidefigurer. I museet på Sønderborg slot (p. 2434).

Prædikestol (fig. 13) i ungrenæssance, med indskåret årstal 1576, i opbygnin
gen beslægtet med Ketting (p. 2472) og Notmark (p. 2500), men temmelig afvi
gende i detaljerne. Stolen består af fire fag, samt et glat vægfag fra 1940; i
storfelterne er der under kølbuer nærmest kvadratiske fyldinger hvori cirkel
felter med varierende motiver: blomst, løvehoved og englehoved, fire varie
rende ranker udgår fra cirklerne. Under de tre kølbuer er der englehoveder,
under det nærmest opgangen et djævlehoved. I de brede kølbuer to vers med
fordybede versaler: 1) »All werlt pract mot slicht 2) vor gann, godts wort 3)
allen bliet æwigh 4) stan. Esaiæ am 40.« Storfelterne flankeres af flade hermer
(to kvinder og tre mænd) med akantusbladprydede skafter, stående på retkantplinter, hvori indskåret: »Iesvs«. Profileret gesims og postament med stump
vinklede hjørnefremspring, hvorpå fantasihoveder i fladsnit (ingen på frem
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springene ved vægfeltet); i gesimsfremspringet ved opgangen årstallet. I frisen
reliefversaler: 1) »Gades wort 2) blieet vannv 3) beth in ewi 4) cheit tho ew (og
fortsat indskåret på frisefremspringet nærmest væggen) igen z[eit]«37 (»Guds
ord bliver fra nu til evighed til evig tid«). Opgang fra 1940 med udsvejede
»1700-tals« balustre og bærestolpe, der nævnte år afløste en muret fod med indadsvungne sider, muligvis fra 1862, da prædikestolen flyttedes17. Himmel fra
16808, flad, med fem frie sider, hvis gesims har æggestav over tandsnit samt
lave tungenedhæng; udsavede modvendte voluttopstykker. På undersiden en
sekskant af profillister.
Ved restaureringen 1940 afdækkedes fire farvelag, som delvis kan henføres
til de i regnskaberne omtalte stafferinger. Under to lag hvidt med lidt forgyld
ning, hvoraf det ene stammer fra 1884, da maler Matthiesen malede stolen og
forgyldte dens »Zirater«11, lå en blå farve på gråblå undermaling med lidt mar
morering på ornamenter og vandrette led samt lidt forgyldning; den hidrører
fra Jonas Herdahls staffering 177322. Det herunder liggende farvelag, som
muligvis er fra 17289, fremkaldtes og udbedredes ved restaureringen: grund
tonen grønblå, vandrette led røde, hermekroppe og englehoveder med naturlig
hudfarve, mens hår, skæg, spidserne af hermegevandterne, englevinger samt
detaljer i storfelterne var forgyldte, ligesom de oprindelige indskrifter og den
nytilføjede versalindskrift i postamentet: »Salige er de som hører Guds ord« etc.
Lydhimlens fire farvelag afveg noget fra stolens og havde ikke dennes yderste
lag. Den fremkaldte staffering, muligvis den oprindelige, fra 16808, er over
vejende blå med lidt guld og sølv; på undersiden er malet en due. Opgangen
gråblå marmoreret. — 1862 flyttedes prædikestolen, og en ny balustertrappe
opførtes17; i denne forbindelse foretoges muligvis den udhuling af korbuen, som
udmuredes 1940, da stolen samtidig sænkedes og rykkedes lidt mod syd.
Stoleværk fra 191133, af ferniseret fyr, med pålagt bladroset på den rundbuede
gavl, der går i eet med bænkevangen. Det forrige, enkle †stolesæt, fra
186217, bestående af 37 lukkede stole i skibet samt enkelte i koret, brugtes
1911 ved omlægningen af gulvet. 1792 arbejdede Arnd og Matis, snedkre i
Tandslet, ved stolene10, og 1708 og 1715 omtales fornyelse af kvindestole og
reparering af mandsstolene9; 1683 repareredes de forfaldne stole med fyrre
deller8.
†Skriftestol »farvedes« 1791 af Christian Rudolph10.
Pulpitur fra 186217 i vest og langs en del af syd- og nordvæggen, det sidste
sted forkortet og afrundet 1940 i lighed med sydsidens. Det har frisefyldin
ger, i vest afbrudt af den nygotiske, tretårnede orgelfaçade; undersiden er
paneleret og hviler på seks kannelerede støbejernssøjler. Gråt med brunt ram
meværk. †Pulpiturer. 1674 flyttedes »loftet i kirken, eftersom det stod præ
dikestolen i vejen og præsten for ubelejligt«8; dette formentlige sydpulpitur er
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antagelig det samme, som karlene stod
på 17089, og som 1752 benævnes pul
pituret ved kirkedøren18 og 176710 det
gamle ambonium. Sidstnævnte år op
førtes »den nye Böhn«, der 1773 af Jo
nas Herdahl maledes blå med blåmar
morering i fyldingerne22. 1862 nedtoges
det gamle pulpitur17.
Orgel 186320, fra Marcussen og søn,
med otte stemmer. 1865 hvidlakeredes
søjler og gesimser med forgyldning på
listerne samt lakering på egetræsbe
klædningen17. Det forrige †orgel, om
talt af kirkesynet 183831, var ligeledes
fra Marcussen og søn.
Klingpung, nyere, med skafttap af
jern og rød, skindforet fløjlspose med
klokke, hvori ridset: P. Niels i hütten
Palmus 1903 (el. 1908). I korets sydvest
hjørne. 17289 og 173818 var posen lige
ledes af rødt fløjl.
Salmenummertavler, fire af eg, med
V. M. 1958
Fig. 13. Tandslet. Prædikestol 1576 med him
udsavet topstykke, til skydenumre; sortmel fra 1680 (p. 2435).
malet med hvid fraktur, hvorunder æl
dre enslydende: »Før Prædikenen — Efter Prædikenen — Til Slutning«. På
loftet. De i kirken hængende er fra 1940.
Præsterækketavle, genanvendt givertavle38 som f.eks. Holbøl (Åbenrå amt
p. 2021); enkel trætavle fra o. 1800, med kanneleret ramme og hjørnekvadra
ter med krydsskæringer; sortmalet, med ensartet hvid fraktur til og med
Friedrich Christian Hansen fra Satrup 1871. På våbenhusets vestvæg.
Lysekroner, to af støbejern, forgyldte; i skibet.
Kirkeskibe. 1) Tremastet skonnert »Freya«, c. 187539; sort, med grøn køl.
I skibet. 2) Skoleskibet »Danmark«, 1945 el. 194640; hvidt med grøn køl. I skibet.
Jordpåkastelsesspade, enkel, med sortmalet fyrreskaft og jernblad; på loftet.
Urværk, skænket af gårdejer Hans Hansen, Lebøl 1935.
Klokker. 1) 1740, urklokke i tagrytteren, 1755 kaldt »Mariaklokken« (præste
indb.). To skriftbånd med reliefversaler, det øverste, mellem akantusblad-bælter: »Soli deo gloria«, det nederste: »Propst herr Mattias Stenlos anno 1740«.
34,5 cm i tvm. Ophængt i fyrrestol, hammeren fornyet i eg. 2) »Støbt af J. J.
Radler og sønner Hildesheim 1887«. Ps. 107,1. Takker Herren etc. Toliniet
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indskrift med reliefversaler mellem profillinier, foroven vinrankefrise, på kor
pus kalk og kors i spidsovaler; 90 cm i tvm. 3) Genforeningsklokke 192041,
støbt af »de Smithske Støberier i Aalborg«, udsmykningen tegnet af Julius
Smith, vers af Helge Rode. I klokkehuset.
†Klokker. 1) 1570 låntes 100 mk. af Hagenbjerg kirke til en ny klokke4. 2)
1607 anskaffedes en klokke på 1 skippd. 4 lispd. for 70 dl., og to år efter købtes
3) »den liden klocke«8, muligvis identisk med den klokke, der 1696 var ophængt
i spiret9. 4) Ifølge præsteindb. 1755 havde kirken foruden den ovennævnte
spirklokke to klokker i klokkehuset; den største havde følgende indskrift:
»Omstøbt Anno 1669 paa Tandslet Menigheds egen Bekostning42 Johanne
Monrado, Præposito, Samuele Stenlosis Pastore, Rudolph Melchior me fecit.
Gloria in exelsis Deo« (»... da Joh. Monrad var provst, Samuel Stenløse præst,
R. M. gjorde mig ...«). For sit arbejde på klokkerne 1669 [antagelig ophæng
ningen] fik Hans smed bevilget et begravelsessted i kirken8. 5) »Anno 1747 M.
Adam Planer goss mich in Lübech. Christiani Augusti Ducis Holsatiæ auspicio ex [fejl for et] subsidio« (»... under hertugen af Holsten, C. A.s overhøj
hed og hjælp«). Præsteindb., der gengiver indskriften43, omtaler klokken som
»middelmådig«, dvs. af mellemstørrelse. Omstøbt 1887, se ovfr. Den store
klokke, rimeligvis nr. 4, fra 1669, fik 187944 en stor revne og repareredes det
følgende år af O. Ohlsson i Hamborg11, 6) 1888 omstøbtes den af J. J. Radler
og sønner, Hildesheim; på korpus havde den relieffer af den velsignende Kri
stus og Luther. Afleveret til krigsbrug 1917.
Kirkegårdsmonumenter. 1) »Minde over 4 danske Soldater døde paa Lazaret
tet i Tanslet 1864«. Sandstensstele kranset af marmorguirlande og kronet af
hvidt marmorkors; indfældet, gavlformet marmorplade med indskriften45. 2)
1920, rejst over 42 i verdenskrigen 1914—18 faldne fra sognet.
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1 Sml. Kanc. Brevb. 1. maj 1579 og 30. nov. 1632. 2 1652 anmodede hertugen biskop
pen i Odense om at forfremme en præst til Tandslet, bispen eksaminerede denne og »for
skrev« ham til lensmanden på Nyborg (Kirkehist. Saml. 4. rk. II, 668 f.). 3 De augusten
borgske godser, aflev. fra Kiel, C IV nr. 88. 1670—1846. Das herz. Patronatsrecht. 4 RA.
Tyske kancelli. I. A. A. (—1670). 98 II. 1567—91, 1609. Akter vedr. forhandlinger m.
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m. m. 5 Jfr. Raben p. 23. 6 Samme pr. 43. 7 Samme pr. 11; jfr. J. Raben: Folke
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15
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bortset herfra er betegnelsen kapel enerådende endnu så sent som 1787 (note 10). 17 Augu
18
stenborg
kirkeinspektorat:
1855—85.
Kirkebygningerne
etc.
Augustenborg
kirke
19
inspektorat:
1730—1811.
Tandslet
kirkeregnskabsbog.
LA.
Åbenrå.
Fyns
bispearkiv:
1718—38. Synsforretninger over kirker m. m. på Alsø. 20 Sønderborg amtsarkiv: Sager
21
til
Sønderborg-Nordborg
amters
journal
XVI
(kirkesager).
Den
nordslesvigske
Kirke
p. 313. 22 De augustenborgske godser, aflev. fra Kiel, C IV, nr. 121. 1774—1830. Betr.
die Kirche etc. 23 I det blændede apsisvindue ses et bånd med minuskelskrift: »Anno
dni mdccccxli picturae hui(us) chori reparatae fueru(n)t« (»i Herrens år 1941 er dette kors
billeder blevet repareret«). 24 Næppe som antaget af Raben (p. 14) Margrete Vasspyds
mærke (der bestod af et knippe af spydspidser). 25 Ifølge Raben p. 35 kan skjolderæk
ken næppe være fra 1480, da »Tandsgård« først erhvervedes 1494 af Markvard Lund.
26
Det af Raben p. 13 omtalte adelsvåben, der tilsyneladende sporedes her, viste sig —
ifølge restaurators udsagn — under den videre afdækning at være rester af en kolbe
blomst. 27 Bag på tavlen malet: F. W. Weide, Maler i Sønderborg, F. L. Witt fra Flens
borg 1862, C. A. Jensen fra Flensborg 16. D. 1862. 28 Matthaei: Schnitzaltäre p. 39,
44 f. 29 Kunstdenkm. Sü dtondern p. 211; jfr. i øvrigt de beslægtede tavler i Sdr. Løgum
(Südtondern p. 234) og Hürup (Kr. Flensburg p. 192 og 200). 30 Hovedparten af figu
rerne er bagpå hulet med lange huljernsspor, den omtalte figur dog dybere hulet bag
kroppen end de øvrige. 31 Als sønder herreds provstearkiv: 1671—1879. Kirkelige sager
ang. de enkelte sogne. 32 1758 reparerede Andreas Höyer i Tandslet stagerne for 5 mk.
(note 18). 33 Den nordslesvigske Kirke p. 314. 34 Ketting præstearkiv: Ca 1. 1551—
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1673. Kirkeregnskabsbog. 35 Næppe som af Raben p. 16 foreslået: Kirchspiel. 36 Ra
ben p. 17. 37 Alle »i«’er i reliefindskriften er af udpyntet renæssancetype: timeglas
formede med »midtsløjfe«. 38 Kan skimtes på fot. fra 1910 (NM), da ophængt på korets
39
nordvæg.
Henning
Henningsen:
Kirkeskibe
og
Kirkeskibsfester.
Søhist.
skrifter
III,
1950, p. 157. 40 Samme p. 163; skibet udført af husmand Jürgen Kock af Sønderby på
Kegnæs, lavet på bestilling af provsten, efter at denne havde set modellen af skibet
»København« i Kegnæs (meddelt af graveren). 41 Jfr. Raben p. 19 f. 42 Jfr. 1668 (note 15).
43
Raben p. 18 (ligesom Haupt) har det rigtige klokkestøbernavn »Planer« i modsætning
til
præsteindberetningens
»Maner«
(jfr.
Th.
Hach:
Lübecker
Glockengiesserkunde,
Lübeck
1913, p. 257). Raben daterer imidlertid klokken til 1742, hvor både præsteindb. og et
kirkesyn 1838 (note 31) omtaler to klokker: 1669 og 1747. 44 Augustenborg kirkeinspek
torat: 1816—86. Korrespondancesager. 45 Krigergrave p. 91 og 151 f.; jfr. Raben p.
29 ff.

Fig. 1. Asserballe. Ydre, set fra syd.
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ASSERBALLE KIRKE
ALS S Ø N D E R H E R R E D

K

irken, der tidligst er nævnt 13431, skal ifølge en usikker meddelelse have været viet
S. Clemens 2 . Om kirkens forhold er i øvrigt meget lidt kendt; som øens andre kirker
kom den i hvert fald ved reformationen under landsherren, fra 1544 kongen3, og overgik
1754 til hertugen af Augustenborg4. 1848—52 overtoges den af den danske stat.

Kirken ligger på en høj bakketop midt i landsbyen i den smalle, nordvestre
del af sognet, hvis område 1859 er forøget ved indlemmelse af Kettingskov og
gården Vertemine, der tidligere sognede til Ketting (sml. p. 2454). Kirkebak
ken hæver sig over de omkringliggende huses tagrygge, og på dens højeste
punkt, der ligger nogle meter syd for skibet, stod indtil 1867 et klokkehus (p.
2442). På selve bakketoppen findes kirkegårdens ældste del, der skiller sig ud
fra senere udvidelser som en øvre, kampestenssat terrasse, hvorfra der er trap
per til udvidelserne (18605 og 18896) ved bakkefoden i vest og sydvest; 1943—
45 udvidedes kirkegården påny, mod syd og i tilslutning til de ældre udvidel
ser. I øst og sydøst, hvor den har sin gamle grænse, er bakkens side reguleret
med høje kampestensterrasser mod vejen, og i sydøst fører en lang, stejl trappe7
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Fig. 2. Asserballe. Plan. 1:300. Målt af John Petersen 1958. Tegnet af Holger Schmidt 1961.

gennem en gotiserende støbejernslåge fra vejen til kirkegårdens ældste del. I
nordvest er kirkegården 1922 udvidet med et mindeanlæg for de faldne 1914—
18 og et indgangsparti midt ud for nordre korsarm, hvortil kirkens hovedind
gang var flyttet 1867 (sml. p. 2444); indtil da sad kirkegårdens nordre port
nærmere nordvesthjørnet. Portfløjene er gotiserende, af støbejern, formentlig
fra 18718, mellem yngre kløvstenspiller, mens en låge mellem port og minde
anlæg er fra 1922. Alle udvidelser hegnes af kampestensdiger med træer langs
indersiden, og den yngste har en moderne jerngitterport i vestsiden.
†Kirkeriste er nævnt 17079.
En kirkestald fra 1895 (jernankre) ligger nordvest for kirkegården.
Et †porthus er nævnt 179110.
Et †klokkehus af træ, omtalt første gang 158911, havde, som nævnt, indtil
1867 sin plads på kirkegårdens højeste punkt umiddelbart syd for det samti
dig nedrevne våbenhus12. Nogle svære højstolper, en del skråbånd og andet
egetømmer, der er genanvendt i klokkestolen fra 1867 over nordre korsarm (p.
2451), tyder på, at den forsvundne bygning af type snarest må sammenlignes
med Tandslet klokkehus (p. 2423). I følge brandtaksationen 181113 var den ca.
4,4 m i kvadrat og ca. 5,65 m i højden, hvortil kom taget. Regnskaberne fra
17199 oplyser, at sognepræst og menighed nogle år før (formentlig 1714, sml.
klokkebom p. 2451) på egen bekostning havde ladet klokkehuset opbygge af
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Fig. 3. Asserballe. Ydre, set fra sydøst.

nyt (sml. p. 2444), et arbejde, som dog nok i det væsentlige har været begræn
set til væg- og tagbeklædning.
Kirken består af romansk kor og skib, vestforlængelse fra o. 1716, nordre
korsarm fra 1741, søndre fra 1867, sakristi fra 1874 i øst, udvidet 1897. Et vå
benhus i syd, en tagrytter og det omtalte klokkehus er forsvundne. Orienterin
gen har afvigelse til syd.
Af den romanske kampestensbygning, der formentlig er øens mindste, står
kun koret og de østligste par meter af skibet; vestgavlens plads kan bestem
mes med ret stor sikkerhed i tagværket. Den kraftige kampestenssyld, der fra
skibets midte falder stærkt mod øst, er overalt synlig, men ellers ses af enkelt
heder kun de mådeligt tildannede hjørnekvadre af granit. Murhøjden over terræn
ved korets og skibets nordøstre hjørne er henholdsvis 4,8 og 4,65 m. Korbuen
er spids og formentlig ændret i gotisk tid eller ved korhvælvingens opførelse (p.
2444); taggavlen ovenover er fjernet 1936.
Ændringer og tilføjelser. De arkivalske oplysninger, der foreligger fra 1560erne, beretter næsten uden ophold om den forarmede kirkes elendige tilstand;
gang på gang måtte øens andre kirker eller privatfolk træde til for at redde
bygningen, f. eks. 1569, 1633, 17199 og 173914. Fra 1719 findes en lang revi
sionsbemærkning til provstens regnskab9, som omfatter arbejder på kirken,
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der for nogle år siden var »så brøstfældig, at den snart lå nede på jorden, men
siden den tid er bragt i god reparation, en del ved den anstalt, som provsten
efter kirkens forsvars ordre af 25. marts 1714 gjort haver, en del med sogne
præstens store flid til at bevæge Guds børn og allermest sine egne venner til
medlidenhed, en del og ved sognemændenes egen godvillighed til at gøre sam
menskud til kirkens hjælp, så bliver her aleneste meldet, at klokkehuset af
sognepræsten og samtlig menighed på deres egen bekostning er opbygt af ny,
uden kirken noget derfor at opskrive, så og at en ganske hvælving i koret
hvor tilforn var loft (dvs. bjælkeloft), er bleven bekostet af sognepræstens
broder Christian Thomsen, købmand i Flensborg, item ny messehagel etc.«
Herefter følger en opregning af de materialer, som kirken selv måtte betale;
af det hele fremgår, at kirken i årene mellem 1714—19 gennemgik en omfat
tende istandsættelse på mur og tagværk (p. 2445) og forsynedes med korhvælv
og vestforlængelse, begge dele opført af små, gule sten. — Hvælvingen, hvis
kapper er overordentlig stejle og puklede, hviler på retkantede hjørnepiller
med profileret sokkel og retkantede halvstensribber samlet om en rund, ned
hængende slutsten. I fire hvælvsvikler er der indsat lerrør, der efterligner de
middelalderlige ventilhuller af munketagsten. — Vestforlængelsen, der mulig
vis opførtes 1716—1715, er godt fem meter lang; i syd og vest er der oprinde
lige, fladrundbuede vinduer, det sidste tilmuret 18798, og i nord et yngre. Det
indre fik bjælkeloft som resten af skibet.
Nordre korsarm er fra 1741 (ombygget 1867) og opført i forbindelse med en
istandsættelse af kirken. Hertugen anmodede 1740 Christian VI. om hjælp16,
og i et brev af 18. nov. 174017 meddeler kongen bispen tilladelse til kirkens
istandsættelse og opførelse af en ny fløj, der ialt — efter overslag og afrids18 —
foruden kørsel og håndarbejde beløb sig til 783 rdl. 26 sk. Man skulde begynde
med bygningen om foråret »om dend gamle ellers kunde staae Vinteren over«.
For at skaffe penge måtte der sættes bækkener for kirkedørene på Als og Ærø,
og resten skulde skaffes ved ligning på kirkerne sammesteds17. Ifølge præsteindberetningen 1755 blev fløjen opført for beboerne i Kettingskov, der havde
så lang vej til deres egen kirke19.
Tilbygningen, hvis dimensioner næppe er ændret ved den senere ombygning,
blev, så vidt det fremgår af tagværket, ved opførelsen forsynet med valmtag.
Ombygningen 186720, der gennemførtes under ledelse af bygningsinspektør
Holm8, Flensborg, omfattede nedrivning af våbenhus (p. 2445) og klokkehus
(p. 2442), opførelse af en søndre korsarm samt en ændring af nordre korsarm,
hvortil kirkens hovedindgang blev flyttet, og en fuldstændig ændring af kir
kens indretning.
Søndre korsarm, der er af små, gule sten, har rundbuede jernvinduer, en til
svarende dør i syd og strømskifter langs gavllinierne. Rundbuede vinduer, der
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allerede 185520 var indsat i en del af kirken, blev nu indføjet overalt. Nordre
korsarm blev forsynet med en vældig, nygotisk blændingsgavl og to støttepil
ler, der flankerer kirkens hovedindgang, som på samme tid flyttedes fra syd til
nord; i korsarmens indre udskiltes et vindfang og to smårum, af hvilke det
ene rummer en trappe til loftet. Begge korsarme fik lofter med synlige bjæl
ker, der ligesom loftsbjælkerne fra begyndelsen af 1700’rne over skib og vest
forlængelse blev indklædt med profilerede lister. Også gulvenes rudestillede,
gule lerfliser stammer fra denne tid.
Sakristiet ved korets østgavl er opført 18748, men muligvis udvidet ved
varmeinstallationen 189421.
Et †våbenhus foran skibets forsvundne syddør målte ifølge brandtaksatio
nen 181113 godt 5 m i længde og bredde, ca. 3,8 m i højden; det veg 1867
pladsen for søndre korsarm.
†Tagrytter. I forbindelse med istandsættelsen 1589 nævnes, at der skal »fer
diges Nogett paa tornet«11; da tårnet nævnes i modsætning til klokkehuset,
må der være tale om en tagrytter.
Tagværkerne over det romanske kor og skib er af eg og oprindelige, men
meget stærkt suppleret og omsat i forbindelse med korets overhvælvning og
vestforlængelsens opførelse 1714—19. Hvert spærfag har to ret lange, lidt
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Fig. 5. Asserballe. Indre, set mod vest.
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skråtstillede, indtappede spærstivere og et påbladet hanebånd; samme type er
benyttet over vestforlængelsen, men her med meget krumme spærstivere og
hanebånd, der er af eg, mens spær og bjælker er af fyr. Korsarmene har fyrretræstagværker, der er jævngamle med murene.
Kirken er helt præget af ombygningen 1867 (sml. p. 2444), for det indres
vedkommende dog noget ændret ved en istandsættelse 1939—40 (Gotfred Han
sen og Erik Olsen)22. Det ydre er hvidtet, med tjæret sokkel og sugfjæl samt
rødt tegltag; det indre står hvidtet ligesom 158911, med bjælkelofter i gråt,
rødt, grønt og brunt.
En beskadiget vindfløj med tallet »4« findes over nordre korsarmsgavl.

INVENTAR
Inventaret præges af restaureringen 1939/40, der lededes af to bygningskyndige lærere
på
»Danebod«
højskole23.
Fra middelalderen er
døbefonten
(vistnok fra
begyndelsen af
1500’rne), det sengotiske krucifiks og alterstagerne bevaret, mens baroktiden er repræ
senteret af Ernst Günter Lunds altertavle og Hans Christian snedkers prædikestol samt
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Fig. 6. Asserballe. Altertavle 1719, skåret af Ernst Günter Lund, med samtidige malerier
af I. H. Jacobsen (p. 2447).

et smukt kirkeskib fra 1781. Det øvrige inventar
alt inventaret og loftet med perlefarve af J. M. Lund10.

er

nygotisk

og

senere.

—

1774

maledes

Alterbord af glatte egeplanker, med bagklædning af små mursten, hvori en
jernlåge; 90 cm fra korets østvæg, 159 × 97 cm og 108 cm højt over murstensgulvet.
†Alterklæder. Hertuginde Anna af Slesvig-Holsten, død 1668, forærede kir
ken et alterklæde24. Et rødt klæde skænkedes 1719 af sognepræstens broder
Chr. Thomsen9, og 1742 gav hans enke 10 rdl. til et nyt25.
Altertavle (fig. 6) o. 1719 (jfr. ndf. og korets overhvælvning p. 2444), i akantusbarok med fri søjlestilling, ifølge to små, bag på tavlen fastskruede træ
plader, med blyantskrift (fundet inde i alteret ved restaureringen 1907) for155*
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færdiget af »Ernst Günter Lund, Bildthauer in Sonderburg« og (på den anden
træplade): »Hans Ebese(n) sein Gesell«, med malerier i stor- og topstykke,
hvoraf det første er signeret »I. H. Jacobsen fecit Ao. 1719«. Tavlens opbyg
ning har i det store og hele svaret til den to år ældre, noget rigere Broagertavle af samme mester (p. 2308). Bagtil er tavlen, hvis ornamentik er udført
i blødt træ, mens den selv er af eg, støttet af svære stolper, og i nyere tid er
de gennembrudte vinger blevet forstærket med en bagklædning.
Storfeltets maleri, 131 × 87 cm inden for profilrammen, er et jævnt maleri
efter et gængs stik af nadveren, med figurer i brogede dragter (lidt grumsede
farver) på baggrund af en panelvæg med dør, hvis farver er brunlige gående
over i vissengrønt. Malersignaturen står på en kobberkedel i forgrunden til
højre. Til maleriet hører postamentfeltets fede, sekundære frakturskrift: »Vor
Herre Iesus Christus i den Nat, der han blev forraadt« etc. I topfeltet Kristus
på korset i dystert landskab, hvis hovedfarver er vissengrønt, under blålig
uvejrshimmel. Tavlens bladværk er gyldent, søjlerne sorte. På bagsiden malet
med sort skriveskrift: »Anno 1907 ren. von Hans Hampke. Schleswig«.
Altersølv af plet, i nygotisk stil; tysk fabriksarbejde. — I inventariet 16929
nævnes en sølvkalk og -disk, en træbuddike til brød og to »tinflasker«, den ene
»en stor kande til at hente vin i«, den anden på een pot. 18605 var der foruden
sølvkalken og -disken en krystalskål til oblater og en porcelænskande til vinen.
Det sidste sølvsæt, ødelagt ved brand 1879 i degnens hus26, var købt 1877 i Stettin8.
Sygekalk fra o. 1850(?) med den forneden påskruede, fligede disk som fod
plade, foden opdrevet i to afsæt og korsdelt af brede, glatte bånd, indknebne
skaftled, fladtrykt »godronneret« knop og meget højt, udsvejende bæger, højere
end de øvrige dele af kalken tilsammen, muligvis sekundært. Disk og fod
stemplet med C L (stor kursiv) i liggende rektangel samt lødighedsmærke: 11.
1692 var †sygesættet af tin9.
Alterstager (fig. 7b), sengotiske, hvilende på tre løver (fig. 7a), der temmelig
nøje svarer til løverne under Møgeltønder alterstager nr. 2 (p. 1312). Højde
(uden løver) 38,5 cm, (med løver) 43 cm. Inventarierne fra 16929 og op til
18605 nævner to par stager på alteret.
†Messehagel af rødt fløjl, skænket 1719 af Chr. Thomsen (jfr. †alterklæde).
†Røgelsekar fandtes endnu 184127.
Alterskranke, nyere, med spinkle cylindertremmer.
Døbefont (sml. fig. 5) svarende til Hjordkær (Åbenrå amt p. 1824, vistnok
udført 1522), med glat, cylindrisk kumme, 80 cm i tvm.; cylinderskaftet er
højere end på Hjordkær, foden, der er delvis skjult i gulvet, er foroven formet
som en bred hulstav under rundstav.
Dåbsfad, sydtysk, o. 1575, af messing med randforstærkning. I bunden cir
kel med drevet hvirvelroset omgivet af et bælte med opdrevne bukler, der
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Fig. 7 a—b. Asserballe. Alterstage og detalje (p. 2448).
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atter indfattes i en ring med minuskler og yderst har en bort med fligede blade.
På randen indstemplede ornamenter. Tvm. 42,5 cm. I nyere træring.
Dåbskande 1943, af hvidt metal.
Korbuekrucifiks (fig. 8), sengotisk, fra o. 1450—75; figuren måler 133 cm i
højden; en sidesnip af lændeklædet er forsvundet. Staffering »A. D. 1914. W.
Iensen G[arding]«. Ligesom krucifiksfiguren i Bedsted (Åbenrå amt p. 1729)
viser Asserballe-figuren en påfaldende lighed med korbuekrucifikset i Lübeck
S. Catharine kirke: hånd- og armstilling, hovedet med den turbanagtige torne
krone, kroppens anatomi, ben- og fodstillingen er ens; men der er afvigelser
mellem de tre krucifiksers ansigtsudtryk og lændeklædernes udformning. Sand
synligvis har billedskærerne tildels arbejdet efter samme forlæg. Korset, med
krabbebladene og de udskårne evangelistfelter, svarer til krucifikset i Hostrup
(Tønder amt p. 1559), dateret til o. 1525, men af evangelistsymbolerne er kun
engelen (i begge tilfælde anbragt forneden) ens. Også her må de to billedskærere
have arbejdet efter samme forlæg (formentlig et træsnit), men, som det så
ofte er tilfældet, varieret evangelistsymbolerne efter andre forlæg. 1940 flyttet
fra korbuen; nu på nordre korsarms nordvæg.
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Prædikestol (fig. 9), ifølge rgsk. 1745/46
leveret af snedkeren i Hundslev25, der
sikkert er identisk med »Hans Christian
snedker« i Hundslev, hvem altertavlen
i Ketting (p. 2464) 1743 skyldes. Stolen
er af eg, på fem fag med forkrøppede
arkader i storfelterne, samt frise- og
postamentfelter;
hjørnepilastrene,
med
ejendommelige bladkapitæler og blom
sterranke på skafterne, er vinkelbøjede.
Underbaldakinen er kun »halv«, bære
stolpen har affasede hjørner og udsa
vede knægte. Nyere opgang langs syd
væggen. Himmel af form som stolen, nu
uden topstykker og med hængebort og
vekslende
buer og spidser. Ny, fri stafL. L. 1959
Fig. 8. Asserballe. Korbuekrucifiks (p. 2449).
ering. Under denne ligger formentlig æl
dre stafferinger; fra regnskaberne vides
det, at Flensborgmaleren Jens Martin Lund (kendt bl.a. fra Kliplev alter
tavle, Åbenrå amt p. 1982) 1774 malede stolen sammen med andet inventar10.
Ved hovedrestaureringen 1867 flyttedes og maledes stolen20.
Stolestader 1867, nygotiske, formentlig efter tegning af bygningsinspektør
Holm, Flensborg (sml. p. 2444); oprindelig egetræsmalede20.
†Pulpiturer. 1589 nævner en synsforretn.11, at der mangler et stykke loft i
kirkens vestre ende, »offuer som folcket staar«; formentlig hentyder de sidste
ord til et pulpitur. Det udvidedes 1692, da der var stor trang i kirken for stole
stader9; 1730 kunde de, der stod på det, kun høre Guds ord med fare for deres
liv28. Når maler Lund (sml. prædikestol) 1774 malede »das Amboni« og trap
pen10, hentydes formentlig til vestpulpituret; men 1741 havde kirken fået et
nyt pulpitur i den da opførte tilbygning mod nord18, og 1867 kom der også et
(egetræsmalet) pulpitur i den dette år opførte søndre tilbygning20. De fjernedes
alle ved sidste restaurering.
Orgel 1878, Ph. Furtwängler og søn8, med otte stemmer; sidst hovedistand
sat 1949 af Marcussen og søn, Åbenrå. Nygotisk façade. I skibets vestende.
Pengeblok, nyere. Neden for prædikestolen.
Klingpung af nyere, tysk, maskinarbejde. *Klingpung fra 1715 skænket af
sognepræstens hustru, Margrethe Thomsen29 med afbrækket egetræsskaft, messing-skaftholder og ring, svær, forsølvet (messing?)klokke samt skindpose med
rigt broderet fløjlsovertræk. På klokken er med skriveskrift graveret: »M. T.
1715« (i bladkrans) samt »Hierbey ermuntert man die / Christen mit zutheilen /
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Den armen etwas auch zur / hülff in
aller eilen«. I museet på Sønderborg slot
(nr. II, 102).
Salmenummertavler og præsterækketavle
fra 1939/4023.
Lysekroner, nyere.
Kirkeskib 30 (fig. 11), fregat, med årstal
»1781, Fortuna, Peter P. F.« malet.
Klokke (fig. 10) støbt 167731 af C. Asmussen, Husum, med versaler om hal
sen: »Gloria in excelsis deo. Clavs Asmvssen me fecit Hvsvm anno 1677«. Ud
smykning som Ulkebøl klokke (p. 2350)
af samme mester. Ny ophængning o.
1950. På den gamle, ved klokkesto
len liggende vuggebom indskåret 1714.
†Klokker. 1565 brugtes penge til en
klokke. 1569 fik kirken en lille, af Lysabild
(p. 2418) lånt klokke til ejendom, mod at
Lysabild slap for at betale et til Asser
balle pålignet bidrag på 10 mk. I in
ventariet 1692 omtales en »nogenledes
stor« klokke [i klokkehuset], mens der
var to små »Marieklokker« i tårnet [tag
rytteren] 9.
Klokkestol
af
eg,
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Fig. 9. Asserballe, Prædikestol 1745,
Hans Christian snedker i Hundslev (p. 2450).

genanvendt

udført

af

mate

riale fra †klokkehus (p. 2442). Opstillet 186720 i nordre korsarm
GRAVMINDER
Mindetavle over Iakob Iakobsen, f. 7. nov. 1742, d. 14. april 1834, og hustru
Elisabeth, d. 27. jan. 1848 »i sit 92. Aar«. »Til taknemligt Minde om det af
Jakob Jakobsen stiftede Legat«. Sandstenstavle hvorunder lille »legat-tavle«,
indmuret udvendig i vestforlængelsens vestmur.
Kirkegårdsmonument. 1) Minde med indsatte gravplader over to sognemænd
faldet i verdenskrigen 1914—18.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1879—1920. Sager ang.
sogne. Asserballe, Augustenborg og Broager. — De augustenborgske godser, aflev. fra Kiel,

de
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1662—74.
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almindelighed p. 2051.— Kgl. Bibl.: Præste
Fig. 10. Asserballe. Kirkeklokke 1677 (p. 2451).
indberetning
til
Thurah
1755.
—
Chronik
Ketting. Angelegt 1898 (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetning af Chr. Axel Jensen 1928. — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møl
ler og Erik Moltke 1959.
Tegning af døbefonten, af L. Winstrup (NM).
Haupt II, 392. — T. Brummer, i Den nordslesvigske Kirke II, 358. — J. Raben, i Fra
Als og Sundeved, hefte XXXIX, Sønderborg 1960, p. 5 ff.
1 Danmarks Riges Breve 3. rk. I, nr. 340. Biskop Niels af Odense bekræfter 23. juli
1343 Asserballe og Notmarks ret til en lod i skoven Kornbæk, der var dem tilskødet på
Als landsting af Kristian Lille. 2 SJyAarb. 1942 p. 170. 3 1576 valgte sognemændene
en ny præst, Johan Madsen, hvis valg godkendtes af den kgl. lensmand på Nyborg, rigs
råd Axel Viffert; jfr. brev af 5. aug. 1576, aftrykt hos Raben p. 11 f. — Statholder, grev
Ahlefeldt hævdede 1671 sin ret til jus patronatus, se RA. Rentekammerets resolutioner
1660—1719, nr. 2139. 4 De augustenborgske godser, aflev. fra Kiel. C IV nr. 88. 1670—
1846.
Das
herzogl.
Patronatsrecht und...die Predigerbestaltung.
—
Et af den
augusten
borgske hertug 15. nov. 1756 udstedt kaldsbrev fik 3. dec. samme år kongelig konfirma
tion (RA. Fynske Reg. 1753—58 nr. 131 fol. 432 ff.). 5 Augustenborg kirkeinspektorat:
1855—85. Kirkebygningerne, kirkeinventaret og kirkegårdene. 6 Sønderborg provste
arkiv (efter 1879): 1879—1920. Sager ang. de enkelte sogne. Asserballe etc. 7 Biskoppen
over Als og Ærø: Sager ang. de enkelte sogne. 1640—1864 etc. Asserballe (omtalt under
8 Augustenborg kirkeinspektorat: 1747—1885. Kirkeregnskaber og kirkeregn1837).
9
skabssager. Alsiske kirkeregnskaber: ca. 1547—1729. Asserballe. 10 Augustenborg
11
kirkeinspektorat:
1771—1802.
Kirkergsk.-bilag
(Asserballe).
RA.
Tyske
kane.
I.
A.
A. (—1670). 98 II. 1567—91, 1609. Akter vedr. forhandl. m. enkedronning Dorothea og
Hans d. Y. om den gejstl. jurisdiktion på Als og Ærø m.m. 12 LA. De augustenborgske
godser, aflev. fra Kiel, C IV, nr. 95, Atzerballig 1774—1851. Kirche und Kirchhof (plan
13 De augustenborgske godser, aflev. fra Kiel, C IV, nr. 86. 1774—1811. Brand1838).
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Fig. 11. Asserballe. Kirkeskib 1781 (p. 2451).
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14
Versicherung
der
7
herzogl.
Landkirchen.
LA.
Odense.
Fyns
bispearkiv:
Visitats15
protokol
1732—1803.
LA.
Åbenrå.
Ulkebøl
præstearkiv:
1691/92—1740/41.
Kirke
16
regnskabsbog.
LA.
Åbenrå.
Als
nørre
hrds.
provstearkiv:
(1621)—1799.
Almindelige
kirkesager. 17 RA. Tyske kane. I. A. S. H. L. kanc. D. 166. 1740—ca. 1848. Als og
Ærø bispedømme: Sager vedr. de enkelte sognekald på Als. Asserballe. 18 Aflev. fra
Kiel C III 6 (Als bispedømmes visitatorialsager) nr. 556. 19 Allerede 1693 ansøgte
Kettingskovfolkene om tilladelse til at måtte søge Asserballe kirke, da der var for langt
til deres egen kirke (LA. Åbenrå. Asserballe kirkebog Aa 1, p. 164). 20 Sønderborg
21
amtsarkiv:
Sager
til
Sønderborg-Nordborg
amters
journal
XVI
(kirkesager).
Til
føjelse i Haupts håndeksemplar. 22 Den nordslesvigske kirke II, 358 f. 23 Den nord
slesvigske Kirke p. 358 f. 24 Ketting kirkebog (dødsregistret), aftrykt hos Raben: Fra
Als og Sundeved, 2. hefte, 1928, p. 43. 25 RA. Min. f. Kirke- og Undervisningsvæsenet.
I. Dep. 1848 ff. Kirkesager etc. Asserballe kirkeregnskabsbog 1731—1860. 26 Augusten
borg kirkeinspektorat: 1816—86. Korrespondancesager. 27 Jensen: Statistik p. 1626.
28 Fyns stiftsøvrighed: 1708—95. Als kirkers rgsk. Asserballe kirkes rgsk. 1720—30.
29 Jfr. J. Raben, i SJyM. 22. årg. 1946, p. 97, samt Fra Als og Sundeved, 1960, p. 7.
30
Henning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester. Søhist. skrifter III, 1950, p. 30,
150. 31 Jfr. 1676 vedr. transport af den gamle og den nye klokke (note 9) samt kirke
bogen (jfr. note 19) vedr. støbningen i Husum 27. juni 1677, vejningen i Flensborg og
betalingen, 83 rdl., 1678: »alle folk i sognet gav dertil, gamle og unge, store og små, ingen
blev forskåned« (Raben p. 8 f.).

Fig. 1. Ketting. Ydre, set fra ost.
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KETTING KIRKE
ALS S Ø N D E R H E R R E D

K

irken var i katolsk tid viet S. Laurentius (sml. kirkens segl)1. Til belysning af dens
forhold i middelalderen tjener, at Ketting nævnes som kongelev i Kong Valdemars
jordebog. 1544 omtales et menighedsvalg2, men i øvrigt har kirken i hvert fald fra refor
mationen ligget under landsherren3, på hvis vegne lensmanden på Nyborg 1651 erklæ
rede, at bønderne på Als ikke som andre havde kaldsret, idet denne udøvedes af lens
manden
på
Nyborg4.
1670
overdrog
kongen
hertug
Ernst
Günther
patronatsretten,
dog
således, at kirken skulde forblive under Fyns stift, og at kgl. konfirmation skulde ind
hentes ved præstekaldelser5. 1848/52 overtoges kirken af den danske stat.
Siden middelalderen er sognet blevet stærkt reduceret6, jfr. Asserballe (p. 2441) og
Augustenborg (p. 2161), hvis beboere — med undtagelse af de fyrstelige betjente —
sognede til Ketting, ligesom kirkegården var fælles (jfr. p. 2169).
Som de øvrige sønderjyske kirker led Ketting under Brandenborgernes plyndring (jfr.
†kalke, p. 2468). 1851—54 anvendtes kirken til krudtmagasin7.
Forskellige sagn er knyttet til kirken og dens inventar, således til »troldkammeret« i tår
net (p. 2460), sidealtertavlen (p. 2466) og klokke nr. 2 (p. 2478).

Kirken ligger midt i den gamle landsby, på en banke, der er så høj, at kir
kens syldsten er hævet over tagryggene på husene ved bankens fod. Fra byg-
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Fig. 2. Ketting. Plan. 1:300. Målt af John Petersen 1958. Tegnet af Holger Schmidt 1961.

ningen falder kirkegården, der må være stærkt reguleret i 1800’rne, bl.a. 18838,
terrasseformet til alle sider. I øst er der nu kun plads til et enkelt gravsted og
i nord og vest til nogle få på den mellemste terrasse; den største begravelses
plads findes på et faldende terræn mellem sydsidens to øvre terrasser. Kirke
bankens kampestenssatte fod og bevoksningen på skrænterne udgør kirkegår
dens indhegning. 15899 omtales kirkegårdsmuren som noget forfalden10. Ho
vedindgangen findes ved foden af bankens sydvestre side, hvor der er en køre
port mellem fodgængerlåger, som alle har gotiserende støbejernsfløje hængt på
piller af samme materiale og formentlig anskaffet 185611 som afløsning for en
ældre jernport, der omtales som ødelagt 1854 efter kirkens benyttelse til krudt
magasin12. Fra denne port snegler kørevejen sig op ad bankens vestside, frem
til tårnets syddør. I øst, halvvejs oppe på banken, findes en anden køreport,
med jerngitterfløje mellem støbejernspiller. — En vestre port er nævnt 178313
og en nordre 186114.
†Kirkeriste omtales 172915, een i vestporten 178313.
†Klokkehus (?). »Die kleine Thurm am Kirchhof«, nævnt 172515, kan mu
ligvis være et fritstående klokkehus, men i så fald må det 1725 og længe for
inden have tjent et andet formål, thi kirkens tre klokker (p. 2478) var op
hængt i det murede tårn og i korets †tagrytter.
Kirken består af et bredt, romansk vesttårn og et langhus fra 1773 med
samtidigt sakristi i øst. Et romansk kor og skib, det første med tagrytter, og
et middelalderligt våbenhus blev nedrevet 1773. Orienteringen har afvigelse
til nord.
Det fire stokværk høje vesttårn, der er den nuværende kirkes ældste del, må
være en tidlig tilføjelse til den †romanske bygning, bestående af kor og skib
(p. 2461), som 1773 veg pladsen for det nuværende langhus. Ukendskab til
de ældre bygningsdele vanskeliggør en datering af det interessante tårn; på
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Fig. 3—4 Ketting. 3, snit i skibet fra 1773, set mod tårnets østmur med spor efter det romanske
skibs spærfag. 4, snit i tårnet, set mod nord. 1:150. Målt af Holger Schmidt 1960.

baggrund af dets enkeltheder er det forsvarligt at sætte opførelsestiden til o.
1200, og det må i hvert fald anses for givet, at tårnet ikke kan være opført
efter århundredets midte.
Kettingtårnet er nær beslægtet med de brede vesttårne i Broager (p. 2291)
og Notmark (p. 2486), og det er tilsyneladende det bedst bevarede. Nordmu
ren og nordre halvdel af østmuren er stort set uberørte gennem alle fire stok
værk; det samme gælder vistnok resten af østmuren og sydmuren, men her er
forholdene mindre klare på grund af gotiske ændringer. Vestmuren er noget
medtaget og antagelig helt fornyet i 4. stokværk, men i underste stokværk står
sporene af de oprindelige åbninger endnu tydeligt.
Murene i det ca. 13,5 m høje tårn er spinkle, forneden ca. 120 cm, foroven
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Fig. 5. Ketting. Snit i tårnet, set mod øst. 1:150. Målt af Holger Schmidt 1960.

ca. 60 cm, og skal ifølge en oplysning fra 1749, da vestmuren havde fået »en
bug«, være opført af en hel sten udvendig, en halv sten indvendig og med kerne
af kampesten, jord og sand16. Den anvendte munkesten er ret lille (25—26 × ca.
11 × 7—9 cm, 20 skifter = 203 cm). Fugerne i tårnets indre er glattede i plan
med stenene, helt uden indtrykning og af en lidt sjusket virkning; mod skibets
tagrum er lejefugerne indtrykket i nedre kant, stødfugerne i højre. Den gængse
metode til formindskelse af murtykkelsen, aftrapning gennem tilbagespring på
murens inderside, er kun benyttet i ringe udstrækning; i stedet konvergerer
murenes inder- og yderside næsten jævnt mod hinanden fra fod til murkrone,
efter svagt kurvede linier, ganske svarende til en dorisk søjles entasis. Den
herved fremkomne tilspidsning af det store tårn forlener dette med en ganske
overordentlig spænding17.
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Tårnets fire stokværk adskilles af tre øst-vest gående bjælkelag, der hviler
på egeremme, som er indlagt i murværket; en del af disse remme samt adskil
lige egebjælker (navnlig i tårnets nordre del) er oprindelige. Forbindelsen mel
lem samtlige stokværk formidles ved stiger, og således har det altid været.
Tårnrummet (nu våbenhus, material- og fyrrum), der i gotisk tid og senere er
blevet en del ændret (p. 2459), har næppe fra første færd været tilgængeligt
udefra. Dets østmur brydes af to delvis blændede arkader, som hviler på en
retkantet pille (fig. 3). Både pillen og navnlig de to arkader er meget uregel
mæssige og kluntede, i skærende modsætning til tårnets øvrige murværk; selv
om man tager senere behugninger ved stoleopstillinger i betragtning, må man
formode, at arkaderne og pillens øvre del har fået den nuværende form i for
bindelse med de nævnte gotiske ændringer. Pillens nedre del med skråkantet
sokkel i nord (forhugget) og syd taler dog for, at tårnrummet også oprindelig
har stået i forbindelse med skibet gennem to arkader, og en sådan ordning
stemmer også godt med placeringen af de to vinduer i tårnets vestmur. Disse
vinduer, der er tilmurede og for det søndres vedkommende delvis ødelagt, har
tilsyneladende haft helt samme form som nordmurens vindue, hvis øvre del er
i brug (fig. 4); et tilsvarende sydvindue er formentlig borthugget.
Andet stokværk, hvis søndre halvdel er påvirket af de gotiske ændringer,
har antagelig også haft fire vinduer, placeret som tårnrummets, men af en helt
anden udformning. Det nordre er velbevaret og i brug, med vandret indre stik
(fig. 4) og i øvrigt rundbuet; det andet led fra murens yderflugt er muret af
kvartrunde sten. Til det forsvundne skibs loft er der en mærkværdig fint ud
formet døråbning (fig. 3 og 5), som er delvis ødelagt i gotisk tid (p. 2460) og
helt tilmuret ved opførelsen af det nuværende langhus. Åbningen er rundbuet
og falset, med spejl på østsiden, og det helstens karmanslag er muret af sten
med afrundede hjørner. Dørfløjen må have siddet på østsiden af anslaget, og
den har kunnet stænges med en ganske spinkel skydebom, der efter bomhullets
ringe mål (ca. 7 × 5 cm) må formodes at have været af jern.
Tredie stokværk har tilsyneladende haft otte vinduer, fordelt med to i hver
mur; i alt fald de seks i nord, øst og syd er bevaret helt eller delvis, i tilmuret
stand. Indvendig fremtræder de med vandret stik som nordvinduet i andet
stokværk, og udvendig synes de at være rundbuede, for så vidt det lader sig
afgøre gennem hvidtelagene. Vestmurens to vinduer kan skjule sig bag det
gotiske og yngre murværk.
Det fjerde og øverste stokværk har af de sikkert 12 oprindelige glamhul
ler bevaret fire, hvoraf to i nordmuren og to i nordre halvdel af østmuren.
Glamhullerne er lave og rundbuede (fig. 6), med lige gennemløbende karme18.
Da tårnet på grund af sin udformning ikke kan have været afsluttet med
tvillingspir i lighed med dem, Broagertårnet fik efter en ombygning, synes kun
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Fig. 6. Ketting. Tårnets nordmur i 4. stokværk. Det nuværende glamhul flankeres af to tilmurede
romanske glamhuller (p. 2458).

to muligheder levnet, et valmtag svarende til det nuværende (men uden opskalk) eller et sadeltag med gavle i nord-syd; det har dog ikke været muligt
at påvise spor efter murede taggavle.
Gotiske og senere ændringer i tårnet. I gotisk tid blev vestmurens søndre vin
due delvis ødelagt ved indhugning af en falset, fladbuet portal, hvis dørfløj
har kunnet stænges indvendig med to korte bomme. Denne døråbning, der nu
står som indvendig blænding og delvis skjult af en lukket stol (p. 2475), er
enten ældre end eller samtidig med et større, middelalderligt byggearbejde i
tårnets indre, hvis hovedformål var en styrkelse af tårnets murværk med hen
blik på opstilling af en solid klokkestol. Samtidig var det hensigten at over
dække tårnrummet med to hvælv, men denne del af arbejdet blev ikke fuld
ført; det er nævnt p. 2458, at de to arkader til skibet muligvis stammer fra
denne tid. Helt i lighed med den forstærkning, som på et noget tidligere tids
punkt gennemførtes i Broagertårnet (p. 2292), påbegyndte man i Ketting langs
indervæggene i tårnets søndre del en opmuring af svære piller og spidse blændarkader, der standser midt i tårnets tredie stokværk som underlag for en 1749
fornyet klokkestol (fig. 5). De fire svære piller i tårnrummets sydhjørner og
midte har aftrappede vederlag for en halv stens hvælving; da vederlaget er
ført om på nordsiden af de to midtpiller, må der givetvis også have været
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planlagt piller i nordhjørnerne og et hvælv over tårnrummets nordre del. I
andet stokværk blev den rundbuede dør til skibets tagrum delvis dækket af
midtpillen; for at bevare forbindelsen blev en del af dørens nordkarm hugget
bort og en retkantet dør indsat. Ved opførelsen af det nuværende, højere lang
hus blændedes åbningens østside, og derved fremkom i murtykkelsen et lille
rum, det såkaldte troldkammer19.
Af de nuværende glamhuller i fjerde stokværk er det ene i nord, de to i øst
sidens søndre del og de to i syd samtidige med eller lidt yngre end den netop
omtalte opbygning for klokkestolen. Glamhullerne er fladbuede, med ydre fals;
den murer, som har stået for arbejdet, kunde ikke indordne sig under tårn
bygmesterens kurvede linieføring i murenes yder- og indersider; de nye glam
huller opførtes i lod og kom derved til at fremhæve de romanske mures kurve.
Årstallet 1695, indhugget på tagværkets midterste bjælke (fig. 4), angiver
sikkert året for det nuværende afvalmede tag, hvis opskalk og blyinddækkede
gesims dog muligvis kan stamme fra 1773, da også tårnet fik en istandsæt
telse20. Samtidig med tagværkets opsætning 1695 gennemførtes visse mur
reparationer, herunder muligvis tilmuring af østmurens to nordre, romanske
glamhuller. Vestmuren var genstand for en større istandsættelse 174916, da
den havde fået en »bug«; store partier blev ommuret, og andre fik en indven
dig påforing af små sten mellem stolper.
Tilmuringen af de to uregelmæssige arkader mellem tårnrum og skib er
uden tvivl sket, mens det ældre skib stod og muligvis i tiden o. 1650—1700.
Placeringen af den fladrundbuede døråbning i sydarkadens blændmur taler for,
at tårnrummets søndre del, der allerede på daværende tidspunkt må have
tjent som våbenhus, endnu var tilgængeligt gennem den gotiske vestportal.
Således kan forholdet have været, indtil tårnet fik sin sydportal enten ved
ombygningen 1773 eller senest ved istandsættelsen 185421.
Ombygningen 1773. Fra dette år foreligger dels en besigtigelse af den davæ
rende kirke (p. 2462) med vejledende overslag for en ombygning af kor og skib,
dels licitationsbetingelser for en »ny kirke« af teglsten og bygget op mod det
brede tårn, som skulde repareres20. Betingelserne, hvoraf det fremgår, at ar
bejdet med fundamenterne var påbegyndt22, blev i store træk fulgt ved op
førelsen af langhuset og »vindfanget« i øst (det nuværende sakristi); af betyd
ning for langhusets ydre var det dog, at man opgav halvstenslisener mellem
vinduerne »efter den gjorte [nu forsvundne] tegning« og nøjedes med hjørne
lisener. Langhuset fik fire vinduer i hver langmur og en dør i øst til sakristiet,
gråpudsede mure, blyinddækket, karnisformet gesims og et mod øst afvalmet
tegltag; sakristiet fik dør i syd og pulttag. Kirkerummets indre har afrundede
hjørner, hvis sammenskæring med loftet var lykkedes bedre, hvis man havde
fulgt det vejledende overslags flade gipsloft i stedet for licitationsbetingelsernes
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træloft med synlige bjælker. — Bygmesteren er ukendt, men det er formentlig
hans initialer: MC, der sammen med årstallet 1773 er indhugget i en sten helt
mod øst i sydmuren.
Den »nye« kirke er i pastor C. Knudsens samlinger beskrevet som en udven
dig meget tarvelig og simpel bygning, »der indtil for faa Aar siden [1867] stod
med sine stygge graae Mure og smaa Ruder af solbrændt Glas med tætte Jern
stænger, hvilket gav den et skummelt og mørkt Udseende«.
Kirken blev i årene 1851—54 benyttet af militæret til krudtmagasin12, og
krigsministeriet betalte derefter en istandsættelse af den stærkt medtagne byg
ning, inden denne atter overdroges til menigheden. De nuværende jernvinduer
stammer enten fra denne istandsættelse eller fra 1867, da det ydre blev hvid
kalket14.
Den †romanske kirke, bestående af kor og skib, der blev nedrevet sammen
med tagrytter (p. 2463) og våbenhus (p. 2463) 1773, var af kampesten23. Den
må have været noget ældre end det bevarede tårn (p. 2455), ved hvis opførelse
skibets vestre gavl antagelig blev helt nedrevet. Skibets loftsbjælker og tag
har efterladt sig spor på tårnets østmur (fig. 3). Heraf fremgår, at skibets
murhøjde har været godt fire meter, dets bredde godt 12; denne helt usædvanDanmarks Kirker, Sønderborg amt
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lige bredde, der i de sønderjyske amter vistnok kun overgås af Møgeltønders
knap 13 m (Tønder amt p. 1297), forudsætter en anselig længde og et stort
korparti, således at den samlede længde af kor og skib næppe kan have været
mindre end den, langhuset fik 1773. Tagspor giver således en korrektion til
præsteindberetningen fra 1755, der siger, at kirken er »af maadelig Bygning
og anseelse Baade inden og uden«; det »mådelige« kan kun have haft gyldig
hed for højden og den daværende tilstand i øvrigt.
Da bygningen 15899 sammen med øens andre kirker blev istandsat af Peder
[de Castella] murmester i Sønderborg (sml. p. 2064), var den nordre side af
kirken (dvs. skibet) næsten taglam og sanghuset (dvs. korets) tag medtaget;
der indkøbtes »munke« og »nonner« til reparationen, og rester af sådanne tagsten
sidder endnu i skibets tagspor på tårnet. Ved bispevisitatsen 176524 blev kir
ken omtalt som værende i god stand, men alligevel fik den ved den p. 2460
omtalte besigtigelse20 otte år senere følgende skudsmål: Kirken er »saa ledes
befonden at den ikke Kan staa uden rebereres for Korred Er forligt og ferdig
at falde Ned. Der for er Besludtet at Korred Med geuelft og de(n) store Bue
Medt i Kiercken sckal Nedbrydes og saa setes i lige lini Med den anden Mur
som Bliuer standen .. ,«25. Såvel de p. 2460 nævnte licitationsbetingelser som
murværket i det nuværende langhus tyder dog på, at man ikke blot nedrev
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det formentlig i gotisk tid overhvælvede kor og triumfbuen, men også hele
skibet.
Et †våbenhus, omtalt i forbindelse med reparationen 15899 og derfor sikkert
middelalderligt, må være blevet nedrevet sammen med kor og skib 1773.
En †tagrytter på det romanske kor og nedrevet sammen med dette, blev 1589
kaldt det lille spir og repareret med spån og blysøm9. Et lille †træspir, der blev
nedtaget af militæretaten 1852, da kirken overtoges til krudtmagasin, og fore
slået genopsat 185726, var muligvis en tagrytter.
Tagværket over tårnet er som nævnt fra 1695, langhusets og sakristiets fra
1773, det første med en dragerstol på midten.
Kirken står hvidkalket, med tjæret sokkel, blyinddækket gesims og røde
tegltage; de fladbuede, gotiserende støbejernsvinduer er fra forrige århundrede
(p. 2461), og det samme gælder en hel del gulvmateriale, i tårn og stolestader
gule mursten på fladen, i midtgangen kvadratiske gule og sorte lerfliser, i kor
partiet røde og grå orthoceratitkalksten og i sakristiet træ. Over langhusets
og tårnets valme findes standere med smedejernsrosetter, muligvis fra 1773.
En †solskive blev opsat 1777 og »renoveret« året efter13.
†Vægmalerier. Det malede, blå draperi bag alteret, der 1863 af L. A. Win156*
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strup foresloges overstrøget14, erstatte
des af en bemaling med panelværk og
søjler i klassicistisk stil; endnu bevaret
191027.
INVENTAR
Ombygningen af kirken 1772—73, der har
efterladt et ret ucharmerende rum, har ikke
sat sig spor i det nuværende inventar, men
flere
velskårne,
middelalderlige
figurer
er
overflyttet til den nye kirke, således den go
tiske
fløjaltertavles
apostelfigurer
og
Marias
himmelkroning,
den
sengotiske
Mariatavle
samt
det
unggotiske
korbuekrucifiks
med
sengotiske
sidefigurer.
Sturernes
prædikestol,
fra 1571, har efter ombygningen stået som
en kuriositet, mens kun altertavlen, fra 1743,
har været nogenlunde i pagt med tiden.

Alterbordet er antagelig samtidigt med
kirkens ombygning; det er muret, stærkt
pudset og på de tre sider dækket af tid
L. L. 1959
ligere anvendte, glatte fyrrebrædder. I
Fig. 10. Ketting. Maleri, »Jakobs drøm«,
bagsiden og indvendig i bordet jernlå
vistnok oprindelig i altertavlen 1743 (p. 2465).
ger fra 18788.
Nyere alterklæde med kors, maskinbroderi. †Alterklæder skænkedes henholds
vis 16721 og 1735 af de »regerende« hertuginder; det første, hertuginde Augu
stas gave, var af atlask med brede guld- og sølv»spidser«, det andet måtte
kirken selv betale syløn for 173716.
Altertavler. 1) Skænket 174316 af hertuginde Sophie Amalie, der fortingede
arbejdet med snedker Hans Christian i Hundslev for 12 rthl.28, men 1788 for
synet med nyt storfeltmaleri, hvortil en malet indskrift på postamentfeltets
bagside hentyder: »1788. Renovatum d. 28. Iunii«.
I sin nuværende, reducerede stand (jfr. ndf.) består tavlen af et storstykke
flankeret af korintiske halvsøjler med tilsvarende foranstillede frie søjler hvi
lende på 45 cm fremspringende postamenter og bærende tilsvarende gesims
fremspring. Herpå har to ca. 67 cm høje, siddende dydefigurer antagelig haft
deres plads, »Troen« med bog (højre hånds attribut, kalken, mangler) og »Håbet«
(fig. 11) med stort anker og fugl. De er nu anbragt på gesimsen over de lange,
»lukkede stole«, der flankerer altertavlen. Topstykket, med »knækkede« volutter, har øverst et udsavet, symmetrisk skjold; de udsavede vinger ligger nu på
loftet, fjernet 1927, da de flankerende stole ændredes, og deres gesimser fæstnedes til altertavlen. 1884 blev »die Decke über dem Altar« delvis nylavet af
snedkermester Matthiessen, Ketting8.

421

KETTING KIRKE

2465

I storfeltet sidder nu et vistnok hårdt
restaureret maleri (kronik), olie på lær
red, 183 × 128 cm, af Kristus på korset
mellem Maria og Johannes, med mørk
jordbund og dyster uvejrshimmel, Maria
i blå kappe og rød kjortel, Johannes’
dragt med de omvendte farver. Maleriet,
der såvel i farver som malemåde dårligt
harmonerer med topstykkets maleri, to
siddende engle, den ene med hånden for
det nedadbøjede ansigt, den anden seende
opad, er rimeligvis indsat ved fornyelsen
1788, muligvis fordi det oprindelige maleri
var blevet beskadiget efter omflytningen
1773—74, da degnen måtte reparere det.
Dette maleri (fig. 10) er antagelig identisk
med »Jakobs drøm«, som nu hænger på ski
bets sydvæg; dets mål (181 × 127 cm, med
L. L. 1959
ramme) og farver (olie på træ) er i overens
Fig. 11. Ketting. »Håbet«. Dydefigur fra al
stemmelse med henholdsvis storstykke og
tertavlen 1743 (p. 2464).
topfeltets maleri. Det restaureredes 1945.
Altertavlens staffering, som muligvis går tilbage til kirkens almindelige
istandsættelse 1854 (kronik), består af gråt på rammeværket, med røde, sorte
og forgyldte profiler, og hvidt på søjlerne med gyldne kapitæler og baser. I
postamentfeltet nyere, gylden antikva: »Jesus sagde: Jeg er Opstandelsen og
Livet« etc. Vingerne har under en nyere bemaling med grå storakantus i tem
pera- eller limfarver, den oprindelige staffering: på blå bund grå båndakantus
følgende vingens konturer, med små, gule eller brunlige akantusblade og midtpå
kassetter med firblade og muslingeskalmotiver.
2) Fra kirkens †gotiske fløjaltertavle fra o. 1450, som først udskiftedes 1743
ved den nuværende altertavles anbringelse, er bevaret 12 figurer, Kristus og
Maria fra »himmelkroningen« (fig. 13) samt ti apostle, nu opstillet på de alter
tavlen flankerende stole. To apostelfigurer er forsvundet ligesom den »mis
handlede Gjenløser« (præsteindb.), sikkert Kristus som smertensmand, der
måske har haft sin plads i predellaen. De 47—50 cm høje apostle (fig. 12), der
har stået i fløjene29, er grove i figurskæringen, fladt udskåret på bagsiden og
næsten alle med issehul, hvori træprop; de har for størstepartens vedkommende
mistet deres attributter og kun Johannes, Paulus og Jakob maior kan derfor
identificeres30. I midtskabet har de to siddende figurer fra Marias himmelkro
ning haft deres plads, nu opstillet henholdsvis nord og syd for alteret.
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Fig. 12 a—b. Ketting. Detaljer af apostelfigurer fra den gotiske taltertavle (p. 2465).

Alle figurerne er afrensede for oprindelige farver og kridtgrund og opmalede
med glinsende oliemaling 192731. — Ifølge præsteindb. 1809 blev tavlen, efter
at den var kasseret som hovedaltertavle, ophængt i våbenhuset; 1884 (Haupt)
var kun figurerne bevaret, opstillet ved den nye altertavle, på prædikestolen
og i degnestolen32, en opstilling der rimeligvis stammer fra restaureringen o. 1854.
Sidealtertavle (fig. 14), sengotisk skabstavle fra begyndelsen af 1500’rne,
kun 136 × 104 cm, nu uden fløje. I skabet den apokalyptiske madonna med
barnet, i solgisel på måneseglen, omgivet af en oval rosenkrans. Foroven en
plan baldakin af rankeværk med store kolbeblomster under fladbue flankeret
af fialespir. — Ved restaureringen 1948 suppleredes bl.a. en del solstråler,
nederste halvdel af rosenkransen, nogle småstykker i baldakinen og Jesusbarnets venstre underarm med æblet samt den nederste del af rammeværket33.
De sekundære farver34, der af restaurator beskrives som tjæreagtige, rense
des; de middelalderlige farverester, hvoraf en del var bevaret bl.a. på figuren,
beskrives ikke. Forgyldningen på Marias krone og barnets hår udbedredes.
Om Maria-alterets ry beretter Pontoppidan 173035: .. »zu Ketting wird noch
ein Marien-Bild aufgehoben, welches unter dem Papstthum in grossem Ruff
gewesen, und den Ruhm einer sonderbahren Heiligkeit und Krafft, Mirackel zu
thun, gehabt hat«. Hertil er fra nyere tid knyttet et helbredelsessagn 36 , hvor
efter den helbredtes krykke skulde være opstillet ved siden af alteret. Endnu
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2467

L. L. 1959

16631 og formentlig længe efter hang tavlen i koret ved degnestolen, o. 1900 stod
den i vest ved foden af pulpituret32, nu ophængt på nordvæggen mellem de to
østligste vinduer.
Altersølv. Kalk (fig. 16), skænket 1684, bestående af sengotisk, sekstunget
fod med usædvanligt mønster på standkanten, krydsende rundstave og firblade,
samt knop med graverede versaler: »Ihesvs«. På en af fodtungerne graveret
kursiv: »Peter Enwaldt37 — AS — Eva Maria Enwaltin 1684« i krans af to
sammenbundne grene. På den modstående side pånittet, støbt krucifiks. Nyere,
trinde skaftled og lavt bæger. 18,5 cm højt, forgyldt38. Ved krucifiksets fødder
to utydelige stempler, et bymærke med tre tårne samt mesterstemplet, vistnok
sammenskrevet PM (el. P I) i tunget felt. Samtidig, forgyldt disk, 15,3 cm i
tvm., med graveret IHS i cirkel på skraveret bund og, overfor, cirkelkors på
baggrund af koncentriske cirkler, flankeret af samme stempler som på kalken.
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Oblatæske, skænket 1703, trind og glat, ca. 6 cm høj, låget 12,8 cm i tvm.;
på dettes overside graveret versalindskrift: »Anna Margaretha Wulfin A(nn)o
1703«, omgivet af bladkrans. Under bunden mestermærke for Jürgen Matzen
Jürgensen, Sønderborg (Bøje 2733).
Vinkande, skænket 1703 og udført af samme mester som oblatæsken. Den
har profileret fod på aftrappet fodplade, svagt indknebet skaftled og pæreformet korpus med næbtud og bøjlehank forneden endende i fliget skjold; gæk af
tvedelt volut. Ret fladt låg, uden knop, med lille hængsellåg over tuden. Ca. 27
cm høj. På forsiden af korpus graveret skriftbånd, med versaler: »Hans Paulsen.
Anna Maria Paulsen«39 over graveret alliancevåben, hans strålesol med ansigt,
hjelmtegnet tre påfuglefjer, hendes tværdelt, med vinget klode i første felt,
skaktavl i andet, hjelmtegnet halv kriger i profil til højre, med venstre (skjulte)
hånd i hoften, i højre hævede hånd en vinget klode. Nedenunder våbenet
»1703«. Under fodpladen samme mestermærke som på oblatæsken. †Vinflaske
og †skål. 1842 meddelte biskop Tetens, at hans datter, justitsrådinde Sophie
Tetens, København, havde skænket kirken en sort porcelænsskål til brug ved
kommunionen i stedet for den hidtil brugte glasflaske, »af hvilket Synet ofte
har været anstødeligt for hendes Øie og Sands«40.
Sygekalk, (fig. 15) tidligere kirkens hovedkalk, ifølge kirkebogen1 skænket
1658 af den fyrstelige forvalter på Gammelgård, Alexander Poss41, efter at
Brandenborgerne havde røvet to †sølvkalke og †diske. 18,5 cm høj, på sekstunget
fod, der på tre tunger har støbte, pånittede figurer af Kristus på korset og
Maria og Johannes, på de tre andre graverede versaler: »Alexander Pos«. På
de trinde skaftled graveret: »Ano 1661« og »Ihesvs« (en senere reparation har
blottet et glat bælte på nedre skaftled). Knop med støbte, påloddede blomster
rosetter og englehoveder mellem »neglesnits«ribber. Nyere bæger. Disk nævnt
i inventariet 16631, med graveret cirkelkors og under bunden giverens, sogne
præstens, navn: »Joh. Monrad« (kursiv). Nyere oblatæske af træ med karvesnitsrosetter. Vinflaske af »presset« glas. Sættet ligger i et samtidigt fyrreskrin
med svagt hvælvet låg, enkelt låsetøj og liljehængseljern indvendig. Udvendig
vissengrønt malet, indvendig firdelt, †Vinflaske, indvendig forgyldt, købtes
1796 hos J. F. Nissen, Sønderborg13. En †tinflaske i »berettelsesladen« omlavedes
1742 af Arend Kandestøber i Sønderborg16.
Alterstager. 1) Sengotiske, af ret lyst malm, 55 cm høje, med lyseskål af al
mindelig skarpkantet form og lav, klokkeagtig fod med tre flade profilled ved
overgangen til cylinderskaftet, der har sekskantet skaftled, skive mellem hul
stave. 2) Fra 1500’rnes sidste fjerdedel, omtrent svarende til V.-Vanned (DK.
Tisted amt p. 274) fra 1577 samt i Sønderjylland bl.a. Emmerlev (Tønder amt
p. 1377) og Notmark (p. 2497). Kun 27,5 cm høje, med næsten ens fod- og
lyseskåle, de sidste med glidende profiler; konisk skaft med »base« og to
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Fig. 14. Ketting. Sidealtertavle (p. 2466).

bløde ringe. Tre huller i fodskålen er mærker efter forsvundne fødder (eller
løver).
Et †krucifiks og en †bogstol på alteret omtales i inventariet 16631.
†Messehageler. 1596 solgtes en gammel hagel til Tandslet kirke for 10 dl.42;
i inventariet for 1663 nævnes en rød fløjls hagel samt en sort »blommet«, skæn
ket af en jysk præstedatter, Anna Olufsdatter, efter Brandenborgernes plynd
ring1. O. 167043 forærede hertuginde Augusta kirken en kostelig udstafferet
messehagel med »tre diamanter« siddende i [krucifiksets] naglegab1, antagelig
den gamle, flossede og ubrugelige hagel, hvoraf kirken 1761 havde en indtægt
på 27 mk. ved salg af guldtresser og »tre bøhmiske sten«16.
Alterskranke, 1950, med svære »renæssancebalustre«. 1754 fik Hans Christian
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snedker ved Augustenborg (antagelig altertavlens mester) 27 mk. for at lave og
male »eine neue Lehne« ved alteret for dem, der går til alters16.
Døbefont (fig. 21), med indskåret, delvis ødelagt årstal »1772« i kummens
bund, af eg, pokalformet, 81—85 cm høj, med akantusblade på skaft og kumme,
den sidste afpasset til dåbsfadet. Grå, med hvide blade samt lidt rødt. — 1781
fik snedker Peter Hansen 2 mk. 8 sk. for at gøre »eine Pille« under fonten13.
Fontekumme(?), vievandskar(?) eller verdsligt trug(?). En stor, ret flad
kumme, 35 cm høj, 80 i tvm., af grovkornet granit, med ni flade, (2—3 cm i
relief) primitivt hugne mandshoveder fandtes 1909 nedgravet i præstegårdens
have og er nu i museet på Sønderborg slot (nr. II, 152). Såvel formål som alder
er ubestemmelig; de »tidløse« hoveder virker ikke romanske, og det samme er
tilfældet med det enlige hoved på en tilsvarende kumme i Gram kirke (Hader
slev amt p. 801, hvor den uden grund er betegnet som romansk).
†Døbefonte. En synsforretning 173544 meddeler, at degnen havde flyttet
»Daaben« seks Hamburgeralen til den nordøstre side, og den »er nu ny opbygt
[og] er opmuret ligesom den gamle af kalk og mursten«. Om denne font, der
rummede både en (romansk?) fontegryde og to messingfade (jfr. ndf.) er iden
tisk med den ovennævnte kumme på en murstensfod, om der har været en
anden kumme eller kun en murstensopmuring til det endnu bevarede dåbsfad, derom oplyser kilden intet.
Dåbsfad, o. 1575, sydtysk arbejde, med hjort-og-hund frise i drevet arbejde
på randen samt i bunden omkring cirkelfelt med bebudelsen; 55,7 cm i tvm.
Fadet er måske identisk med det messingbækken, som hofmester Munck til
Gammelgård skænkede 16691. †Fontegryde. 1735 var der i den gamle font en
†kobberkedel, som vejede 18 pund, og som degnen fik provstens tilladelse til at
overtage, samt to †messingbækkener; det ene vejede 3 ½ pund, det andet skar
degnen i stykker og lavede et fyrfad af halvdelen44.
Dåbskande, egentlig vinkande, af københavnsk porcelæn, sort, med guldkors.
*Fontehimmel, barok, o. 1630, af S. A. Claudi-Hansen beskrevet som plump,
med smågavle, topengel og due. Ret velbevaret staffering med overvejende
grønne, blå og røde farver. Lå 1910 på loftet i stærkt beskadiget stand efter at
være faldet ned en årrække før32, nu i museet på Sønderborg slot (nr. II, 74, II,
158—164).
Korbuekrucifiks (fig. 19), unggotisk, o. 1300, svarende til og antagelig fra
samme værksted som Hørup (p.2371), med sidefigurer (fig. 17-18) fra begyndelsen
af 1500’rne, nu anbragt oven på de lukkede stole på hver side af altertavlen.
Krucifiksfiguren, der kom til kirken som gave efter hertuginde Annas død
16681, måler 163 cm; den hænger på et yngre, gotisk kors, hvis korsarme består
af to planker, en glat, hulkantet, lagt på en skråkantet med gotiske korsblade,
hvoraf størsteparten blev nyskåret ved restaureringen 194645. Nedre korsarms
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Fig. 15—16. Ketting. 15. Sygekalk 1661, tidligere alterkalk (p. 2468). 16. Alterkalk 1684 (p. 2467).

kvadratfelt, som før istandsættelsen var savet af og sat op på korset, med en
udstemning for at give plads til fødderne, rekonstrueredes. Ved samme lejlig
hed afdækkedes under et tykt lag hvidt på figuren, sort på korset, en yngre,
barok staffering: naturlig karnation med bloddråber, mørkt hår og skæg, grøn
tornekrone samt rødt lændeklæde med bred, gul bræmme langs kanterne. De
sparsomme farvespor fra den oprindelige staffering er ikke beskrevet af restau
rator46. Under korstræets barokke staffering, gulbrunt med sorte kanter og
grønne blade samt gulbrune evangelistsymboler på grøn bund, var bevaret en
del af den oprindelige staffering, gråt på korset med røde profiler; i korsarmsfelterne har muligvis også oprindelig været malede evangelistsymboler, i hvert
fald skimtedes i nederste, bedst bevarede felt, fjer fra en vinge, antagelig enge
len, på sølvbaggrund. — 1668 var krucifikset ophængt på nordvæggen1, 1910
på sydvæggen (fot.) og efter restaureringen atter på nordvæggen.
De sengotiske, velskårne sidefigurer47, hvis nederste del er afsavet, og som
nu kun er ca. 85 cm høje, er på fyrreplader anbragt ved siden af altertavlen sam
men med apostlene fra †altertavle. Johannes-figuren mangler desuden en del
af venstre tinding og håret her. Oliemalede som apostelfigurerne. 1910 i nu-
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værende opstilling, men tidligere anbragt på den Augustenborgske stol32 (jfr.
p. 2475).
†Korgitter. »Kordøren« nævnes endnu i sidste halvdel af 1600’rne1.
Prædikestol (fig. 23) i ungrenæssance, fra 1571, rimeligvis skænket af Thomas
Stures (d. 1563) enke, Berte Ahlefeldt, og af samme snedker som har udført
prædikestolen til Sturernes begravelseskirke, Notmark (p. 2500); den nuværende
opstilling (mellem de to østligste vinduer på sydvæggen) er fra 1773, hvad der
er angivet ved et indskåret årstal forneden på døren. Den uregelmæssigt poly
gonale stol består af fire fag samt et dørfag. Storfelterne har smal, omløbende
karnisramme og foroven en æselrygbue med fordybede versalindskrifter hentydende til de naive relieffer nedenfor: 1) »de scuepninge«, over Evas skabelse
(fig. 20), 2) »Adm vnd Evam«, over syndefaldet, herunder bevokset jordsmon
med lavt træ, hvori to rovfugle, 3) »Christvs am crvtze«, over Kristus på korset
mellem Maria og Johannes, og 4) »de vp erstadige«, over opstandelsen. På hjør
nerne står stive, men herlige karyatider på småkonsoller og under joniske kapi
tæler, fra opgangen: mand i kappe og knæbenklæder holdende fugl (fig. 20);
kvinde med opslidset kjole, med begge hænder holdende cirkulær, rundpuldet
hat foran brystet; mand i tidsdragt holdende bog; kvinde i knækort dragt med
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små pufærmer, holdende sværd og vægt (Retfærdigheden?), overkroppen fron
tal, benene i profil, i gangart; herme, nøgen kvinde med skulderslag, holdende
på skaftvolutten med begge hænder. Varieret fladsnit smykker frisens hjørnebøjede fremspring (englehoveder), hjørnefelterne over æselrygsbuerne (blad
værk),
postamentfelterne
(bladranker
med
portrætmedailloner)
samt
postamentfremspringene (livligt agerende kvinder i helfigur). I frisefelterne er der
toliniede, indskårne versalindskrifter: 1) »Dat wort vnses gades / bliet in ewic
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heit, 2) salich sint de dat wort / gades
horen vnd bevaren«, og herunder ganske
småt: »luca ..« 3) »wol iw horet de ho
ret mi / wol iw voractet de voract mi«,
herunder: »lvc c. 10« 4) »gi sint id nictde
dar reden svder / iwes vadrs geist ist de
dorc iw red [et]«, herunder »ma . . « .
Samtidig, svajet underbaldakin med
akantusbladribber,
foroven
endende
i
mands- eller kvindehoved, forneden sam
let i et korintisk kapitæl, der oprinde
lig sikkert har fortsat i et søjleskaft. Eet
hoved nu forsvundet, et andet halve
ret, antagelig ved opsætningen 185412
af den enkle fyrretræsopgang, med flad
ovale gennembrydninger. Oprindelig har
der sikkert ved foden af trappen været
en portal, fra hvilken den afkortede og
ændrede dørfløj (fig. 22) er det eneste
levn, nu anbragt i højde med stolens
L. L. 1959
Fig. 20. Ketting. Prædikestol 1571. Detalje
postament, på de gamle, akantusfligede
(p. 2472).
gangjern, af hvilke det øverste er lagt
lige hen over frisefeltet. Dørens storfelt har kølbue som stolen, men med brede,
kannelerede pilastre på høje postamenter, med fladsnitsansigter. I kølbuen indskårne versaler: »Goliath vnd Davit«, der ses indskåret i feltet nedenunder,
stående på et postament, hvorpå »IF. Anno« og under postamentet årstallet
for ændringen (i forbindelse med kirkens ombygning) »1773«. I frisefeltet fladsnitsranker, på krongesimsen indskåret: »im iar wns heren 1571 is disse stol maket«.
Samtidig, polygonal himmel med fem frie sider; under frisens vinkelbøjede
hjørnefremspring hængeknopper med akantusblade samt nogle fornyede, enk
lere. Fire uregelmæssigt rundbuede topstykker med reliefskårne våbner for
Thomas Sture og hustru, født Ahlefeldt, og deres svigersøn Hans Blome. —
Stolen står egetræsmalet med grå felter, rødt, guld og sort på kølbuer og
tværgående lister. Den østligste karyatide (fig. 20) prøveafdækket og stafferet:
rødlilla kappe, hue og sko, sorte strømper, bleg karnation og sort skæg samt
gylden konsol og kapitæl. Himmelens staffering svarer til stolens, våbnerne har
uheraldiske farver. Trappen hvid og grå. Et »skønt †timeglas« skænkedes 1668
af hertuginde Anna1.
Stoleværk 1927, efter tegning af arkitekterne Dall og Mundt, Sønderborg. Det
forrige enkle †stoleværk48 indrettedes 185412 i forbindelse med restaureringen
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efter kirkens anvendelse som krudtma
gasin (kronik). Det udførtes af snedker
Elholm i Krumom49.
Skrifte- og degnestol fra 185449 (jfr.
fig. 8), ved østvæggen, på hver side af
alteret, med enkelt panelværk og frie
»pilastre« bærende gesimsen, der 1927 for
længedes hen til altertavlen, og hvorpå
de tidligere omtalte figurer fra den nu
værende og forsvundne altertavle samt
krucifiksets sidefigurer er opstillet.
Lukkede stole. 1) Fra o. 1773, i tårn
rummet, anbragt foran oprindelig vest
dør, måske til »kirkegangskonerne« [kvin
der, der efter at have barslet, skulde »læ
ses« ind i kirken af præsten]50. Forne
den glat panel med gesimsliste og smal,
glat dør; stor, rundbuet åbning flanke
ret af frie »pilastre« med toskanske kapi
tæler, hvorover enkel gesims. Mørkt egeL. L. 1959
Fig. 21. Ketting. Døbefont 1772
malet. 2) 1854, ifølge Raben49 udført af
(p. 2470).
snedker Elholm til eget brug, i vest, lige
syd for døren. Den består af to fyldingspaneler forneden, bærende tre toskan
ske søjler og med enkel gesims; lille indgangsdør fra nord, med to frisefyldinger.
3) Samtidig stol med lavt fyldingspanel og glatte gavle, i skibets nordvesthjørne.
†Herskabsstole. Ifølge stolestaderegistret 158051 ejede Gammelgård det første
stolestade både i syd og nord; efter en omplacering 175020 tilhørte 2. og 3. stol
i koret i syd og nord forpagterne af henholdsvis Gammelgård og Augustenborg.
Ifølge inventariet 16631 var Gammelgårds stol smykket med adeligt våben.
1773 var stolen placeret mod nord i skibet med indgang fra den vestligste
kvindestol50.
†Brudestol, på sydsiden, omtales allerede 158052; 1750 var den anbragt mod
nord i koret20.
*Kirkekiste, senmiddelalderlig, jernbunden og ganske svarende til Sønder
borg (p. 2093, nr. 1), nævnt første gang i inventariet 16631. Den er 108 cm lang,
64 bred og 40 høj, står på to sortmalede træbjælker og har lås i den ene
ende samt een jernring for hver ende af det let buede låg; træet egetræsmalet.
I museet på Sønderborg slot (nr. II, 211).
Dørfløje. 1) 16—1700’rne, i tårnets syddør, samlet af syv høvlede og pløjede
planker og bundet af to vandrette, profilerede revler samt tre kraftige, forsæn-
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kede gangjern; udvendig beslået
med
siksakmønstrede,
sømbeslåede jernbånd, der inden for
et fladrundbuet felt danner et
stumpvinklet mønster med op
og nedadvendende vinkelspidser
og midtpå en stjerne. Stor, mu
ligvis gotisk skydelås af træ, 76
cm lang og 21,5 cm tyk, med
affasede sider og fæstnet til dø
ren med fem jernbånd. Fliget
nøglebeslag, fra 1700’rne. Ud
vendig rødbrun, indvendig brunmalet. 2) 1700’rne (jfr. dog p.
2460), mellem tårnrum og skib,
samlet af fem planker ved hjælp
af to vandrette, profilerede rev
ler samt to gangjern, der ender
i en tunge. Rektangulær 1700tals lås; spor efter ældre lås.
Brunmalet.
Nøgle til gotisk kasselås, an
bragt på yngre dør i tårnets
sydmur.
Pulpitur, i vest, fra 1773 f.20,
med
enkle,
rundstavprofilerede
fyldinger; den nordre halvdel
L. L. 1959
stammer fra et 1946 nedtaget
Fig. 22. Ketting. Dørfløj til prædikestolen (p. 2474).
nordpulpitur, der strakte sig lige
forbi det tredie vindue fra vest. Opgang nord for midtgangen, båret af seks
støbejernssøjler fra opsætningen 18788 af orglet, hvis façade bryder pulpituret.
Herpå står samtidige, enkle bænke, hvoraf nogle med malede navne på ryg
lænene samt tre, fra nordpulpituret, nummereret 4—5—6. †Pulpiturer. Ifølge
stolestaderegistret 1580 måtte dels bolsmændenes svende, dels nogle af kådnerne stå på »loftet«53. 1611 bekostede præsten et pulpitur, hvor de unge karle
havde deres plads 16631; 1749 byggedes et nyt20, som 1773 overflyttedes til
den nye bygning og anbragtes »på nordsiden øverst mod altret«. Endnu 1854
omtales foruden det vestlige (med seks stole) og »mellemste pulpitur« — på
nordsiden, ligeledes med seks stole — tillige det nordlige nærmest altret (med
fire stole)50.
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Orgel 1878, fra Ph. Furtwängler &
Söhne, Elze, Prov. Hannover54, ombyg
get af Marcussen og søn 1958. Otte stem
mer. Oprindelig façade i nygotisk stil.
Pengeblok, 1773(?), trind, beslået med
lodrette jernbånd og foroven to vand
rette; oval pengeslidse og cylinderlås.
Sortmalet. Lige inden for vestindgan
gen. En †fattigkasse skænkedes 1740 af
Hans Petersen på Gammelgård og for
synedes af kirken med ekstra jernbånd
og hængelås16.
Klingpung, nyere, af brunligt fløjl med
maskinbroderi;
defekt
sølvklokke
og
drejet skaft. På pulpituret.
Maleri, af S. Tetens, biskop over Als
og Ærø 1819—47, testamenteret kirken
189132. Brystbillede, en face til venstre,
i sort frakke med hvidt halsbind og rid
derkors; oval, mahognifineret fyrreram
me, 69 × 56 cm. På lærredets bagside sort
malet skriveskrift: »Stephan Tetens Stifts
Provst til St. Knuds Kirke i Odense, fød
1773 d. 7. Maj, Religionens Lærer i Iesu
Christs Aand, der ved sit blide Foredrag
hæver Sjælen imod og forædler alle Til
horeres Hjerter, offereres dette min Pen
L. L. 1959
sels ufuldkomne Arbejde. A. E. Fich ...
Fig. 23. Ketting. Prædikestol 1571 (p. 2472).
1813«55. En ældre, enslydende tekst med
samme slags bogstaver og med samme hånd skimtes under den nuværende.
Over prædikestolsopgangen. Sml. kirkegårdsmonument nr. 6.
Lysekrone 1952, leveret af K. Eibye, Odense.
Kirkeskib, vistnok model af fregatten »Norske Løve«, med skibspapirer56 af
følgende indhold: »Dette Skibs oprindelige Bygning af Styrmand Christian
Thomsen i Ketting er Omtrentlig skeet imellem 1770—1780. Istandsat og re
pareret 1818 af Joh... Bruhn, Jürgen Matzen og Ernst Bruhn — gaaet i For
fald 1852 da Kjerken var fyldt med Krudt og 1855 istandsat med nye Master,
Ræer og Takkelads samt opmahlet etc. etc., hvortil Sognets Velhavende [har]
givet et Bidrag ... og Kirkeværger ...sen, og Jörge..«. Østligt over midt
gangen.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Tårnur, »L. Petersen Sonderburg 1892, Geschenck von H. Erichsen Semor
in Ketting«, reliefversaler på urværkets træramme, †Sejerværk 15961, opsat
1597 i tårnet og delvis anskaffet for de penge42, som salget af en †messehagel
(p. 2469) gav57. Et gammelt sejerværk er anbragt i tårnets andet stokværk58.
Klokker. 1) 1300’rne, stor, skriftløs(?)59, 92 cm i tvm. (Uldall p. 54). 2) 1554,
støbt af Gerhard van Mervelt. Om halsen, mellem profillinier, en smuk orna
mentbort med putti mellem palmetter og bladranker og herunder indskriften
(slutningen et distichon), med reliefversaler: »Verbvm domini manet in æternvm; facta pio Thomae Stver est campanvla ivssv gerardi a mervelt artifici[s(qve)] manv 1554« (»Guds ord bliver i evighed. På Thomas Stures fromme
befaling er denne lille klokke lavet ved kunstneren Gerhard van Mervelts hånd
1554«). Hankene har skæggemasker. Ifølge et sagn60 var klokken oprindelig
tiltænkt Notmark kirke, hvis tårn imidlertid var for svagt til at bære den
tunge klokke. Den store klokke indskibedes ifølge Ulkebøls regnskab for 160261
til Kbhvn., men indløstes inden afsejlingen, delvis ved lån fra andre kirker42.
Kirkebogen beretter således1, at Ketting sognefolkene 1603 betalte 25 rdl. til
Ulkebøl sognemænd og 25 rdl. til Hørup mænd for den overvægt, deres klokke
havde, »och saa indløsde selff dend store Klokke i torned, der den schulle
vehret bortført efter Koningl. Befaling«.
†Klokke. I beskrivelsen 16631 omtales »den lille Klocke, der henger i Spiren
[tagrytteren] ... Støbt i Min Sal. Farfaders Hr. Johannis Monrads tid« [1589—
1623]. Antagelig forsvundet ved tagrytterens nedtagning 1773, jfr. p. 2463.
Klokkestol, af eg, til to klokker, med indhugget: »17 49« i de to ydre, lod
rette stolper (jfr. opmåling fig. 3). Nyere ophængning af begge klokker.

GRAVMINDER
Gravsten 1 . O. 1800. Christian Iessen, f. 1743, »Cabinetsprediger 1765, Hofprediger zu Augustenburg 1775«, d. <1812>, og hustru Anna E. F. Iessen, f.
Mehlby, f. 1753, d. <1834>, samt <deres datter Helene Iessen, f. 24. maj 1785,
d. 10. aug. 1855>. Gråhvid kalksten, 173 × 113 cm, med fordybet versalind
skrift. 194162 anbragt op ad tårnets vestmur efter en tid at have været fjer
net fra kirken.
2)
O. 1828. Bened. Louise Friedr. Elisab. Germar, f. Rotger, f. i Gluckstadt
3. dec. 1783, gift smst. 27. sept. 1805, d. i Augustenb. 11. dec. 1828. Grå kalk
sten, 166 × 105 cm, med versaler og skriveskrift; foroven kors mellem 11 stjer
ner og over sommerfugl. Foran præstegårdens havedør.
†Gravsten. Nævnt i kirkebogen som begravet mellem 1653 og 1666. »Hans
Hiensen og hans Kone, Peder Hiensen etc. af Stoffnsbyl. Udhuggen sten, neden
for kordøren, »for Gammelgårds stol««1. — Se endvidere ndf.
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†Murede begravelser 65 er omtalt i pastor Johs. Monrads beskrivelse 166363:
1) »Monrad Begrafvelse er udi choret under dend udhuggen Steen, derudi lig
ler begrafven min sal. Farfader H. Johannis Monrady [d. 1623], med sin sal.
Hustru Anna Vogetz, och min sal. Moder Catharina Matzdatter ...«64.
2) En »Begrafvelse er straks neden for, er ikkun en Muur imellem, ded lod
min sal. Fader Hr. David Monrad [d. 1653] selff bekoste och opmure. Hvorudi
dend sal. Mand ochsaa self ligger begrafven med min sal. Stifmoder Catharina
Petræa aff Rostock«. Heri tillige nedsat Johs. Monrads hustru, Jaccobine
Beckin af Augsburg, »fuldsøsteren« Cartharina Monrad og halvsøsteren Marga
rita Monrad, begge døde i deres jomfrustand, samt »Velforneme Mand Kar
sten Eggebeckes aff Flensborg lille Søn Asmus som uformodentlig døde her
paa Gammelgaard och Ao. 1675 dend 6. August der bleff nedsatt.« I denne
begravelse var der plads til tre lig ved siden af hinanden og tre ovenpå. —
Præstebegravelsen »oppe ved alteret« repareredes 175516 og 178313.
3)
»Neden denne begravelse [dvs. sekretæren på Augustenborg, Anthon
Heinrich Deichmanns »neden Chors-Døren« (vistnok ikke muret)] er Pensionarius Alezander Posse’s paa Gammelgaard«. Heri nedsat datteren Sophia Mar
garet, d. 20. febr. 1677.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1839. Christian August Burchardi, »Prediger
in der Kettinger Gemeinde und Probst in der Süderharde«, f. i Sønderborg 2.
nov. 1751, d. i Ketting 13. maj 1839, og Christiana Theresia Sophia Hütten
rauch, g. Burchardi, f. i Waldenburg i Sachsen 10. sept. 1761, d. i Ketting 1.
marts 1832. Støbejernskors med hjerteformede korsarmsender og foranstillet,
ottekantet støbejernsplade, på hjerteformede fødder, og kronet af lille dobbeltvolut, med gravskriften i relief (antikva). På kirkegårdens sydvesthjørne.
2) O. 1848. »Hier ruhen die ersten Opfer des Schleswig-Holsteinischen Krie
ges, Major v. Michelsen, Lieutenant v. Lützow, Unterarzt Weiss«, alle fra
Kieler jægerkorps, hårdtsårede i fægtningen foran Flensborg 9. april 1848, d.
af deres sår på Augustenborg lazaret. Granitstele, ca. 187 cm høj, på dobbelt
aftrappet, skråfaset sokkel og med pyramideformet afslutning foroven; ind
skrift med fordybet, gulmalet antikva og versaler. Øst for koret, fællesgrav
sted med nr. 4.
3) O. 1848. P. G. Neraae, kapt. ved 12. bataillon, såret ved Slesvig 23. april
1848, d. 11. maj samme år. Granitsten med indhugget oval, hvori fordybet an
tikva. Indgærdet af støbejernsgitter.
4) O. 1848. Lionel von dem Knelebeck, kaptajn ved 3. lette bataillon, f. i
London 27. juni 1807, såret ved Dybbøl 28. maj, død i dansk fangenskab 29.
maj 1848. Støbejernskors, 191 cm højt, med spidsbuede korsarmsender, hvori
gennembrudt firblad over to stavværksvinduer. Gulmalet relieffraktur, på
tysk. Samme sted som nr. 2.
157*
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5) »Over Danske Krigere, faldne for Fædrenelandet, satte 2den Reserve Ba
taillon dette Minde den 20. Mai 1850«. Kalkstensplade lænet op ad natursten66.
6) O. 1855. »Biskop emeritus over Als og Ærøe, Doctor philosophiæ Stephan
Tetens«, kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand, f. 7. maj 1773, jubel
lærer i kirken og skolen 10. nov. 1847, d. 5. jan. 1855, og hustru Karen Sophie
Tetens, f. Gaarder, f. 13. okt. 1771, d. 21. april 1844 (sml. maleri p. 2477).
Stele af kalksten, på aftrappet sokkel og over plint; foroven tresidet afsluttet.
På den indfældede, rektangulære marmorplade fordybet skriveskrift.
7) »Minde over 10 danske Soldater døde paa Lazarettet i Ketting 1864«.
Sten med rektangulær, indfældet marmorplade67.
8)
Fra slutningen af 1800’rne. Smedejernskors med sekundær indskrift.
Rektangulær skriftplade, fra hvis øvre og nedre hjørner udgår volutbånd, der
mødes ved korsstammen; nederst rhombeformet plade med småvolutter.
9) 1922 (tegnet af arkitekt Th. Havning) over de fra sognet faldne i verdens
krigen 1914—18.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Ketting præstearkiv: Bb 9. 1801—1920. Akter over kirkens og præste
gårdens bygninger og inventar samt kirkegården. — Ca 1—2. 1551—1673 og 1718—33.
Ketting kirkes regnskabsbøger. — Cd. 1773 og 1854. Stolestadefortegnelse. — Als søndre
herreds provstearkiv: 1864—72. Konceptbog. — Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1879—
1919. Sager ang. de enkelte sogne. Ketting, Lysabild. — De augustenborgske godser, af
levering fra Kiel, C I V , nr. 108. 1749—1850. Ketting, Kirchensachen. — Biskoppen over
Als og Ærø: Sager ang. de enkelte sogne. 1649—1864. Ketting, Lysabild, Nordborg. —
Augustenborg
kirkeinspektorat:
1776—1848.
Kirkeregnskaber
og
kirkeregnskabsbilag.
—
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. I. Departement 1848 ff. Kirkesager:
Kirkeregnskabsbøger
for
Als
og
Ærø
stift
1692—1860.
Kettinger
Kirchenbuch
1774—
1860. — Ærø-Als stift. Adserballe, Hørup og Ketting. Kirkeregnskaber. 1847—62. — Rtk.
Revid. Rgsk. Kirkeregnskaber: Nyborg provstis kirkeregnskaber 1662—74. — Se i øv
rigt arkivalier for Sønderborg provsti i almindelighed p. 2051. — Kgl. Bibl.: Præsteindberetning til Thurah 1755. — Ny kgl. Saml. 2683. 4to. Bd XI: Pastor Chr. Knudsen:
Samlinger til Øen Als’ historie og beskrivelse. — Præsteindberetning af C. A. Burchardi
11. aug. 1809 (NM). — Chronik Ketting. Angelegt 1898 (ved embedet). — Synsprotokol
1923
ff.
(ved
embedet).
—
Kirkeklokkecirkulære
1918
(NM).
—
Museumsindberetninger
af S. A. Claudi-Hansen 1910 og P. Kr. Andersen 1946 (istandsættelse af altertavlemaleri
og krucifiks), 1944—45 (forundersøgelse af inventar) samt 1945 og 1948 (istandsæt, af
maleri og sidealtertavle). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke
1959, 1960 og Vibeke Michelsen 1960. Supplerende oplysninger ved Jørgen Slettebo og
ved sognepræst H. A. P. Damgaard 1962.
Haupt II, 405 f.— J. Raben: Ketting Kirke etc., i Fra Als og Sundeved,hefte 2,1928.
— H. A. P. Damgaard, i Den nordslesvigske Kirke II, 384.
1

LA. Åbenrå. Ketting kirkebog 1653—80 og 1685—94, jfr. pastor Chr. Knudsen:
Samlinger til Øen Als’ Historie og Beskrivelse (Ny kgl. saml. 2683, 4o, bd. XI) indehol
dende: 1) uddrag af et gammelt manuskript om Ketting af præsten Johs. Monrad d. Yngre
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1666
og
præsteindberetning
af
hans
eftermand
Johs.
Poulsen
1690;
delvis
trykt
hos
J. Raben. 2 Raben pr. 18. 3 Johs. Monrad skriver, at Gammelgårds ejere synes at
have »Største Jus« til at kalde en sognepræst, eftersom fogedens navn på Gammelgård
sattes først i hans farfars, Johs. Monrads kaldsbrev 1589 (Raben p. 35). 4 Kirkehist.
Saml. 4. rk. II, 657, sml. Nye kirkehist. Saml. V, 318 f., hvoraf det fremgår, at kirkens
forhold administreredes af danske kancelli 1660. — Når præsten 1653 fik ikke mindre
end tre kaldsbreve, nemlig fra lensmanden på Nyborg, fra hertuginde Anna af Sønder
borg og fra menigheden (Raben p. 18 f.), viser det, at den kongelige overhøjhed før 1660
blev bestridt både fra de sønderborgske hertugers og fra menighedens side, men uden
virkning. 5 LA. Åbenrå. De augustenborgske godser, aflev. fra Kiel G IV, nr. 88, 1670—
1846. Das herz. Patronatsrecht, jfr. RA. Fynske reg. 1670—80, fol. 166 f., hvor det ses,
at sognepræsten 28. juni 1670 fik kgl. konfirmation på sit kald. 6 Raben p. 31 f. 7 Samme
p. 6, jfr. kronik og RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. I. Departement
8
1848
ff.
etc.
Kettinger
Kirchenbuch
1774—1860.
Augustenborg
kirkeinspektorat:
1747—1885. Kirkeregnskaber og -sager. 9 RA. Tyske kancelli. I. A. A. (—1670). 98 II.
1567—91, 1609. Akter vedr. forhandl, m. enkedronning Dorothea og Hans d. Y. om den
gejstl. jurisdiktion på Als og Ærø. 10 1720 omsattes kirkegårdsdiget af Hans Hjulmand
i Ketting og 1730 af Peter Nielsen i Ketting (Raben p. 8). 11 RA. Ministeriet f. Kirkeog Undervisningsvæsenet. I. Dep. 1848 ff. Kirkesager: Ærø-Als stift. Adserballe, Hørup
og Ketting. Kirkergsk. 1847—62. 12 RA. Ministeriet f. Hertugd. Slesvig. II. Dep. B.
13
nr.
365.
Bygningssager,
1854.
Læg:
Sønderborg
amt
1854.
Augustenborg
kirke
14
inspektorat.
1776—1848.
Kirkergsk.
og
-bilag.
Augustenborg
kirkeinspektorat:
15
1855—80.
Kirkebygningerne,
kirkeinventaret
og
kirkegårdene.
Ketting
præstearkiv:
16
Ca 2. 1718—33. Kirkeregnskabsbog.
»..in der Mitten aber oben mit Feld-Steinen,
hernach bis an die unterste Balcken mit Sand und Erde gefüllt gewesen«. Aflev. fra Kiel
C III 6 (Als bispedømmes visitatorialsager) nr. 559. Kirkergsk. 1737—74. 17 Tårnpartiet
på
Tveje-Merløse
kirke
i
Holbæk
amt
har
den
samme
karakteristiske
tilspidsning.
18
Fastslået ved en mindre udhugning 1960. 19 Om forskellige sagn knyttet hertil, se
SJyM. 21. årg. 1945, p. 87. — Rummet siges også at have været benyttet som benkam
mer og fængsel. 20 De augustenborgske godser, aflev. fra Kiel C IV, nr. 108. 1749—1850.
21
Ketting,
Kirchensachen.
Als
sdr.
hrd.s
provstearkiv:
1851—68.
Synsprotokol.
22
Enten må der være tale om fundamentgrøfter langs det romanske †kors flankemure,
eller også må nedrivningen af hele den romanske bygning have været vidt fremme inden
licitationen,
hvilket
måske
er
det
mest
sandsynlige,
eftersom
nybygningen
fuldendtes
samme år. 23 Pastor Knudsens saml. (Kgl. Bibl.). 24 LA. Odense. Fyns bispearkiv:
25
1732—1803.
Visitatsprotokol.
Grunden
til
kirkens
nedbrydning
tillægges
præste
konen, madam With. En søndag skulde der være faldet en klump ler ned ved siden af
hende i stolen; hun blev herover så forskrækket, at hun erklærede ikke mere at ville
komme i kirke, førend man fik en ny (SJyAarb. 1942, p. 198). 26 Sønderborg amtsarkiv:
Sager til Sønderborg-Nordborg amters journal XVI (kirkesager). 27 Ses på ældre fot. af
Hude (NM). 28 Kirken måtte udlægge betalingen for tavlen, 36 mk., da hertuginden
endnu ikke ved regnskabets afslutning havde betalt (note 16). 29 Sml. den i opstillingsmæssig
henseende
beslægtede
tavle
i
Nieblum,
Kr.
Südtondern
(Kunstdenkm.
p.
310).
30
Apostlene i den nuværende opstilling, fra syd: 1) Lukket bog i venstre hånd, højre
underarm mangler, 2) lodret, åben, fremadvendt bog i højre, venstre hånd ved brystet,
med ret stort, uregelmæssigt rundt hul til det tabte attribut, 3) (fig. 12 b) lukket bog i
højre hånd, venstre underarm mangler, 4) (fig. 12a) bogpose i højre, venstre arm afbrudt,
5) fuldskægget, med stor tonsur, lukket bog mod brystet i venstre, rundt lodret hul til
tabt attribut i højre hånd, 6) holdende kjortel med venstre hånd, snip over håndleddet,
uregelmæssigt
rundt
hul
i
venstre,
fremrakte
hånd,
7)
Johannes,
højre,
velsignende
hånd mangler fingre, en del af kalkfoden afbrudt, 8) i begge hænder holdende stump
vinklet dannet attribut, afbrudt foroven og -neden, med halv, oval gennemboring (Jakob
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minor?), 9) holdende åben, fremadvendt bog i højre og stort, rundt, lodret hul efter tabt
attribut i venstre hånd, 10) Paulus, skaldet, med enkelt pandelok, lukket bog i højre,
sværdhæfte i venstre. 31 Ved maler Chr. Poulsen, Sønderborg (J. nr. 505/28, NM).
32
Jfr. Ketting præstearkiv: Bb 9. 1801—1920. Akter etc. 33 Rammeværkets profil er
(indefra): smal platte, rundstav, hulstav, bred platte; denne profil er kun oprindelig på
øverste,
tværgående
rammestykke
samt
det
øverste
af
sidestykkerne,
idet
det
nederste
brædt før restaureringen 1948 var næsten forsvundet, mens sidestykkerne var udsvejfede,
hvilket måske er foretaget 1668, da der i regnskabet noteres: 20 sk. for »et taufle at henge
Maria Billedet i« (RA. Rtk. Revid. rgsk. Kirkergsk.: Nyborg provstis kirkergsk. 1662—
1674). 34 Maria har mørk olivengrøn kjole og mørkt slag med røde folder, solstrålerne
er hvide på gulbrun baggrund, baldakinen grøn med røde og hvide blomster. 35 Theatrum daniæ, p. 245, jfr. Raben p. 15. 36 SJyM. 21. årg., 1945, p. 83 f. 37 Forpagter
på Gammelgård fra 1684, se P. Kr. Iversen: Gammelgård, i SJyAarb. 1949, p. 97; P. E.
begravet i Oksbøl, Als nr. hrd. 38 1738 fik Carl guldsmed i Sønderborg 3 mk. 14 sk. for
at omlave sølvkalken, og 1749 reparerede Hans Brü ke, Sønderborg. den for 1 mk. (note
16). 39 Ifølge kirkebogen (note 1) husfoged og pensionair [dvs. forpagter på Gammel
gård fra 1689, jfr. note 37], og hustruen, født Sleisemann. 40 Als sdr. hrd.s provstearkiv:
1671—1879. Kirkelige sager ang. de enkelte sogne. 41 Forpagter fra 1653, jfr. note 37.
42
43
Ketting
præstearkiv:
Ca
1.
1551—1673.
Kirkeregnskabsbog.
RA.
Rtk.
Revid.
rgsk. Kirkergsk.: Nyborg provstis kirkergsk. 1662—74. 44 Aflev. fra Kiel C III 6 (Als
45
bispedømmes
visitatorialsager)
nr.
560.
Af
billedskærer
J.
Christensen,
Sønderborg.
Af hele blade var kun enkelte bevaret på den vandrette korsarm. 46 I nedre korsarmsfelt malet: Restaureret anno 1946. 47 Ifølge V. Thorlacius-Ussing (Billedskæreren Claus
Berg, 1922, p. 95) af mesteren for Notmark-krucifikset (p. 2513, note 36) og korsfæstelsesgruppen i Ørsted, Odense amt, muligvis dog fra Claus Bergs eget værksted. 48 På fot.
fra 1910 (NM) ses endnu mange malede navne på stolestaderne. 49 Raben p. 7, jfr.
note 8. 50 Deres plads i kirken var både 1773 og 1854 (Ketting præstearkiv: Cd. 1773
og 1854. Stolestadefortegnelse) i den første (dvs. østligste) stol på sydsiden i skibet.
51
Raben p. 22 og 57. 52 Raben p. 27. 53 Raben p. 25 ff. 54 Disposition, se note 14.
55
Jfr. Raben p. 17 samt Weilbachs kunstnerleksikon I, 310. 56 Fundet i skroget 1915,
da skibet nedtoges i forbindelse med kalkning af kirken (kronik). 57 Jfr. Raben p. 14.
58
Skal ifølge Raben p. 14 være kommet til kirken fra Augustenborg. 59 På den øverste
halsfrise er der muligvis spor efter en indskrift. 60 Raben p. 12; vedr. en anden version,
se A. Ussing: Det gamle Als, 1926, p. 248. 61 LA. Åbenrå. Ulkebøl præstearkiv: 1589—
1691/92. Kirkeregnskabsbog; jfr. SJyAarb. 1942, p. 193. 62 Hr. Jessen til Maibølgård
foreslog dette år stenen restaureret og bragt til kirken (synsprotokol). 63 Raben p. 46 ff.
64 Beskrivelsen fortsætter: »Men alle deres Døde Ben lod jeg sammen samle och indlægge
1 en Ny Eegekiste d. 10. August 1675, saa der nu kan staa en Kiste ved denne Ny, och
2 Kister ofven paa, saa der er ikkun 1 Kiste i denne Begrafvelse«. 65 Oplysninger om de
nedennævnte kan findes i kirkebogen (note 1), delvis trykt hos Raben. 66 Krigergrave
p. 67 f. 67 Samme p. 124.

†K A P E L L E R
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KETTING SOGN — ALS SØNDER HERRED
ertuginde Anna, enke efter hertug Hans Christian af Sønderborg, lod 1665 »en egen
Kircke aff Tømmer och Muursteen opbygge paa Gammelgaardt, som Stoed synder
och Nør op Ved Krudgaarden och loed dend indvie (sahme Aar derpaa bleff begyndt) d.
26. July St. Annæ Dag«. Oplysningen findes 1668 i Ketting kirkebog1, hvor pastor Mon
rad, under året 1670, har indføjet: »Paa Herr Kongel. Mayest. Kong Friedrichs dend
Tredies
Naadigste
Bevilling, bleff sahme
Kiercke paa Gammelgaardt opbrutt, och loed
Hans Durchl. dend Højbarne Herre Ernst Günther ... dend forflytte, opsette, forfærdige
och indvie paa Augustenburg, hvor dend nu Staaer och meget forbedrett. Hvorlenge
dend der schall haffe varlighed, Veed Gud! (sml. p. 2161).
Gammelgårds forsvundne hovedbygninger, der muligvis var opført o. 1600 af Hans d.
Yngre, og som kendes fra en del rødkridtstegninger2 fra slutningen af 1600’rne, havde på
første sal i midtfløjens sydside en stor, rektangulær kirkesal, der enten må være en afløser
af hertuginde Annas kirke eller være indrettet ved husets opførelse.

H
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1

LA. Åbenrå. Ketting kirkebog 1653—80; jfr. J. Raben: Ketting Kirke
af Sognets ældre Historie, i Fra Als og Sundeved, 2. hefte, 1928, p. 43 f.
Peter Kr. Iversen: Gammelgård, i SJyAarb. 1949, p. 104; jfr. p. 96.

2

og et Afsnit
Gengivet hos

E.

m.

1957

Fig. 1. Notmark. Ydre, set fra sydvest.

NOTMARK KIRKE
ALS S Ø N D E R H E R R E D
irken, der ifølge et donationsbrev fra 1514 var viet Vor Frue (»Vnser liuen Fruwen
Kercken«)1, er nævnt 1341, da der sluttedes en overenskomst mellem sognepræsten
Henrik Lunow og sognefolkene om gods, der var skænket kirken af Christiern Lille og
Lorentz Sture, hvorfor præsten skulde læse messer bl.a. ved Vor Frue alter 2 . Lorentz
Stures gave var muligvis en af årsagerne til, at Thomas Stures enke, Berte Ahlefeldt, 1573
tilholdt sig nogen ret og herlighed til kirken (sml. korforlængelsen p. 2490)3. Fra for re
formationen har kirken ligget under landsherren, og 1487 besattes kaldet af enkedron
ning Dorothea, hertugdømmernes reelle regent4. 1579 forsøgte Hans Blome (vel i fort
sættelse af svigermoderen Berte Ahlefeldts krav) at »anmasse« sig patronatsretten, men
retlededes af Frederik II.5. 20. juli 1764 overdrog kongen kaldsretten til hertugen af Au
gustenborg6. 1848/52 overtoges kirken af den danske stat. —1762 ydede kirkerne på Als
tilskud til opførelsen af en nordre tilbygning7.
Ifølge et vandresagn 8 begyndte man opførelsen af kirken i Katry, men om natten
flyttedes alt det opførte til Notmark, hvor man da enedes om at bygge. En anden version9
af sagnet henlægger opførelsesstedet til Thorling, et tidligere offersted for Thor. — Vedr.

K

et sagn knyttet til alterkalken, se p. 2496.

Kirken ligger på en ubetydelig hævning i det flade terræn mellem lands
byerne Hundslev og Notmark. Kirkegården er udvidet mod øst 188510 og
mod vest 1960; sidste sted er det gamle kirkegårdsdige, som brydes af et min-
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Fig. 2. Notmark. Plan. 1:300. Korforlængelsen er her ved skravering karakteriseret
lig, men den stammer muligvis fra 1563 sml. p. 2490). Målt af John Petersen 1958. Tegnet af Holger
Schmidt 1961.

som

middelalder

desmærke over de faldne i krigen 1914—18 (rejst 192111), bevaret. Hele kirke
gården, hvis ældste del fik en meget nødvendig planering 182712, hegnes af
kampestensmure, langs hvis inderside en række af linde og elme er plantet 185113
og 188511. I syd er der en køreport med fodgængerlåger, alle med gotiserende
jerngitterfløje mellem stolper fra 188911. Det gamle vestdige er nu brudt på
hver side af mindeanlægget, ind til udvidelsen, som i syd har en gotiserende
jernlåge mellem betonpiller; denne låge sad tidligere ud for en kirkesti i øst
diget. 1782 blev kirkegårdsmuren hvidtet14, og den må derfor tidligere have
været muret af kamp eller tegl. De tre porte, der er omtalt 15895, fandtes i
syd (nævnt bl.a. 168315), vest (1695) og øst (1699)16, og de synes alle at have
været murede og teglhængte portaler. Østporten benyttedes (1287) af »de
Skaubor og Hellebor«17 (folk fra Notmarkskov og Helved).
En †kirkerist i vestporten blev fornyet 169516.
Umiddelbart syd for kirkegårdens vestre del ligger en stråtækt kirkestald 18
(sml. fig. 1) af bindingsværk, opført 1852 af beboerne fra Langmosegård, Skær
toft og Camusgård. To andre jævngamle stalde østfor, opført af folk fra Hel
ved og Notmarkskov, er nedrevet i de sidste årtier. Den ældste kirkestald,
opført 1825 og nedrevet 1852, lå længere mod syd, ved præstegården fra 168819.
Kirken består af romansk kor og skib, senromansk, bredt vesttårn, sengotisk
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våbenhus i syd, korforlængelse,
som enten er sengotisk eller fra
1563—1564, en korsarm i nord
fra 1762, et sakristi i øst fra
1856 og et fyrrum på korets
nordside fra 1896 (kronik). Ori
enteringen har afvigelse til syd.
Bygningens ældste dele, kor
og skib, er vistnok udelukkende
af rå kamp, og de til hjørnerne
anvendte sten synes ikke at
have fået nogen synderlig til
dannelse. Der er ikke bevaret
oprindelige detaljer eller gavle.
Korets
længde
kan
fastslås
øverst i murkronen, og skibets
indvendige længde fremgår af
det helt ved gulvet bevarede
sydvesthjørne. Trods store re
parationer ved murkronen er
skibets
murhøjde
uforandret,
ca. 4,5 m målt i sydøst, mellem
terræn og sugfjæl. På det lidt
yngre tårns østside ses aftryk af
skibets romanske taghældning.
Tilføjelser og ændringer. Det
vældige vesttårn (fig. 5—4), hvis
Fig. 3. Notmark. Snit i tårn, set mod nord. 1:150. Til højre
er indtegnet sporene efter den oprindelige, rundbuede åbning
øverste stokværk senere er om
(brudt af en nyere retkantet) mellem tårnets 2. stokværk
muret (p. 2489), skal formentlig
og skibets tagrum. Målt af Holger Schmidt 1961.
henføres til 1200-tallets første
halvdel. Det må stort set være samtidigt med dets nærmeste slægtning, Ketting-tårnet (p. 2455); den i nord-syd meget langstrakte plan og den karakteri
stiske måde, hvorpå murtykkelsen formindskes opad, er fælles, omend det sid
ste forhold er mindre iøjnefaldende i Notmark-tårnet. Materialet i underste
stokværk er fortrinsvis rå kamp, men munkesten er benyttet til detaljer; det
sidste materiale (27—28 × 12—13 × 9—10,5 cm, 20 skifter = 226 cm) er be
nyttet i de følgende stokværk og henlagt i meget uregelmæssigt forbandt med
mange løbere. Tårnrummet har nyere vinduer20 i syd og nord samt i vest to
oprindelige, rundbuede, hvis lysning og yderkarm dog synes noget forhugget,
og det er muligt, at de har svaret til 2. stokværks åbninger. Vinduerne er, for-
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Fig. 4. Notmark. Snit i tårn, set mod vest, med delvis rekonstruerede vederlagslinier for de to for
svundne krydshvælv. 1:150. Målt af Holger Schmidt 1961.

mentlig af hensyn til de to †ribbehvælv, som fra første færd dækkede det nu
fladloftede indre, forskudt mod murens midte, hvor der ses lidt af det svagtfremspringende pilleforlæg, som har dannet vederlag for den to sten brede
gjordbue. På den næsten borthuggede østmur må der have været et tilsvarende
vederlag, og muren må have været brudt af to †arkader til skibet. I alle mure
skimtes hvælvkappernes fødselslinier, og i alle hjørner ses de forhuggede ribbe
udspring; ribberne har her et halvrundt tværsnit, men det er sandsynligt, at
de højere oppe har været trekløverformede og meget brede. Tårnrummets
hvælv og østmur forsvandt ved en gotisk ombygning (p. 2488). 2. stokværk,
der nu er slået sammen med nedre del af 3. stokværk, er tilgængeligt ad en
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trætrappe i rummets sydøsthjørne, men oprindelig var der adgang via skibets
loft gennem en rundbuet, mod vest falset døråbning midt i østmuren (sml.
Ketting p. 2458); åbningen blev delvis ødelagt og tilmuret i gotisk tid, og i
nyere tid er stikket brudt af en retkantet dør. Dette stokværk har tre vinduer,
to i vest og eet i nord, men der har formentlig også været eet i syd; vinduerne
har smige inderkarme og lige gennemløbende yderkarme. De er lave og kun
svagt hævet over kappevederlagenes issepunkter. Knap halvanden meter over
nordvinduets stik er der en rille i muren, som muligvis repræsenterer det for
svundne bjælkelag til 3. stokværk; dette har i nord en indvendig fladbuet åb
ning, der af en muret pille er delt i to slanke lysspalter, som i det ydre frem
træder med rundbuer. I de andre mure ses intet spor efter åbninger, og så vidt
det kan afgøres nu, standser romansk murværk umiddelbart over nordmurens
lysåbning, men der må som i Ketting have været et 4. stokværk (om det nu
værende klokkestokværk, se p. 2489).
Rækkefølgen af de gotiske byggearbejder kan næppe fastslås med sikkerhed.
Skibets ændrede rejsning må være en direkte følge af korets ombygning, hvor
imod ændringerne i tårnrummet, der formentlig skyldes ønsket om at inddrage
tårnets store gulvareal som en del af selve kirkerummet, kan være sket før
end eller samtidig med øverste stokværks ombygning.
Korets overhvælvning o. 1450 indledtes med en ringe forhøjelse af murene og
nyt, stejlere tagværk (p. 2490) samt opførelse af en ny, stor, rund korbue og
nedrivning af skibets østre taggavl. Selv om tagværket var beregnet for ind
bygning af hvælv, måtte det ændres noget i forbindelse med opførelsen af den
ottedelte hvælving, der hviler på falsede hjørnepiller og ribber, som dels er 10
cm brede og retkantede, dels 15—16 cm og profilerede (skarprygget midtled
mellem platter). — Da korets tagryg var hævet betydeligt, måtte også skibet
have nyt tagværk (p. 2490); hanebåndene er her placeret så højt i spærfagene,
at man skulde tro, der også havde været planlagt en overhvælvning af skibet.
I forbindelse med det nye tagværks rejsning gennemførtes en ydre skalmuring
med munkesten på den øvre del af skibets mure, og samtidig blev syddøren
helt ændret; den fik udvendig en spidsbuet, dobbeltfalset indfatning, som se
nere er borthugget under vederlagshøjde, og indvendig en fladbuet overdæk
ning. Fra samme periode er formentlig også det romanske kors sydvindue og det
vestligste sydvindue i skibet, begge fladbuede og falsede, men noget forhuggede.
Ved tårnrummets ombygning blev de arkader, som fra begyndelsen forbandt
skib og tårnrum, afløst af een stor rundbue, hvis issepunkt ligger i højde med
overkanten af skibets loft; arkaden har helstensstik, og et stykke over den er
der spændt en aflastningsbue, som fører trykket fra tårnets mur ud til hjørnerne.
Med ændringen af forbindelsen til skibet fulgte nedrivning af de to oprindelige
krydshvælv, og i stedet blev der indlagt et bjælkeloft i niveau med skibets.
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Tårnets øverste stokværk og de nord-syd vendte gavle hidrører fra en om
bygning, der må formodes at have fundet sted i 1500’rne. Materialet er gen
anvendte munkesten i polsk og renæssanceskifte; kun den ydre og indre skal
på en halv stens tykkelse er muret i kalk, resten tilsyneladende i ler. I nord og
syd er der eet, i øst og vest to udvendig spidsbuede, indvendig fladbuede glam
huller, der med undtagelse af det søndre er underdelt af to slanke, rundbuede
åbninger. Nord-, øst- og sydmuren har bloktandgesims, og de to gavle, af hvilke
den nordre er samtidig med stokværket, den søndre delvis moderne, har hver
fem højblændinger med flad- eller fladrundbuet afslutning. Nordgavlen blev
istandsat og forsynet med jernankre 15895, og 170716 gennemførtes en omfat
tende istandsættelse af tårnets murværk i vest og sydvest i forbindelse med
indlægning af bjælker; fra den tid stammer sikkert det profilerede led langs
nordgavlens vestside og de talrige jernankre. De fire støttepiller er muret 188410.
Det meget lave våbenhus foran skibets syddør er sengotisk, opført af rå kamp
og munkesten, det sidste materiale kun benyttet i taggavlen med dens tre høj
blændinger og i den falsede, fladbuede dør, som for symmetriens skyld er om
dannet i nyere tid. 1705 blev det brøstfældige våbenhus, som indtil dette år
var dækket med munke- og nonnetagsten, forhøjet lidt og forsynet med nyt
tag16; fra den tid stammer falsgesimsen, et udkraget skifte langs gavllinierne
og gavlens korsanker. Det indre har murede bænke og bjælkeloft21.
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Korforlængelsen virker som en senmiddelalderlig tilbygning, men i gavldeko
rationens udformning spores dog en lidt senere periode. Såvel dette som kalk
malerierne fra 1564 (p. 2491) på det forlængede kors hvælv taler for at sætte
forlængelsens opførelse i forbindelse med Thomas Stures død 1563 (han fik sit
lejersted i et muret gravkammer under alteret, sml. p. 2510). Hvis formodnin
gen er rigtig, skal enkens p. 2484 omtalte krav på kirken muligvis ses på denne
baggrund.
Tilbygningen er af rå kamp med munkesten i hjørner og taggavl; i fodlinien
har denne to savskifter adskilt af et glat, og noget højere en frise af nedefter
aftrappede trekantblændinger, der i midten brydes af nedre korsarm i et stort,
latinsk kors; alle blændinger er kun kvartsten dybe; gavlkam med lille top
tinde, brudt af en fladrundbuet åbning. Et jernanker stammer fra istandsæt
telsen 170516. Det fladbuede, i lysningen forhuggede sydvindue er nok oprinde
ligt, og det samme er tilfældet med den seksdelte hvælving med retkantede
kvartstensribber. — Efter forlængelsens opførelse heftedes betegnelsen »det
nederste kor« på korets ældste del22.
Piscina(?). I kormurens sydøsthjørne, ca. een meter over terræn, findes et
20 × 20 cm stort, 70 cm dybt hul, som muligvis hører til et indvendigt tilmu
ret piscina.
Den nordre tilbygning fra 1762 blev langt større end først planlagt23. Ifølge
kontrakten er den opført af tømrermester Nicolaysen Juchler, Notmark16;
materialet er små teglsten, og murene er forsynet med en ret høj, afrundet sok
kel, profilgesims og fladbuede vinduer med trækarme. Taget er afvalmet og
opskalket, det indre dækket af bjælkeloft. »Kapellet« maledes af Matthias
Bluhme16.
Sakristiet ved korforlængelsens gavl er opført 1857, vistnok af murmester
Gudmoos24. Det har halvtag og er sat i forbindelse med korforlængelsen gen
nem en retkantet dør.
Tagværkerne over kor, skib og tårn er gotiske, skibets kun med hanebånd,
de to andre tillige med krydsbånd. Korforlængelsens, med to hanebånd, er
samtidigt med murene; de er alle af eg. Et par af skibets bjælker udskiftedes
174316, resten 178614.
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og rødt tegltag; endnu ved hoved
istandsættelsen af kirken 1705 var store dele af bygningen hængt med »munke«
og »nonner«16. Tårnets vestvinduer og de to vinduer i sydsiden af koret har
blyindfattede ruder (sml. glasmalerier), resten har trækarme. Gulvene i våben
hus og midtgang er af rudestillede sorte-gule fliser, i stolestaderne af gule sten
på fladen og i tårnet af munkesten. Skibets loft står med en maling fra 1907
(kronik), gråt på brædderne, rødbrunt på bjælker og rødt på lister.
En †solskive fik ny viser 173016.
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Glas malerier, skænket 1907, findes i
korets sydvinduer, det østre med peli
kanen, der nærer sine unger med sit
blod, det vestre med alterkalk over op
slået bibel.

KALKMALERIER
I kirken findes kalkmalerier fra 1564 i
det oprindelige kors hvælv samt i kor
forlængelsens nord- og sydkappe, alle så
stærkt og så dårligt opmalede 190725 af
kunstmaler H. Hampke, Slesvig (kronik),
at de har mistet ethvert oprindeligt præg.
Hampke har samtidig forsynet korfor
længelsens øst- og vestkappe samt væg
gene her med skabloneret vinbladsmønS. A. Claudi-Hansen 1910
Fig. 6. Notmark. Kalkmaleri i korforlængelsens
ster. 1563 døde Thomas Sture (sml. epi
nordkappe (p. 2491).
taf p. 2506). Det er derfor troligt, at
dekorationen såvel i det gamle kor som i korforlængelsen (jfr. p. 2490 og p.
2492) skyldes hans enke Berte (eller Barta) Stures (f. Ahlefeldt) initiativ.
I det oprindelige kors syd- og østkappe er der forvansket opmalede våbner
med navne for de to familier, der havde deres begravelser i kor og korforlæn
gelse (jfr. p. 2510): Otte Breide (»Otto Breide«, d. 1544) til Søbo og hustru
»Anne Breide« (d. 1551), Thomas Sture (»Tomas Stwer«, d. 1563) til Helvedog Gammelgård — ved hvis våben: »Ano Domini MDLXIIII« — og Barta
Sture (»Bert. Stwer«, f. Ahlefeldt)26. I nordkappen to nøgne engle, i øvrigt vin
løv, hvis oprindelige udseende sikkert har stået vinløvet i Broager fra 1587
nær (p. 2305, fig. 22—23).
I korforlængelsens nordkappe er malet dommedag (fig. 6). Fra hver side
kommer frelste i procession mod dommeren (nu alle iført borgerlige dragter),
forneden, i træbevokset græsmark står de døde op af deres grave. I sydkappen
ses to basunblæsende engle og herunder tre arkader med perspektiviske frem
stillinger: opstandelsen flankeret af Kristus for Herodes (mod nord) og bespot
telsen27.
†Kalkmalerier. 1) 1476. 1907 afdækkedes over korbuen ornamenter og en
indskrift, der ikke kunde bevares på grund af en nødvendig ommuring af kor
buens spids. Indskriften læste Hampke: »Petrus 1476 pil [= filius] Bertoldi«
(Peder Bertolds søn 1476«). Den hertil hørende udsmykning havde strakt sig
over hele korhvælvingen (kronik).
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2) Præsterække 1682(?). I en beretning til kongen 11. juni 1690 meddeler
præsten Frederik Cruckow II., at hans fader, præsten Jørgen Cruckow (1649—
82) antagelig sammen med en præsterække, der gik til 1682, på en væg i ko
ret havde ladet antegne, at Notmark kirke var den første på Als, der gik over
til den lutherske religion28.

INVENTAR
I årene efter reformationen har kirken båret stærkt præg af Thomas Sture til Helvedog Gammelgård (d. 1563) og hans hustru Berte (Ahlefeldts) omsorg for deres sognekirke.
Ikke blot havde de smykket koret og (den af dem selv opførte?) korforlængelse med de
kalkmalerier fra 1564, som blev ganske ødelagt ved en opmaling 1907, men stolene fra
1557 bar, og prædikestolen (skænket efter Thomas Stures død) bærer endnu deres våbner.
I korforlængelsen, ved deres gravkælder, opsattes det fornemme epitaf 1569, mens Otte
Breide til Søgård havde nøjedes med en liggende sten over sin begravelse i det gamle kor.
Ved de store oprydninger i slutningen af 1800’rne og i 1900’rne, er det først og fremmest
stolestader og pulpiturer, det er gået ud over; alt gammelt er forsvundet. Men fra romansk
tid har kirken bevaret sin granitfont, fra gotikken haves ikke blot den gennem mange år
splittede fløjaltertavle, der nu er til restaurering i Nationalmuseet, men også to krucifikser,
det ene et lille processionskrucifiks. Baroktiden tegner sig med v. Aichelbergs våbenrige
epitaf fra 1697 samt orglet, der tidligere havde plads i koret over altertavlen, og hertil
kommer et par præstemalerier. En del ældre sager er desuden deponeret i museet på Søn
derborg slot.

Alterbord, muret, formodentlig af munkesten og vel samtidigt med korfor
længelsen (p. 2490), kun synligt fra den tykt overpudsede bagside, med een
kraftigt fremspringende kampesten forneden og i midten en lille, aftrappet
niche, 40 × 35 cm, ca. 28 cm dyb. Bordet, hvis bredde er ca. 165 cm, står i en
afstand fra østvæggen på 180 cm og har en påmuring foroven under altertavlen.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldbroderet kors.
Altertavle (fig. 9), sengotisk, fra 1500’rnes første fjerdedel, med 1847/48
omdannet midtskab, to oprindelig bevægelige skabsfløje og spor efter to faste
malerifløje samt vistnok spor efter et topskab; predella fra 1847/48. Tavlens
midtskab (fig. 11), der efter en afkortning forneden måler 181 × l 5 6 cm mod
fløjenes 202 × 78 cm, og som nu mangler et nedre smalfelt (med gennembrudt
rankeslyng)29, er tredelt og indeholder et relief af Marias himmelkroning flan
keret af to ca. 150—160 cm høje, langstrakte figurer af Johannes Døber og en
bisp. Relieffet, der er anbragt over et smalfelt med gennembrudt rankeslyng,
er skåret i een egeblok, til siderne øget med to tynde, smalle, på bagsiden ube
handlede brædder. Under hovedgruppen er der bedende og lovprisende engle
i skyformationer, og foroven holder to småengle (den ene med kors over pan
den) et klæde som baggrund. Gudfader mangler nu scepter, og der er spor i
de to kroner efter korsblomsttakker. I forkanten af skabets to skilleplanker
er der skåret søjler med 2 og 2 små, kronede helgenindefigurer; de snoede søj-
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ler, som nu er anbragt foran skabets sidevægge, har oprindelig stået indenfor,
i forbindelse med den oprindelig plane og fortløbende, nu tresidede rankeværksbaldakin. Midtsøjlernes kun 18 cm høje helgenindefigurer forestiller i nord, fra
oven: Margrethe (med drage og nu afbrudt korsstav) og Dorothea, i syd: Ka
tharina og Barbara. Over søjlerne, i rankeværket, er der småfigurer af de fire
kirkefædre, fra nord: Ambrosius, Gregorius, Jeronimus og Augustinus. I ska
bets øvre rammestykke er der dyvelhuller for en forsvundet frise af rankeværk.
I fløjene står de 12 apostle, i hvis hulede bagside er malet til dels forkerte
navne (her gengivet i anførselstegn) med 1700tals skriveskrift; i øvre række
fra nord (bemærk, at fløjene er ombyttet på fig. 9): Andreas, Petrus, Paulus
(»Jacobus«) (fig. 10), / Johannes, Jakob major (»Jacobus minor«) og Bartholo
mæus, i nedre række: Judas Thaddæus, Matthæus (skægløs, med sværd, »Ma
thias«), Simon, / Mathias (? »Mattheus«), »Thomas« og »Philipus« (de sidste tre
med nyere attributter). På bagklædningen i nordre fløj findes indristede araber
tal, der mærkeligt nok begynder nummereringen forneden til venstre (med 1)
og ender foroven til højre (med 6); denne nummerering følges af en rødmalet,
der sikkert stammer fra 1700’rne. I smalfelterne under hver etage er der en
frise af gennembrudte fiskeblærer, og som baldakin tjener det samme ranke
værk som i midtskabet.
Figurerne er rutineret skåret, apostlenes ansigter mere varieret end på de
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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lidt ældre tavler fra 1400’rnes sidste halvdel; de glatte, riflede frisurer, der
minder om Tislund-tavlen (Haderslev amt p. 912) er karakteristiske for de
fleste; kun Bartholomæus og Johannes Døber har den traditionelle 1400-tals
hårbehandling. Svagest er de to store figurer; deres ansigter er mærkeligt
deforme, ligesom billedskæreren ikke helt har mestret de svajede stillinger.
Johannes Døber kan være skåret efter samme forlæg som den tilsvarende fi
gur i Neukirchen-tavlen (Kreis Südtondern). Karakteristisk for de fleste af fi
gurerne er de store, naturalistiske næser, bedst kendelig på Gudfader, hvis an
sigt er næsten identisk med Pauli. Der er således intet, der tyder på, at der
har været flere billedskærere om arbejdet, som i alt fald helt er præget af værk
stedets mester30.
Den bevarede notrille udvendig i midtskabets lodrette rammestykker viser,
at tavlen oprindelig — som f. eks. den omtrent samtidige Løjt-tavle (Åbenrå
amt p. 1789) fra 1520 — har haft faste †malerifløje.
Oven på midtskabets omdannede øvre rammestykke ses svage krideringslinjer, der kun synes at kunne forklares således, at her har stået et lille †fløjskab med smige sider, ca. 65 cm fortil og knap 50 cm bagtil med — foruden
bevægelige fløje, som ingen spor har efterladt — faste malerifløje. Med denne
antagelse stemmer punkt 1 i en bevaret kontrakt14 med maleren Matthias
Bluhme, der 1760 restaurerede tavlen (jfr. ndf.), hvori det hedder, at over
delen er ganske forfalden og kan styrte ned og anrette en ulykke, hvorfor det
vil være nødvendigt at aftage den og »das dar an verhandene Bild und schnitz
werck herabzunemen und auf die unterste Fächer zu befestigen, so wird dem
Althar an seine Zirde nichts benemen.«
Skabene er sinket sammen, og i midtskabets nordre sideplanke er der beva
ret rester af to runde, gennemborede huller (bærehuller?). På forkanten har
rammeværket overalt været hulkehlet, mens fløjenes bagkanter er skråkantprofilerede31.
1847/48 fik tømrer Myrberg 63 rdl. for at udbedre og til dels nylave alter
tavlen13. Det må være ved denne lejlighed, midtskabet er omdannet, afkortet
forneden med 21 cm, de lodrette rammestykker afsavet i halv bredde og de
vandrette skråt afskårne for at tilpasses de halverede sideplanker; under midt
skabet anbragtes til yderligere forstærkning oversiden af den gamle predella,
som i øvrigt erstattedes af en ny, glat, ligesom en ny bagklædning af fyr ud
førtes til midtskabet; (det var på det tidspunkt, da man lå i forhandlinger om
at få Eckersbergtavlen, jfr. ndf.).
Den nuværende staffering, med få farver og egetræsmalede skabe, er sikkert
fra 1880, da maler W. Petersen, Augustenborg fik 50 mk. for at forny den
gamle forgyldning på to apostelfigurer og restaurere samtlige andre »Bilder«10.
Under disse farver ligger Matthias Bluhmes fra 1760, ifølge den ovenfor nævnte
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Fig. 8. Notmark. Indre, set mod vest.

kontrakt: oliefarver, perlefarver og andre »beliebige Colör« samt ægte guld.
Under Bluhmes farver er kun spredte småspor af den oprindelige staffering be
varet; fløjenes baggrunde er så stærkt afrensede, at den gamle forgyldning
kun lige kan påvises, hvorimod den oprindelige cinnober på rammeværkets
indersider synes næsten ubeskadiget.
Af fløjenes oprindelige malerier på bagsiden var ved undersøgelsen 1957 kun
levnet få (allerede 1961 forringede) spor på kridtgrund, rødt, sort og vissen
grønt. På nordfløjen har der været to, eller i alt fald een stor skikkelse, som
har holdt en sort, diagonalt-gående stav, der synes at have strakt sig i hele
figurens længde; muligvis er der tale om en helgeninde, da skikkelsen har re
ster af en vid, fodsid kjortel32. — Tavlen, der for tiden befinder sig i National
museets konserveringsanstalt, hvor den skal gennemgå en hovedistandsættelse,
blev nedtaget 1849 og erstattet af nedennævnte, men genopsat 1907 (kronik)
og da med ombyttede (løst anbragte) fløje (jfr. fig. 9). — Måske har alteret
på et tidspunkt været flankeret af panel med døre (til et præsteværelse). 1847
anskaffedes to klinklåse »med Greffe« på »begge Sider til de to Dørre ved Al
teret«13.
Som altertavle fra 1849—1907 tjente det nu i nordre korsarm hængende ma
158* det
leri, bønnen i Gethsemane, 161 × 109 cm, i nyere ramme33, en kopi efter
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af Eckersberg 1831 signerede maleri i Hagenbjærg (p. 2572). 1849 gav det slesvig-holstenske kancelli tilladelse til, at billedet, der da stod på Augustenborg,
måtte udleveres til kirken; det oplystes samtidig, at tavlen »i sin Tid skal være
bestemt til Nottmark Kirke«, og at »den ogsaa skal være skænket af Prindsesserne til det ommeldte Øiemed«12.
Altersølv. Kalke. 1) Skænket 1655, men samlet af uensartede dele. Den sekstungede fod er fra o. 1600, med fodplade og standkant (rude vekslende med
trestreg); langs tungernes kant trambulerstik, på een af tungerne en pånittet
krucifiksgruppe. Samtidige med foden er sikkert de sekskantede skaftled, og
den fladtrykte knop kunde være det, men det på undersidens tunger graverede:
»AN 1655« angiver vel forfærdigelsesåret; oversidens tunger har en graveret,
stiliseret blomst under »dråbe« på tværskraveret bund. Ud for tungerne er der
små, støbte englehoveder, hvis slankhed tyder mere på tiden o. 1600 end på
1655, og mellem dem fremspringende rudebosser, hvis reliefversaler: »Ihesvs«
har været omgivet af blå emaille. Nyere bæger. Under fodkanten graverede
versaler: »H. Georgivs Crvcovivs me fieri fecit 1655« (»hr. G. C. lod mig gøre
1655«). Højde 23,3 cm. Ingen stempler. I præstegården, ude af brug.
2)
(Fig. 13) skænket af sognemændene 169316, ganske svarende til Dybbøl
(p. 2214, krucifikset til Sønderborg 3, p. 2080), alle udført af Sønderborg-guldsmeden Jürgen Matzen (Bøje 2732). Nyere bæger, muligvis gjort af Christian
Clausen i Seblau [d. e. Sebbelev i Ketting sogn], der 1781 fik 23 mk. for at
»forfærdige« en kalk og en disk samt for forgyldning af »et lille kors«14. Bundforstærkning 1857 (senere fornyet) ved guldsmed Detlefsen, Sønderborg13
(Bøje p. 408). Bruges nu, med tud-indlæg, som vinkande.
Disk med graveret cirkelkors og stemplet C C i rektangel for Chr. Clausen,
Sebbelev (jfr. ovenfor).
Om en kalk fra Notmark går det kendte sagn34 at den skulde stamme
fra højboerne; i dette tilfælde var det hertugen, der fik budt et bæger vin; han
kastede vinen ud og red af sted forfulgt af nisserne, og da han kom forbi Not
mark kirke, kastede han bægeret ind på kirkegården. Siden tjente det som
alterbæger. — Præsteindb. 1755 fortæller, at da Frederik I I I . besøgte kirken
(jfr. manuale p. 2497), havde han i hånden »vor kalk og disk, som i krigens tid
af de allierede var røvet«.
Oblatæske, skænket 1794, trind, 11,2 cm i tvm., glat med tværriflet lågkant;
på låget graveret kursiv: »Louise Ulrica Maria Amalia With. A° 1794.«
Vinkanden bruges nu som dåbskande (p. 2498). Se også alterkalk nr. 2.
Sygekalk 1661 (fig. 14), som kalk nr. 2 udført af Jürgen Matzen (hvis stem
pel den bærer), en variant af værkstedets øvrige kalke, nærmest som Ulke
bøl (p. 2338), blot med sekskantet fod. Under bunden skive på hængsel og med
krog, lukkende for oblatgemme; omkring dette sidste er graverede versaler:
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Fig. 9. Notmark. Altertavle, fotograferet inden nedtageisen til restaurering. Fløjene er ombyttede
(p. 2492).

»Georgivs Crvcovivs me procvravit 1661« (»G. C. anskaffede mig 1661«); under
fodpladen: »Wigt 181/2 Lot mit Potin(!) [patén = disk]«. Højde 14,6 cm. Sam
tidig disk med firpasbund, cirkelkors og samme mestermærke. Tvm. 9 cm.
Alterstager. Kirken har tre par stager, alle af sengotisk type, det ene par,
44 cm højt, med ens fod- og lyseskål og svært cylinderskaft hvorom tre skarpe
ringe, er sikkert fra første halvdel af 1500’rne, mens de to andre, næsten ens
par er fra 1500’rnes sidste halvdel, det ene par med løver (32 cm højt, incl.
løven) og holdere til to ekstra lysepiber. De svarer ganske til en lang række
andre stager (f. eks. Ketting p. 2468 og Emmerlev, Tønder amt p. 1377).
*Manuale (håndbog til udførelse af de liturgiske handlinger), 1400’rne, per
gamenthåndskrift i oktav, 16,5 × 12 cm, på 88 blade, skrevet med gotisk missalskrift og med simpel initialudsmykning i rød farve. Uvist om dansk eller
udenlandsk. Frederik I I I . medtog håndskriftet sammen med »Kong Waldemari Lovbog in octav paa tydsk med Muncke Literis skreven, henved 200 Aar
gammel, efter gammel viis indbunden« (præsteindb. 1755) ved sit besøg i kir
ken 9. sept. 1669. Manualet er nu i det kongelige bibliotek.
Som alterkrucifiks (fig. 15) tjener et lille, 30,5 cm højt trækrucifiks (sikkert
til processionsbrug) fra sidste fjerdedel af 1400’rne, af tidens mest almindelige
type; nyere kors. Sekundær, skidengul staffering, grøn tornekrone, sort hår og
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Fig. 10 a—c. Notmark. Apostelfigurer i altertavlen (p. 2493).
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skæg, hvidt lændeklæde, postkasserødt kors. 1809 anbragt i koret over skrifte
stolen (præsteindb.).
To †røgelsekar er omtalt i præsteindb. 1809, 1) sikkert romansk, »rundt«, »af
Messing, som veier ½ Pund« og 2) sikkert gotisk, »pyramidalformet«, »af Kob
ber, som veier 2½ Pund.«
†Messehageler. 1607 havde kirken tre hageler; en rød fløjlshagel solgtes samme
år til Oksbøl for 9 dlr.15.
Alterskranke, nyere, af forkrøppet form, med rundstok-tremmer. Indtil 1839
har kirken rimeligvis haft to skamler, een til modtagelsen af vinen og een til
brødet, eftersom det dette år hedder: ønskes alterets bænke erstattet af et
gitterværk35.
Døbefont, romansk, af granit, af ranketype (jfr. Svenstrup p. 2554), ca. 75
cm i tvm. Kvadratisk fod med primitive hjørnehoveder og på siderne (halvt
skjult i gulvet) en løve, en slags firfodsdyr, dito og ranke. Nordvestligt i korets
vestfag (Mackeprang: Døbefonte p. 334 f.). Glat dåbsfad købt 1691, eftersom
der tilforn intet var udi dåben16, 42 cm i tvm. Som dåbskande tjener den tid
ligere alterkande af københavnsk porcelæn, sort, med guldkors, nævnt i inven-
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P. Koch 1957

Fig. 12. Notmark. Håndklædeholder (p. 2500).

tariet 186033 (som vinkande). * Tinkrus med låg, 19,5 × 13,5 cm, tidligere dåbskande. På låget graveret: »Denne Kande skænket til Kirken af Anna N. With.
Notmark i Januar 1830«. I museet på Sønderborg slot (nr. II, 62).
Håndklædeholder (fig. 12) fra slutningen af 1700’rne, omtrent som Lysabild
(p. 2416), men bedre bevaret. Rødmalet. I mellemstokværket.
Korbuekrucifiks (fig. 16), sengotisk, fra o. 1525, med slankt, harmonisk
legeme og lemmer, stærkt idealiseret, uden den gennemarbejdning af musklerne,
der bl.a. er så karakteristisk for arbejder fra Claus Bergs værksted. Figuren
svarer i næsten alle enkeltheder til Kristusskikkelsen i Ørsted kirke (Odense
amt)36, hvis kors ligeledes er af samme type. Notmark-figuren skæmmes af en
hæslig, lysgrøn farve, der stammer fra restaureringen 1907 ved kunstmaler Hans
Hampke, Slesvig; håret er sort, lændeklædet blankt polerguld, med blå inder
side. I sin beretning (kronik) vedrørende istandsættelsen skriver Hampke: kridt
grund og gamle farverester var næsten overalt forsvundet; korset har været
grønt med røde kanter; det manglede Matthæusengelen, ørnens ene vinge og
samtlige blomster i evangelistfelterne; det bemærkes endvidere, at den vand
rette korsarm ligger mærkværdig højt, og at figuren manglede fire fingre på
højre og tre på venstre hånd. Figuren 170 cm høj. 1809 »bag Kirkedørren«
(præsteindb.), nu under gjordbuen mellem korets to fag.
†Korgitter(?). 1792 solgtes ved auktion »Chorsdørrene«14.
Prædikestol i landlig ungrenæssance, skåret over samme læst som Ketting,
og sikkert den ældste af trekløveret Notmark-Ketting (1571, p. 2472) -Tandslet
(1576, p. 2435) og vel skænket kirken af Thomas Stures enke, Berte Ahlefeldt,
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Fig. 13. Notmark. Alterkalk 1693, af J. Mat
zen, Sønderborg, med bæger vistnok 1781, af
Chr. Clausen, Sebbelev (p. 2496).

2501

Fig. 14. Notmark. Sygekalk 1661, af J. Matzen,
Sønderborg
(p. 2496).

engang efter ægtefællens død 1563. Den lille stol, der er flyttet fra sin oprinde
lige plads 187937, noget omdannet og suppleret med fyr, har fire gamle fag og
mod syd halvandet fag af fyr. Storfelterne har (som Ketting) en smal, omløbende
karnisramme, der foroven ender i en lille klods, som bærer en bred kølbue. Her
er fordybede versalindskrifter, der hentyder til reliefferne nedenfor: 1) »Tomes
Stvr d[em] G[ott] g[enedig]«, over hjælmet våben hvorover stort englehoved.
2) (Fig. 17a) »Chrisstvs af chrvtze«, over Golgathagruppe med Maria og Johan
nes. 3) »Barth Stvren«, over hjælmet Ahlefeldt-våben, hvorover englehoved
(jfr. fig. 17a). 4) (Fig. 17b) »De vp erstandinge«, over opstandelsesscene. For
læggene for de enkelte scener er beslægtede med, men ikke de samme som
Kettings. I vinklerne over kølbuerne er der indsnittede blomster. På hjørnerne
står naive, men kraftfuldt skårne hermer uden attributter — billedskæreren
har ikke, som på Ketting, vovet at give sig i kast med hele figurer. I postamentfelterne er der fordybet, kartoucheagtig ornamentik omkring diadem-,
profilhoveder og masker. På postament- og frisefremspring, hvoraf de tre mid
terste er hjørnebøjede, er der masker, løvehoveder, englehoveder etc. skåret i
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indlagte plader af mere finåret eg end
stolens træ. I frisefelterne toliniet, for
dybet indskrift med versaler: »Wol den
heren frvchtet, de leth / sick gerne vnderwisen vnd wol / sick fro dar tho
schicket, de wert gnade vinden / wol na
gades worde fraget, de wert idt rickhen( ?)
ave ... amen«. Det halve fag mod vin
duet er dekoreret med en maske i cir
kelramme. Underbaldakin og bærestolpe
fra 184038 eller måske fra 1879, da sto
len flyttedes og fik ny trappe med ge
lænder; tømrermester C. Jacobsen fik da
30 mk. for at omsætte og »bearbejde«
prædikestolen »med krone«, 75 mk. for
trappen10.
Himlen
er
samtidig
med
stolen, men ændret. Frisefremspring med
indlæg som stolen, sekundære englehoved-topstykker.
Stolen står nu (siden
N. E. 1957
Fig. 15. Notmark Alterkrucifiks, sikkert oprin
1907?) i blankt træ med lidt guld, efter
delig processionskrucifiks (p. 2497).
at en maling (fire gange hvidt med ægte
guld) fra 1879 er fjernet; dens plads er på korbuens sydvesthjørne; tidligere
var den anbragt mellem andet og tredie sydvindue39.
Stoleværket er fra 1879, da tømrermester C. Jacobsen fik 1445 mk. for 222,31
løbende meter kirkestole10; de er i nygotisk stil, med spidsbuede, glatte gavl
stykker, der har bryst for sæderne. På loftet en del barokke døre med arkader.
Formentlig er de sidste af kirkens ungrenæssance-stader fra 1557 (vistnok de
ældste daterede kirkestole i Sønderjylland) blevet udskiftet 1879. Endnu 1847
var hele sydrækken, øst for døren bevaret. Pastor Knudsen skriver40: På sto
lene er der »udskaarne Ansigter af Biskopper, Riddere eller ogsaa Blomster og
andre Figurer«; en stol ved prædikestolen bar Sturernes våben og årstallet
[15]57. 1857 blev der sat døre i de stader, der manglede dem (98 rdl.)38. Om
panel anvendt i præstestol, se ndf.
Præstestol (jfr. fig. 7) sammenstykket 1656 med benyttelse af midtpartiet
af et lavt renæssance panel, der har arkader med skællagte skiver og formentlig
har været endepanel i de faste stolestader. Øverst på det høje rygpanel indskårne versaler: »Georgivs F[ilivs] Crvcovivs me dedit«, på baldakinens frise:
»O Gvd ver mig arme synder nadig Lvcæ X V I I I anno 1656«. Sekundær staffe
ring. I korets nordøsthjørne41.
Skamler. 1) »IHSKBMMH 1749«, indskåret på sædet; æselrygudskæ-
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Fig. 16. Notmark. Korbuekrucifiks (p. 2500).

ring i de lodrette støtter. Anbragt under orglet. *2) 22 cm høj, dannet af ryg
hvirvlen af en hval. I museet på Sønderborg slot (nr. II, 33).
Kirkekiste, senmiddelalderlig, jernbeslået, med fladt låg, 149 × 54 cm, 51 cm
høj, omtrent svarende til *Starup (Haderslev amt p. 154). Kisten, der nu findes
i museet på Sønderborg slot (nr. II, 32) med betegnelsen »Troldkisten«, stod
allerede 1809 på loftet (præsteindb.). Ifølge pastor Knudsens beretning 1857
skulde den hidrøre »fra gammel Tid, da man her i den katholske Tid opbevarede
Mariæ Klædning, som man benyttede paa hendes Høitidsdag, da man iførte
hendes Billede denne Dragt...«, og herfra er denne beretning gået videre til
senere skrifter om kirken. Præsteindberetningen 1809 ved imidlertid intet om
dette og meddeler kun, at der på loftet findes et meget gammelt (tomt) ege
skrin, og der kan vel heller ikke herske tvivl om, at kisten er kirkens gamle
dokumentskrin. Det vides, at kirkens gamle dokumenter 1575 på Frederik II.s
befaling blev udtaget af Notmark kirke og ført til Nyborg slot, hvor endnu be
varede afskrifter blev taget42.
Pulpitur i vest, lavtsiddende og udført 1907 til orglet, der før havde haft
plads over alteret. Tidligere har der været pulpiturer i vest og i skibets nord
side (de kombineredes 1720, og den bageste kvindestol inddroges til trappe)16, i
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»nordkapellet«40 samt på korets østvæg over alteret (til orglet)43; muligvis for
svandt kapelpulpituret 187937, de andre først 1907 (kronik).
Orgel 54 185624, af Demant, Odense, hovedrepareret 1895 af Marcussen og
søn11 (ni stemmer); det tidligere værk var leveret 1792 af J. H. Angel14. Det
oprindelige værk, hvis mester ikke kendes, hørte sammen med den smukke
façade, hvis topstykke bærer årstallet 1769. Det er den almindelige senbarokke
façadetype, der genfindes i flere af Sønderjyllands orgler, bl.a. Højer (Tønder
amt p. 1042), Nybøl 1721 (p. 2280) etc., med halvrundt midttårn, smallere,
spidsvinklede sidetårne adskilt fra hovedtårnet af plane, etagedelte pibefag;
gennembrudt ornamentik med rocailleværk, noget suppleret 179214 og 1907
(kronik). Nu ingen vinger. Ornamenterne har, i overensstemmelse med de op
rindelige forhold, forgyldning, træværket sekundær, lidt trist staffering. Indtil
1907 havde orglet (som i Vilstrup, Haderslev amt p. 392, Ulkebøl p. 2346
m. fl.) plads over alteret; herfra fjernedes det 1907. Nu i skibets vestende.
*Pengebøsse af eg, drejet, med jernbeslag og kort jernkæde, 22 cm høj, 13,5
cm i tvm., rødmalet; nu i museet på Sønderborg slot (nr. II, 61), måske identisk
med den »Kierke Blok«, der 1737 betaltes med 4 rdl.16.
†Klingpung købtes 1767 for 2 rdl.16. I inventariet 186033 beskrives den som
en »tavle« af sort fløjl med sølvklokke.
Salmenummertavler. I koret to enkle med buet overkant, uden ramme, til
ophængning af træskiver med malede tal, i nordre tilbygning to lignende til
»Altergang« og »Daab«, det ene sæt sikkert fra 185624, det andet fra 1876, da
snedkermester J. P. Olsen forfærdigede to nummertavler (3 mk.)10.
Fire præstetavler, hvoraf kun de to kan betegnes som præsterækketavler,
mens de to er mindetavler over enkelte præster, hænger bag på altertavlen:
1) Iürgen Petersen, d. 1749. 2) Matthias With, d. 1797, og Iørgen Petersen
With, d. 1822, sikkert opsat af sidste. 3) »Sveno Laurentii Svensen«, d. 1830,
samt 4) Iørgen Hansen, i Notmark 1830—45, herefter i Egen og 11. febr. 1848
biskop over Als og Ærø. »Bispedømmet ophævet d. 26. August 1864; døde den
16. August 1889«. Endvidere Bertel Godt 1845—66, »Superintendent 1866,
døde den 12te Juni 1885«, Frederik Petersen 1846—49, d. i Saarbrücken 1859,
Holger Christian Clausen Fangel 1848—93. Kirkens to egentlige præsterække
tavler er nyere, hver udskåret i een svær egeplanke. På nordre tilbygnings vestvæg.
†Præsterække, kalkmalet, se p. 2492.
Malerier. Foruden Eckersbergkopien af Jesu bøn i Gethsemane (tidligere
altertavle, p. 2495) findes to præstemalerier i kirken, begge sikkert malet af
samme maler og formodentlig ca. 1654 (jfr. ndf.). De må derfor forestille44:
1)
(Fig. 18) Frederik Cruckow [den ældre] (præst i Notmark 1606—48) og
hustru. Brystbilleder på hver side af krucifiks. Olie på træ, 33 × 59 cm. Bred
sort og forgyldt ramme (plads, se ndf.).
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Fig. 17a-b. Notmark. Prædikestolens 2., 3. og 4. fag (p. 2501).

2) Jørgen Cruckow [den yngre], ovennævntes søn og efterfølger (ca. 1648—
1682), knælende med hustru, tre sønner og en datter (een dødfødt datter) under
Kristus som verdensdommer flankeret af engle med krone og sværd og herunder
to basunblæsende engle. Dødssymboler. Aldersangivelser, ved ham: »Æt. 44«,
ved hende: »Æt. 28«. nu ødelagt. Olie på træ, 81,5 × 85,5 cm, i dyb, sort og for
gyldt ramme. Ifølge pastor Knudsens beretning 185740 hang begge billeder »i
Nærheden af Indgangsdøren«, nu på nordre korsarms nordvæg.
To lysekroner og seks lysearme skænkedes 1907 (kronik). *Lysekrone lavet af
foden af et forgyldt barokbord, i museet på Sønderborg slot (nr. II, 31).
Kirkeskib, skoleskibet »Danmark«. I nordre tilbygning.
†Kuriositet. I præsteindb. 1755 nævnes, at Frederik III. under sit besøg i
Notmark (jfr. p. 2496) undersøgte »Hans Tarters Morder Kniv«, der åbenbart
har været opbevaret i kirken. Denne Hans Tater var en bandefører, der huse
rede på Als med røveri og mord; banden blev fanget og henrettet 163455.
Sejerværk leveret 1874 af I. Bleshøj og skænket af boelsmand Petersen i Not
mark. Skive mod syd; 1885 forsynedes den med minutviser11.
Klokker. 1) (Fig. 21) 1442. Klokkens eneste indskrift er årstallet, og det er
den ældste danske klokke med arabertal. 94 cm i tvm. Omhængt 1946 af Aug.
Nielsen. (Uldall p. 50).
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2) 1652, støbt af Baltzer Melchior. Reliefversaler, i frisen: »Gloria in excelsis
deo. Baltzer Melchior me fecit anno 1652« (»ære være Gud i det højeste. B. M.
gjorde mig i året 1652«), på legemet i retkantet felt: »Lavrentivs Iohannis episc.
/ David Monrad p[r]æpos. Georgius F. Crvcovivs pastor loci procuravit« (»...
Jørgen Cruckow, stedets præst, sørgede for [anskaffelsen]«). På den modstående
side relief (14 × 9 cm) af korsfæstelsesgruppe. — Klokken afleveredes 1918 til
krigsbrug, men kom aldrig længere end til Sønderborg. Genophængt 192145.
Klokkestol, delvis fra 1600’rne, men med flere fornyelser, af eg, med 2 × 3 lod
rette stolper, forbundet ved tværstivere og støttet af skråstivere; på den inder
ste af de vestlige stivere, længst mod syd, indhugget: »An(n)o 1752«; på den
yderste af det midterste sæt mod øst: 1730, endvidere 1749 DTM, 1746, HB
1900, 1854; på en fyrretræsstiver: 1840. 1690 blev det tømmer, hvori den yder
ste klokke hang, fornyet15.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 19) 1569. Thomas Sture, d. 1563 og hugget af Jacop van
der Borch46. Indskrift med reliefversaler: »Anno domini 1563 den 20 novembirs(!) den aventh / tho 7 vre is de erbar vnd ernveste Tomas Stvr / Wolves
son amptman vp Svnderborch vnd Nor / borch arfgeseten tho Helwit vnd Gamelga / rde van dessem iamerdal in ware erkentn / isse vnd gvder vornvft
christlich vors / cheden dem Got genedich si sin elike / hvsfrowe is ein Alevelth
gebaren vnde / hedt frow Barta selige Peters dochter«; nederst på kantpro
filens hulede led under gravskriften læses stenhuggerens signatur med fordybede
versaler: »Anno 1569 do vort dit gemaket van Iacop van der Borch«. Det vides
ikke, hvor denne mester har haft sit værksted (af den plattyske sprogform, der
var Sturernes, kan intet sluttes)47; en usigneret replik af Notmarkstenen, fra
1571, findes i Steinberg i Angel (Landkreis Flensburg p. 342), og en nu forsvun
det sten i Haderslev domkirke (Haderslev amt p. 176 nr. †1) er tilskrevet værk
stedet. Mester Jacop har i sin fremstilling forladt det gængse, stive, symme
triske gravstensskema; han vender sig mod det stillestående og har søgt at
skabe bevægelse i relief og figurer, dvs. han har arbejdet efter forlæg med nye
signaler; det gælder ikke blot de to hovedpersoner, hvor ridderen ses i fremad
skridende gangart, men også de efter Flötner-plaketter kopierede dydefigurer48,
»de Starckheit« og »Gedvlt« foran de flankerende pilastre, og de vingede »Gelofe«
og »de Lefe« på bueslaget i de øvre hjørner, samt det store »dommedagsbillede«,
der er hugget efter samme forlæg som billedet i Frans Floris’ altertavle i Søn
derborg slotskapel (se p. 2135 fig. 5), og som viser Kristus med hævede arme
på regnbuen flankeret af apokalypsens 12 ældste (eller apostlene?) og den bøn
faldende Maria. Det er helt i fremstillingens ånd, at det lille krucifiks mellem
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Fig. 18. Notmark. Maleri o. 1654, sandsynligvis af Frederik Cruckow den ældre og hustru (p. 2504).

afdøde og enken ikke er frontalt, men drejer sig mod Thomas Sture. Over pilastrene ses hovedpersonernes fædrene våbner (Sture-Ahlefeldt), på postamentfremspringene et Blome- og et Ahlefeldt-våben, vidnesbyrd om, at det er svi
gersønnen, Hans Blome (fra 1567—71 amtmand over Sønderborg og Nordborg
amter), der i forening med den langt senere afdøde enke har bekostet epitafiet.
Stenen, af hvid kalksten (næppe sandsten?), måler 232 × 142 cm og er indfattet
i en træramme, som endnu bærer spor efter hængsler for fløjdøre, og både sten
og indfatning har været prægtigt stafferet. Trærammen står nu i brune og gule
farver, mens stenen har lysblå baggrund, mod hvilken figurerne tegner sig hvide
(med uægte forgyldning). Oprindelig har det store epitaf stået på nordvæggen
i korforlængelsen, der muligvis (jfr. p. 2490) er opført som gravkapel for
Thomas Sture; over begravelsen (p. 2510) har der da sikkert (som i Steinberg)
ligget en »egentlig« gravsten (jfr. †gravsten over Otte Breide p. 2510). 1907 flyt
tet til nordre udbygnings nordvæg (kronik). Fløjene var måske fjernet 1879, da
man ansøgte om at måtte flytte epitafiet »unter Verkürzung der Einfassung«49.
Ved epitafiet skal Thomas Stures †rustning og *kårde have været ophængt.
Rustningen var forsvundet, da pastor Knudsen i 1850’erne beskrev kirken;
kården50, som han betegner som gammel og forrustet, er sikkert identisk med
den, der — under betegnelsen II, 34, »Thomas Stures Sabel« — opbevares i mu-
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seet på Sønderborg slot; den er 105 cm lang, omtrent som Ada Bruhn Hoffmeyer56 II, 44 nr. 6 og ifølge samme fra o. 1530—40.
2)
(Fig. 20) 1697. Johan Franz v. Aichelberg51, »15 Iahr gewes. hochfürst.
Schl. Hol. Norburg Raths u. Amtmans zu Norburg u. Seebigaard, so gebohr.
A(nn)o 1629 den 13. Dec.« ...entschl. 13. dec. 1692, og »Fr. Annen Sophien
v. Aich. gebo. v. der Trautenburg, genant Beyer« ... gebo. 13. dec. 1637
versch. 3. Jan. 1694. »Setzten dieses aus Schuldickeit u. Liebe die semtlich
Kinder A(nn)o 1697.« Stort, snedkret barokepitaf, et maleri i ovalramme kronet
af afdødes alliancevåben og med gravskriften i bladindrammet hængestykke.
Storakantus-ornamentikken, der netop nogle år tidligere (især med det Peter
Petersenske værksted i Tønder) havde holdt sit indtog i Sønderjylland, er her
behersket anvendt, men ofte med dyb underskæring. Uden om maleriets ovale
blomsterramme er der fastgjort 2 × 1 5 hjelmede våben, til heraldisk højre
mandens familie, alle med navnebånd under (alle begyndende med v[on]): 1)
Schneweis, 2) Weydeg, 3) Herzenkraft, 4) Schneweis, 5) Leobeneck, 6) Rindsheit, 7) Lembach, 8) Klencken, 9) Bicker, 10) Hadewich, 11) Quernheim, 12)
Schelen, 13) Welwelt, 14) Ripperda, 15) Twickel; til heraldisk venstre hustruens:
1) v. der Tanne, 2) letzen, 3) Cornet, 4) Borstel, 5) Kannenberg, 6) Marenholz,
7) Borstel, 8) Ahlefelt, 9) Buchwalt, 10) Rantzau, 11) Berkentin, 12) Wenckstern, 13) Winterfelt, 14) Brocktorff, 15) Buhlau. Det udmærkede, efter et stik
udførte maleri (på træ) forestiller profeten Ezekiels syn: de dødes opstandelse.
Såvel dettes som rammeværkets farver er dunklede af tiden; rammens farver,
der sikkert engang er opmalet i tilknytning til den oprindelige staffering, holder
sig i hovedsagen til rødt, blåt og guld; det glatte, udsavede bagbrædt er sort.
I korets vestre fag på nordvæggen, hvortil det vel er flyttet 1907; 1809 havde
det plads i koret (præsteindb.); ifølge kronikken hang det i nordre tilbygning
mellem den katolske altertavles midtskab og de Cruckowske præstemalerier.
Mindetavler, se under præstetavler p. 2504.
†Epitaf, o. 1591, over to sønner af Ditlev Rumohr [og hustru Anna Breide,
f. Fikkesen, d. 1551], Otte, f. 4. aug. 1587, d. 4. aug. 1591, og Kaj, f. 2. aug.
1591, d. 4. aug. samme år. Lange, versificerede indskrifter på latin (linjernes
begyndelsesbogstaver danner de afdøde børns navne) ved pastor Johs. Mon
rad52. Ifølge pastor Knudsens meddelelser40 hang der i koret en meget beska
diget tavle med Rumohrs og Breides våben. »Det er,« skriver han, »formodentlig
den samme meget beskadigede og nu næsten aldeles ulæselige Trætavle, som nu
[1857] ligger oppe paa Præstegaardens Loft.«
Gravsten. O. 1826. »Hans Hansen, Møller paa Østerholm, født den 14. Iuni
1778, døde den 27. Martz 1826« og hustru Cathrine Kirstine Hansen, f. Mindelberg, f. 1. aug. 1792 ved Fyenshav, d. 29. marts 1871 på Østerholm mølle.
Kalksten, 173 × 102 cm. Tværskrift med reliefversaler. Ved våbenhusets østmur.
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†Gravsten. O. 1551, over Otte Breide og hustru, endnu 1842 liggende over
Breides begravelse i koret: »Anno 1544 up Pinzste Nacht is de erbar Otte Breide
in Gott entslapen. [15]51 des Sonavent na Martini is Fro An Breid in Gott entschlapen«. Det er denne sten, der hos senere skribenter er blevet til et til Tho
mas Stures svarende epitaf53.
(†)Begravelser. I kirken har der været begravelser for familierne Breide, Sture
og Aichelberg. De sidste to nævnes i præsteindb. 1755 som værende i koret, og
ifølge pastor Knudsens beretning lå Otte Breides sten endnu 1842 over hans
begravelse i koret. Det tør antages, at Breiderne [til Søbo] har haft deres be
gravelse i det oprindelige kor, mens Thomas Stures begravelse er under alteret
i korforlængelsen (p. 2507) ud for hans epitaf, der oprindelig havde plads på
forlængelsens nordvæg.
Kirkegårdsmonument, 1921, over sognets faldne fra verdenskrigen 1914—18
(jfr. p. 2485).
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Notmark præstearkiv:
R.
(1419)—1863. Skrivelser og tingsvidner ang.
Notmark præstekald, indberetninger om præstekaldet m. m. — Ca. 1691—1834. Kirke
regnskabsbog. — Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1879—1920. Sager ang. de enkelte
sogne. Nordborg, Notmark. — De augustenborgske godser, aflevering fra Kiel, C I V , nr.
117. 1774—4850. Nottmark, Kirchensachen. — Biskoppen over Als og Ærø: Sager ang.
de enkelte sogne. 1734—1864. Notmark etc. — Augustenborg kirkeinspektorat: 1579—1741.
Notmark kirkeregnskabsbøger. — 1746—1802. Kirkeregnskaber og -bilag. — RA.
Mini
steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. I. Departement 1848 ff. Kirkesager: Kirkeregn
skabsbøger for Als og Ærø stift 1692—1860. Nottmarcks Kirchen Rechnungsbuch 1776—
1860. — Ærø-Als stift. 1847—59. Kirkeregnskaber for Lysabild-Notmark. — Rtk. Revid.
rgsk. Kirkeregnskaber: Nyborg provstis kirkeregnskaber 1662—74. — Se i øvrigt arkiva
lier for Sønderborg provsti i almindelighed p. 2051. — Kgl. Bibl.: Præsteindberetning til
Thurah 1755. — Ny kgl. Saml. 2683, 4to. Bd. I I I : Pastor Chr. Knudsen: Saml. til øen
Ais’ historie og beskrivelse. — NM: Præsteindberetning af J. P. With 26. juli 1809. —
Ved
embedet:
Embedsbog ved Nottmark Præstekald, begyndt 1811, afsluttet 1843. —
Protocol
for
Kirkeforstanderskabets
Forhandlinger
i
Notmark
Sogn
1869
[—1923].
—
Kronik
o.
1890
ff.,
med
tilføjelser
1921
til
kirkebeskrivelsen.
—
Kirkeklokkecirkulære
1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910 og P. Kr. Andersen
1938
(inventar).
—
Foreløbig
beretning
vedr.
afdækning
af
Anne
Breides
våben,
af
Egmont Lind 1962. — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller og Erik Moltke 1957
og 1961 samt Poul Koch 1957. Supplerende oplysninger ved Jørgen Slettebo 1961.
Haupt II, 412 ff. — Elisabeth Evers: Die Kirche zu Nottmark, i Heimat-Blätter, 1919,
nr. 3. — J. Raben, i Fra Als og Sundeved, XI. hefte, 1936, p. 10 ff. — Frede Christensen,
i Den nordslesvigske Kirke II, 336.
1
RA. Hans d. Y. 12. Diverse sager vedr. Hans d. Y. Sagligt ordnet. 1564—1622. Læg
6. Sager vedr. kirkerne 1570—1607; jfr. Notmark præstearkiv: B. (1419)—1863. Skri
velser og tingsvidner ang. Notmark præstekald, indberetn. om præstekaldet m.m. —
sml. desuden Raben p. 31. 2 Diplomatarium Danicum III rk. 1. bd. nr. 179 3 Kanc.
Brevb. 28. febr. 1573, jfr. 25. juni 1574. 1571 var der optaget en registratur over kirkens
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arkiv, se De ældste danske Arkivregistraturer V, 1910, p. 1127 ff. 4 Repertorium. 8. og
20. april 1487. Det skyldes den kgl. overhøjhed, at kirkens manuale fra 1400-tallet er
bevaret i det kongelige bibliotek i København (Gl. Kgl. Saml. 3453, 8°); det er kommet
til København
i forbindelse
med
Frederik III.s
besøg i
kirken 1669
(jfr. SJyAarb.
1942, p. 173 f.); Lauritz Nielsen: Danmarks middelalderlige Haandskrifter, 1937, p. 90
samt
Ellen
Jørgensen:
Catalogus
Codicum
Latinarum
Medii
Ævi
Bibliothecæ
Regiæ
Hafniensis.., 1926, p. 221. 5 RA. Tyske kancelli. I. A. A.: (—1670). 98 II. Akter vedr.
forhandlinger m. enkedronning Dorothea og Hans d. Y. om den gejstl. jurisdiktion på
6
Als og Ærø m . m .
Kronens Skøder V, 553; jfr. Notmark præstearkiv: 1691—1834.
7
Kirkergsk.sbog.
Egen
præstearkiv:
Ca
4.
Egen
regnskabsog
optegnelsesbog
(1750)
1886—98. 8 Danske Sagn I I I , 1931, p. 116, nr. 464. 9 Raben p. 11. 10 Augustenborg
11
kirkeinspektorat:
1747—1885.
Kirkergsk.
og
-sager.
Protocol
f.
Kirkeforstanderskabets Forhandl, etc. 1869 ff. 12 De augustenborgske godser, aflev. fra Kiel, C IV, nr.
117. 1774—1850. Notmark etc. (jfr. SJyAarb. 1942, p. 195). 13 RA. Ministeriet f. Kirkeog Undervisningsvæsenet. I. Dep. 1848 ff. Kirkesager: Ærø-Als stift. 1847—59. Kirke
14
15
rgsk.
etc.
Augustenborg
kirkeinspektorat:
1746—1802.
Kirkergsk.
og
-bilag.
Au
16
gustenborg
kirkeinspektorat:
1579—1741.
Notmark
kirkergsk.sbøger.
Notmark
17
præstearkiv:
1691—1834.
Kirkergsk.sbog.
Fyns
stiftsøvrighed:
1708—95.
Als
kir
18
kers
rgsk.
Læg:
Notmark
kirkes
rgsk.
1720—41.
Bjarne
Stoklund:
Kirkestalde,
i
Budstikken, 1957, p. 17 ff., 28. 19 Raben p. 29 f. 20 1722 blev der i »det øde og mørke«
tårn indsat to vinduer, det nordre i et nybrudt hul (note 17). 21 På grund af rummets
ringe højde er der til loftet benyttet stærkt krumvoksede bjælker eller bjælker med
krumhugget underside. 22 Bl.a. 1724 (note 16). 23 Aflev. fra Kiel C III 6 (Als bispe
24
dømmes
visitatorialsager)
nr.
545.
Sønderborg
amtsarkiv:
Sager
til
Sønderborg25
Nordborg
amters
journal
XVI
(kirkesager).
Restaureringsindskrift
på
østsiden
af
korbuen. 26 Mens de tre våbner er genkendeligt opmalet, var det til Anne Breide
knyttede
våben
helt
forvansket.
Det
fremtrådte
som
et
vandret
delt
skjold
med
et ahorntræ i midtaksen, voksende fra felt 2 (hvidt) op i felt 1 (grønt), de tre grenede
rødder omgivet af tre røde »roser« og med tre opadvendte pile som hjelmtegn. Ved en af
dækning foretaget 1962 af Egmont Lind viste det sig, at våbnet i sin oprindelige form i
alt fald var vandret delt, hvorimod det må betegnes som usikkert, hvorvidt det var tre
eller firdelt. Ifølge Albert Fabritius oplyser Ide Rathlous håndskrevne anetavle, at Otte
Breide var gift med Anna Schvinen (se Lehnsbaron H. Berner Schilden Holsten’s Slægtebog 1944, I, 2. bd., 2. hefte, 558, jfr. p. 548), hvis våben havde en bjørn i skjold og
på hjelm. 27 Man kan næppe tillægge Joh. v. Schröders udtalelse i hans Topograhpie des
Herzogthums Schleswig, Schleswig 1837, p. 111 (jfr. Raben p. 11 f.) nogen vægt, når han
meddeler, at Thomas Stures billede og våben endnu er at se i hvælvingen, malet i fresko.
Det er da heller ikke nævnt i Jensen: Statistik, 1841, p. 1629. 28 Raben p. 31. 29 Smal
feltets
øvre
rammestykke
var
ved
skabets
afkortning
1847/48
blevet
genanvendt
som
30
nedre
rammestykke,
men
vendt
med
oversiden
nedad.
En
sammenligning
mellem
Notmark-tavlen
og
midtskabet
i
Herslev
(Vejle
amt),
til
hvis
mester
(apostelfigurerne
her er af en anden hånd) V. Thorlacius-Ussing i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p.
112 med tvivl har henført Notmark-tavlen, viser flere uligheder end ligheder, og spørgs
målet om værkstedsfællesskab mellem de to må derfor henskydes, til en grundig under
31
søgelse
af
Herslev-tavlen
foreligger.
Bag
på
midtskabets
lodrette
rammestykker
er
der spor efter to og to svalehaler for tværgående revler. Apostelfigurerne var fæstnede
med et (sekundært) søm gennem fodstykke og hoved (skulder), oprindelig har de haft to
dyvler i undersiden. Småfigurerne af kirkefædrene har været fastgjort med dyvler og lim.
32
Der har ikke været plads til f. eks. en drage (S. Margrethe) eller et andet dyr under
33
figurens
fødder.
Augustenborg
kirkeinspektorat:
1855—85.
Kirkebygningerne,
kirke
inventaret og
kirkegårdene (under 1863). 34
Raben
p.
16
f. 35
De augustenborgske
godser, aflev. fra Kiel, C IV, nr. 82. 1819—46. Visitationsberichte auf Alsen. 36 Jfr.
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V.
Thorlacius-Ussing:
Billedskæreren
Claus
Berg, 1922, p. 95, der henfører hele Ørsted
krucifiksgruppe
samt
Ketting
Mariaog
Johannesfigurer (p. 2482, note 47) til samme
mester, en henførelse, der for de fire sidefigurers vedkommende næppe kan opretholdes.
37
Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1879
38
—1920.
Sager
etc.
Als
sønder
herreds
provstearkiv: 1839—68. Synsprotokoller.
39
Heimatblätter 1919, p. 28 f. 40 Pastor
Knudsens
saml. 41
I pastor Knudsens be
retn. hedder det: Bag alteret har præsten en
gammel stol med indskrift: Georgius etc.
»Dog bliver den nu taget bort i Sommer 1857,
da Kirken for Enden af Alteret faaer et Sa42
cristi«.
De
ældste
danske
Arkivregistra
turer V, 1910, p. 1129 ff. Pag. 1133 [1571]
nævnes en kiste med breve, til hvilken der
var tre låse; nøglen til de to havde kirkevær
gerne, den tredje var i provstens besiddelse.
43
Fornyet 1792 (note 14). 44 Ifølge pa
stor
Knudsens
beretn.
(note
40)
forestiller
N. E. 1957
malerierne Jørgen Cruckow og hans søn Fre
Fig. 21. Notmark. Klokke 1442 (p. 2505).
derik C. 45 Raben p. 21. 46 C. A. Jensen:
Gravsten
nr.
575;
samme,
i
Danmarks
Billedhuggerkunst,
1950,
p.
156.
Kunstdenkm.
Kr. Flensburg p. 57, 342 f. med litteraturhenvisninger. — Om Thomas Sture og Stureslægten, se A. D. Jørgensen: Historiske Afhandlinger, IV, 1899, p. 480 ff. og J. Raben,
i Fra Als og Sundeved VI, 1932, p. 40 ff. 47 V. Thorlacius-Ussing vil (Holland-Danmark II, 1945, p. 88) identificere stenhuggeren med en 1520 og 1543 omtalt Utrechter
billedhugger. Herimod C. A. Jensen, i Gravsten p. 37. I et brev 1840 (Notmark præste
arkiv:
B.
(1419)-1863.
Skrivelser
og
tingsvidner
ang.
Notmark
præstekald
etc.)
hed
der det kort og godt: ... Sandsten ... Arbejdet er gjort i Holland. 48 Jfr. Kunstdenkm.
49
Kr.
Flensburg
p.
343.
Augustenborg
kirkeinspektorat:
1816—86.
Korrespondance
50
sager.
Nævnt
hos
Johs.
v.
Schröder:
Tophographie
des
Herzoghthums
Schleswig,
Schleswig 1837, p. 111 (hvoraf man dog ikke kan slutte, at »sværdet« da var bevaret).
Type og datering skyldes dr. phil. Ada Bruhn Hoffmeyer. 51 Jfr. J. Raben, i Fra Als
og Sundeved, XXV, 1948, p. 9 ff. 52 Se Johs. Monrads ligprædiken 1609 over Ditlev
Rumohr, Eine Christlike ... Lych Predige etc., Rostock 1610, p. 296 f., 361. 53 Raben,
p. 52, taler kun om, at der blev rejst et epitaf »i Lighed med Thomas Stures«, mens
Elisabeth Evers ikke blot ved, at det har haft sit »Standort«, hvor prædikestolen nu
står, men på hendes tid (1919) kunde gamle folk endnu huske det »sehr wohl, ohne dass
sie jedoch imstande sind, es zu beschreiben«. Da præsteindb. 1755 og 1809 (eller Knud
sens beretning 1857) ikke nævner et sådant epitaf, må dets tilblivelse skyldes senere
54
misforståelser
og
forveksling
med
den
forsvundne
gravstens
indskrift.
Jfr.
ElseMarie Boyhus: Orgeldispositioner fra Sønderborg amt, i SJyAarb. 1961, II, 241 og 246.
55
J. Raben, i Fra Als og Sundeved VI, 1932, p. 68 ff. og Carsten Petersen, i SJyAarb.
1942, p. 174 f. 56 Middelalderens tveæggede sværd, 1954.

Fig. 1. Egen. Ydre, set fra øst. I baggrunden tilhøjre Egen kirkestalde.
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irken, der 1292 nævnes som viet S. Morten 1 , har i 1300’rne tilhørt den sønderjyske
hertug, men under bisperne Niels af Odense (1340—62) og Niels af Slesvig (1343—
o. 1367) annekteredes den Ryd kloster, hvilket 1427 bekræftedes af paven2. Samme år
fritoges klosteret for at betale annater af kirken3, og 1455 fik det tilladelse til at »styre«
den ved munke4. Efter reformationen har landsherren, fra 1544 kongen — med sognemændenes
vanlige
deltagelse
i
præstevalget5
—
haft
patronatsretten,
der
1582
overgik
til hertug Hans den Yngre6, efter hvis død 1622 de nordborgske hertuger besad den ind
til konkursen, da den hjemfaldt til kongen7. Året efter Hans’s død og til begyndelsen af
1630’rne var der dog stridigheder mellem Joh. Adolf og Philip og senere mellem Frede
rik og Philip om præstekaldet i Egen8. Om forholdet under hertugerne af Pløn, jfr. Nord
borg (p. 2171 med note 8). Herefter besatte kongen kaldet umiddelbart gennem danske
kancelli.
1628 opførte hertug Frederik af Nordborg det 1812 til sakristi omdannede gravkapel.
1797—98 blev kirken udvidet med en tilbygning syd for skibet (bygmester Carl Ulrich
af Augustenborg).
På Egen tingsted blev Hans Taters røverbande (se under Notmark p. 2505), der også
havde begået indbrud i Egen kirke, henrettet 16349.
På Egen kirkegård, tæt ind mod det østlige dige, stod indtil 1948 et †brandtræ, en
gammel eg, hvori der var »dagsat Ild for flere Ejendomme i Sognet ... ligesom der ogsaa
var hensat Sygdom og Ulykker i det gamle Træ«10.
På Østerholm †slot11 vides der at have været et kapel 12 . Før 1584 blev kirketjenesten
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Fig. 2. Egen. Klokkehus. Snit langs kongen, set mod nord, plan og nordvæg. 1:100.
Målt af J. Blache Holm 1959.

forrettet fra Nordborg, men fra pastor Ansgar Thyge Borehs tid (kapellan i Egen 1586—
1611) gik denne pligt over til Egen kirke13.
Ifølge et sagn har byerne Stolbro og Stevning haft et †kapel; marken, hvorpå det
havde stået, kaldtes i 1800’rne »Prædikestol«14.

Den højtliggende kirke sydligt i sognet, som strækker sig fra Augustenborg
fjord til Lillebælt, er næsten skjult bag kirkegårdens rækker af store elme- og
lindetræer (om et † brandtræ, se ovenfor). De fleste er plantet i forbindelse med
kirkegårdsregulering og omsætning af kampestensdiget 180915—181116. En
vestlig udvidelse fra 1920’rne hegnes af hække, og indtil for et par år siden var
trærækkerne langs det gamle vestdige bevaret. I nord, ud for tårnet, er der en
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køreport flankeret af fodgængeråbninger, i syd og øst smålåger (fra 188317),
alle med gotiserende støbejernsfløje mellem granitpiller, hvoraf flere med jern
kors. Disse indgange har afløst murede piller med trælåger fra 181016, og disse
igen murede, teglhængte portaler, hvoraf der 1724 fandtes fire, som efter lands
byerne var benævnt Dyndved-, Elstrup- og Guderupport (1691)15 samt Egen
port (1734)18. Indgangene trætfes også under betegnelser som »Igen-Rist«
(172918) eller »Rist Huus paa dend Øster Side« (1760)15.
De † kirkeriste, som fandtes i alle indgange (sml. f.eks. risthus), blev nedlagt
sammen med de murede portaler 181019.
Kirkestalde (fig. 5). Uden for nordporten, vest for vejen, findes Danmarks
smukkeste og mest ejendommelige kirkestalde, en næsten ubrudt længe på
75 m. Den lange række af bindingsværksbyggede, stråtækte stalde, der i virke
ligheden består af tre (tidligere fire) længer adskilt af smalle slipper, afsluttes
i syd, op mod kirkegårdsdiget af »præstens vognport« (nu ligvognhus). De 34
staldrum med plads til det dobbelte antal heste fra det udstrakte sogns byer
og udflyttersteder er opført over et langt åremål. Den nordligste og yngste
stammer måske fra tiden mellem 1862—189420, mens de ældste muligvis først
er opført efter 179321, da der blev givet tilladelse til opførelse af et halvtag
ved kirkemuren til kirkegængernes heste.
Fritstående klokkehus 22 (fig. 6). Sydøst for koret, på en gravhøj, hvis fod
er stærkt beskåret ved anbringelse af mindeplader over de faldne i krigen
1914—18, findes et senmiddelalderligt klokkehus af eg. Det er i konstruktionen
(fig. 2) nær beslægtet med Svenstrup (p. 2544), men yderligere sikret ved dob
belte krydsbånd mellem de midterste højstolper i nord og syd. Fornyet 169215
og senere er bl.a. disse krydsbånd, fodtømmeret under de forneden beskårne
højstolper, tre højstolper (i sydvesthjørnet og midt i syd- og vestvæggen),
mange løsholter og hele spiret. På nordsiden af den midterste højstolpe i syd
står indhugget CHS AN(N)0 175615 og på østsiden af den midterste i vest H.
Frideriksen 183723, henvisende til stolpernes fornyelse og dermed forbundne
istandsættelser. Ret velbevaret er nord- og østvæggene samt kongen, hvis nedre
ende skjules af en brolægning fra 182424. Det stejle, ottekantede spir som tid
ligere var spåntækt (174215), er nu klædt med tagpap. I klokkehusets sydøstre
del er der en kalkgrav.
Kirken består af kor (med † apsis?) og skib samt en yngre tårnunderbygning,
alt fra romansk tid, et gravkapel i øst fra 1628 (nu sakristi), en korsarm på
skibets sydside fra 1797 og en tagrytter over skibet fra 1888. Forsvundet er et
våbenhus i syd, en tagrytter over koret samt et benhus og et sakristi. Orien
teringen er næsten solret.
Bygningens ældste dele, kor og skib, synes at være opført af munkesten 25 i
munkeskifte på en profileret granitkvadersokkel (p. 2202, fig. 5—6) og eet skifte
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Fig. 3. Egen. Plan. 1:300. Skibets † vestgavl og tårnets fire †h vælv er antydet med prikkede linier.
Målt af John Petersen 1958. (Tegnet af El. M.).

granitkvadre. Om en forsvunden † apsis minder formentlig to—tre krumme
sokkelsten, der er genanvendt under korets østgavl og gravkapellet. Størrelsen
på teglstenene (målt i korets overvægge) er 27,5 × 13,5 × 8,5—9,5 cm, og fu
gerne er let glittede og svagt indtrykket; murværket er her dækket af et tyndt,
noget ru pudslag. På østenden af skibets 515 cm høje mure (samt muligvis til
lige på korets nordmur) spores nogle få skifter under sugfjælen en svagt udkragende rundstav, der må høre til en overpudset eller ødelagt gesimsfrise. I
korets nordmur ses to oprindelige, små, rundbuede vinduer (ca. 120 × 50 cm,
sålen ca. 255 cm over sokkel) og østligt i skibets nordmur vistnok lidt af et
tilsvarende vindue. Vestligt i samme mur skimtes vestkarmen af den 172915
tilmurede og senere ødelagte kvindedør; den har været ret bred og er udven
dig forsynet med en omløbende, 10—11 cm bred trekvartrundstav, der sprin
ger frem for murflugten. Denne usædvanlige profilering, hvortil der inden for
de sønderjyske amter kun kan nævnes een parallel, de i senromansk form om
byggede vinduer i Skærbæk kirke (Tønder amt p. 1248), forekommer at være
et relativt sent træk; dette bekræftes måske indirekte ved Egen-døren, idet
denne har et så lavtsiddende vederlag for buestikket, at dette må formodes
at have været af spidsbuet form. Er denne antagelse rigtig, må døren i Egen
ligesom vinduerne i Skærbæk hidrøre fra en ombygning, der for begge kirkers
vedkommende måske kan have fundet sted i 1290’erne26.
Indre. Alle indervægge er dækket af et tykt, glat pudslag, som umuliggør
enhver undersøgelse. Den brede korbue kan være oprindelig, men i så fald er
kragbåndene hugget bort. Både kor og skib har stået med fladt loft, som for
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Fig. 4. Egen. Snit i den romanske tårnunderdel, set mod vest. De delvis borthuggede
hvælvvederlag er rekonstrueret. 1:150. Målt af El. M. 1960.

korets vedkommende må have ligget på bjælkernes overside (pudsspor). Af
skibets bjælker er der muligvis bevaret et par ender som spærfødder.
Billedsten. I sydmuren på det 1797 opførte kapel er der indsat to kvadre
med hver sit reliefhugne hjulkors. De to sten har formentlig tidligere siddet i
den del af skibets sydmur, som blev nedrevet ved kapellets opførelse.
Tilføjelser og ændringer. Den brede, næsten kvadratiske forlængelse, der slut
ter sig til skibets vestende, må være underdelen af et senromansk tårn, opført
mod skibets nu forsvundne vestgavl og formentlig således, at tårnets udven
dige østhjørner griber lidt omkring skibets vesthjørner; denne formodning kan
antagelig bekræftes gennem en mindre udhugning i nord, hvor en revne i mur
værket nok falder sammen med skibets indvendige nordøsthjørne. Det lader
sig næppe med sikkerhed fastslå, om tårnet er blevet fuldført, og det kan ikke
uden udstrakte pudsafbankninger afgøres, om taggavlen med den mærkelige,
spærdækkede niche (fig. 4) er samtidig med de nedre mure eller opført i sen
gotisk tid, på hvilket tidspunkt den eventuelle tårnoverdel senest må være
forsvundet (sml. tagværker p. 2522). Materialet er munkesten i uregelmæssigt
munkeskifte med flere løbere på række; murene står på en fremspringende sok
kel af granitkvadre, hvoriblandt en del må stamme fra skibets vestgavl. I nord
og vest er en del af sokkelfremspringet skjult ved en påmuring med kantstil-
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Fig. 5. Egen. Ydre, set fra nord. I forgrunden tilhøjre kirkestaldene.
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lede gravsten (sml. gravsten nr. 2), der gennemførtes 177316. Tårnet har hjørne
lisener og i nord og syd tillige en midtlisén; en eventuelt tilsvarende i vest kan
være forsvundet ved en skalmuring, der at dømme efter de »brændte« fuger må
have fundet sted i renæssancetiden eller senere.
Tårnets indre må have været dækket af fire †(grat?)hvælv, som dels har haft
vederlag i murene, dels på en midtpille. Svarende hertil må skibets vestmur
være blevet gennembrudt med to arkader. Mindelser om disse hvælv er midt
pillerne på de tre frie vægge samt resterne af rundbuede, svagt fremspringende
hvælvingsvederlag i rummets vestre halvdel (fig. 4). Når der ikke i rummets
østre del ses tilsvarende spor, skyldes det formentlig, at de fire hvælv er ned
revet til forskellig tid, de to østre sammen med resterne af skibets vestmur
1768—69 27, de to vestre 178015. Om første etape, der ifølge kontrakten16 med
Johan Paul Seiffert 1768 omfattede en forsigtig nedbrydning af den i kirkens
vestende værende stenhvælving og pille, oplyser en samtidig dagbog28, at de
to hvælvinger bag i kirken29 blev nedrevet. Anden etape, som efter kontrakt
178016 gennemførtes af Johann Christian Seiffert og Hans Christian Matzen i
Nordborg, bestod i at nedbryde den i kirkens vestre ende værende murede
pille eller hvælving med bænke og kirkestader tillige med det derhos værende
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trappehus; her må der være tale om de to vestligste hvælv og et trappehus,
som formentlig fandtes i murlivet i nordvesthjørnet, hvor der nu indvendig ses
et svagt murfremspring. Seiffert og Matzen byggede ved samme lejlighed, for
orgelværkets højdes skyld, en »Skahl-Gewelbte«16, den nuværende fladtrykte
tøndehvælving, der er ophængt i spærværket, og udhuggede vinduet i vestgav
len. Denne vestre halvdel af tårnrummet blev 179716 ved våbenhusets nedriv
ning indrettet til våbenhus med dør i syd, som er udvidet 186817.
Korets ombygning, ved hvilken den formodede apsis antagelig er forsvunden,
blev rimeligvis gennemført o. 1500. Gavlen fornyedes, langmurene forhøjedes,
rummet overhvælvedes, og bygningen forsynedes med nyt tagværk (p. 2522)
og en †tagrytter (p. 2521) over de midterste spærfag. I den 7—8 skifter høje
påmuring af langmurene er der udvendig to savskifter. Taggavlen har lige over
fodlinien en tre skifter høj båndblænding, hvorover to savskifter og to flad
buede, falsede åbninger flankeret og kronet af cirkelblændinger; alle blændinger
er kvartsten dybe. Forneden i indersiden fik gavlen i den søndre del en flad
buet, ret dyb niche (højde 133 cm, hævet ca. 65 cm over gulv). Noget højere
oppe (ca. 225 cm over gulv), men stærkt forskudt i forhold til gavlens midt
linie, er der en bred, fladbuet og falset blænding, som trods den skæve placering
nok har omsluttet et vindue, der gik helt op til hvælvingen. Denne er ottedelt,
med runde skjoldbuer undtagen i øst og ribber, som på det midterste stykke
er

halvsten

brede

og

profilerede

(stort,

skarptrygget

midtled

flankeret

af

to

smalle, kvartrunde led), men forneden og foroven kvartsten brede og retkan
tede. På oversiden er hvælvingens dybe indskæringer næsten skjult af brede
overribber; enkelte trinsten er indsat i kapperne. — 1755 blev en stor stjerne
i hvælvingen over alteret forgyldt med ægte guld16.
Eftersom forhøjelsen på korets nordmur ender med en art fortanding mod
skibet, er det muligt, at de store arbejder i koret skulde have været fulgt af
lignende i skibet, men man begrænsede sig til et nyt tagværk (p. 2522).
Det ved korets østgavl beliggende gravkapel (nu sakristi) er opført 1628
(sml. jernankerårstal) af hertug Frederik til Nordborg19. Det er bygget af små,
røde teglsten over en granitsokkel, som til dels består af genanvendte sokkel
sten fra kor (og apsis); østmuren har dog en muret, profileret sokkel. På samme
mur er der i højde med det yngre vindues overkant eet savskifte, hvorimod
flankemurene har to. Taggavlen har omtrent i fodlinien en vandnæseprofil
(hulkel over afrundet led), men er i øvrigt glat, kun prydet af jernankerårstallet 1628, og afsluttet med ni brynede kamtakker.
Ved kongelig resolution af 7. juli 181230 blev de fyrstelige lig ført til Nord
borg og kapellet indrettet til sakristi (sml. †sakristi p. 2522); det forsynedes
med de nuværende åbninger, hvis rammer og dørfløj såvel som bræddeloftet31
stammer fra denne istandsættelse. Det oprindelige blytag blev 1814 udskiftet
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Fig. 6. Egen. Klokkehuset og kirkens ydre, set fra sydøst.
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med glaserede sten15. — umRmet står i forbindelse med koret gennem en brudt
åbning, som muligvis er jævngammel med kapellet32.
Korsarmen — i regnskaberne ofte kaldet kapellet — på skibets sydside er
opført 1797—98 af bygmester Carl Ulrich af Augustenborg, hvis kontrakt,
byggeudkast og regning er bevaret16. Tilbygningen er rejst af genanvendt ma
teriale fra skibets sydmur og teglsten. Flankemurene har en lille falsgesims, og
gavlen er glat. Ifølge byggeudkastet fik bygningen 2 × 4 vinduer fordelt i to
etager, men disse er nu udskiftet med fire høje vinduer svarende til skibets.
Under sydenden er der 1906 indrettet et fyrrum med samtidig dør og trappe
i østmuren.
Tagrytteren over skibet er opført 188833; den er skiferklædt og hviler på en
anselig underbygning. 1847 var der planer fremme om opførelse af en tagryt
ter over triumfmuren34.
Af en senmiddelalderlig †tagrytter, opført samtidig med korets tagværk og
hvælv, er der i korets to midterste spærfag bevaret en underbygning, bl.a.
bestående af fire lodrette stolper.
Et †våbenhus på skibets sydside blev nedbrudt 179716.
Et †benhus 35 , der må have ligget på korets nordside, og som 170615 havde
stråtag, blev nedrevet 1788, fordi et sakristi skulde opføres på pladsen16.
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Fig. 7. Egen. Indre, set mod øst.

478

E. M. 1960

Et †sakristi (også kaldet kapel), der ifølge licitationsbetingelserne 178816 op
førtes af såkaldte slotssten, 12 alen langt, 5 alen bredt og 3—4 højt, med dør
til kirken brudt gennem muren, lå på korets nordside. Tilbygningen, der var
opført på gamle gravsteder, betegnedes allerede 1811 som så stærkt forfalden,
at den måtte ombygges30; den blev imidlertid nedrevet, og det fyrstelige grav
kapel (p. 2520) indrettedes til sakristi.
Tagværkerne over kor, skib og tårn er sengotiske, af eg, og formentlig om
trent samtidige, men udført i tre tempi. Typen svarer helt til Nordborg (p.
2180) og Feldsted skib (p. 1876). Korsarmens tagværk er fra 1797—98; grav
kapellets er utilgængeligt.
Kornloft 36 . 1709 fik to daglejere betaling for på tre dage at have renset »die
Kornboden«, hvor også de gamle tagsten opbevaredes15. Formentlig er dette
kornloft identisk med skibets loft, der mellem to spærfag over vestenden har
bevaret en vældig vinde med hjul.
Kirken er hvidkalket med »sort Fod«37 og blåglaserede tegltage38. Hele byg
ningen præges af en restaurering 1871 (bygningsinspektør Holm)17; ved denne
blev loftet i skib og korsarm gipset, og skibets bjælker, der er samlet på mid
ten, blev hængt op i en ny dragerkonstruktion. Vinduerne i de to bygningsafsnit stammer formentlig fra samme tid, og dette gælder også gulvet af gule,
kvadratiske fliser i våbenhuset. Sydkapellet har gulv af gule sten på fladen,

479

EGEN KIRKE

2523

E. M. 1960

Fig. 8. Egen. Indre, set mod vest.

skibet af hvidskurede brædder, koret af røde og grå ortoceratitfliser og sakri
stiet af malede brædder. Den romanske tårnunderdel har som nævnt hvidtet
trætøndehvælving fra 178016, og en af skabelonerne, hvori hvælvingen er op
hængt, er fremstillet af et genanvendt, blåmalet brædt med årstallet 1777 (sml.
malerarbejde 177716 på prædikestol o. a.).
Solur med årstallet 171515, af sort kalksten, på sydkapellets gavl. Et †solur
blev malet 169115.
Vindfløje. 1) Af form som en hane, på klokkehuset; uvis alder. 169215 blev
der til klokkehuset lavet en ny stang og hane, som repareredes 172818. 2) En
kobberhane fra 188821 på skibets tagrytter, udført af kobbersmed Lindholm.
3) †Vindfløj på gravkapellet blev repareret 172415. 4) En †kobberhane til kir
ken, indkøbt 181115, havde muligvis sin plads på tagryggen af kor eller skib,
hvor der 172215 omtales »ein Knopf« og 1782 »Fløyet«16.
†Kalkmalerier. 1759 fik Mathias Blume betaling »for at renovere de bibliske
Spröger, som findes paa Siden i Kircken, dito de forrige Malerie under Gewölverne i Choret, saa ogsaa det Konge, og Försti. Vapen med viidere, siiden
samme deels ved Allerdom, deels ved Kirckens Udviiding ...« v a r beskadiget15.
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Fig. 9. Egen. Altertavlens predella (p. 2526).
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INVENTAR
Det store, lyse kirkerum er især ejendommeligt ved sit smukke, lange, blødt svungne
pulpitur, der strækker sig fra triumfvæggen i nord, forbi vestvæg, sydvæg og om i søndre
korsarm. De to hovedstykker, altertavlen og prædikestolen udmærker sig begge ved at
være nøje daterede, den gotiske altertavle 1515 (tilføjelserne — af samme mester som
Nordborg-tavlen
—
1655)
og
Hinrich
Ringerincks
prædikestol
år
1600.
Korbuekrucifikset er sengotisk. I museet på Sønderborg slot opbevares en del senmiddelalderlige figurer
fra †sidealtertavler.

Alterbord, muret af munkesten (27—28 × 13 × 9—9,5 cm) i krydsskifte, ca.
100 cm fra korets østvæg, 190 cm langt, 142 bredt, 111 højt over det nuvæ
rende gulv. De tre sider står i blank mur (bagsiden hvidtet), med spor af
midtridsning i fugerne, der ellers ikke har bevaret oprindelig overflade. I syd
siden en fladbuet (ufalset) niche, 40—50 cm høj, 38—39 bred og 42 dyb.
†Alterklæder. 1740 anskaffede kirken et sort fløjlsalterklæde med guld- og
sølv-»melærte« kniplinger; en sølvplade overførtes fra et ældre klæde15. Regn
skaberne og inventarierne til midt i 1800’rne viser, at kirken hertil foretrak
den sorte farve39.
Altertavlen er en sengotisk fløjtavle med (malet) årstal 1515, med høj pre
della og to — oprindelig fire — bevægelige fløje, barokke tilsætninger fra 1655
og storfeltsmaleri fra 1814. Midtskabet, 184 × 184 cm, har mistet sit oprinde
lige indhold, i de bevarede fløjskabe40 (jfr. fig. 10), hvis grove baldakiner må
være fornyelser fra 1655, står de 12 apostle, hvis pladser i sydskabet er sikret
af tegninger på bagklædningen bag apostlene af den pågældende figurs attri
but; de ved restaureringen 1930 tilsatte navne under apostlene er i enkelte til
fælde forkerte. Ordenen, der hverken stemmer med evangelierne eller med
messekanonens, er, øverste række tværs over: 1) Matthæus (underskrift: »Dia
kon«) med pen og skriftbånd i stedet for den vanlige evangeliebog, 2) »Peter«,
3) »Iohannes«, 4) »Iacobus-major«, med vandringsstav, hvis håndtag ender i
skægget pilgrimshoved med ibskal på hætten, 5) Philippus (øverste del af kor-
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Fig. 10. Egen. Altertavlens nordfløj (p. 2524).
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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set fornyet; underskrift: »Iacobus-minor«), 6) Jacobus minor med »fakbue«
(underskrift: »Philippus«), nederste række: 7) »Thomas« med spyd, 8) »Bartho
lomæus«, 9) »Andreas«, 10) Mathias med økse (underskrift: »Mathæus«), 11)
»Simon« og 12) »Iudas Thadæus«, alle folkelige, men ret varierede typer; billed
skæreren har søgt at skabe liv over rækkerne ved at lade figurerne dreje sig
hid og did, ligesom deres kapper nu og da tager et lille, rapt foldekast; den
bredansigtede Matthæus og Judas (en stilfærdig bondemand) er vel de mest
vellykkede. Det er uvist, hvad midtskabet har rummet. Det kan have været
en Golgatha-gruppe, en himmelkroning med to sidefigurer (som f.eks. Hagenbjærg p. 2574) eller måske tre store figurer; i sidste fald kunde den 118 cm
høje *Johannes Døber-figur (fig. 14) og den nu hovedløse, 102 cm høje *S. Mor
ten-figur (fig. 14), nu i museet på Sønderborg slot, tænkes at være de flankerende
skikkelser for det forsvundne midtrelief; de er dog ikke udført af samme hånd
som tavlens apostelfigurer; foldekastet er mere udviklet og står f.eks. den fyn
ske Brenderup-tavles betydeligt nærmere (uden at figurerne i øvrigt har noget
med hinanden at gøre).
Predellaen (fig. 9), med hulede sider, er delt i tre (maleri)felter, det midter
ste i virkeligheden en skydelåge for et rum, som formentlig har rummet mon
stransen. Sekundære låger i syd, nord og øst.
Om tavlens oprindelige farver kan kun siges, at der var rester af guldgrund
med indridset brokademønster i sideskabenes bagklædninger. Af predellaens
malerier stod midtlågens Mariabillede fremme med malede minuskler: »o maria
mater dei ora pro nobis — 1515« (»o, Maria, Guds moder, bed for os«); det bæ
rer præg af opmaling. Som den nedennævnte Mariafigur, er der tale om den
apokalyptiske Madonna på måneseglen og i stråleglans; hun er iført blåligvissengrøn kappe over purpuragtig kjole; håret er angivet med rødt og streget
med guld. Gyldne stråler er på rødlig, stjernestrøet baggrund, omgivet af por
tal med ranke-bue (gylden med sorte konturer). Hudfarven er hvidlig med
purpurskygning. Den frugt, barnet holder, er rød. De to profetskikkelser til
siden står i overordentlig skarpe og klare farver og har tilsyneladende været
velbevaret under mange lag maling. Figuren i nord har kofte af forskellige
nuancer grønt, purpurærmer, purpurturban med lyst vissengrøn »skygge«,
brunligt kontureret. Skriftbåndet har tekst på latin fra Esajas 7,14 (se, en
jomfru skal undfange og føde en søn etc.). Profeten i syd har rød-brunrød kofte
med sort bælte, ærmer og krave i grønne nuancer; på kraven antydede bog
staver; blågrønt fuldskæg med hvide strøg. Skriftbåndet her har tekst fra
Ezechiel 44,2 (døren vil blive lukket og skal ikke åbnes). Begge profeters an
sigter er malet i purpur, med hvide strøg. Baggrunden for alle tre billeder er
hvidgrå, der opad fortoner sig i mørkere og mørkere blåt. Nederst til højre i
sydfeltet en malersignatur.
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Fig. 11. Egen. Altertavlens midtbillede, kopieret af den fynske maler Stub 1814
efter maleriet i Sønderborg altertavle (p. 2527, jfr. p. 2077).

1655 er den gotiske skabstavle — de yderste malerifløje blev da kasseret —
forsynet med barokke snitværksprydelser, som er udført af den Flensborg(?)billedskærer, der samme år skar altertavlen i Nordborg kirke (p. 2182), og som
i øvrigt har leveret epitafier til Tønder og Sønderborg kirker m.fl. Det drejer
sig her om et topstykke med firpasfelt og to småbørn, der holder lidelsesredskaber; Kristus med sejrsfanen kroner det nye topstykke, som flankeres af
Moses og Aron. Til samme ændring hører — foruden topstykkets nu dystre
opstandelsesmaleri på kobber — de to englehoveder yderst på storgesimsen,
søjlerne foran fløjenes sammenstød med midtstykket, baldakinerne (der efter
ligner de oprindelige) over apostlene samt de smalle sidevinger. Midtskabet
blev sikkert først ryddet 181415, da »den af Kirken saa fortjente Fynbo Stopp«41
— eller Stub — på lærred kopierede det udmærkede nadvermaleri i Sønder
borg kirke (p. 2077) til indsættelse i Egen (fig. 11). Støttebjælker fra 1655.
De barokke dele, hvis oprindelige staffering har haft en stærk blå hoved160*
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farve med guld — apostelfigurerne blå og røde med guld — står nu med en fri
staffering fra 1930 (H. Munk): elfenbenshvidt med guld, søjleskafterne er blå,
skriftfelterne sorte med guld, i feltet nærmest Moses: »Anno 1655«, nærmest
Aron: »Renovatum 1777«, hentydende til Peter Ebbesens staffering. 1746 fik
Mathias Blume 45 rdl. for at anstryge, forgylde og renovere alteret overalt.
1771 renoverede Jonas Herdahl tavlen15 og 1777 Peter Ebbesen: alteret forgyldtes overalt med ægte guld og sølv og maledes med ægte farver16. 1847
lakeredes 16 figurer pa alteret hvide34. I en korrespondance mellem Chr. Jürgensen Thomsen og J. J. A. Worsaae omtales en forestående restaurering af
tavlen i brev af 18. jan. 1856 (NM). Til slut skal det blot nævnes, at biskop
Jørgen Hansen 1856 søgte at få altertavlen udskiftet med en ny42, og det
samme var tilfældet 187217.
†Sidealtertavler. Som andre kirker har Egen sikkert haft en tavle for kirkens
værnehelgen, S. Morten, i skibets sydøsthjørne, og i nordøsthjørnet en Mariatavle; af den sidste er hovedfiguren bevaret. Hvorvidt den store, hovedløse
S. Morten-figur har hørt til værnehelgenens †tavle eller, som antydet ovenfor,
har stået i højaltertavlen, kan naturligvis ikke afgøres med sikkerhed. Den
lille S. Morten-figur (jfr. ndf.) kan på grund af sin ringe størrelse næppe have
tilhørt værnehelgenens tavle. — Alle de nedenfor omtalte figurer reddedes 1901,
sammen med de to p. 2526 nævnte, af R. Haupt til Flensborg bymuseum33,
hvorfra de 1921 overgik til museet på Sønderborg slot.
1) Mariatavle. 1775 blev et Frue-alter renoveret af Peter Ebbesen, malet
med de bedste farver og overstrøget med fernis16. Formodentlig er det fra denne
tavle, en 152 cm høj *Maria med barnet (fig. 12) fra o. 1500, nu i museet på
Sønderborg slot, stammer. I type og enkeltheder står den den såkaldte Imperialissima-mesters Madonnafigurer nær, som vi kender dem fra Hald-tavlen (Ran
ders amt), Darum (Ribe amt), Rabsted (Tønder amt p. 1590), uden at der dog
er nogen grund til at antage fælles værksted, og heller ikke med Maria fra
Møgeltønder kirke (Tønder amt p. 1309), med hvilken Egen-figuren er sam
menstillet43, synes der grund til at antage værkstedsfællesskab. Her (som ved
det lille predella-maleri) er det den apokalyptiske Madonna på måneseglen; op
rindelig har hun været omgivet af solstråler og har stået i et skab med fløjdøre,
alene eller måske sammen med de nedenfor nævnte tre figurer. Ved en istand
sættelse 1960 (Mogens Larsen) afdækkedes — under to delvise opmalinger —
væsentlige rester af oprindelige farver på svær kridtgrund: lys, hvidbrun hud
farve, forgyldt hår; Marias kappe har på retsiden polérguld lagt i bolus, cin
noberrødt foer som barnets kjortel, der er smykket med gyldne rosetter.
2) Tre formentlig samhørende, meget fladt skårne figurer (fig. 13), fra o.
1500, 88—100 cm høje, Johannes Døber (bog med lam, hans kofte ender i dyrehoved), S. Morten (ved hans fod tigger på krykke), S. Antonius (under hans
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kappe en lille gris). Måske har de tre figurer
hørt til Maria-tavlen (og er muligvis fra samme
værksted), måske har de tilhørt en anden, nu
forsvundet tavle44. Figurerne har en vis lig
hed med apostle i Roager (Tønder amt p. 1174
ff., jfr. fig. 8), men næppe tilstrækkeligt til, at
man tør antage værkstedsfællesskab.
Altersølv. Kalk 1784, i Louis Seize, med dre
vet ornamentik, guirlander, ovaler og kryds
bånd på bæger og f o d ; riflet skaft og hvæl
vet knop med spinkle blade og på kanten à-lagreque-bort; graveret kursiv: »Egen Kierke
Ao 1784 d. 15. Aug.« 23,5 cm høj. På fodens
overside to stempler: kursiv-N (for J. F. Nis
sen, Sønderborg (Bøje p. 405), der fik 90 rdl.
6 mk. for kalk, disk og oblatæske)15 samt lødighedstal: 24. Bogbinder Hein modtog 10
mk. for et futteral16. Disk med drevet kugle
stav langs randen. Tvm. 15 cm. Samme stemp
ler som kalken. Oblatæske, trind, 8,5 cm i
tvm., godt 3 cm høj, med fladt låg, der har
bladgraveret rand og hvælvet midtparti, på
hvis glatte flade et støbt krucifiks er loddet;
graveret kors. Bred, trambuleret »liste« langs
æskens sider forneden. Indvendig i bunden
samme stempler som på kalk og disk. Som ob
latæske tjener også en nygotisk kalk, oprinde
lig en gave til biskoppen over Als og Ærø
(præst i Egen): »Biskop Hansen den 31 Octbr
1877 fra Igen Menighed«. På den skrå stand
kant stemplet: »113 A. N. I. L. [skjold med
V. M. 1953
blad?] 113.«, 36 cm høj med låg. Vinkande, ny
Fig. 12. Egen.
*Maria
med
barnet,
fra
†sidealtertavle,
gotisk, o. 1875, af plet. 1849 anskaffedes en
i museet på Sønderborg slot (p. 2528).
†vinkande af københavnsk porcelæn34. Inven
tariet 1817 nævner et skrin med seks †bouteiller (af glas)15; i inventariet 1860
hedder det23: fire vinflasker, de to gået i stykker, og 1872 omtales de ikke17.
Om det tidligere †sølvtøj kan fra regnskaberne anføres: 1688 forfærdigede
Christoff guldsmed (Bøje p. 403, Christ, v. Barm) en vinflaske til sygesættet.
1718 reparerede skolemesteren i Dyndved15, tusindkunstneren Hans Petersen,
en kalk og leverede et futteral til den45. 1732 omgjorde Anders v. Barm, Åbenrå
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(Bøje p. 170) »helt« en kommunionsflaske. 1758 omgjorde Peter Bendixen, Søn
derborg (Bøje p. 404, Till. p. 85) vinflasken. 1779 leverede Peter von Hamm
(Bøje p. 404) i Oksbøl en ny, forgyldt sølvkalk. 1783 blev bægrene (alterkalkene),
tællerne (diskene) og æsken til oblaterne stjålet fra kirken15.
Sygekalk sammensat af foden fra en barok kalk samt dele fra o. 1830: det
øvre, trinde skaftled, den fladtrykte knop med indpunslede ruder og heri glatte
rudebosser samt bæger; muligvis er bægeret dog fra en ældre kalk. 12,3 cm høj.
Stemplet på bægerets underside med tre kursiv-I’er i oval for J. J. Jürgensen
(1807—37, Bøje 2751) samt Sønderborgs bymærke (Bøje 2727). Samtidig, som
låg tilpasset disk, 6,7 cm i tvm., med samme stempler. 1823 gjorde Gajus
Bleshøj (jfr. alterstager) fire skruer til †sygekalk samt støbte en ring om den46.
†Brudesmykke. Ao 1596 1. dec. blev sølvet taget af brudekransen og vejet af
Oluf Guldsmed (Bøje p. 402). Det vejede 16 lod, men da det var urent, over
strøget med guldskum og forældet, takseredes hvert lod til 10 sk.47.
Alterstager. 1) Sengotiske, svarende til Oksbøl, 40 cm høje, med to jernlyse
piber til jernlysetornen. Tre korte ben (jfr. under nr. 2).
2)
Købt 1670 i Lübeck for 29 mk.15, med svulmende fod (to kraftige hul- og
rundstave), slankt skaft med modvendte balusterled om midtskive og nyere,
bred lyseskål i to afsæt. 46 cm høje, iberegnet de nyere, små kugleben. —
172415 reparerede Hans skolemester (jfr. Hans Petersen ovenfor) stagerne for
4 mk. 1822 forfærdigede Gajus Bleshøj seks fødder til stagerne24.
†Messehageler. 1740 nævnes en sort hagel, og 1722 købtes sort fløjl til en ny15.
†Messeklokke på et halvt lispund, brugt 1597 til støbning af en †klokke til
Sønderborg kirke (jfr. p. 2105).
Alterskranke. Den smukke, femkantede, helt moderne virkende skranke (jfr.
fig. 7) findes afbildet allerede 1856 på en tegning i Nationalmuseet.
Døbefont, romansk, af gotlandsk kalksten, bægerbladstype, nu uden skaft,
79 cm høj. Kummen er 97 i ydre, 77 i indre tvm. og ca. 30 cm dyb. Oliemalet,
gulbrun, med sortkonturerede bægerblade og hulstav samt langs gulvet, farver
der stammer fra restaureringen 1930. Ifølge beretninger 1925 og 1930 har fon
ten flere lag maling, hvoraf det yngste var en grå marmorering, som måske
hidrørte fra Peter Ebbesens opmaling 1777 (grå og marmoreret)16; herunder
ligger en mørkere grå på bægerbladene og rødbrunt »på Felternes Skraakant«.
I den omløbende hulstav konstateredes spor af en lysgrå, latinsk indskrift
»med gotiske Bogstaver« på mørk b u n d ; dens alder og indhold kendes imidler
tid ikke. (Mackeprang: Døbefonte p. 413).
Dåbsfad, glat o. 1700, 48 cm i tvm., i 192848 forsynet med graveret dekora
tion og indfattet i en bred, drevet messingrand med indskrift: »Skænket af en
Kvindekreds i Egen Sogn 1928«. Fulde tvm. ca. 76 cm. Dåbskande af messing,
fra 1928. En †messingkedel 49 til fonten på 2 ½ pund nævnes 181115 og 186023.
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Fig. 13. Egen. Sengotiske figurer (S. Antonius,
Johannes Døberen og S. Morten) fra †sidealtertavle (p. 2528).

Fig. 14. Egen. Sengotiske figurer (S. Morten
og Johannes Døberen) fra thøj- eller †sidealtertavle p. 2526, 2528).

Korbuekrucifiks (fig. 15), sengotisk, o. 1475, ca. 180 cm højt, smukt, harmo
nisk, nu uden sidesnip, med sekundær staffering (efter fjernelse af en hvid
overmaling) fra kirkens sidste restaurering, brunt hår og skæg, grøn torne
krone og hvidt lændeklæde. Krucifikset, der var opmalet af Mathias Blume
174915 og af Peter Ebbesen i 1770’erne16, restaureredes 185424 af maler Schack
sammen med det, der hænger i Nordborg kirke (p. 2188). Ved denne lejlighed
forsynedes det med et nyt kors, hvis endefelter 1930 erstattedes af firpasfelter.
1749 »over koret«15, nu i søndre korsarm, på sydvæggen. På »en meget stor
Bjælke« stod ifølge Knudsen19 årstallet 1561 (krucifiksbjælke?).
†Krucifiks. 1777 skulde Peter Ebbesen male et stort [korbuekrucifiks] og et
lille »Kors« med smukke farver og fernis16; det lille krucifiks hang 1742 over
kirkedøren15. Ifølge pastor Knudsens beretning19 kastedes det på loftet af
provst Ahlmann (jfr. note 44). Formodentlig har det været et mindre, som enten
har haft tilknytning til en †altertavle eller har været et processionskrucifiks.
Prædikestol 1600, udført af Hinrich Ringerinck i Flensborg. Ifølge optegnel
ser af pastor Grove i Guderup, gengivet i pastor Knudsens kirkebeskrivelse,
blev den gamle prædikestol nedbrudt og en ny besørget 1599 af »Henrik Lingerink i Flensborg«; den blev imidlertid ført til Sønderborg og opstillet i kirken
dèr (se p. 2088), og 1600 besørgede pastor Peter Fabricius (præst i Broager og
provst over Hertug Hans den Yngres kirker) en anden, ny prædikestol forfærdiget hos samme mand for 60 thaler. Stolen, der ret nøje svarer til dem i Egge-
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beck og Munkbrarup (begge Landkr. Flensburg) tilhører den såkaldte østflensborgske type og er på fire fag, har opgangsfag fra 1820 (snedker Christen Han
sen)16, trappe og bøjle-underbaldakin fra 1930, idet den gamle »spids« var fjer
net 1769 »og gjort jævn«, således at folk kunde stå under stolen; tidligere nåede
den næsten bænkene28. Den lille stol har værkstedets vanlige opbygning (jfr.
Sønderborg); i storfelterne er de velkendte, fint udførte relieffer: Fødselen (fig.
16a), Kristus på korset mellem Maria og Johannes, opstandelsen (fig. 16b, efter
Albr. Dürer) og himmelfarten, i modsætning til de to sydslesvigske stoles plat
tyske indskrifter her med højtyske bibelcitater i postamentfelterne (kapitel
henvisningerne i frisefelterne): 1) »Lvc. 2. Evch ist hevte der heiland geborn«
etc., 2) »1. Petry 2. Christvs hat selbst vnse svnde geopfert« etc., 3) »Matt. 28.
Ich weis das ihr iesvm den gecrevtzigten svchet« etc. og 4) »Ephe. 4. Christvs ist
avfgefaren« etc. Samtidig himmel med putti og dyde-topstykker: Klogskaben
(spejl), Håbet (anker), Mådehold (kande-bæger), Troen (kors) og Styrken (søjle).
Stolen står nu nystafferet (Munk 1930). I himmelens frise ny indskrift på dansk;
her stod tidligere samme indskrift som på de to sydslesvigske stole: 1. Kon
gernes bog 22,14. Oprindelig har stolen, som værkstedets øvrige arbejder, kun
haft en meget sparsom, partiel staffering. — 1771 fik Jonas Herdahl betaling
for prædikestol og himmel at opsmykke og overstryge med fernis15. 1777 for
gyldte Peter Ebbesen stol og himmel med ægte guld og sølv og malede den
med smukke farver16, 1814 blev den malet og forgyldt af »Maler Stub i Sønder
borg«15; før restaureringen 1930 stod den hvid med forgyldning. Stolen er flyttet
to gange, 1768 ved entreprenør Seifferts store istandsættelse og fornyelse15 (jfr.
stoleværk, pulpiturer) og 1797 ved Carl Ulrichs opførelse af »det nye kapel«16
(p. 2521). Dens plads er nu ved søndre korsarms østhjørne mod skibet.
Stoleværket er fra årene 1877 ff.17, med rygpanel til dels fra ældre stader
og solide, spidsbuede gavle. — Kirkens ungrenæssance-stader blev sammen
med så meget andet ryddet ud under pastor Hans Ahlmann; deres gavle har
været dekoreret med de vanlige masker og hoveder; thi pastor Knudsen
skriver19, at før 1809 fandtes på »opsatserne« på begge sider af hovedgangen
malede »Billeder af Kirkens gamle Biskopper, Helgener og Helgeninder«; de
blev brændt, men en halv snes stykker blev brugt »som Been under flere Stole«.
Ved denne lejlighed fjernedes det nedlagte kapellanis skriftestol, degnens og
kirkegangskonernes stole i korets sydside50. — Der er bevaret stolestaderegistre
fra 169415, 1780 og 180951; 1694 hedder det: Den øverste stol tilhører de fyrste
lige »bedienten« fra Østerholm, men 1780: de første stole har forhen hørt til den
nedlagte gård Østerholm. På pulpituret enkle bænke.
Vægskab (fig. 17) i korets østvæg, senmiddelalderligt, med jernbundet dør
noget lignende Sønderborg-skabet (p. 2094), der på grundlag af det på inder
siden malede Kristusbillede lader sig datere til slutningen af 1400’rne. Selve
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trædøren er fornyet ligesom skabet, undtagen dets sider. Lågens øvre låseblik
er fornyet. Alle beslag er moderne, gråmalede.
†Geværskab. »1769 i Ugen før J u u l var der kommen et Flinteskab i Vaabenhuset ved Kirken«19.
Dørfløje. 1) O. 1700, fra kor til sakristi, med een stor fylding, bukkehornshængsler og »hjerte«-lås; nyere karm. 2) 1812, fra sakristi til vindfanget mod
kirkegården, enkel, af tre skruphøvlede planker sammenholdt af to revler.
Yderdøren er nyere.
Pulpituret, der strækker sig langs hele nordvæggen, svinger i en S-bue forbi
vestvæggen og om til søndre tilbygnings sydvæg, er i sin nuværende opstilling
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fra 182323 (og 1877)17, da kirken fik tilladelse til at ændre og reparere det efter
Nis Marcussens overslag (1821)42; der blev taget 1 ¼ alen af bredden, og træ
stolperne blev overalt erstattet af enkle jernstolper.
†Pulpiturer. Allerede 1598 blev et »bøns« bygget i kirken19, formentlig et
nordpulpitur, der forlængedes 172615; men tidligt har der også været et pulpi
tur i vest, thi 1768 hedder det, at »Tolvmandsloftet« blev flyttet tilbage og
orglet anbragt her28 (jfr. ndf.); men allerede 176916 blev dette pulpitur ned
revet, flyttet endnu et stykke tilbage og udvidet for at skaffe plads til de nykomne sognefolk efter nedlægningen og udstykningen af Østerholm, og 178015
skete det samme igen. — 180950 forsvandt et pulpitur i skibets sydøst-hjørne
sammen med en forbindelsesgang lige vest for kormuren over til nordpulpitu
ret52. Ifølge pastor Knudsen19 havde det været Østerholms herskabsstol, men
tilhørte da ejerne af hovedparcellerne, Knudsen til Lysholm og Vogelsang til
Bommerlund (jfr. †gravsten p. 2538). Formentlig har det imidlertid været
kirkens oprindelige orgelpulpitur, der bar orglet i årene 1692—1769 (jfr. ndf.).
1773—74 blev der opført et nyt orgelpulpitur »ved den søndre pille mellem
alteret og prædikestolen« (dvs. på vestsiden af triumfmurens søndre del), og
1775 malede Peter Ebbesen »tralværket«, der førte til dette pulpitur. Her stod
orglet imidlertid kun til 1780, da det igen flyttedes ned i tårnrummet, og pul
pituret i østhjørnet indrettedes med stolestader. — Endelig blev der også ind
rettet et pulpitur på vestsiden i den 1797 opførte søndre udbygning16 (jfr. p.
2521). Det indgår nu, dog i mindre bredde end oprindeligt, i det nuværende
pulpitur, med hvilket det blev forbundet 1823.
Orgel 1872, leveret af Marcussen og søn, Åbenrå, 189233 hovedrepareret af
samme54 og 1956 af Søborg orgelbyggeri (Hemmersham), rygpositiv af brød
rene Bruhn, Åbenrå (i alt 17 stemmer). — Om de forskellige orgelflytninger,
se †pulpiturer.
†Orgler. 1) 1692 er der store udgifter og arbejder på »Orgelböhn«. Jakob
snedker og en svend var i arbejde 17 dage, Friderich Ebbesen, drejer, i 18 dage,
desuden murer og smed, og 1694 var Jørgen maler i gang15. Orgelbyggerens
navn kendes ikke. 177221 var dette orgel så gammelt, at det ikke kunde betale
sig at reparere på det; man vilde have et større, og dette
2)
leveredes 1773—7416 af J. H. Angel, Flensborg53. 1775 blev 28 stykker
billedhuggerarbejde forgyldt af Peter Ebbesen; orglet malede han med brun
egefarve16.
Klingpung 1935 med messingring, -skafttap og klokke samt læderpose med
kvast. På orgelpulpituret.
Salmenummertavler, 180916, i alt seks, i inventariet 181915 kaldet »Skudder
med Tal«, lange og smalle, med udsavet top- og hængestykke, til skydenumre.
På pulpituret en tilsvarende, uden »Skudder«, på loftet to store, ligeledes med
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E. M. 1960

Fig. 16 a—b. Egen. Felt 1 og 3 i prædikestolen, udført 1600 af Hinrich Ringerinck, Flensborg
(p. 2532).

udsavet top- og hængestykke, til kridtnumre (nævnt 1821)16. *Tavle 1771 i
museet på Sønderborg slot.
Præstemalerier på skibets nordvæg. 1) »Hr. Iohannes Petersen, residerende
Capelian ved Igen Menighed, 62 Aar gammel. Malet i Apenrade 1800 af Ies
Iessen«. Brystbillede til (heraldisk) venstre, barhovedet med kort, grå, i siderne
oprullet paryk, sort frakke og hvidt præstehalsbind; baggrund reol med bøger.
Olie på lærred, 73,8 × 60 cm; indskrift på bagsiden.
2) »Biskop Jørgen Hansen55. Sognepræst for Egen Menighed 1845—1889.
Skjænket Egen Menighed af hans Børn.«33 Brystbillede; dansk ornat, med or
dener. Olie på lærred. 7 0 × 5 5 c m ; bred guldramme.
3) »Johannes Amalius Schmidt, Præst for Igen Menighed fra 1894—1899,
skænket Kirken af hans Enke«. Brystbillede, dansk præstedragt. Olie på lærred
78 × 59 cm.
Tre præstefotografier sammesteds af 1) Hans Ahlmann, 1805—45, 7 2 × 5 4 cm,
efter tegning eller maleri. 2) Hans Schlajkjær Prahl, 1890—93, 7 5 × 5 7 cm.
3) Chr. Matthiesen, 1900—20, 74 × 55,5 cm.
Desuden et ældre, 1905 skænket maleri af Østerholm slot (fig. 18), olie på
lærred, på blindramme, 40,7 × 58 cm, forlænget nedad om et postament af træ,
nu sortmalet på forsiden over ældre kursiv og med hvidmalet: »Østerholm
Slot«. På postamentets bagside med blæk: »Skjenket af frøken Dite Knudsen
til Igen Kirke i Mai 1905, C. Matthiesen p[astor].« Herover laksegl. Maleriet
er nu også sortmalet over hele bagsiden, men her, som på postamentets forside,
ses under malingen en lang indskrift, med kursiv. De to indskrifter indeholder
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lidt varierede beskrivelser på tysk af slottets historie56 fra grundlæggelsen ved
Thomas Sture og til nedbrydningen 1735 med angivelse (på bagsiden) af mål,
vinduesantal m. m. samt til slut omtalen af den på stedet byggede lystgård.
I sakristiet.
Lysekroner, tre nyere57.
Kirkeskib 58, brig, »Skjold«, vistnok skænket 1758. Midt i skibet.
Urværk, af »L. Petersen21, Sønderborg 1884«; i træhus på orgelpulpituret mod
nord; jfr. klokke nr. 2.
Klokker. 1) 1640, støbt af Peter Melchiorsen. Indskrifter med reliefversaler,
om halsen: »Gloria in excelses(!) deo. Petrvs Melchiors me fecit« (»ære være
Gud i det højeste. P. M. gjorde mig«), på legemet: »Fridericvs dei gratia hæres
Norvegiæ, dvx Slesvic Holsatiæ« etc. samt »Eleonora dei gratia nata princeps
Anhaltina« etc. »Anno 1640 mense avgvsto« i retkantfelter. På legemets mod
stående side et 17 cm højt relief af Maria med barnet i stråleglans og på en lille
skriftbåndskonsol: »Pavl Lvf[t?] M F C « . Lilje- og vinrankebort om halsens
skriftbånd. Tvm. 120 cm. Ny ophængning. På pastor Knudsens tid19 fandtes
årstallet 1720 i klokkebommen. I klokkehuset.
2) 1884. »J. Hansen Christensen i Dünnewitt har skjänket mig u. uhret til
kirken i Eken anno 1884. Mig støbte J. J. Radler og sønner i Hildesheim«. Ur
klokke i tagrytteren.
3) Genforeningsklokke, støbt 1920 i de Smithske støberier, Ålborg, med udsmyk
ning af fru Agnes Slott-Møller og vers af Vilhelm Andersen59. I klokkehuset.
†Klokker. 1) 1631, skænket (som nr. 1) af hertug Frederik, omtalt som den
lille klokke60, omstøbt til
2)
183623, med indskriften (reliefversaler): »Igen kirkeklokke, efter tilladelse
af kong Frederik VI. paa kirkekassens bekostning omstöbt 1836 af kongelig
privilegeret(!) klokkestöber Beseler ved Rendsborg«46. Om halsen palmetblade
over profillinier og herunder vinranke-guirlande. Afleveret til krigsbrug 1918.

GRAVMINDER
Dobbeltepitaf. O. 1709, over »Christopfer Witt, fürstlicher Schleswig Holsteinscher(!) ... Haus Voigt zu Osterholm«, f. i »Eckenførde« 6. okt. 1661, d. på
Østerholm <3. april 1720>, og hustru Maria Witten, f. Haliborton, f. i Glück
stadt 25. febr. 1678, d. på Østerholm 25. okt. 1709, »nebst ihrem Sohnlein«.
De to ved siden af hinanden indmurede sten, hver 150 × 92 cm, er ens med
konveks ovalfelt i svær, båndomvundet laurbærblad-ramme, hvori reliefver
saler. I de øvre hjørner afdødes hjelmede våben, til heraldisk højre (på begge)
affronterede fugle på hver side af tre aks, hjelmtegnet ligeledes tre aks. Til
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venstre på hans sten et latinsk kors, der (vistnok)
vokser op af en ring, hjelmtegnet et kors; til
venstre på hendes sten skråbjælke fra øvre højre
hjørne, hvorpå tre ruder, i hvert felt et dyrehoved (ræv eller ulv) i profil; hjelmtegnet samme
dyrehoved. I triumfvæggens sydside og overhvidtede (jfr. †begravelse nr. 3).
†Epitaf (?). Flere gange, fra 174215 til 1755, om
tales det store maleri (billede) med de udhugne
statuer over kapellanens skriftestol; det male
des 1749 af Mathias Blume15 og rensedes 1755
af Peter Ebbesen16.
Gravsten. 1) O. 1691 eller noget tidligere. Peter
Michelsen, »Bereiter zu Augustenburg und Osterholm, d. 26. okt. 1691, 52 år, og hustru..........................
d. 6. ? 1 [6]8 ?, 62 år. Grå kalksten, 183 × 111
cm, med treliniet reliefversalindskrift langs ran
den, afbrudt af hjørnecirkler med evangelist
E. M. 1960
tegn; i midten rektangulært felt med relief af
Fig. 17. Egen. Vægskab i korets østvæg
Kristus på korset i forsænket oval og i hjør
(p. 2532).
nerne bladroset. Op ad korets sydmur.
2) 0. 1693? Nicolai . . . e r , f . i Norburg, d. i Oxbul 1693. Overtjæret sten,
71 × 47 cm, med fordybede versaler, tværskrift, indsat over tårnets nordre sok
kel sammen med brudstykker af flere andre.
3) 1699. Charlotta Augusta Wilthagen, f. på Osterholm 27. febr. 1690, d.
sammesteds 3. maj 1699. Grå kalksten, 115,5 × 89 cm; tysk indskrift med skrå
reliefversaler i ovalfelt omgivet af bladramme; i de øvre hjørner initialerne:
»DMW — EW«, i de nedre: »16 — 99«. Op ad korets sydmur.
4) 0. 1757. [P]eter Matzen, hus- og herredsfoged i [nørre herred] på Als,
»Pensionair« på Osterholm, f. i Oxbøl, [26. okt.] 1679, d. på Osterholm [12. febr.
1744, 64 år, 3 mdr.] og 17 dage og Eleonora Elissabet, f. Brand, f. [26.] jan.
1693, d. [1.] maj 1757, 64 år, 3 mdr. og 15 dage61. Rødlig kalksten, 208 × 150
cm, med ovalt, laurbærbladindrammet skriftfelt, hvori tysk indskrift med for
sænkede, stærkt slidte reliefversaler; foroven lille baldakin med muslingeskal,
forneden kranie over korslagte knogler. Skriftfeltet omgives af store akantusbladranker, der midt på siden vokser op af en lille potte. Op ad skibets sydmur.
5) O. 1765. Instrumentmager i Igen Matth. Bluhme, d. 1762, 49 år, og hustru
Anna, f. Gold, d. 1765, 50 år, samt to sønner »Joh. Joch, og Matthias Bluhme«.
Gråhvid kalksten, 175 × 106 cm, med reliefkursiv og store skønskriftsbogstaver;
skriftfeltet omgives af et båndophængt draperi med sløjfer i stenens øvre hjør
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ner, i de nedre rokokoornamenter. Øverst på baldakinen: Jeg lever etc. Østligst,
op ad korets sydmur.
6) O. 1788. »Nicolay Ernst Andersen af Østerholm«, f. 17. jan. 1723, d. 13.
(el. 15.) aug. 1804, og hustru Dorthea Maria Andersen, f. 27. (el. 21.) juli 1738,
d. 28. dec. 1788. Rød kalksten, 180 × 123 cm, med reliefversaler, navnene med
store skønskriftsbogstaver, i rokokofelt, båndophængt i ringe fæstnet til hjør
nernes øvre rocailler; forneden liggende engel med skriftbånd hvorpå: »Memento
mori«. Tværriflet ramme inden for hul-led. Syd for koret (jfr. †begravelser).
7) O. 1814. Pastorinde Arends, f. Lorentzen, f. 28. dec. 1740, d. 16. okt. 1814.
Grå kalksten, 6 8 × 4 4 cm, med relieffraktur og skriveskrift inden for smal
ramme. Op ad skibets sydmur.
8) O. 1822. Eleonora Maria Ahlmann, f. Schmidt, f. i Nordborg 12. marts
1782, d. i Igenmølle 29. juli 1822. Grå kalksten, 149 × 87,5 cm, med relief
skriveskrift inden for ramme, i hjørnerne bladroset i relief; skråfasede kanter.
Ved søndre kirkegårdslåge.
9) O. 1828. Anna Catharina Ahlmann, f. i Igenmølle 3. aug. 1820, d. samme
sted 20. okt. 1828. 144 × 35 cm. Som nr. 8 og sammesteds.
10) O. 1840. Hans Ahlmann af Igenmølle, f. i Sønderborg 5. april 1783, d. i
Igenmølle 18. marts 1840. 148 × 87,5 cm. Som nr. 8 og sammesteds.
11) O. 1848. Iohan Peder Knudsen, »fød i Kettinge Wertshuus« 22. okt. 1768,
d. på Lysholm 4. sept. 1831 og Anne Iohanne f. Andersen, »fød på Østerholmer
Herregård« 1768, gift 1790, d. på Østerholm 27. marts 1848. Grå kalksten,
210 × 140 cm, med reliefversaler inden for smal ramme og skråfaset kant. Op
ad korets sydmur.
†Gravsten. Blandt nu forsvundne gravsten nævner pastor Knudsens beskri
velse en lille sten over pastor J. J. Arends (d. 1785), en smuk sten over Niko
lai Andersen på Østerholm og hustru (sml. †begravelser) samt Fritz Vogel
sang [til Bommerlund] (2. juli 1804—27. jan. 1847) og tre sten over præsten
Hans Ahlmann (d. 1845), hustru (d. 1850) og datter (d. 1826) og tilføjer, at
tallene på Ahlmanns sten var frimurertal.
†Gravtræer. Ifølge Christian Hansens dagbog (delvis refereret i Knudsens
optegnelser) hedder det: I påskeugen 1810 blev plantet niffer og esk tæt om
ved (kirkegårds)muren, »inden vi hentede vore Liigtræer hjem«.
†Begravelser. 1) Det hertugelige, 1628 opførte gravkapel 62 omdannedes (jfr. p.
2520) 1812 til sakristi, og de fyrstelige kister overførtes til Nordborg15 (p. 2176).
I kirken forblev imidlertid hertug (på Ærø) Christians †harnisk og †gravfane.
Harnisket omtales i inventariet 174215; allerede da var det sat på loftet, »paa
nordre Side«, og her lå fanen også, indtil der (ifølge Knudsen) kun var trevler
og pjalter tilbage af den, og amtsforvalter v. Gähler tog den med til Nordborg.
1755 (præsteindb.) var kun »einige Stücke von seinen Fahnen zu sehen«; den
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Fig. 18. Egen. Maleri af Østerholm slot (p. 2535).

L. L. 1959

havde følgende indskrift: »Hier liegt Begraben Hertzog Christian gebohren Ao
1570 d. 26de Nov. Gestorben Ao 1633 d. 14. Junii auf Fürstl. Residentz Gravenstein auf Aerröe und d. 22. Aug. selbiges Jahre in Ekener Kirche Beygesetzt
seines Alters 62 Jahr 7 Monath 1 woche 6 tage.«
2) Præstebegravelse. 1794 blev der givet tilladelse til at opfylde præstebegravelsen i koret21.
3) Christopfer Witts begravelse har formentlig været under epitafiet64 (p.
2536). Graven, der målte 33/4 alen i længden og var 2 3 / 4 bred, kaldes år 170015
og i præsteindb.60 den adelige begravelse, og de heri begravne opregnes: en
page von Wutgenau, en fyrstelig hofmesterinde von Pfefferkorn, en dito fransk,
d’Olerie, hr. oberst Langes moder, den reformerte præst Duncker, husfoged
»Witte samt seine Frau, die von Adelichen Herkunft war.« 1736 solgtes begra
velsen til skovrider Henning Wolff på Nygård for 8 rdl. »til evig arv og eje«63,
men købtes imidlertid af proprietær Nikolai Andersen (jfr. †gravsten) på Øster
holm, som (ifølge Knudsen) lå begravet her med sin hustru, Dorothea Maria
Vogt (1788—1804), en søn, Ivar (d. 1794), og en datter, Margretha Maria, gift
»paa« Nordborg med borger Peter Hansen Hollænder. Opfyldt o. 181219.
†Ligklæder. 1678 købtes et liglagen med sorte frynser for 72 mk., hvorfor
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kirken i leje tog 1 mk. for sogneboere og 2 mk. for »udensogns«; 1679 købtes
endnu to lagener for 64 mk. 1764 solgtes det gamle ligklæde, og kirken opgav
for fremtiden at holde ligklæder15.
Kirkegårdsmonumenter. Smedejernskors fra sidste halvdel af 1800’rne, alle
med rektangulær plade omgivet af (til dels affaldne) volutter og kronet af kors,
og alle formentlig med sekundære, malede indskrifter. 1) (Fig. 19), 123,5 cm
højt. Sydøst for koret. 2) »Hvilested for Familien Finmann, Dynved«. Hjerte
formede volutter. 114 cm højt. Anbragt blandt »udgåede« gravsten. 3) ...
Clausen. Som nr. 2.
Gravsten. O. 1887 over Jørgen Hansen, biskop over Als og Ærø, præst i Egen
1845—89, f. 11. febr. 1802, d. 16. aug. 1889, og hustru Margr. Hansen, f.
Schwensen, f. i Hørup 25. nov. 1802, d. i Guderup 19. juni 1887. På gravstedet,
der ligger på kirkegårdens østparti.
Minde 192164 over 66 i verdenskrigen 1914—18 faldne sognemænd; mar
morplader i mur om højen med klokkeh uset.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Egen præstearkiv: Bc 1. 1880—90. Journal (heri kirkeregnskab 1722—41).
— Bc 4. 1869—89. Kopibøger over udgåede skrivelser m.v. — Bd 8. 1741—1919. Sager
vedr. kirke- og præstegårdsbygninger. — Bd 9. 1835—1908. Sager vedr. kirkegården. —
Ca 1—3. (1667—1742, 1741—1800, 1799—1824). Kirkeregnskabsbøger. — Ca 4. (1750)—
1898. Regnskabs- og optegnelsesbog. — Ca 5. 1768—1820. Div. år. Bilag til kirkeregn
skaberne. — Ca 6. 1848—1920. Div. år. Bilag til kirkeregnskaberne. — Cd 1. 1710—84.
Regnskab for uvisse indtægter (heri dagbog af Chr. Hansen, Elstrup). — H 2. 1775—1823.
Stolestaderegistre. — Als nørre herreds provstearkiv: 1724—1878. Sager vedr. Egen sogn.
—
Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1879—1919. Sager ang. de enkelte sogne. Dyb
bøl og Egen. — Als nørre herreds kirkeinspektorat: 1785—1874. Sager vedr. kirke- og
skolevæsenet i Egen sogn m.m. — 1801—02 og 1811—40. Kirkeregnskaber med bilag,
Egen sogn. — Biskoppen over Als og Ærø: Sager ang. de enkelte sogne. 1640—1864.
Asserballe,
Augustenborg,
Egen,
Hagenbjærg
og
Hørup.
—
Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte nr. 1454/7. — Overdirektionens arkiv (Als): 1760—1863. Kirkelige sager vedr.
Egen og Hagenbjærg sogne. — Kgl. Bibl.: Præsteindberetning til Thurah 1755. — Pa
stor Chr. Knudsens saml., i Ny kgl. saml. 2683, 4:o, III (heri afskr. af boelsmand Chr.
Hansens dagbog 1762—1810), XIV og XV. — Chronik (ved embedet). — Kirkeklokke
cirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Poul Nørlund 1922 (tre *figurer fra † altertavle og *Mariafigur), Niels Termansen 1924 (inventar),
Povl
Jensen
1925
(døbefont,
dåbsfad),
Chr.
Axel
Jensen
1930
(noter
om
altertavle),
Harald Munk 1931 (istandsættelse 1930 af inventar) og Mogens Larsen 1960 (istand
sættelse af Mariafigur). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller 1960, Erik Moltke
1959 og 1960 samt Vibeke Michelsen 1960.
Haupt II, 398 f. — J. Raben, i Fra Als og Sundeved, VI. hefte 1932, p. 10 ff. — Aa.
Dahl, i Den nordslesvigske Kirke II, 366.
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1 Dipl. Dan. 2. rk. IV, nr. 61. 2 Acta pont.
dan. nr. 1525. 3 Samme nr. 1532. 4 Samme nr.
2050. 5 Kaldsbrev 1548, aftrykt i Præstehist. Saml.,
1933, p. 170. 6 L. Laursen: Danmark-Norges Trak
tater 1523—1750, II, 607. 7 RA. Tyske kancelli I.
A.,A. 111. Akter fra og om den nordborgske konkurs
8 RA. Glücksborg. E. Kirke og skole. 79.
1666—76.
1623—1740. Sager vedr. stridigheder etc. Læg: a 122 og
D. Sager vedr. patronatsretten til kirker i Sundeved
og på Als m.m.; jfr. Raben p. 18 f. 9 J. Raben p.
67 ff. 10 J. Raben, i SJyM. 1952, p. 62 ff. 11 Jfr.
Raben p. 40 ff. og 50 ff. samt O. Norn: Østerholm
Slotsruin paa Als, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark
1956, p. 103 ff. 12 Jfr. Haupt. 13 Raben p. 27.
14 Sønderjyske Stednavne. V. Sønderborg Amtsraadskreds, 1939, p. 346. 15 Egen præstearkiv: Ca 1—3.
16
1667—1824.
Kirkeregnskabsbøger.
Egen
præstear
kiv: Ca 5. 1768—1820. Bilag til kirkergsk. 17 Egen
præstearkiv:
Bc
4.
1869—89.
Kopibøger
over
udgå
E. M. 1960
ede skrivelser. 18 Fyns stiftsøvrighed: 1708—95.
Fig. 1. Egen. Smedejernskors. »Hvi
19
Als kirkers rgsk. Pastor Chr. Knudsens saml.
lested for Familien Hansen« (p. 2540).
20 Bjarne Stoklund: Kirkestalde, i »Budstikken«, 1957,
p. 9 f. 21 Egen præstearkiv: Ca 4. (1750)—1898.
Regnskabs- og optegnelsesbog. 22 Elna Møller: Tømrede klokkehuse, 1960, p. 7 f., 63.
23
Als nr.hrd.s kirkeinspektorat: 1785—1874. Sager etc. 24 Als nr. hrd.s kirkeinspektorat:
1820—85. Kirkergsk. og -bilag. 25 I pastor Chr. Knudsens beretning kaldet »Østerholmer Steen« måske fordi de er kommet fra denne egn. 26 Denne endnu kun hypotetiske
tidsfæstelse grunder sig på, at de to vidt forskellige og fjernt fra hinanden liggende kir
ker,
som
frembyder
enkeltheder
med
samme,
særprægede
profilering,
på
det
nævnte
tidspunkt havde fælles præst, provst Karl, som i et pavebrev af 9. jan. 1292 fik pålagt
at anvende en efter en gods mands skøn passende del af de fordele, han (uretmæssigt)
havde opnået, til åbenbar nytte for nævnte kirker (dvs. bl.a. Egen og Skærbæk), jfr.
Danmarks Riges Breve 2. rk. IV, nr. 61. 27 Arbejdet udførtes for at skaffe plads til
28
beboerne
på
det
udparcellerede
Østerholm
(note
21).
Egen
præstearkiv:
Cd
1.
29
1710—84.
Rgsk.
for
uvisse
indtægter
(heri
Chr.
Hansen,
Elstrup’s
dagbog).
Ud
trykket »bag i kirken« kunde tyde på, at resten af tårnrummet (to hvælvfag) på davæ
rende tidspunkt var udskilt fra det egentlige kirkerum og muligvis identisk med det
30
1762
omtalte
materialkammer
(note
15).
RA.
Rtk.
2.
slesv.
kontor
1773—1841.
E 103. Journalsager vedr. de kgl. kirker på Als og Ærø, omhandlende gratifikationer.
1813—22. 31 Den i en skrivelse af 10. april 1812 (note 30) omtalte »hvælving«, kan
næppe formodes at have været andet end et bræddeloft. 32 1812 genåbnede kirke
sessionen den gamle indgang til kapellet, som var tilmuret ca. 40 år forinden (note 30).
33
34
Egen
præstearkiv:
Bd
8.
1741—1919.
Sager etc.
Overdirektionens
arkiv
(Als):
1834—63. Bygningssager. Kirkeinventar. 35 Ifølge Raben p. 107 f. skulde en julegæst
i Egen kro for mange år siden, ved midnatstid og efter et væddemål have hentet et død
ningehoved fra benhuset uden at kere sig om, at en anden gæst havde sneget sig ind i
benhusets hjørne og havde råbt: »Det er mit«, da manden tog et hoved. 36 Sml. Nustrup
(Haderslev amt p. 648) og Møgeltønder (Tønder amt p. 1317 med note 47). 37 Den
tjærede sokkel er omtalt første gang 1810 (note 16). 38 Indkøb af glaserede sten (fra
Lübeck) er nævnt allerede 1674 (note 15). 39 Jfr. 1850 (note 24) og 1860 (note 23).
40
Både midt- og fløjskabe er sinket sammen (men ikke på gering); de har skråkant for
neden og har vistnok ellers haft omløbende (underskåret) karnisprofil. Midtskabet har i

Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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hver side to cirkulære, gennemborede (luft- eller bære)huller, som nu er udfyldt (1930?),
og fløjene har da formodentlig også to. 41 Brev af 17. juli 1814 fra pastor H. Ahlmann
42
til
kirkesessionen,
jfr.
Raben
p.
12
f.
Overdirektionens
arkiv
(Als):
1760—1863.
43
Kirkelige
sager
etc.
V.
Thorlacius-Ussing
henfører
i
Danmarks
Billedhuggerkunst,
1950, p. 112, Egen- og Møgeltønder-figurerne til en mester, han efter altertavlen i Skærup,
Vejle amt, kalder Skærup-mesteren; men da såvel den grove tavle i Horsens Hospitalskirke som den fine Skern-tavle, Viborg amt, henføres til denne mester, vil en nyvurde
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det Hele henlaae som noget gammelt Skramleri, udsat for Støv og Ødelæggelse ... Flere
af disse Gjenstande saaes efterhaanden hos forskjellige Folk i Sognet, vistnok med Præ
stens Tilladelse«. 45 Raben p. 36. 46 Als nr. hrd.s kirkeinspektorat: 1801—02,1811—40.
Kirkergsk. og -bilag. Egen sogn. 47 Pastor Chr. Knudsens saml. XV, 19. 48 Ved kunst
smed Jetmar, Kbh., efter tegning af frøken Marie Knudsen, Guderup; jfr. Den nordslesvig
ske Kirke p. 367. 49 Omtales ikke i inventarierne før 1817. 50 Als nr. hrd.s provstearkiv:
1784—1819. Kopibøger. 51 Egen præstearkiv: H 2. 1775—1823. Stolestaderegistre. 52 1773
omtales forbindelsesgangen fra »der Norder Cabel« (note 16), der må være identisk med
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II, 29 f., Danske Atlas VII, 440 og Raben p. 18 ff. 63 Aflev. fra Kiel C III 6 (Als bispe
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dømmes
visitatorialsager)
nr.
531.
Pastor
Knudsen
(note
19) tror,
begravelsen har
ligget på kirkegården syd for koret. 65 Raben p. 28 ff. 66 »Tolvmandsloftet« [for kirke
styrelsen], jfr. Raben, i Fra Als og Sundeved V, 1932, p. 43 ff.

Fig. 1. Svenstrup. Ydre, set fra sydøst.

L. L. 1959
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ALS N Ø R R E H E R R E D
irken, om hvis forhold i middelalderen intet synes oplyst, kom ved reformationen
under landsherren, fra 1544 kongen1, der 1676 overdrog den til hertugen af Pløn.
1729 hjemfaldt den til kongen, som derpå besatte kaldet umiddelbart gennem danske
kancelli (jfr. Nordborg p. 2171 med note 8).
Ifølge et sagn med flere variationer2 skulde en ridder eller kæmpe, Svend, have
kirken som takoffer for redning efter skibsforlis eller som tak for, at hans skibe
velbeholdne hjem fra togt (jfr. Hagenbjærg p. 2564).

K

bygget
vendte

Kirken ligger relativt højt, vestligt i landsbyen, men ikke på kirkebakkens
højeste punkt, der findes lidt syd for koret og optages af det fritstående klokke
hus. Koret og skibets romanske del står på omtrent plant terræn, og herfra er
der fald mod vest under skibets forlængelse og mod øst under sakristiet. Kirke
gården er udvidet mod øst og vest samt i nyeste tid (1920’rne?) stærkt mod
syd, hvor det gamle dige tilsyneladende har stået umiddelbart syd for klokke
huset. Norddiget buer en del udad, nordøstre hjørne er afrundet og det syd161*
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østre skråt afskåret. I øst findes et stykke cementeret teglstensmur fra 18473
og om resten dobbelte kampestensdiger fulgt af linde- og elmetræer, hvoraf en
del stammer fra 18074, da kirkegården som den første på Als blev planeret og
beplantet som en have. I øst er der en køreport flankeret af fodgængeråbnin-
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Fig. 2-3. Svenstrup. Klokkehus. 2 (på foregående side), snit langs kongen, set mod øst (til venstre) og
mod nord (til højre). 3 (på denne side), planer, dels ved fodtømmeret, dels under hammerbåndene,
nordvæg (til venstre) og østvæg (til højre). 1:100. Målt af Holger Schmidt 1961.

ger, som alle har gotiserende støbejernsfløje mellem granitpiller med kors fra
1881. Tilsvarende låger mellem piller med kugler findes i nord og vest, den
første anskaffet 18835. Granitpillerne har 1807 afløst træpiller, der var for
synet med indskriftplader, som senere ophængtes i våbenhuset, hvorfra de nu
er fjernet. På østportens tavler stod: De forklarede boe ikke her, dog fredes
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om stedet, hvor støvet nedlagtes. MDCCCVII, og over Himmarklågen stod:
Her hviler støvet, ånden tog hjem6.
†Kirkeriste er nævnt 16827 og 17438.
Et *halsjern med tilhørende lænke, nedtaget af østporten 18076, findes i mu
seet på Sønderborg slot (nr. II, 87).
To kirkestalde fra 1800’rne, af gule sten med stråtag, flankerer nordlågen,
den vestre med seks dobbeltporte, den østre med to. Staldene tilhørte folk fra
henholdsvis Stevning og Hjortspring.
Det fritliggende klokkehus 9 , der som nævnt er placeret på kirkegårdens høje
ste punkt, på et lille varp, er af eg og middelalderligt; varpet har nu stensat
fod af kløvede granitsten og enkelte gravsten. Den interessante, men forfaldne
bygning, hvis ydre er stærkt skæmmet af beklædningen med rustne, rødmalede
zinkplader, skal istandsættes 1962. Bygningen (fig. 2-3), som i konstruktiv hen
seende er beslægtet med det formentlig noget yngre hus i Egen (p. 2516), har
som Kliplev (p. 1965) og Tandslet (p. 2423) haft åbent klokkekammer, der
øverst mellem højstolper og »dukker« har været forsynet med indtappede dæk
brædder. Bortset fra disse dækbrædder står nordvæggen urørt af senere tiders
reparationer. Husets midterste bjælke foroven samt mange af de dobbeltfornaglede stikbjælker og kopbånd stammer fra 17217 (indskåret årstal og initia
lerne N P), mens den midterste højstolpe i syd er indsat 1835 af bygmester
Jensen,

Svenstrup10.

—

1589

var

klokkehuset

ganske

»taglam«,

og

på

den

ve

stre side, hvor der ikke fandtes en eneste spån, blev taget repareret med ege
brædder11. Senere forsvandt spåntaget helt, og da bygningen sidst 1855 nyklædtes med træ efter at være blevet beskadiget i en storm, udførtes såvel
vægge som tag af de bedste »Calmarbrædder«, de første med brede lister over
fugerne og taget med lister af to tommer planker12.
Kirken består af romansk kor og skib, der i gotisk tid er stærkt ombygget
og forsynet med vestforlængelse og våbenhus i syd. Sakristiet ved korets vest
gavl er opført 1789 og tagrytteren over skibet 1934. Orienteringen har mindre
afvigelse til syd.
Den romanske bygning er tilsyneladende opført i to omgange, med kor og
triumfmur som ældste del; skellet findes knap tre meter vest for skibets øst
hjørner, hvor tagværkets murremme er stødt sammen. De to afsnit er af rå
kamp med hjørner og døre af sparsomt tilhuggede granitkvadre. Murværket
synes fra begyndelsen at have været af dårlig kvalitet; herpå tyder den ret
urørte mur bag våbenhuset og de udstrakte gotiske reparationer. Murhøjden
over terræn ved skibets nordøsthjørne er ca. 4,9 m. Forneden i langmurenes
inderside spores vestflugten af triumfmuren og skibets vestmur, der begge er
forsvundet i gotisk tid. Korets nordvindue (146 cm højt udvendig og anbragt
50 cm under murkronen), der var tilmuret udvendig i gotisk tid, er genåbnet
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Fig. 4. Svenstrup. Plan. 1:300. Målt af John Petersen 1958.

19304. Stikket af skibets østligste nordvindue findes muligvis over en yngre
pulpiturdør, men ellers er de eneste bevarede enkeltheder i dette bygningsafsnit de to døre, hvoraf den søndre er i brug, den nordre tilmuret (før 17027).
De er begge rundbuede udvendig og forsynet med fals, som er skjult ved ud
muring (fig. 6), og indvendig står syddørens smige karme med en uregelmæs
sig, rundbuet overdækning. I plan med lysningskarmen har dørene formentlig
været dækket af et tympanon, som i syd er udskiftet med et teglstensstik, i
nord
hugget
bort
sammen
med
både
karm
og
indre
overdækning;
rummet
i
murlivet er her indrettet til materialkammer med adgang udefra (sml. †lukkede
stole, p. 2557). Norddørens udvendige slutsten har i ret kraftigt relief et men
neskehoved 13 med stærkt fremspringende ører (fig. 13). Begge døres ydre ind
fatning af middelmådigt hugne granitsten er befriet for kalk4.
Ændringer og tilføjelser. De gotiske byggearbejder, der i middelalderens sene
ste del gennemførtes i kor og skib, er meget omfattende og fortrinsvis af en
sådan art, at de som nævnt må skyldes et stærkt forfald. Alle de gotiske arbej
der er udført af munkesten i munkeskifte med ridsefuge. Korets østgavl ommuredes næsten helt fra grunden og forsynedes med ret uregelmæssige, spids
buede tvillingvinduer med ud- og indvendig fals. Taggavlen fik i fodlinien et
to skifter højt blændingsbånd og derover et savskifte og tre spidsbuede høj
blændinger. Også hele triumfmuren ombyggedes, og den nye, noget tyndere mur
fik en stor, r u n d korbue. Samtidig rejstes nyt tagværk (p. 2548) og en kryds
hvælving; denne hviler i nordøst på en stor, uregelmæssig pille, som vistnok
er oprindelig, og i de andre hjørner på falsede piller; de retkantede kvartstensribber mødes om en r u n d slutsten.
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Skibets ombygning omfattede et
nyt tagværk (p. 2548) og en vestforlængelse, hvortil der foruden
munkesten er benyttet rå kamp
fra skibets nedrevne gavl. Syd- og
vestmuren, der er skalmuret flere
gange, står nu udvendig i små tegl
sten (muligvis fra 17938), og tag
gavlen er helt fornyet; det højt
siddende vestvindue er i sin nu
værende skikkelse fra forrige år
hundrede.
Et
materialkammer,
omtalt 178014, var formentlig ind
rettet i vestenden.
Våbenhuset foran syddøren, 1702
kaldet »Capell«, blev dette år skal
muret i syd og forsynet med en ny
taggavl med svungen gavlkam7;
El. M. 1960
årstallet samt initialerne H T P
Fig. 5. Svenstrup. Klokkehusets nedblæste vindfløi
(p. 2549).
[hr. Tycho Paulsen, sognepræst
1684—17266] er indhugget i en
granitsten over den senere udvidede dør. Indvendig har hver flankemur to
fladbuede blændinger med hver sit vindue, hvoraf de vestre er tilmuret, de
østre udvidet i lysningen 17754. Langs alle vægge er der smalle, murede bænke.
Korets østgavl havde tidligere (præsteindb. 1755) jernankre med årstallet
1679, henvisende til en stor istandsættelse af kirken7.
Sakristiet ved korets gavl er opført af tegl og forsynet med halvtag. Det op
førtes 1789 af snedkermester Niels Rasmussen, Hagenbjærg8.
Tagrytteren 15 over skibet er opført 1934 (arkitekt Holger Mundt) af 14 ege
og elme fra præstegårdens læbælte og fire ege fra præsteskoven; arbejdet ud
førtes af bygmester Knudsen, Guderup, og tømrersvend Brodersen, Svenstrup4
(sml. vindfløj p. 2549).
Tagværkerne er alle af eg og samtidige med de gotiske byggearbejder (p. 2547),
men over skibets østende er der genanvendt romanske egespær stammende fra
spærfag af type som Arrild (Tønder amt p. 1267), med eet eller to hanebånd
og til hvert spær to lange, indtappede (eller påbladede), skrå spærstivere, hvoraf
de længste har krydset hinanden. Korets tagværk, der istandsattes 18225, har
eet hanebånd og korte, lodrette spærstivere, det forlængede skibs har to hane
bånd, spærstivere og Andreaskors. Selv om spærfagene i dette tagværk må
være afbundet omtrent samtidigt, er det dog muligt at udskille tre afdelinger,
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een der strækker sig over skibets øst
ende til østkarmen af syddøren, een
over det romanske skibs vestligste del
og forlængelsen og endelig een på kun
to spærfag mellem de to første16.
Kirken står hvidkalket med tjæret
sokkel, gråmalet sugfjæl og rødt tegl
tag, tagrytteren dog kobbertækt. De
fladrundbuede, falsede vinduer i koret
og i skibets sydmur (øst for våbenhu
set) stammer fra 1762—648, og først
nævnte år betaltes Asmus Glaser for
korets vindue4. Skibets øvrige vinduer
er formentlig fra 1800’rne. Korets nord
vindue har blyindfattede ruder, de øv
rige fladbuede trækarme, som vist form
mæssigt er samtidige med åbningerne,
men i høj grad fornyede. Det forlæn
L. L. 1959
gede skibs loftsbjælker, der stammer
Fig. 6. Svenstrup. Skibets norddør (p. 2547).
fra 17458 og senere, blev ved hoved
istandsættelsen, som påbegyndtes 1957 (arkitekt V. Hardie-Fischer), befriet
for et gipsloft fra 18365. Mange af bjælkerne står med en blå-grå marmorering,
som udførtes 1774—75. Arbejdet påbegyndtes af maler Jonas Herdahl, som
ikke overholdt sin kontrakt, og derfor blev resten: 10 fag loft at stryge med
blå oliefarve og 11 store bjælker at marmorere, overdraget maler Peter Ebbe
sen8. Gulvene i sakristi, kor og skib er nylagte, af gule mursten.
Solur, anskaffet 16947, af kalksten, malet og forgyldt 187512; på skibets syd
mur, nær østhjørnet.
Vindfløje. 1) Af form som en hane (fig. 5), muligvis ældre end 1780, da en
ny fløjstang blev opsat8. Nedfaldet fra klokkehuset 19584. 2) Fra 1934, på
tagrytteren; i kuglen på fløjstangen er der indlagt et dokument4.
†Forgyldt 1680, på kirken7, ifølge præsteindb. 1755 af form som en hane
og med bogstavet A, som betyder »Hertzog Augustus«; sidst omtalt 187117.

†K A L K M A L E R I E R
O. 1930 og i forbindelse med hovedistandsættelsen 1957 ff. afdækkedes kalk
malerier fra forskellige perioder18. 1) Fra romansk tid var et såkaldt »stokbrædtornament« i oversmigen af korets nordvindue samt et i puds formet og bema-
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Fig. 7. Svenstrup. Indre, set mod øst.

El. M. 1960

let indvielseskors midt på hver af skibets langvægge. 2) Fra gotisk tid et i
pudsen indridset og bemalet indvielseskors vest for sydvæggens romanske kors;
endvidere en rødbrun dekoration fra o. 1500 på korets hvælv: på hvælvpillerne
en murstensfugning, langs ribber og skjoldbuer bladløb og i kappernes isselinie
en lang bladstængel. 3) Barokt bladværk, formentlig samtidigt med prædike
stolen 1688 og udført som indramning af stolen og den tilhørende dør i triumf
muren. 4) Af ukendt alder, men vistnok til stede før 1839, nymalet 1927, sup
pleret 1947 og nedhugget 1958 var en serie kongemonogrammer på korets øst
væg, dels langs skjoldbuen og dels i de tilmurede vinduer. Serien omfattede
kongerne fra Frederik I. til Frederik IX. 5) Fra o. 1930 et stokbrædtornament
omkring triumfbuen, udført af J. Raben, Sønderborg, der samtidig opmalede
korvinduets ornament. Alt er nu overhvidtet, kongemonogrammerne dog, som
nævnt, nedhugget.
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Fig. 8. Svenstrup. Indre, set mod vest.

El. M. 1960

INVENTAR
Inventaret er sparsomt og nypudset. Den pågående restaurering er ikke tilendebragt
(februar 1962), den nye, træskårne altertavle (Gunnar Hansen: bespisningen i ørkenen)
er endnu ikke leveret. Som kirkerummet nu står, danner det en mærkelig kontrast til det
interiør, der eksisterede før restaureringen tog sin begyndelse (1957), og er et skoleeksem
pel på den skæbne, der er fælles for så mange af vore kirker — og har været det gennem
tiderne.
Før
var
kirken
tætpakket
med
inventar,
pulpiturer
dækkede
skibets
vestog
nordvæg, og der var næppe en tom vægplads: malerier, relieffer, tavler med præstenavne,
opbyggelige ord og skriftsprog talte alle vegne fra til menigheden. Det var sognepræsten
J. N. W. v. Fischer Benzon (1917—37), der hovedsagelig på egen bekostning omskabte et
tomt kirkerum (hvor de nu nedhuggede kongemonogrammer i koret var den eneste pry
delse) til et interiør, der mest af alt kunde minde om et 1700tals kirkerum, da sogne
børnene endnu ikke var hørt op med at betænke deres kirker med gaver.

Alterbordet, der blev flyttet 181219, er muret af mursten i krydsskifte og ny
pudset, 153 cm langt, 102 cm bredt og 92 cm højt over det nye murstensgulv.
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Alterklæde, nyere, af rødt fløjl, med ældre, maskinbroderet guldkors. 1699
købtes 10 alen sort baj (flonel); 1715 blev enkehertugindens navn af ægte sølv
samt sølvfrynserne stjålet fra alterklædet7. 1759 blev der købt 11 alen sort
fløjl8; alterklædet syedes af jomfru Marie Christine Frost, guldsmed Peter v.
Ham (Bøje p. 404) forfærdigede det kongelige navn, krone og årstal [1760] af
sølv20. 1840 overflyttedes sølvmonteringen på et nyt, sort klæde5, hvorimod
den lagdes til side ved fornyelsen 1889. Bogstaverne (med fornyede tal) anbrag
tes 1926 på en træplade og ophængtes på kirkens vestvæg4. Nu på loftet.
Altertavlen er for tiden (jfr. fig. 7) et af de af Fischer Benzon til kirken
skænkede malerier (jfr. p. 2551), en Rubensk-præget korsnedtagelse, 180 × 160
cm; ang. den kommende altertavle, kirkens 4. (eller 5.), se ovenfor.
*Altertavler. 1) Den nu kasserede altertavle var leveret 1876 af kunstmaler
Pfannschmidt i Berlin (»der einladende Christus«)12 og den svære, nygotiske
ramme af snedker Emil Bunzen, Flensborg17 (jfr. interiørbillede i Den nord
slesvigske Kirke II, 395); nu i museet på Sønderborg slot.
2) Renæssancetavle, der ifølge Haupt viste et godt maleri af Jesu dåb (for
modentlig i topstykket) og herunder (i storstykket) nadveren; det sidste var
»in Trümmern auf dem Rumpelboden erhalten«. I museet på Sønderborg slot
opbevares to gesimsstykker fra den forsvundne tavle (afleveret 1922 fra Flens
borgs bymuseum). 1681 fik en maler 36, en snedker 12 mk. for tavlens restau
rering, og der betaltes yderligere 9 mk. for bladguld7. Den maledes påny 1752/54
af Hans Ebbesen og 1774 af Jonas Herdahl8.
3) Af kirkens sengotiske tavle er bevaret to ca. 40 cm høje apostelfigurer,
Petrus og Paulus (fig. 10), den sidste nu uden attribut. De svarer så nøje til
to apostle i Rise *altertavle (Åbenrå amt p. 1811), at de må være samtidige
(1450—1500) og fra samme værksted. Under restaurering (Mogens Larsen).
Om plads, se processionskrucifiks.
Altersølv. Kalk 17157, 20,6 cm høj, nøje svarende til Hagenbjærg 1718 og som
denne med stempel for Sønderborgguldsmeden Jürgen Matzen Jürgensen (Bøje
2733) samt lødighedsstempel: 24. Sekstunget fod over fodplade og glat stand
kant, glatte, sekskantede skaftled, foldeværksagtig knop med seks rudebosser,
hvori ciselerede akantusfirblade, stort bæger (11,3 cm i tvm.). På foden fastnittet et krucifiks og graveret en indskrift med kursiv, der (på tysk) meddeler,
at menigheden har ladet kalken forfærdige 1715. Sikkert samtidig disk med
graveret cirkelkors (tvedelte ender) på skraveret bund. Oblatæske (fig. 11b) an
skaffet 1805, men muligvis ældre. På siden graveret skriveskrift: »Svenstrup
Kirke. Anno 1805.« Vinkande, tysk fabriksarbejde med påsatte evangelistmedailloner (som Hagenbjærg p. 2576).
Ude af brug er tre vinkarafler (fig. 12) af krystal, to med sandblæst: »1805.
Svenstrup Kirke«, 25 cm høje, een (af oprindelig tre, anskaffet til brug på
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alteret) med »Svendstrup Kirke 1816«8,
23,5 cm høj (nu uden prop). På loftet.
Sygekalk 1715, ganske svarende til den
store kalk, men krucifikset lidt anderledes,
og indskriften på foden lyder: »Zu Gottes
Ehre Hat Hr. Statius Plagge Pensionarius
aulf Hirsch Sprung Zu diesem Kelch VI
Rthr. Verehret das Vbrige hat Tycho Paul
sen P.t.Pastor Loci Und die gemeine dazu
Gegeben A(nn)o 1715.« 15,5 cm høj. Stemp
let som hovedkalken. 1715 blev sygekalken
gjort større7. Samtidig disk med cirkelkors,
11,4cmitvm.Oblatæske(fig. 11a) 1676, men
anskaffet 1807, smuk, med drevne barok
blomster. 9,3 cm i tvm., ca. 5 cm h ø j . På
låget reliefversaler: » D P W MID 1676«.
På siden graveret: »Svenstrup Kirke 1807«.
Under bunden to ens stempler: BI i nedad
tilspidsende skjold, foroven endende i tre
spidser.
L. L. 1959
†Altersølv m.m. 1711 forærede enkeher
Fig. 9. Svenstrup. Processionskrucifiks
(p. 2554).
tuginde Elisabeth Charlotte en ny kalk,
der med disken vejede 32 lod. 1715 blev
begge de forgyldte kalke stjålet7. I inven
tariet 1741 omtales en tinkalk8. 1685 blev
den gamle tinflaske på 3½ pund omsmeltet
og e n d n u e t p u n d tilføjedes7.
Alterstager, gotiske. 1) Med hvælvet fodog lyseskål samt en af platter ledsaget
skaftring, meget lig f.eks. MøgeltønderBjolderup (jfr. Tønder amt p. 1312); lyse
torn af jern, tre dyreben. Højde 37 cm
(uden ben 32,5).
2) Har muligvis været omtrent tilsva
rende, men foden er i alt fald fornyet og
L. L. 1959
Fig. 10. Svenstrup. Apostelfigurer fra
lyseskålen
formodentlig
også;
profileret
† altertavle (p. 2551).
lysetorn af messing, skaftet blyfyldt. 27,8
cm høje. 1694 anskaffedes et par nye stager (muligvis disse), et gammelt par
blev givet i bytte7.
*3) Lysearme af jern. Inventariet 17418 nævner »2de Jern Stick-Arme ved
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Fig. 11a—b. Svenstrup. Oblatæsker 1676 og 1805 (p. 2553, 2552).
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Alteret«; disse, der nu befinder sig i museet på Sønderborg slot (nr. II, 228—29),
er formentlig fra o. 1600 (samtidig med altertavle nr. 2?) med flad knop under
bøjet, balusteragtigt skaft, der bærer den flade lyseskål. Vinkelbøjet, fladt
endebeslag til fastgørelse. 1930 lavedes en del (†)stager af træ4.
†Røgelsekar hang 1809 bag alteret (præsteindb.).
†Messehageler. 1711 købtes 5 alen rødt lærred til underfoer, 1729 6 alen sort
fløjl, 3 lod sølvtresser, 4 alen kattunslærred til underfoer, ½ alen guld- og ½
alen sølvmor samt en smal sølvsnor7.

Processionskrucifiks (fig. 9), unggotisk, o. 1300, typebeslægtet med HørupKetting korbuekrucifikser (p. 2371, 2470). Figuren 42,5 cm, korset 74 cm højt,
højre hånd og fod noget defekt og korset uden tværarmenes endefelter. Krop
behandlingen og armene minder stærkt om Ketting, mens korset ved evangelist
felternes udformning og »stammekorset« med de lidt afvigende volutblade sva
rer til Hørup; lændeklædet, der på det lille krucifiks dækker det fremskudte
knæ, er afvigende. Værkstedsfællesskab tør ikke anses for udelukket. Megen
kridtgrund er bevaret, men farverne er sekundære. Hudfarven er nu grumset,
men synes oprindelig at have været bleg; der er guld på hår og skæg, men det
er usikkert, om det er oprindeligt. Lændeklædet er teglstensrødt, men herunder
ses grønt og guld, det sidste muligvis oprindeligt. Korset sort og gyldent. På
Haupts tid på loftet. Afleveret fra Flensborg bymuseum 1922. Vil blive op
hængt på triumfvæggen mellem de to apostelfigurer.
Alterskranke af smedejern, fra sidste restaurering; dens †forgænger stam
mede vistnok fra altertavlens opsætning 1876. Allerede 1740 omtales en †alter
skranke7.
Døbefont (jfr. fig. 8), romansk, af granit, af ranketype, men næppe fra Haderslevværkstedet, beslægtet med bl. a. Notmark (p. 2498). Under ranken, skilt
fra denne ved en smal rundstav, er der en krans af rundbuede bægerblade. I
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Fig. 12. Svenstrup. Vinkarafler 1805 og 1816 (p. 2552).

kummens overkant to modstående småhuller (fig. 14), 6 × 4 cm og 5 cm dybe,
til et lågstativ; selve kummen måler 75 cm i tvm. (indre mål 55). Den firkan
tede fods primitive hjørnehoveder var ved undersøgelsen til dels skjult i gulvet
ligesom siderne, der formentlig indeholder relieffer. 1877 skulde malingen udbedres17. Nordligt i korbuen (Mackeprang: Døbefonte p. 334 f., jfr. p. 67).
Dåbsfad, anskaffet 17287, glat, af messing, i ny tid fortinnet; 49 cm i tvm.
Ved anskaffelsen solgtes det gamle tinfad for 2 mk.21.
Dåbskande af tin, »antik«. Dens forgænger, af messing, skænket 192422, er
på loftet; dens †forgænger igen var af blik, købt 183619.
Håndklædeholder 23, o. 1700, af fyr. Ifølge Haupt smuk, enkel, med en række
små, drejede »dukker«. Rødligt marmoreret hvorunder skimtes blåt. På loftet.
†Korbuekrucifiksgruppe. 1738 kvitterede Hans Ebbesen B[illed] H[ugger] for
»et Krutzefigs som Jeg Haver giort udi Kircken og tuende gam(m)ele Billeder
[vel sidefigurer], som staar der hoss«24.
Krucifiks af Jes Lind (jfr. nedenfor), skænket 19214, af eg; figuren 54 cm
høj. Ustafferet. For tiden i præstegården.
Prædikestol (fig. 15) i senbarok, med reliefskåret årstal 1688 og »Friderich
Ebesen me fe[ci25]t« (F. E. gjorde mig«). I tilslutning hertil meddeler regnska
berne7, at en ny prædikestol er forfærdiget for 123 mk., hvoraf Fr. Ebbesen i
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Silderup [Sjellerup, Egen sogn] har fået 74 mk., Jürgen maler 34 mk. for staf
feringen, mens det har kostet 7 mk. at hugge hul gennem triumfmuren. Den
lille, nette stol, der mærkeligt nok af R. Haupt betegnes som »eine der schlech
testen ihrer Zeit«26, er på fem fag, som danner sider i en regelmæssig polygon.
Hvert fag indeholder et konkavt ovalfelt med bladramme og frugter med blade
i hjørnerne. I det midterste fag er frugterne forneden erstattet af slanger med
et æble i munden, foroven af rovfuglehoveder, som løber ud i tynde snohaler.
I vægfeltets hjørner er der kun flade trekantbosser med ribber. I felterne ses
indskrifter med reliefversaler, tyske bibelcitater: 1) »Ier. 3. Ich wil Evch Hir
ten geben« etc., 2) »Marc. 16. Gehet hin in alle Welt« etc., 3) »Math. 10. Ihr seid
es nicht die da reden« etc., 4) »Lvc. 10. Wer Evgh(!) höret« etc. og 5) »Ioh. 4.
Glavbet nicht einen ieglichen« etc. På hjørnerne enkelte eller dobbelte, snoede
søjler med nedhængende vindrueklaser og mellem søjleparrene stående lys i
stager. I de smalle frisefelter, der afdeles af glatte fremspring med påsatte blom
sterrosetter, er der ligeledes reliefversaler: »Das Wort vnsers Gottes bleibet
ewiglich. Esa XL.«, ligesom i postamentfelterne, hvis glatte fremspring bærer
små løvemasker: »Zv Gottes Ehren der Kirchen zv Schwenstrvp Zierde hat H.
Tycho Pavlsen p. t. pastor loci mit seiner Ehefrawen Margaretha Pavlsen vnd
sämptlichen ein gepfarreten Kirchspiel Levten diese Cantzel verehret« samt
årstal og billedskærersignatur. Som hængestykker tjener draperi med kvaster,
under midtfaget et frugtbundt; under hjørnerne englehoveder. Svungen under
baldakin med skællagte blade på de smalle ribber; en drueklase forneden er
vel forsvundet. Stolen27 bæres af en kvadratisk jernstang. Samtidig opgang
(jfr. ovenfor) gennem triumfmuren ad nyere murstenstrappe gennem en med
stolen samtidig dørfløj, der har fladbuet fylding med dobbelt »spejl«. 1760 fik
maler og billedhugger Hans Ebbesen betaling for tre stykker snitværk på ind
gangen til prædikestolen8. 1947 henstillede kirkesynet4, at den uheldige opgang
ændredes til en lille trætrappe. 1747 leverede Chr. Frost et †timeglas med »4
Glasse«8. Prædikestolens †himmel blev 1776 stafferet med ægte guld og sølv
af Peter Ebbesen8.
Før restaureringen stod stolen hvidmalet med gyldne bogstaver og til dels
brungule ornamenter28, og herunder lå mindst fire lag maling, af hvilke det
næstinderste var Jonas Herdahls fra 17748, med blåt som hovedtone29. Den æld
ste staffering blev fremdraget 1961 og konserveret; den er kun delvis, dog
således at egetræets farve er gjort ensartet ved et tyndt, brunt påstrøg. Søj
lerne er sorte og ligeledes baldakinens kanter. Indskrifterne er cinnoberrøde,
og desuden findes der brunt og lidt guld.
Stolestaderne er fra 19024, med svære, nygotiske gavle; reguleret og til dels
fornyet ved sidste restaurering. Det forrige †sæt var vistnok fra 1764/66, da
samtlige stolestader forbedredes med »nye Opstænder, Bede Stycker, Dørre og
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Fig. 13. Svenstrup. Granithoved fra nord
dørens slutsten (p. 2547).

Fig. 14. Svenstrup. Dobefont (p. 2554).
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Ryg Stycker«8. 1772 satte Hans Ebbesen numre på dem4, 1774 overstrøg Peter
Ebbesen 25 stole (ca. halvdelen) med blå og bedestykkerne med brun oliefarve8,
sikkert som fuldendelse af Jonas Herdahls ufuldførte arbejde (jfr. prædikestol
note 29). Enkelte gavle, med blå maling, bevaret i klokkehuset.
†Herskabs- og †lukkede stole. Foruden de nedenfor omtalte stole, der havde
plads på nordpulpituret, og som til dels er bevaret og opstillet i skibets vest
ende, nævnes 1683 den fyrstelige stol i forbindelse med indkøb af en tylvt bræd
der. — I stolestaderegistret 181230 hedder det: Mandsstader på gulvet fra kor
døren af: nr. 1 tilhører Hirschsprung og Solbjerggård og har to pladser. —
1702 byggede Jens Himmarck selv en stol til sin kone og sine børn i norddørens
»hul«7. 1769 foreligger der en ansøgning om tilladelse til at indrette en stol her
med indgang fra kirkegården, idet det oplyses, at kirken ikke har kunnet bruge
denne plads i over 100 år(!)14. Tilladelsen gives provst og sognepræst M. H.
Tostrup (1745—84) til brug for hans enkesæde. Stolen, der senere tilhørte Fry
denlund, fjernedes 19024.
Pulpitur i vest, rimeligvis det som Niels Rasmussen snedker 1789 opsatte8,
men ændret i forbindelse med orglets opsætning 1873 og igen 1959. Opgangspanelet har udsavede, svejfede balustre med blå marmorering under den hvide
maling, †Pulpiturer. Kirken har fra gammel tid haft tre pulpiturer, et på ski
bets sydvæg, et i vest og et i nord. Hvornår sydpulpituret er forsvundet, frem
går ikke af regnskaberne, men i stolestadefortegnelsen 181230 opregnes her
stolene nr. 1—7 med hver syv pladser (til mænd). Vestpulpituret blev sænket
og afsnittet syd for nordpulpituret omdannet 1873/74 ved orglets opstilling17.
1875 blev 10 søjler (støbejernssøjlerne under orgel- og nordpulpituret) »brunziret«12. Nordpulpituret blev nedbrudt 1959. Ved nedbrydningen stod det i det
store og hele i den skikkelse, i hvilken det var blevet opført, med barokt fyldingsbrystværn, hvert fyldingsfag (med kvadratisk fylding) flankeret af smal
fyldinger. Det hvilede på jernsøjler og overskar på en uskøn måde det lavereDanmarks Kirker, Sønderborg amt
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liggende vestpulpiturs brystværn. Ifølge stolestaderegistret 181230 havde det
stolene 1—14 med hver seks pladser (til mænd). Disse stole var bevaret til 1959.
1738 opbyggede skipper Chr. Frost et pulpitur i skibets nordøsthjørne og fik
muren gennembrudt for en udvendig trappe. Dette pulpitur var 5 alen langt
og 2½ alen bredt31; senere (1766) betegnes det som »den luckte Kircke Stoel«8.
1779 ansøgte Matth. Joh. Vogelsang og Jørgen Thomsen, Solbjerggård og
Hjortspring, om stolestader, idet disse to gårde — efter udparcelleringen af
Hjortspring hovedgård (tidl. Melvedgård) 1772 — ikke havde faste stader i
kirken. Det tillodes dem på egen bekostning at bygge en lukket stol i forlæn
gelse af skipper Frosts og med egen, ligeledes udvendig indgang. Den ene ind
gang blev senere tilmuret. 1931 nedtoges de nævnte »herskabsstole« med billi
gelse af de daværende ejere: Witzke, Solbjerggård, Krentzen, Hjortspring og
Jacobsen, Møllegård og atter opsat på gulvet i skibets nordvesthjørne4. Her
er de efter sidste restaurering genopsat under orgelpulpituret til nord. Forsiden,
mod øst (jfr. fig. 8) har fire fag med fladbuede åbninger, herimellem pilastre
og forneden frisefyldinger med dobbelt »spejl«, det øvre med konvekse hjørner;
sydsiden, der oprindelig bestod af to fag, har, siden 1960, tre. Døren er oprin
delig, mens bagvæggen udgøres af et firfagspanel andetstedsfra, med enkle profilfyldinger (før restaureringen på loftet). Blå marmorering og blågrøn farve
på rammeværket, formentlig fra 1774, ligger under den nuværende hvide ma
ling. Indvendig er kun konstateret blågrønt.
Orgel, leveret 187317 af Marcussen og søn (syv stemmer). Facaden hvidmaledes med forgyldte lister. Hovedrepareret 1941 og øget med to stemmer. 1916
beslaglagdes piberne (i alt 366) til krigsbrug; 1941 forøgedes pibeantallet til 5014.
Pengeblok, 1800’rne, af fyr, lille kasse på bagbrædt (vel til fastgørelse på
stolegavl), to vandrette jernbånd, jernlåge; låsen mangler. På loftet.
Klingpung, 1700’rne. 1715 blev klingpungens sølvklokke stjålet, men 1817
nævnes en »tavle« med en liden sølvklokke7. Ombæring af klingpung har snart
været skik, snart ude af brug, alt efter præsternes indstilling. På loftet.
Salmenummertavler, fem i brug, tre på loftet. 1742 anskaffedes fire tavler til
at skrive på med kridt og 1810 yderligere to4; 1875 blev seks tavler sortlakeret12;
1931 blev de malet blå og forsynet med messingtal4 (jfr. fig. 7).
Præsterækketavler. 1) 1748 renoverede Hans Ebbesen det »Billede«, hvor præ
sterne var påtegnet8. 1925 fandt sognepræsten den som luge på Frydenlund,
lod den restaurere og opsætte i våbenhuset. Den nævner præsterne fra 1562—
1784. 2) 1961, fortsættelse; skåret af Jürgen Hagemann, Flensborg. Begge i
våbenhuset. 3) 1925, skænket af sognepræsten4, nu på loftet.
Malerier. I løbet af sin embedstid skænkede Fischer Benzon en del male
rier, som han vistnok for største delen havde indkøbt gennem en kunsthand
ler i Flensborg. Det er endnu uvist, hvor mange af dem, der atter vil finde
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plads i kirken32. Her skal kun nævnes
det store maleri, der fungerer som mid
lertidig altertavle (fig. 7), samt en ældre,
udmærket kopi efter Caravaggio: den
vantro Thomas33. Kun den sidste er
ophængt (i sakristiet), de øvrige på
loftet.
Relieffer. Pastor Fischer Benzon be
gavede også kirken med en hel samling
figurer og relieffer af den flere gange i
Sønderjyllands kirker omtalte almue
kunstner, Jes Lind, samt af J. Hagemann, Flensborg4. Krucifikset er omtalt
p. 2555, og et relief, barnemordet, er
afbildet fig. 16. Kun nogle enkelte vil
blive genophængt34.
†Tavler. 1—3) 1847 blev tre tavler
med inskriptioner opmalet3. 4) Synsprotokollen omtaler en tavle med »dødevers« af digterpræsten C. A. Lund; den
S. A. Claudi-Hansen 1910
hang »i gamle Dage« uden på våben
Fig. 15. Svenstrup. Prædikestol, skåret 1688 at
Friderich Ebbesen (p. 2555).
huset, men blev taget ind i dette og
35
indskriften opmalet . 5—7) Anbragt
»Over Kirkeportens to store Træpiller« og over Himmark-lågen (jfr. p. 2545 f.).
To lysekroner, nyere4. I koret hang til oprydningen ved sidste restaurering en
ampel, som Fischer Benzon havde købt i Damaskus og skænket kirken. Nu fjernet.
Standur36, slutningen af 1700’rne, »Rob. Rentch, London«, smukt, velholdt,
skænket af »Capitän Stratz«. Oprindelig i koret, siden 1929 i våbenhuset4, for
tiden i præstegården.
†Ligbårer. 1822 hedder det5: »To Liigbaarer, staar paa Kirkeloftet, siden de
ikke maae bruges, da Ligene bæres i Hænderne ind paa Kirkegaarden«.
To jordpåkastelsesspader, begge helt af træ, den ene med drejet, sortmalet
skaft afsluttet af dødningehoved, den anden enkel, med åbent greb, umalet. I
klokkehuset.
Klokker. 1) 1870. »Umgegossen von Conr. Kleymann in Lübeck 1708. Noch
mals umgegossne(!) von I. F. Beseler vor(!) Rendsburg 1870«. Palmetbort om
halsen, guirlander øverst på korpus. Nyere ophængning. Tvm. 89 cm. Afleveret
til krigsbrug 1918, nåede kun til Leipzig, tilbagekøbtes 19194. I klokkehuset.
2)
(Fig. 17) 1870, af samme. Indskriften meddeler, at klokken var støbt af
Michel Dibler 1560, omstøbt 1752 af Ioh. Barthold Holtzmann, København og
162*
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sidst af I. F. B. Svarende til nr. 1. Tvm. 103 cm. Omhængt 1949 (Aug. Niel
sen). I klokkehuset.
†Klokker. Foruden de i de bevarede klokkeindskrifter nævnte klokker om
taler regnskaberne endnu en klokke: 1693 omstøbtes den lille klokke af Claus
Asmussen i Husum7. Før Beselers omstøbning af de to klokker blev deres ind
skrifter kopieret37 (jfr. præsteindb. 1755). På den store klokke læstes: »Me fecit
Johan Barthold Holtzmann Hafniæ. Soli Deo gloria. Dominus mihi adiutor
non timebo quid faciet mihi homo Got mi Michel Dibler anno 1560. Optimam
Danorum reginam lugendo fracta denuo fusa Hafniæ anno 1752« (»mig gjorde
J. H. B. i Kbh. Gud alene æren. Når Gud er min hjælper, vil jeg ikke frygte,
hvad mennesket kan finde på at gøre mig. M. D. støbte mig år 1560. Under
ringning for danskernes gode dronning gik [jeg] itu, men blev støbt påny i
Kbh. 1752«). På den lille stod: »Sit nornen Domini benedictum. Zu Gottes Eh
ren und der Gemeine zu Schwenstrup Dienst und Nutzen ist diese Glocke Anno
1708 in Lübeck von Conradt Kleiman umgegossen worden« (»Herrens navn
være velsignet«). — Ligesom den store klokke nævner, at den sprang under
ringningen ved dronning Louises død, således beretter regnskaberne, at den
lille klokke sprang 1706 under ringning for hertug Chr. Carl7 og igen o. 1869,
mens den store klokke atter skal være sprunget ved Frederik VI.s død17.

GRAVMINDER
Mindetavler. 1) O. 1784. Matthias Tostrup, præst i Svenstrup og provst i Als
nørre herred, f. i Himmelev på Sjælland 17. juli 1711, kaldet til denne kirke 7.
maj 1745, d. 7. juli 1784, og hustru Petronella Øegaard, f. i Sorø 1. sept. 1714,
gift 17. juli 1743, d. <20. april> 17<93>. Kalksten, 93,5 × 62,5 cm, med hvid
profileret kant og sortmalet baggrund for den gyldne kursivskrift (navnene
med store skønskriftsbogstaver, på latin). Stenen sad oprindelig i korets ved
denne lejlighed tilmurede nordvindue, men blev udtaget 1930 og opsat på ko
rets nordvæg som pendant til nr. 2; dens tykkelse reduceredes til 5 cm4.
2)
Opsat 1930. Provst Frederik Ebbesen, f. Sjellerup 1768, d. Slesvig 1836,
stænderdeputeret for Als landbesiddere. »Dattersønnen, Ingeniør, Dr. Fr. Johannsen satte dette Minde 1930«. Sort marmorplade, 9 2 × 6 2 cm, med indhug
gede, forgyldte versaler. På korets nordvæg.
†Mindetavle. O. 1562, over den første lutherske præst i Svenstrup Hans (Jo
hannes) Teuxen, d. 22. maj 1562. Trætavle med malede versaler. Lang, latinsk
indskrift (ni disticha), aftegnet af Søren Abildgaard 1776.
Gravsten. 1) O. 1800. Chresten Iørgens af S[te]vning, f. 1742, død 26. ? 1801,
og hustru Elina Chrestens, f. i Svenstrup ? 1732, død 18. ? 179?. Grå kalksten,
o. 160 × 71 cm, med reliefkursiv på et i hjørnerne indtunget, ophøjet felt; i de
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Fig. 16. Svenstrup. Relief, barnemordet i Bethlehem, skåret af Jes Lind (p. 2559).

øvre hjørner svævende småbørn med sejrskrans og palmegren, i de nedre store,
svungne blade. I skibets nordmur.
2) O. 1806. Syns-, Tolv- og Boelsmand Iacob Clausen, f. i Svendstrup 23.
maj 1729, d. sammesteds 17. febr. 1806, og hustru Anna Peders Datter, f. i
Lillemølle 2. maj 1734, d. i Svendstrup 1. dec. 1799 — og herunder senere til
føjede indskrifter over boelsmand Claus Iacobsen, d. 1823, 62 år, hustru Do
rothea Aug. Nissen, d. 1837, 79 år og bmd. Iacob Clausen, d. 1863, 39 år, samt
bmd. Iohan C. Clausen d. 1902, 65 år, hustru Ellen Clausen f. Møller, d. 1889,
58 år, bmd. Iacob Clausen, d. 1922, 63 år, hustru Kirstine Clausen f. Vogt, d.
1925, 64 år og bmd. Hans Clausen, d. 1921, 32 år. Rødlig kalksten, 169 × 118
cm med reliefskrift, den ældste kursiv, den næstældste skriveskrift og den sid
ste antikva. Opsat o. 1930 ved korets østmur, syd for sakristiet4.
3) O. 1819. Billedhugger og parcellist Friderich Ebbesen38, f. i Sjellerop 1730,
d. i Sønderlund 18<26>, og hustru Anna Maria f. Møller i Flensb. 1739, d. i
Sønderlund 1819, samt sønnen Hans Ebbesen, f. i Sjellerop 1770, d. hjemme
1804, »samt tillige af Faderens Søster A... Maria Ebbesen«, f. i Sjellerop 1727,
d. i Sønderlund 1803. Kalksten, 170,5 × 113 cm, med reliefkursiv i stort, ovalt
skriftfelt. I hjørnerne evangelistsymbolerne. Stenen er sikkert udført af Fr.
Ebbesen selv straks efter hustruens død. Op ad våbenhusets østmur.
4) O. 1828. Provstinde Anna Margrethe Ebbesen, f. Fogelsang, f. 9. dec. 1778,
d. 20. maj 1828. Indskriften, med reliefversaler, ender med ordet »og«, men
skriftfeltets nedre halvdel er aldrig blevet udfyldt. Kalksten, 178 × 120 cm, med
skriftfelt i forkrøppet ramme; i hjørnerne her udenfor store, naive evangelist
symboler. Op ad våbenhusets østmur.
*5—6) Medlemmer af forpagterslægten Thomsen. To gravsten i rokoko.
Trappesten ved gården Hjortsprings nye stuehus (Trap IX, 625).
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Kirkegårdsmonument.

1921.

Rødlig,

glatsleben

30 i verdenskrigen 1914—18 faldne sognemænd, rejst af Svenstrup
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LA. Åbenrå. Svenstrup præstearkiv: B a . 1811—69. Embedsbog. — Ca 1—2. 1741—1800
og 1799—1821. Kirkeregnskabsbøger. — Ca 3. Diverse regnskabssager. — Als nørre her
reds provstearkiv: 1733—1878. Sager vedr. Svenstrup sogn. — Sønderborg provstearkiv
(efter 1879): 1879—1920. Sager ang. de enkelte sogne. Svenstrup, Sønderborg. — Biskop
pen over Als og Ærø: Aflev. fra Kiel Abt. 18, nr. 213. 1655—1741. Svenstrup kirkeregn
skabsbog.
—
Samme,
nr.
214.
1722—41.
Svenstrup
kirkeregnskabsbog.
—
1734—1864.
Sager ang. de enkelte sogne. Notmark, Oksbøl, Svenstrup, Tandslet og Ulkebøl. — Als
nørre herreds kirkeinspektorat: 1811/12—40. Kirkeregnskaber med bilag, Svenstrup sogn.
—
Overdirektionens arkiv (Als): 1796—1864. Kirkelige sager vedr. Nordborg, Oksbøl og
Svenstrup sogne. — Sønderborg landrådsarkiv: Akthæfte nr. 1454/25. — RA. Rtk. Revid.
rgsk. Kirkeregnskaber: Nyborg provstis kirkergsk. 1662—74. — Se i øvrigt arkivalier for
Sønderborg provsti i almindelighed p. 2051. — Kgl. Bibl.: Præsteindberetning til Thurah
1755. — Præsteindberetning ved Fr. Ebbesen 31. juli 1809 (NM). — Gemeindechronik für
Schwenstrup (ved embedet). — Svenstrup kirkes synsprotokol (ved embedet). — Kirke
klokkecirkulære 1918 (NM). — Museumsindberetninger ved S. A. Claudi-Hansen 1910, Chr.
Axel Jensen, udat. (noter om inventar), Poul Nørlund 1922 (forskelligt inventar aflev.
1922 fra Flensborg bymuseum), Mogens Larsen 1957 og 1961 (forundersøgelse af inventar)
samt
(»prædikestolens
snedkerarbejde«,
med
opmåling),
E.
Lind
1958
(†kalkmalerier)
og
Elna Møller 1960 (klokkehus). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller 1960, Erik
Moltke 1959, 1960 og Vibeke Michelsen 1960.
S. Abildgaard. Tegning 1776 af Hans Teuxens †mindetavle (NM), jfr. dagbogen p. 145.
J. Raben, i Fra Als og Sundeved, V, 1932, p. 5 og XXIX, 1950, p. 52. — H. H. Henningsen, i Den nordslesvigske Kirke II, 393 ff.
1 Vedr. en klage fra hertug Frederik af Slesvig-Holsten over sognepræsten 1636 ff., se
Kanc. Brevb. 18. juli og 18. sept. 1636 og 18. marts og 16. aug. 1637; jfr. BA. Fynske
reg. 1670—80 fol. 166 f. 2 Raben p. 5 f. 3 Overdirektionens arkiv (Als): 1834—63.
4
5
Bygningssager.
Kirkeinventar.
Svenstrup
kirkes
synsprotokol.
Als
nr.
hrd.s
kirke
inspektorat: 1820—85. Kirkergsk. og -bilag. 6 Raben p. 29. 7 Biskoppen over Als
og Ærø: Aflev. etc. nr. 213. 1655—1741. Svenstrup kirkeregnskabsbog. 8 Svenstrup
præstearkiv: Ca 1—2. 1741—1821. Kirkeregnskabsbøger. 9 Elna Møller: Tømrede
klokkehuse, 1960, p. 12 og fig. 18, 28, 34. 10 RA. Rtk. Ekspeditionskontoret f. slesv.
sager 1841—48. F. 49. Div. sager vedr. de kgl. kirker på Als og Ærø (Nordborg amt).
1835—49. 11 RA. Tyske kane. I. A. A. (—1670). 98 II. Akter vedr. forhandl, med enke
dronning Dorothea og Hans d. Y. om den gejstl. jurisdiktion på Als og Ærø m.m. 12 Bi
skoppen over Als og Ærø: Aflev. etc. nr. 201—202. 13 I folkemunde gik norddøren for
at være skarpretterens dør, hvorindenfor han havde sin egen stol, »rakkerstolen« (Raben
p. 7). 14 Aflev. fra Kiel C III 6 (Als bispedømmes visitatorialsager) nr. 552. 15 Tag
rytterens opførelse var resultatet af et længe næret ønske om at forsyne kirken med et
muret tårn. Allerede 1835 leverede en bygmester overslag til et muret tårn »liig det ved
Ketting Kirke«! (note 10). 16 Allerede observeret i forrige århundrede af pastor Schmidt,
der dog næppe har ret i, at skibet fra første færd kun strakte sig til dørens østkarm
(Gemeindechronik). 17 Als nr. hrd.s provstearkiv: 1733—1878. Sager etc. 18 Jfr.
Raben pr. 21, E. Linds indb. 1958 samt j. nr. 235/57 og 152/58 (NM). 19 Als nr. hrd.s
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20
21
kirkeinspektorat:
1811/12—1840.
Kirkergsk.
etc.
Raben
p.
14.
Jfr.
inventarium
22
23
1698 (note 7).
Jfr. Den nordslesvigske Kirke p. 395.
Ikke set af redaktionen.
24
Fyns stiftsøvrighed: 1708—95. Als kirkers rgsk. Læg: Svenstrup kirkes rgsk. 25 Her
har stået et »v«, der nu er bortskåret, men har efterladt tydelige spor. 26 Man tør antage,
at
denne
karakteristik
ligesom
Haupts
tilføjelse:
»Sie
ist
Bauernarbeit
von
Ebbesen,
einem Eingepfarrten«, grunder sig på en misforståelse af stolens giverindskrift. 27 Ved
stolens nedtagning 1961 til hovedreparation konstateredes, at den var samlet på normal
snedkervis, med fyldingerne (på renæssancemanér) indsat i false og samlet samtidig med
rammeværket. Der konstateredes ligeledes »en besynderlig diagonaldeling af det oprinde
lige gulv«, en deling der af konservatoren forklares således, at snedkeren har lavet stolen
færdig på værkstedet og dernæst opdaget, at den ikke i hel tilstand kunde komme ind
28
gennem
kirkedøren.
Malet
indskrift
på
underbaldakinens
bagside:
»Malet
Chr.
Pe
tersen, Hagenberg 1914«. — Den underliggende, tilsvarende staffering fra 1874 (note 17).
29 I rgsk. for 1774 (note 8) nævnes det, at Herdahl fik betaling for sit arbejde, der måtte
betegnes som forsvarligt, selv om han ikke havde overholdt sin kontrakt; Peter Ebbesen
fuldførte arbejdet. I denne forbindelse er det interessant at læse en meddelelse fra Mogens
Larsen i brev af 16. nov. j. nr. 198/61 (NM) 1961 ang. farvelaget 1774; han skriver: ...
»men den maler har ... ikke sørget for at bundbehandle sit arbejde ordentligt. Derfor
hænger hans farve uendelig dårligt fast ..« 30 Fyns bispearkiv: 1808—19. Alsø nr. hrd.s
breve. 31 Jfr. note 24 under året 1742. 32 Sognepræsten har selv omhyggeligt optegnet
dem i embedets synsprotokol. De er nævnt hos Raben p. 25 og i Den nordslesvigske Kirke
p. 396; fotografier af en del findes i NM. 33 Meddelt af Ulla Haastrup. 34 Synet hen
stillede 1947 til menighedsrådet at foretage en skønsom reduktion af malerierne i kirke
rummet og 1950 aftaltes at reducere de ophængte billeders antal (synsprotokol). 35 Ra
ben p. 10 f. 36 Ikke nævnt i Britten’s Old Clocks and Watches and their Makers. 7.
udg. London 1956. 37 Sønderborg landrådsarkiv: Akthæfte 1454/25. 38 Om Fr. Ebbe
sen, se Raben p. 9 f. 39 Jfr. Raben p. 30 ff.

E. M. 1959

Fig. 17. Svenstrup. Klokke, støbt 1870 af
I. F. Beseler, Rendsborg (p. 2559).

Fig. 1. Hagenbjærg. Ydre, set fra syd.

L. L. 1959

HAGENBJÆRG KIRKE
ALS N Ø R R E H E R R E D
irken var i katolsk tid indviet til Vor Frue (sml. (†)altertavle p. 2574 og klokke nr.
1 p. 2583). 1507 omtales et S. Nicolai alter 1 . Efter reformationen havde kirken
samme tilhørsforhold som Svenstrup (p. 2543).
Det 1857 opførte tårn har tjent som sømærke2.
Ifølge et af de almindelige, navneforklarende sagn
skulde kirken være bygget af
»Kong Haagen«3. Variationer4 af sagnet udlægger en ridder, eller kæmpe, Hagen, som
bygherre, der som takoffer rejste kirken på det bjerg, hvorfra han iagttog, at hans skibe
vendte velbeholdne hjem fra togt (jfr. i øvrigt under Svenstrup p. 2543). Til en nu
ukendt billedsten er knyttet det sagn 5 , at en eller anden flyttede grundpælene ved kirkens
opførelse, hvorefter den ikke kom til at stå lige øst—vest. Da mesteren så det, blev han
så fortvivlet, at han skar hovedet af sig selv; dette blev indmuret på nordvesthjørnet
af kirken.

K

Den højt- og fritliggende kirke syd for Hagenbjærg by er placeret lidt sydvest
for toppen af den 49 m høje Møllebakke. Fra kirke og kirkegård er der stærkt
fald mod øst, syd og vest; kirkegården, som nu har sit højeste punkt nogle me-
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Fig. 2. Hagenbjærg. Plan. 1:300. Målt af John Petersen 1958.

ter syd for koret, er næsten en regelmæssig oval (sml. fig. 26); den hegnes af
en kampestensmur langs hvis inderside en række af store elme-, linde- og ahorn
træer. O. 1811 skete der en betydelig udvidelse af kirkegården6 (mod syd?)7,
og sognepræsten anklages i denne forbindelse for i regnskabsåret 1811—12
uden tilladelse at have brugt 434 rdl. til kirkegårdens forbedring8. I øst er der
en gotiserende støbejernslåge fra 18839 til den lange, smalle, endnu bevarede
kirkesti fra Elsmark og Lunden, i nord og vest køreporte med jernlåger mellem
piller af gule sten, alt fra 1899—19009; en låge i syd, omtalt 182510 i forbindelse
med reparation af de murede piller, førte formentlig til Brandsbøl kirkesti, mens
Brandsbøls »vendeplads« indtil tårnets opførelse (p. 2568) fandtes i vest11. —
I diget umiddelbart nord for den østre låge og vest for nordporten er indsat
sten med indhuggede initialer og årstal, henholdsvis HOB 1701 og OFB CM
1706, der antagelig refererer til digets omsætning. — To nyopmurede »Port
Huuse« nævnes 177212.
En †kirkerist istandsattes 173313.
Fritstående †klokkehuse af træ. 1) Til beklædning af klokkehuset indkøbtes
1669 gode, svenske deller14 og 1732 egespån15. Materialerne fra dette »afbrændte
gamle gandske forfaldne og vanskelige Klocke Huus« solgtes på auktion 4. ok
tober 1756 for 50 rdl.12. Bygningen stod formentlig på samme plads som dens
afløser.
2) (Fig. 7 og 26) 1757—1855. Rådmand Sv. Johan Thortsen, Sønderborg,
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Fig. 3. Hagenbjærg. Spor efter det romanske kors trætønde
hvælv på triumfmurens østside (p. 2568).

var entreprenør på det nye klokkehus, som opførtes af tømrermester Hans
Jensen Junter fra samme by12. »Den 6. juni 1757 var det hele sogn ad Sønder
borg efter det nye klokkehus, og siden d. 7. da rejste vi den vester side«, oplyses
det i en samtidig kilde16; et par dage senere må rejsningen have været afsluttet,
thi i husets hovedbjælke stod følgende indhugget: HKR HIS [Hans Jensen
(Junter), Sønderborg?] Anno 1757 D 9 IVNI TFS17. — Klokkehuset, der var
opført af eg med beklædning af fyr, var 1828 meget forfaldent18; efter at kir
kens planer om opførelse af et stentårn var strandet i første runde, blev klokke
huset istandsat 183519. 18558, inden kirken havde fået sit stentårn og forment
lig som et led i kampen for dette, nedreves klokkehuset, der ifølge kirke
inspektionens skrivelse 1849 »i arkitektonisk styghed intet lader tilbage at
ønske..«20. Bygningen lå nordvest for kirken, på et relativt højt sted, hvor
mindesmærket over de faldne 1914—18 rejstes 1921, og ved denne lejlighed
fjernedes kampestenssylden.
En interimistisk †klokkestabel eller galge nord for kirkegården bar klokkerne,
indtil disse 1857 overførtes til det murede tårn11.
Kirken består af romansk kor og skib, gotisk våbenhus i nord, sakristi i øst
fra 1780 (ombygget 1811—12) og et tårn i vest fra 1856—57. Om †klokkehuse
se ovenfor. Orienteringen er omtrent solret.
Det uregelmæssige kor er muligvis tillige med triumfmuren noget ældre end
det korte, brede skib, hvis langmure divergerer næsten een meter mod vest.
Koret er placeret på omtrent vandret terræn, skibet derimod på et mod vest

523

HAGENBJÆRG KIRKE

2567

Fig. 4. Hagenbjærg. Snit i koret, set mod vest. 1:150. På korgavlen ses aftryk efter det romanske
spærfag og det deri ophængte trætøndehvælv (snittet gennem den gotiske hvælving er af hensyn til
klarheden ladet uskraveret). Målt af El. M. 1960 (p. 2568).

så stærkt faldende, at niveauforskellen mellem overkant af syldsten under østog vesthjørnet er noget over een meter; et tilsvarende om end langt ringere
fald er endnu mærkbart i murkrone og tagryg.
Den romanske bygning er opført af rå kamp i nogenlunde regelmæssige skif
ter af vidt forskellig højde og med mange småsten og flækker i fugerne. Bag
våbenhusloftet står muren med et ret tykt, groft pudslag, som næppe er op
rindeligt. Hjørner og andre detaljer er sat af let tildannede granitkvadre. Mu
rene er tykke, i koret ca. 125 cm, i skibet ca. 165, og den romanske murhøjde
målt ved skibets øst- og vesthjørner er henholdsvis ca. 400 og 510 cm over
syldstenene. Der er bevaret to vinduer (genåbnet 1954), eet i korets og eet i
skibets nordside, men korets (fig. 6) er indvendig præget af en senromansk
ombygning med munkesten. Skibets vindue, som har en udvendig højde på
115 cm, sidder 50 cm under murkronen. De høje, rundbuede døre, der står
som udvendige blændinger, har formentlig begge haft retkantet lysning, men i
den delvis ødelagte syddør er der nu et rundbuet lysningsstik af teglsten. Nord
dørens lysning er derimod velbevaret, dækket af en ret høj granitoverligger,
der snarere må betegnes som en stenbjælke end som et tympanon.
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I det indre findes ingen romanske enkeltheder, men på østsiden af triumfmurens taggavl, der er den eneste bevarede romanske gavl, ses aftryk efter
korets sikkert oprindelige †trætøndehvælving (fig. 4). I kanten af det tynde
og langt fra dækkende pudslag, som er påført gavlen under hvælvingen, ses
aftryk af dets 6—17 cm brede og 3 cm tykke brædder (fig. 3), som har været
ophængt i spærfagene (sml. tagværker p. 2569 f). Skibet har formentlig haft
bjælkeloft.
Ændringer og tilføjelser. I sengotisk tid blev koret ombygget, og det var for
mentlig ved denne lejlighed, trætøndehvælvingen fjernedes. Flankemurene for
højedes med 10—11 skifter munkesten, og østgavlen fornyedes i samme ma
teriale; flankemurene fik to savskifter og taggavlen tre højblændinger, som
senere er tilmuret og ødelagt foroven. Indvendig i gavlens nordre del blev der
muret en fladbuet (1780 ødelagt) niche og i dens søndre del en fladbuet
piscina med afløb (fig. 5, højde 77 cm, nichens bund 104 cm over gulv). Triumf
buen fik sin nuværende, spidse form, og rummet dækkedes med en krydshvæl
ving, som hviler på falsede hjørnepiller, spidse helstens skjoldbuer og retkan
tede kvartstens ribber, der mødes omkring en rund slutsten; flere ventilhuller
i sviklerne. To støttepiller mod gavlen var nok samtidige med denne; den nordre
er fjernet ved sakristiets ombygning 1812, den søndre næsten ommuret 182110.
Det sengotiske våbenhus foran norddøren er opført af rå kamp, og fra styrtrumsloftet kan man iagttage den fine og omhyggelige støbning, hvis fuger er
fuldstændig pakket med små granitskærver; åbninger og taggavl er af munke
sten. Flankemurene har falsgesims, og i den østre ses to små, oprindelige lys
åbninger, der tilmuredes 1821, da østmurens nuværende vindue blev indsat og
de murede bænke fjernet10. Døren er fladbuet, udvendig under et spidsbuet
spejl, og den usædvanligt formede blændingsgavl har tre spidsbuede højblæn
dinger, der omsluttes helt af et blændingsbånd, som følger den kamtakkede
gavls konturer; de ni kamtakker er afdækket med munkestagsten.
Sakristiet ved korets østgavl er opført 1780 af tømrermester Seiffert12, men
ombygget og udvidet mod nord 1812 af sognepræsten mod kirkesessionens an
visninger21. Den lille halvtagsbygning, der har yderdør i nord med indfatning
fra 182022, vinduer i øst og syd, står i forbindelse med koret gennem en dør
midt i gavlen. Denne døråbning, der formentlig er samtidig med sakristiets
ældste del, blev 1812 afløst af en dør længere mod nord; førstnævnte dør gen
åbnedes 1831 i forbindelse med opstillingen af en ny altertavle (p. 2572), og i
den anden dør indrettedes et skab10 (p. 2580).
Det tårn, som opførtes 1856—5723, var resultatet af næsten tredive års an
strengelser for at få det fritstående klokkehus udskiftet med et muret tårn.
Flere projekter til et tårn over våbenhuset, heriblandt et par af C. F. Hansen,
blev kasseret mellem 1827—183 424, og sidstnævnte år anbefalede rentekamme-
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Fig. 5. Hagenbjærg. Piscina i korets østvæg
(p. 2568).

2569
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Fig. 6. Hagenbjærg. Vindue i korets nordmur
(p. 2567).

ret i stedet en reparation af klokkehuset8. I begyndelsen af 1850’erne kom der
påny fart i byggeplanerne25, og det blev vedtaget at opføre et tårn i vest efter
tegning26 af forhenværende husfoged Grotrian i Augustenborg, under tilsyn af
L. A. Winstrup, hvis denne godkendte tegningen, hvilket ingenlunde blev til
fældet »med Undtagelse af Spiret«27. Grotrian fik arbejdet, men til stort held
for kirken opførtes tårnet efter nogle af Winstrup fremsendte tegninger28,
»modifikationer«, til Grotrians forslag19.
Tårnet, hvis spir er inspireret af Rise (Åbenrå amt p. 1806), opførtes af dår
ligt brændte, gule mursten, der skallede så stærkt, at man allerede 1871 måtte
cementere bygningen6 og 1883 forny den ydre skal i een stens dybde; samtidig
opsattes flere jernankre9, hvoriblandt nogle med årstallet 1857 (i vest). Det
fladloftede tårnrum indrettedes ved opførelsen til våbenhus med indgang fra
vest. Adgangen til tårnets øvre stokværk var indtil 1954 ad en indvendig fritrappe, men nævnte år blev der i forlængelse af skibets mure rejst et trappe
rum i syd og et målerrum i nord (arkitekt M. Meyling), og samtidig hvidtedes
tårnets ydre. Det spåntækte, tjærede spir krones af en fløjstang med forgyldt
kugle og kors; i kuglen er der indlagt en seddel forfattet af biskop J. Hansen
med oplysning om tårnets opførelse29.
Tagværket over skibet må være samtidigt med murene; det er af krydsbåndstype, udført i spinkelt eg og mærket med romertalsnumre udført med økse og
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Fig. 7. Hagenbjærg. Ydre, set fra nord 1849, da kirkepladsen benyttedes til eksersits.
Efter blyantstegning af G. Møller. Ved embedet.

lille huljern; bindbjælkerne er udskiftet på forskellige tidspunkter. Korets tag
værk er gotisk og samtidigt med hvælvingen. På triumfgavlens østside ses spor
efter et fromansk spærfag, hvis kip markeres af to udkragende kampesten, og
hvis spær har været støttet af andre udkragende sten (sml. fig. 4).
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og blåglaserede tagsten30, der har
afløst et »munke- og nonnetag«31, på spiret dog spån. Sydmuren i kor og skib
har en profileret gesims fra 186819, og alle åbne vinduer er forsynet med træ
karme. Det indre præges af en restaurering 1954 (arkitekt M. Meyling), da det
18739 opsatte gipsloft på bjælkernes underside fjernedes; loftet står nu med
bejdsede bjælker og gråblå brædder. Den femte bjælke fra øst bærer indskriften
IHS 167414, i hvilket år der blev indlagt to bjælker, og de to følgende IHS
172432. Korgulvet af røde, uens store kalkstensfliser stammer fra 1954, og ski
bets bræddegulv er fornyet 1960.
†Vindfløje. 1756—58 lavedes en ny fløj til klokkehuset12.
Glasmaleri. Et par glasstykker med romanske malerier blev fundet i korets
nordvindue 195 4 33.
Kalkmalerier fra forskellig tid afdækkedes 1954 i koret, dels på nordvæggen
og dets vindue, dels på hvælvingen; de sidste restaureredes 1956 (Egmont
Lind)34. 1) Fra romansk tid er sikkert en murstensbemaling i gråt, rødt og
hvidt forneden på vinduets østsmig.
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Fig. 8. Hagenbjærg. Ydre, set fra nord.
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2) Antagelig fra gotisk tid: i vinduets vestre oversmig (fig. 6) rester af to
figurer; på nordvæggen rester af figurmaleri, øst for vinduet et hoved, vest
for vinduet (overkalkede) meget ødelagte spor. I højde med vinduets sål en
65 cm bred frise og derunder en draperimaling (overkalket).
3) Hvælvdekorationen fra henimod eller o. 1500 er udført i brændt lysokker
og gråt. Langs ribberne er der bladranker med slyngede spidser (sml. fig. 11),
i nord- og sydkappens isselinier vaser med bladvækster og i sydøsthjørnet en
vrængemaske omkring et ventilhul.
INVENTAR
Blandt
kirkens
inventar
må
bemærkes
sønderjyden
C.
W.
Eckersbergs
altertavle
maleri fra 1831, det eneste arbejde han har leveret til landsdelens kirker (kopi i Notmark
p. 2495). Det har afløst den sengotiske fløjaltertavle, hvis figurer — efter en tid på kirke
loftet — nu er i Nationalmuseet sammen med en Mariafigur fra en †sidealtertavle; kir
kens eneste levn fra middelalderen er derfor nu fontekummen, mens den sene renæssance
repræsenteres af en rigt skåret prædikestol. — Af tidligere stafferinger omtalt i regn
skaberne kan nævnes Jonas Herdahls fra 1760, Peter Ebbesens 177212 samt A. M. Petersens
egetræsmaling
1875,
dog
oplyst
af
lidt
hvidlakering
med
guld
på
pulpiturpanelerne6.
Kirken står nu med en nystaffering 1960 ved Carl Bjerring.

Alterbordet er nyt, af glatte brædder, med dobbeltlåger i østsiden.
Alterklæde 1958. †Alterklæder. 1741 købtes 16½ alen grønt fløjl, 411/16 lod
guldtresser og 3 kvint gul silke. 1780 anskaffedes fint, sort »Sammet« [fløjl],
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Fig. 9. Hagenbjærg. Altertavle 1831, maleri af C. W. Eckersberg i ramme af J. H. Koch (p. 2572).

»Guld Franger« [frynser] samt brede og smalle guldtresser til et andet alter
klæde12; men to år senere stjal en tyv, foruden kirkens messehagel og en guld
laurbærkrans på alteret, også klædets guldsnore16, som derfor 1784 erstattedes
af nye guldtresser12. 1827 og 1860 var alterklædet af sort fløjl med guldtresser35.
Altertavlen er et maleri36 (fig. 9), bønnen i Gethsemane, signeret E[ckersberg] 1831 og overdraget kirken dette år sammen med et nyt †alterbord og
indfatningen37, »Opstalt med Fronton«, efter tegning af kgl. hofbygmester
J. H. Koch.
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Fig. 10. Hagenbjærg. Indre, set mod øst.

Fig. 11. Hagenbjærg. Indre, set mod vest.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Fig. 12—13. Hagenbjærg. †Fløjaltertavle. Detaljer fra midtskab. 12, *Marias himmelkroning;
13, *Johannes Døber og bisp, som har flankeret himmelkroningen. I NM (p. 2574).

(†) Altertavle. Fra kirkens sengotiske †fløjaltertavle, fra 1500’rnes første
fjerdedel og udført i samme værksted som Bedsted (Åbenrå amt p. 1724), er
bevaret en række *figurer, der siden 1851 findes i Nationalmuseet. Den ca. 94
cm høje figurgruppe, Marias himmelkroning (fig. 12), har haft plads i midt
skabet, mellem de to 116,5 og 128 cm høje, stående figurer af Johannes
Døberen med bog og lam og en bisp (med fornyet stav) (fig. 13). I fløjene har
de 12 lidt stive, 55—56 cm høje apostelfigurer været anbragt i to rækker over
hinanden. Flere af apostlene har mistet deres attributter, men følgende kan
identificeres: Johannes, Jakob major, med opkrammet hatteskygge, Andreas,
med kedelhat, bog og halvdelen af sit kors, Paulus (?), skaldet, med fuld
skæg og bogpose (fig. 14), den skægløse Thomas (?) med halvdelen af sin vinkel,
Matthias, med skaftet og en lille del af øksehovedet, Simon med saven samt
den skægløse Matthæus med sværdhæfte (og sko). Alle figurerne er hulede i
ryggen og har et udboret hul i issen og et taphul i soklen; 1830 beretter sogne
præsten38, at »for nogle Aar siden [1825] fandtes den øverste Deel af Tavlen
(omtrent ⅓ Deel) nedstyrtet paa Alteret og aldeles forslaaet«. Hermed menes
vel bl. a. det krucifiks, som har haft sin plads oven på midtskabet39, og hvoraf
Kristusfiguren (fig. 15), 65 cm høj og nu uden arme, findes i Nationalmuseet.
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Fig. 14—15. Hagenbjærg. †Fløjaltertavle, detaljer. 14, tre *apostle fra sidefløjene (p. 2574);
15, *krucifiks-figur, der har kronet midtskabet. I NM (p. 2574).

1745 fik Hans Ebbesen (maler og billedhugger) i Svenstrup 1 rdl. for at re
parere det forfaldne, store billede ved alteret; 1760 renoverede maler Jonas
Herdahl alteret, men 177212 og 177822 renoverede Peter Ebbesen atter tavlen
med »ægte Bogguld, Berliner Blaa af den bedste«, cinnober, ægte bogsølv, bleghvidt, sølverglød, kobberrødt, brunrødt, okkerguld etc., rimeligvis den staf
fering, som figurerne endnu har rester af, og herunder skimtes den oprindelige
staffering, på kridtgrund. Midtskabets figurer bærer alle gyldne kapper, og
under Marias lysblå kjole er der spor af oprindelig guld. Apostelfigurerne har
i modsætning til hovedfigurerne en mere gråhvid ansigtsfarve; de er alle iført
gyldne kapper med blåt eller rødt foer, kontrasterende med deres røde eller
blå kjortel; alene Matthæus har hvid kjortel. Krucifiksfiguren har ligeledes
gråhvid hudfarve, brunt hår samt hvidt lændeklæde, hvorunder anes lysblåt.
Ifølge præstens ovennævnte beretning var tavlen allerede ved hans tiltræ
delse [1807] »høist brøstfældig og ormstukken«; da en restaurering ikke havde
været mulig, havde man af pietetsfulde grunde ladet den stå, indtil det øverste
var styrtet ned. Ved den næstfølgende, årlige synsforretning 182610 fandt man
det rådeligst at fjerne resten af tavlen, der anbragtes på kirkeloftet, mens al
terbordet fik lov at stå tomt indtil 1831 (jfr. nuværende altertavle). 185140
163 *
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indsendtes figurerne til det Oldnordiske museum i København41, og man har
herefter antagelig suppleret enkelte manglende dele som Marias krone, Johan
nes’ højre hånds to fingre, Gudfaders scepterkors, Kristi og bispens stave.
†Sidealtertavler. 1) *Maria med barnet stående på måneseglen (fig. 16), fra
1500’rnes første fjerdedel, ca. 130 cm høj. Mariafiguren mangler højre hånd
samt lidt af håret i højre side, barnet begge hænder og lidt af venstre fod. Fi
guren står helt afrenset, blot med svage spor af forgyldning på håret, mulig
vis stammende fra Peter Ebbesens staffering 177212 og 177822. Siden 1851 i
Nationalmuseet (nr. 11584). — 2) Et †Nicolaus-alter er omtalt 1507, jfr. p. 2564.
Altersølv. Kalk 1718, nøje svarende til Svenstrup (p. 2552), med samme
støbte krucifiks og samme mærker for Jürgen Matzen Jürgensen (Bøje 2733) og
lødighedstal 24; under bunden graveret: 1718. 21 cm høj, forgyldt. 1791 repa
rerede Peter v. Hamm (se ndf.) kalken12, der atter oppudsedes og repareredes
1825 af guldsmed Winther, Nordborg37 (Bøje p. 303). Disk 1773/74, omlavet,
forgyldt og antagelig forstørret af Peter v. Hamm12; på randen cirkelkors på
graveret bund af koncentriske cirkler samt mestermærke P v H (Bøje p. 404).
Oblatæske, 1774, af samme12, der fik 5 rdl. for at »omgiøre og større giøre dend
brøstfældige Oblat Æske«, som ifølge regnskabet var lavet 1754/56 af Marcus
[fejl for Peter?] Bendixen, guldsmed i Sønderborg12. Trind, glat, med svagt
hvælvet låg, hvis kant har karnisprofil mellem platter; 5 cm høj, 10,8 cm i tvm.
Under bunden to mesterstempler som diskens samt lødighedstallet 24.
Vinkander. 1) (Fig. 19) 1754/56, udført af Marcus (Peter?, jfr. ovfr.) Ben
dixen, Sønderborg12 (Bøje: Tillæg p. 85). 30,5 cm høj, med ligeknækket kor
pus og træhank. Under bunden mesterstempel: PB i rektangel, lødighedstal
24 samt indprikket: »74 loth ½ q«. 1774 forgyldte P. v. Hamm vinkanden,
hvortil gik fire species ducater, hvilket fandtes fornøden, fordi vinen tilforn
blev fordærvet12. 1786 foretog samme guldsmed »i Oxbüll« forgyldning af en
kande22 (muligvis den ovenomtalte). Nu i præstegården, ude af brug. 2—3)
18939, tysk fabriksarbejde af uædelt metal, den ene med påsatte evangelistmedailloner som Svenstrup (p. 2552), den anden har dråbeformet korpus med
reliefbladværk og næbtud.
†Vinflaske, af sølv, 1754/56 repareret og forgyldt af Marcus Bendixen (jfr.
ovfr.) for 4 rdl. 4 sk.12 og atter forgyldt 1786 af P. v. Hamm22; muligvis den
der omtales endnu i inventariet 187319.
Sygekalk (fig. 17), 1806 omlavet (sammen med disken) af Alexander Fürste
nau, Sønderborg22 (Bøje p. 405); 10,7 cm høj. På fodpladen to gange mester
stemplet: skriveskrifts-F i oval. Forgyldt; under bunden oblatgemme. 1821
istandsat og forgyldt af N. S. Winther, Nordborg37 (Bøje p. 303). Disk, rime
ligvis samtidig og af samme mester, glat, forgyldt; 6,7 cm i tvm. Oblatæske
(fig. 18) 1832, omarbejdet af en »sølvkrukke til brug ved privatkommunionen«
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af J. J. Jürgensen, Sønderborg, for 8 rbd. 52
sk.42. Sekskantet, med forgyldt skruelåg, 10 cm
høj. Under bunden Sønderborgs bymærke (Bøje
2727), mesterstempel: III i rektangel (Bøje 2749)
samt lødighedstal 24.
Alterstager (fig. 20), sengotiske, fra sidste halv
del af 1500’rne, svarende til tinstagerne i Felsted
(Åbenrå amt p. 1882), 50 cm høje (uden ben 40,4
cm)43. 1873 anvendtes de som lamper, med olie
i en påsat blikbeholder19, der 1886 udskiftedes
med lysepigge11.
†Messehageler. Den 1780 udførte hagel af sort
fløjl12 blev stjålet 178216 (jfr. †alterklæder p. 2572).
Alterskranke 1958, med slanke træbalustre. —
1732 maledes det nye †tralværk ved alteret15, et
gitter, som vistnok har fortsat til østvæggen, idet
regnskabet 177822 omtaler »2 dørre som gaar
igiennem bag alteret«. 1826 lavedes en ny †skranke
af eg37, der 18939 afløstes af en enkel †tremmeskranke af fladbuet form.
Døbefonte. 1) Romansk, af granit, på granit
fod fra 1949 (arkitekt M. Meyling); den lille, no
get molesterede kumme er med sine 64,5 cm i
tvm. en snes cm mindre end de normale, roman
ske granitfonte (oprindeligt vievandskar?). Den
har ingen mundingsprofil, men siden er dekoreret
med 10 meget naive arkader, hvis brede piller
står på vældige, aftrappede baser; omkring det
koniske skaft løber en svær rundstav. 1772 og
177822 stafferedes font og »låg«, (dvs. †himmel —
Fig. 16. Hagenbjærg.
lærer Riis omtaler det i hvælvet fastgjorte hejse
†Sidealtertavle, *Maria med barnet.
INM (p. 2576).
værk)17. I Fr. M. Meyers tid (1807—34) blev
fonten (kummen) »slængt ned« i præstegården og
anvendt til at klappe tøj ved, men anvendtes senere som »urne« på Meyers
gravsted, forsynet med et låg17, der i virkeligheden var foden af en romansk,
gotlandsk †kalkstensfont, 86 cm i tvm. og 26 cm høj. Da kummen 1887 gen
opstilledes i kirken, blev den anbragt på denne fod, efter at den først var
gjort »lempelig«9. Den afløstes 1949 af den ovenfor nævnte granitfod og står
nu i præstegårdshaven.
2) Anskaffet mellem 1820 og —2735 til erstatning af stenfonten. Af fyr, time-
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Fig. 17—18. Hagenbjærg. 17, sygekalk 1806 (p. 2576). 18, oblatæske 1832 (p. 2576).

glasformet, ottesidet, med flade, bladsmykkede ribber, af eg, på kumme og fod.
Gråmalet, med gule blade og profiler. Tilhørende ottekantet fontelåg med hånd
tag. Samme staffering som fonten. Begge dele på loftet siden 1887.
Dåbsfad o. 1700, af messing (tidligst nævnt i inventariet 174212), glat, med
tre koncentriske dobbeltringe i bund og på kant; det sidste sted ses tre ens
liljestempler samt muligvis et indridset, ankerformet bomærke. 48 cm i tvm.
Krucifiks, kopi 1958 efter et 1400-tals krucifiks, skåret af Th. Pedersen,
Odense44; på triumfvæggen mod nord. Et »udhugget« †krucifiks omtales i inven
tariet 174212, muligvis identisk med det, der 1778 hang på skriftestolen, og som
skulde males med adskillige slags oliefarver22.
Prædikestol i rig senrenæssance, o. 1625, på syv fag, hvoraf de tre springer
frem som karnap; sydfaget mod væggen er glat, og nordfaget har, vel o. 1848,
mistet sine relieffer og indskrifter (måske har der i den bevarede arkade været
en fremstilling af syndefaldet?). De øvrige fag har kassetteværksprydede ar
kader med hver to relieffer, eet i bueslaget og, under tværgesimsen, eet i stor
feltet. Frise- og postamentfelterne har fejlfulde, stærkt forkortede og sammen
skrevne, plattyske reliefindskrifter, som skal læses i sammenhæng (i hovedfa
gets, korsfæsteisens, smalfelter er indskrifterne erstattet af ornamenter). Fag
1) tomt (jfr. ovenfor). 2) Bebudelsen; i bueslaget: halvfigur af den velsignende
Kristus med rigsæble; indskrifter: »Mariia ere boetdeschvp gt/ Gabrgel eengel
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Fig. 19—20. Hagenbjærg. 19, vinkande 1754—56 (p. 2576). 20, alterstage (p. 2577).

thot«. 3) Fødselen; i bueslaget Markusløven; indskrifter: »tho Bethlehem isch
gebar / Iesvs geboh«. 4) (Fig. 21) Golgatha; i bueslaget Kristus med rigsæble
og kors; indskrift i kartouche under relieffet: »Iesvs am c«. 5) Jesu dåb; i bue
slaget Johannesørnen; indskrifter: »dit is min lefr so / de dop Chris«. 6) Opstan
delsen ; i bueslaget Kristus, som nr. 2; indskrifter: »hir stit Christws op / fan dem
doden«. Reliefferne har flere ikonografiske ejendommeligheder45. På hjørnerne
står dydehermer med fantasifulde frugt- og blomsterprydelser på hovedet (før
ste fag har glat rammeværk): 1) Tro (?) med brændende kærte (?) i højre og ube
stemmelig genstand i venstre hånd, 2) ?, på skødet to stående børn på hver
side af blomstervase, 3) Retfærd, med sværd og vægtskål, 4) Kærlighed, med
et barn i hver arm, 5) Tålmod, med lam i skødet, 6) ?, attributtet i højre hånd
tabt, ubestemmeligt i venstre. Under hjørnerne englehoveder, rige hængestykker; svejet underbaldakin; hængekugle og muret opgang langs triumfvæggen
fra restaureringen 1960, da stolen i øvrigt fik en grundig snedkermæssig istand
sættelse ved Carl Bjerring. Ved denne lejlighed søgtes stolens grundplan ført
tilbage til den oprindelige, før 1848(?)19, da man ved fjernelsen af det rådne
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panelværk samt den sammenbrudte trappe måske har drejet stolens nordre
felter udefter. Lydhimmelen, fra begyndelsen af 1900’rne, af fyr, femsidet og
med kalkmørtel pudset på rørvæv i baldakinen, ligger nu på loftet.
Stolen står med en nystaffering fra 1960 ved Carl Bjerring; i nordfaget afdækkedes46 en staffering fra 186347. Ved undersøgelsen af nordfaget afdækkedes en række farvelag, som dels er omtalt i regnskaberne, dels dateret ved for
skellige årstal rundt om på prædikestolen, jfr. note 47. Under nordfagets bue
slag fremkom et initial A under en hertugkrone samt »1679«, der rimeligvis
henviser til stolens første staffering, idet der direkte på træet lå en sort bund
farve for den forgyldte indskrift, brun bund for reliefferne samt guld og sølv
på detaljer og profiler. Herover lå et lag, ligeledes med lidt forgyldning på figurdetaljer og profiler, hidrørende fra Jonas Herdahls staffering 176012. Fra 1771
(årstal under et senere påsat løvehoved) stammer en bemaling med grønligt
blåt og ultramarinblåt, ved Peter Ebbesen, der desuden 1778 reparerede under
baldakinen og malede den mørkeblå22. Årstallet »1841« på underbaldakinens
midtfag henviser til den staffering, som pastor Knudsen »selv måtte behage at
angive«20, lysgrå med mørkrøde hermer og dito baggrund for reliefferne, samt
uægte forgyldning på glorier og profiler. 186337 afløstes den af hvidgråt ram
meværk med uægte forgyldning og brungule relieffer.
En †timeglas-arm med kobberblikgemme er omtalt i indberetn. 1910.
Stoleværk fra 1895 f.9, udført af snedker Jensen Schmidt af Lavensby efter
tegning af sønnen, arkitekt Hans J. S. Det forrige †slolesæt var udført 1760ff.
(årstallet fandtes på staderne48 tæt ved indgangen17) af Christen Hansen, sned
ker i Lunden og Erick snedker i Nordborg og maledes samme år af Jonas Herdahl12. 177822 stafferede Peter Ebbesen 13 stole i koret49 med blå oliefarve, mens
dørfyldingerne marmoreredes hvide og mørkeblå. 1786 lavede Thomas Schultz
og Niels Rasmussen staderne på det nye orgelpulpitur22.
Et skab til pengeskrinet og »tavlerne« indmuredes 1831 i den tidligere dør
til sakristiet10 (jfr. p. 2568).
Pulpitur i vest, identisk med det rimeligvis 1748/50 af snedker Christen Chri
stensen »nyt anlagte kirkeloft«12, langs skibets nordvæg; det blev 1943 nedbrudt
og overflyttet til vestenden. Pulpituret har frisefyldinger med dobbelt »spejl«,
hvoraf det yderste har indtungede hjørner; herover en balustrade af udsavede
balustre. Det bæres af otte støbejernssøjler fra 188611, men støttedes tidligere
af »fem store piller«50, muligvis nogle retkantede træstolper, hvoraf to nu lig
ger som dragere i gulvet på skibets loft; de er 432 cm lange, har højt posta
ment og »kapitæl« med savtak- og neglesnit og er blåmalede. Pulpituret var
endvidere ophængt i loftet med snoede smedejernsstænger. Opgangen var ad
en trappe fra koret, fjernet da ovnen anbragtes 1887—8811. †Pulpiturer. Et
pulpitur nævnes 1735 i forbindelse med en reparation15. Et orgelpulpitur (i
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Fig. 21. Hagenbjærg. Prædikestol, detalje (p. 2579).

L. L. 1959

vest) omtales 1772 som »det nye loft med piller«; det ombyggedes allerede
1786, i forbindelse med anskaffelsen af det nye orgel (p. 2582), af Thomas
Schultz og Niels Rasmussen, der tillige lavede trappen, byggede »skur« over
orglet og bælgene samt omlavede staderne på det gamle loft22 [i nord]. — 1818
udtrykte man ønsket om at fjerne »det slet sammensatte Gitterværk, som giver
Staderne paa Pulpituret Lighed med Hønsehuse«51. 1886 blev vestpulpituret
atter fornyet og støttet med otte jernsøjler11.
Orgel 1958, bygget af brødrene Bruhn, Åbenrå, †Orgler52. 1764 anskaffedes
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Fig. 22 a—b. Hagenbjærg. Maria og Laurentius fra klokken fig. 23 (p. 2583).

kirkens antagelig første orgel16. 1786 blev der skrevet kontrakt22 med Jürgen
Hinrichsen Angel om et nyt, der måtte hovedrepareres 185520 af Marcussen
og søn samtidig med, at det flyttedes længere mod vest i tårnet for at vinde
mere plads19. Samme orgelbyggere leverede 1886 et nyt orgel11.
Klingpung, med glat, lakeret skaft og messing-skaftholder (i sakristiet); rød
fløjlspose med guldfrynser og -kvast samt -fraktur: »Offre Gud Tak« (i alter
bordet); ude af brug. 1773 købtes sort fløjl og silke samt tresser til †klingpung12.
Nye salmenummertavler. To ældre tavler til skydenumre, med udsavet, om
vendt æselrygsformet top- og hængestykke og hvid skriveskrift: »For Prædi
ken«, »Efter Prædiken«, findes i alterbordet og fire tilsvarende på skibets loft.
To tavler til kridt-tal og med udsavet overkant, er løst anbragt op ad korets
sydvæg. På den ene hvidmalet skriveskrift: »Brudevielse«, på den anden: »Al
tergang«, samt på dennes bagside: »Begravelse«.
Præsterækketavler. 1) 173415, med nymalet, gylden kursiv, samt en fortsæt
telse med skriveskrift, i tre kolonner for »Sogne-Præster, Medtienere i Ordet og
Degne«; herunder skimtes ældre skrift. 1760 fornyede maler Jonas Herdahl bog
staverne med forgyldning, der atter renoveredes 177212; oprindelig i koret, nu
i tårnrummet. 2—3) Nyere, tilsvarende, med fortsættelsen; i tårnrummet.
Præstemaleri (fig. 24) 1772, af Ludvig Wegerslev (sml. gravsten p. 2584),
hvis reliefskårne initialer kroner den forgyldte rokokoramme, der oprindelig
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har stået i ubehandlet eg. Maleriet må
ler ikke mindre end 230 × 141 cm inden
for blændrammen; på det røde bordtæp
pe en bog, hvorpå læses præstens alder:
»1772 æt. 65« samt »XX«; på søjlebasen
malersignaturen: »Chri. Conradij. Pinx.
1772«. Sort-hvidt flisegulv og gråt for
hæng foran den lærde teologs53 reol, med
forskellige bibeludgaver. Maleriet skal
være skænket af slægtninge og ophængt
i kirken 178011. Nu i tårnets 1. stokværk.
Lysekroner, nyere54. — †Lysearm, »go
tisk«, af jern, omtales endnu hos Haupt.
Kirkeskib, skoleskibet »Danmark«, byg
get af Jørgen Koch, Vesterkobbel, Keg
næs.
Klokker55. 1) (Fig. 22—23) fra 1300’rnes 3. fjerdedel, støbt af Olaf Henriksen
[Kegge]. Indskrift med reliefmajuskler
om halsen: »Ave Maria gracia plena«
E. M. 1960
(»hil dig, Maria, fuld af nåde«); som skil
Fig. 23. Hagenbjærg. Middelalderlig kirkeklokke
(p. 2583).
letegn mellem »Ave« og »Maria« findes
klokkestøberens sigil. Efter indskriften
en hund eller løve med et bladornament stikkende ud af gaben. Midt på
klokkelegemet svage, 12,5—15 cm høje tegninger af Maria med barnet (lilje
i højre hånd) og Laurentius med rist og pung(?) (fig. 22). 73 cm i tvm. Ny
ophængning ved Aug. Nielsen. (Uldall p. 35 f. og 60 ff.).
2) Genforeningsklokke, støbt 1920 af de Smithske støberier i Ålborg, med
udsmykning af Th. Havning56.
†Klokker. 1) 1597, omstøbt af Michel Westphal. Ifølge en bevaret, meget fejl
fuld gengivelse57 lød indskriften: »Tempore Christiani regis Danorum quarti
m. Jacobi Math, episcop. anno domini 1597. F. d. Henrici Brun præpositi Al.
et dom. Loann [fejl for Joann?] Envaldi pastoris reformata est hoc campano
[fejl for hæc campana]. (»På Christian IV.s, Danmarks konges, tid, da magister
Jacob Madsen var bisp, i Herrens år 1597, da Henrik Brun var provst over
Als og hr. Leonh. [Johan?] Enevald58 præst [i Ulkebøl] blev denne klokke
omdannet«); herefter, på latin, Math. 5,13: »Våger derfor« etc. og »Her Johan
Thomes Nelssen. Michel Westfal«. Klokken vejede 4 skippd., 9 lispd. og 7 pd.
2) 1793, omstøbt af nr. 1 af J. G. W. Landré, Lübeck59. Indskriften var:
»Omstøbt i Lübeck af J. G. W. Landre, da herr D. C. Lyhm var kirke-inspec-
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tor og hr. L. Nyelancl sognepræst. Anno
1793. Ps. 95 v. 5: Kommer lader os til
bede« etc.... Denne store klokke, der
var sprunget 179260, omstøbtes med til
læg af 124 pd. nyt metal til en vægt af
1252 pd. for ialt 482 mk. lybsk61. Afle
veredes 1917 til krigsbrug.
Ny klokkestol, af fyr.

GRAVMINDER
†Begravelser. Ifølge Danske Atlas62 var
i kirken begravet en gammel adelsmand
Johan Timmesen [d. efter 1521], som for
sit lejersted havde givet en del jord til
kapellaniet i »Lagersbye« [Lavensby]63.
— To begravelser i kirken repareredes
179122.
Lyseskjolde. 1) 1847. Sophie Margrethe
E. M. 1960
Knudsen, f. Fangel, f. 12. juni 1797, d.
Fig. 24. Hagenbjærg. Maleri 1772 af pastor
29. jan. 1847. Ps. 126, v. 5. Ovalt, hvidt,
L. Wegerslev, d. 1778 (p. 2582).
med sort bølgekant og sort skriveskrift.
I tårnrummet. 2—3) 1862. Jørgen Knudsen, f. i Ketting 8. nov. 1772,
»Ordets Tjener« fra 8. nov. 1811 til 28. marts 1861, d. 25. juni 1862. To ens,
ovale, sorte skjolde med gylden randliste og skriveskrift. I tårnrummet.
Gravsten (fig. 25) o. 1778. Ludvig Christensen Wegersleff, »sognepræst her
paa stædet« fra 12. nov. 1734, f. i Aarhuus 5. nov. 1707, ægtede 23. jan. 1750
Anna Margaretha Detleffsen af Nibüll i Risemoer, f. 26. maj 1731, d. 13. marts
1760; han døde 5. aug. 1778. »Symb.: Deo non mihi, Rom. XIV, 7. 8. 9«, her
efter gravvers. Nederst på stenen stenhuggersignaturen »A. HB. F.« [Andreas
Hinrichsen Bildhauer fecit], hvis værksted har leveret flere gravsten til lands
delens kirker, jfr. Nordborg nr. 2 og 3 (p. 2193) samt Løjt (Åbenrå amt p. 1802,
nr. 3, efter samme forlæg). Grå kalksten, 186,5 × 129,5 cm, med meget fint
hugget reliefudsmykning, rocailleramme om indskriften med versaler og store
skønskriftsbogstaver. I skibets nordvæg, nær korbuen, tæt ved hans gravsted64.
Smedejernskors, med sekundær indskrift over Peter P. Moldt d. 1901 og hu
stru Luise(!), f. Nicolaisen, d. 1912. Oval skriftplade hvilende på et latinsk kors
og kronet af et tilsvarende, spinklere; over og under pladen jernbånd endende
i henholdsvis opad- og nedadvendende volutter. 104 cm højt; gulmalet skrive
skrift. På kirkegården, syd for koret.
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Kirkegårdsmonumenter. 1) 1880, over
seks danske soldater, døde 1848 og
186465. 2) 1921, over 21 sogneboere
faldne i verdenskrigen 1914—18. Ste
nen havde tidligere tjent som dæk
sten over et kammer i langdyssen »Ma
skerhøj«, øst for Brandsbøl skov11.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Hagenbjærg præstearkiv: Ba
1—3. 1779—1812, 1806—58, 1864—87. Em
bedsboger. — Bd 4. Sager vedr. kirkebyg
ning og inventar. — Ca 1. 1742—1800.
Kirkeregnskabsbog. — Ca 2. 1768—1820.
Div. år. Kirkeregnskaber med bilag. —
Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1879
—1919. Sager ang. de enkelte sogne. Ha
genbjærg, Hørup, Kegnæs. — Als
nørre
hrd.s provstearkiv: 1742—1876. Sager vedr.
Hagenbjærg sogn. — Als nørre hrd.s kir
keinspektorat: 1734/35—40/41, 1799—1818,
L. L. 1959
1819—40. Kirkeregnskaber med bilag. Ha
Fig. 25. Hagenbjærg. Gravsten over pastor L. Wegenbjærg sogn. —1788—1874. Sager vedr.
gerslev og hustru (p. 2584).
kirke-og skolevæsenet i Hagenbjærg sogn.
— Alsiske kirkeregnskaber: 1730—41. Ha
genbjærg. — Biskoppen over Als og Ærø: Sager ang. de enkelte sogne. 1640-1684. As
serballe, Augustenborg, Egen, Hagenbjærg og Hørup. — Overdirektionens
arkiv
(Als):
1760—1863. Kirkelige sager vedr. Egen og Hagenbjærg sogne. — RA. Rtk. Revid. rgsk.
Kirkeregnskaber. Nyborg provstis kirkeregnskaber 1662—74. — Se i øvrigt arkivalier for
Sønderborg provsti i almindelighed p. 2051. — Ved embedet: Hagenberg Kirkeforstanderskabs Forhandlings Protocol 1870 ff. — Chronik 1903 ff. — Kirkeklokkecirkulære 1918
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, P. Kr. Andersen 1941
(inventar, pulpitur), E. Lind 1954 (kalkmalerier), Mogens Larsen 1960 (forundersøgelse af
inventar) og Carl Bjerring 1960 (istandsættelse af gulv og inventar). — Undersøgelse og
beskrivelse ved Elna Møller 1959, Erik Moltke 1959, 1960 og Vibeke Michelsen 1960.
Pastor Chr. Knudsens samlinger (heri uddrag af dagbog tilh. boelsmand Peder Thom
sen i Elsmark, ført af hans fader og bedstefader 1748—1835) (Kgl. Bibl. Ny kgl. saml.
2683 4to. III). — Lærer Chr. Riis’ optegnelser [lærer i Hagenbjærg 1899—1920] (ved
embedet). — Fra Hagenbjærg Sogn, Als. Ved Pastor T. R. S. Nehm, påbegyndt 27. dec.
1937 (ved embedet).
Haupt II, 399. — J. Raben, i Fra Als og Sundeved, I. 1926, p. 7 ff. og XIX, 1941, p. 33.
1
Acta pontificum danica 23. maj 1507; jfr. brev o. 24. juni 1347, hvori kirken tilstås
afladsrettigheder. 2 Raben p. 11. 3 Hofmans Fundationer VI, 1760, p. 215. 4 Ra
ben XIX, 33 f. og Danske Sagn III, 1931, p. 109. 5 Smst. p. 59. 6 Als nr. hrd.s prov
stearkiv: 1742- 1876. Sager etc. 7 Ifølge lærer Riis’ optegnelser blev kirkegården 20.

2586

ALS NØRRE HERRED

542

marts 1810 reguleret for Brandsbøl, Lunden og Elsmark, 1811 for Hagenbjærg og Lavensby; jfr. under 1810 (kronik). 8 Overdirektionens arkiv (Als); 1760—1863. Kirkelige
9
10
sager
etc.
Hagenberg
Kirkeforstanderskabs
Forhandlings
Protocol
1870
ff.
Als
11
nr.
hrd.s
kirkeinspektorat:
1734—1840,
div.
år.
Kirkergsk.
med
bilag.
Lærer
Chr.
Riis’ optegnelser. 12 Hagenbjærg præstearkiv: Ca 1. 1742—1800. Kirkeregnskabsbog.
13
Fyns stiftsøvrighed: 1708—95. Als kirkers rgsk. 14 RA. Rtk. Revid. rgsk. Kirkergsk.
15
16
Nyborg
provstis
kirkergsk.
1662—74.
Alsiske
kirkergsk.:
1730—41
etc.
Dagbog
17
18
1748—1835;
i
pastor
Knudsens
saml.
Pastor
Chr.
Knudsens
saml.
RA.
Rtk.
Ekspeditionskontoret f. slesv. sager 1841—48. F. 49. Div. sager vedr. de kgl. kirker på
Als og Ærø 1835—49. Læg vedr. Hagenbjærg tårnbyggeri indtil 1835. 19 Als nr. hrd.s
20
kirkeinspektorat:
1788—1874.
Sager
vedr.
kirkeog
skolevæsenet
etc.
Overdirek
21
tionens
arkiv
(Als):
1834—63.
Bygningssager.
Kirkeinventar.
Fyns
bispearkiv:
1786—1807, 1808—19. Alsø nr. hrd.s breve. 22 Hagenbjærg præstearkiv: Ca 2. 1768—
1820. Kirkergsk. med bilag. 23 Jfr. Raben p. 8 ff. 24 I pakken (note 18) findes fem
tegninger fra følgende: 1) tømrer Nis Marcussen 1827, 2) P. Bielfeld, Slesvig 1928 (»en
smagfuld Tegning i Form af Frue Kirketaarn i København«), 3) landbygmester Meyer
1832 (påvirket af C. F. Hansen), 4) bygmester Christian Jensen, Nordborg, 1832 (af
hængig af den da afdøde Nis Marcussen) og 5) C. F. Hansen 1833 (to forskellige opstalter,
udarbejdet som kritik af Meyers tegning). — Endelig findes ved embedet plan og opstalt
til Bielfelds projekt. 25 1852 leverede arkitekt Zeltner, Kbh., tegning og overslag [ken
des ikke] (note 8); jfr. brev af 22. marts 1856 m. fl. i RA. Kortsamlingen. Krigsministeriets
aflev. Mappe 26. Slesvigske kirker (tidligere Winstrups arkiv Bb v). 26 Grotrians teg
ning findes ved embedet. 27 Udat. brev i RA. Kortsamlingen etc. (se note 25). 28 Nu
ukendte (note 25, sidste del). 29 Hagenbjerg præstearkiv: Ba 1—3. 1779—1887. Em
bedsboger. 30 Glaserede tagsten fra Lübeck blev oplagt i syd 1747 (note 12). 31 Mange
stumper findes i korets hvælvlommer. 32 Ifølge lærer Riis’ optegnelser så man på en
bjælke, før gipsloftet blev lavet, årstallet 1616. 33 E. Linds indb. 1954. 34 Samme og
brev af 20. aug. 1956 (NM). 35 Hagenbjærg præstearkiv: Bd 4. Sager vedr. kirkebyg
ning og inventar. 36 Raben p. 14 ff.; jfr. rgsk. med kvittering (note 10) samt RA. Rtk.
1. slesv. kontor 1773—1841. E 31 II. Journalsager vedr. de kgl. kirker på Als og Ærø om
37
handlende
gratifikationer
1830—38.
Als
nr.
hrd.s
kirkeinspektorat:
1820—85.
Kirke
rgsk. og -bilag. 38 Raben p. 15. 39 Jfr. under 1778 (note 22). 40 Jfr. skrivelse fra
kirkeinspektoratet af 23. april 1851 til etatsråd Thomsen (NM) samt under 1850 (note 8).
41
Mus. nr. 11584—87. 42 RA. Rtk. 1. slesv. kontor 1773—1841. E. 32. Div. sager vedr.
de kgl. kirker på Als og Ærø 1827—34. Rgsk. for Nordborg amts kirker 1832. 43 En
lysestage repareredes 1847 for 1 rbd. af J. Fr. Petersen og Jens Hansen (note 37). 44 Gave
fra fru M. Clausen. 45 I bebudelsesrelieffet ses et lille barn i strålekrans svævende over
engelens hoved; i relieffet af fødselen ligger barnet på et bord, hvorunder et hus med
redskaber, og i dåbsscenen har Gud fader hue på. 46 Ved Mogens Larsen. 47 Staf
feringen er dateret ved en sortmalet indskrift på vægfagets postamentfelt: »Prædikesto
len er opmalet i August 1863 af H. Johnsen Maler i Nordborg«. I frisefeltet her står med
blyant: »A. M. Petersen 1875« (se note 6) samt på det glatte hængebrædt: »Kirken er
opmalet i Oktober og November 1875 af A. M. Petersen Maler i Nordborg H. Johnsens
Efterfølger«. 48 Et stade med årstallet findes nu i Hagenbjærg kro, og en låge ligger
over skibets sydmur. 49 Ifølge lærer Riis’ optegnelser var der i koret tidligere to bænke,
hver med plads til to personer, til kirkeværgernes damer. Ved bryllupper sad bruden i
den ydre og begge brudesmykkerskerne i den indre stol; begge stole var anbragt for
højet, så man overalt i kirken kunde se bruden. 50 1772 nævnt (note 22). 51 SJyAarb.
1942, p. 179. 52 Else-Marie Boyhus: Orgeldispositioner fra Sønderborg amt, i SJyAarb.
1961, p. 241 og 246. 53 Jfr. Abildgaards dagbog p. 144, der omtaler hans kostbare
bibliotek m.m. 54 Raben p. 23. 55 1605 omtales to kirkeagre på Brandsbøl mark,
som kaldes »Klockstreng Ager«, hvilke Rasmus Pedersen i Brandsbøl bruger og haver
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tilforn holdt strenge til klokken derfor, dog får kirken ikke nu nogen rettighed deraf.
Jfr. Raben XIX, 86 og Gunnar Knudsen, i Namn och Bygd XXII, 89. 56 SJyKirkeklokker p. 11. 57 Raben p. 12 f. 58 Klokken er derfor formentlig oprindelig støbt
59
til
Ulkebøl
kirke.
Th.
Hach:
Lübecker
Glockenkunde,
Lübeck
1913,
p.
264.
60
Egen præstearkiv: Ca 4. (1750), 1886—98. Regnskabs- og optegnelsesbog. 61 Kon
trakt (note 22); jfr. note 57. 62 VII, 440. 63 Jfr. Raben p. 31. 64 Under 1841
(note 6). 65 Krigergrave p. 65 og Raben XIX, 47 f.

Fig. 26. Hagenbjærg. Udsnit af matrikelkort 1725. Ved embedet (p. 2564 f.).

El. M. 1857

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst.

OKSBØL KIRKE
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K

irken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været
anneks til Nordborg1; efter reformationen havde den samme tilhørsforhold som
denne kirke (jfr. p. 2171)2. 1733 var kirkens cathedraticumafgift 1 rdl.3.
Om kirkens grundlæggelse går det almindelige vandresagn
(her
at man anbragte den dér, hvor een (eller to) okser lagde sig (eller brølede)4.

som

navneforklaring),

Kirken ligger på et plant terræn i den ret højtliggende landsby nordøstligt
i sognet. Kirkegården er udvidet mod syd og øst, sidstnævnte sted bl.a. 18705
og 19046, samt 1956 mod nordøst. Den sidste udvidelse hegnes af hække, resten
af jordfyldte kampestensdiger fra 1825—26; langs digernes inderside er der
jævngamle lindetræer7. I vest findes der en køreport flankeret af fodgænger
åbninger, alle med støbte jerngitterfløje mellem granitpiller kronet med jern-

545

OKSBØL KIRKE

2589

Fig. 2. Oksbøl. Plan. 1:300. Målt af John Petersen 1958.

kors og kugler, opsat 18715. Vestligt i nordmuren og østligt i sydmuren er der
tremmelåger af træ8.
†Kirkeriste er nævnt bl.a. 16739 og 1817—187.
Kirken består af romansk kor og skib (opført i to tempi), våbenhus i syd og
tårn i vest fra gotisk tid (med trappehus og spir fra 1775), et gravkapel fra
1697 på skibets nordside og ved korets gavl et nyere sakristi. En tagrytter over
koret blev nedtaget 1674 og tårnets spir 1734. Orienteringen har ringe afvigelse
til syd.
Den romanske bygning, kor og skib, er som nævnt opført i to omgange, med
koret og skibets østhjørner som den ældste del; dette fremgår dels af ændring i
sokkelprofilen, dels af stød i tagværkets murremme 1,5—2 meter fra skibets
østhjørner. Sammenfaldende med ændringen i sokkelprofilen er der i skibets
nordmur et spring i sokkelhøjden, således at sokkeloverkanten ligger ca. 30 cm
højere på murens vestre del end østover. Hele bygningen har profileret granitkvadersokkel med hulkant under den ældste del og stejl skråkant under den
yngste (sml. p. 2202, fig. 7—9). Murene er opført af rå kamp med hjørner og
andre detaljer af relativt svagt tildannede granitkvadre. Murhøjden målt over
soklen i nordøst er ca. 4,5 m og ens for kor og skib; murtykkelsen er noget
mindre i kor end i skib. — Korets østvindue er stærkt ødelagt af døren til sa
kristiet (p. 2592), men de bevarede dele af den ydre indfatning viser en langt
mere omhyggelig kvaderbehandling og en anden form end den, der træffes i
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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skibets to bevarede nordvinduer. I disse
brede, lave (ca. 105 × ca. 150 cm), stærkt
smigede vinduer, hvis ca. 35 cm brede
lysningskant kun sidder 40 cm fra ydre
murflugt, er rå kamp anvendt sammen
med svagt kvaderdannede sten. En til
svarende simpel stenbehandling synes at
være benyttet til dørene, af hvilke den
nordre er delvis ødelagt af et vindue.
Den høje, rundbuede syddør er i brug,
men omdannet i lysning og indersmige;
en forhugget og itubrudt, halvcirkulær
granitsten (diameter 125—130 cm), der
ligger som trin foran tårnets trappehus,
har muligvis siddet som tympanon over
syddøren, hvorfra den kan være fjernet
ved våbenhusets forhøjelse (p. 2592).
Skibets vestre taggavl, der står med lige
E. M. 1959
Fig. 3. Oksbøl. Enwaldt’s gravkapel. Dør.
taglinier, er bevaret under tårnets øst
mur, hvorimod korets østre er helt for
nyet i små teglsten 173410, og taggavlen over triumfmuren nedbrudt.
Indre. Den store triumfbue har lavtsiddende, skråkantede kragbånd og i
nord muligvis tillige en profileret sokkelsten; til trods for at murværket under
vederlagshøjde virker ret urørt, tyder åbningens store bredde snarest på, at
vangerne er samtidige med det spidsbuede stik, som formentlig er jævngam
melt med korhvælvingen (p. 2592). Både kor og skib har haft bjælkeloft, og
bjælkerne må som de nuværende have ligget oven på murkronen.
Tilføjelser og ændringer. Rækkefølgen af de gotiske byggearbejder kan ikke
fastslås med sikkerhed, men de tilhører formentlig alle tiden efter 1400. Ældst
er muligvis det overordentlig stærkt ombyggede tårn. Det er indtil midten af
andet stokværk opført af rå kamp med hjørner og andre enkeltheder af munke
sten, og sidstnævnte materiale er enerådende i tårnets øvre del. De delvis over
cementerede syldsten i syd og vest hidrører snarest fra en reparation. Tårn
rummet, der åbner sig mod skibet med en stor, spidsbuet arkade forsynet med
kragbånd af et udkraget skifte, har nyere vinduer i syd og nord; den indvendige
vestkarm af sydvinduet stammer formentlig fra et oprindeligt, spidsbuet vin
due. Den med murene samtidige krydshvælving har vederlag i disse og retkan
tede halvstens ribber; ingen overribber. Adgangen til andet stokværk er ad en
spindeltrappe, der dels ligger i sydmuren, dels i en halvrund udbygning fra
denne; i sin nuværende form må trappen være omtrent samtidig med spiret,
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El. M. 1956

thi den var 1776 så brøstfældig, at man ikke kunde komme op til klokkerne11.
Trappen, der siden ombygningen kun har haft murede trin i den nederste del,
udmunder gennem en fladbuet og falset, noget ødelagt overdør vestligt i mellemstokværket, som har en fladbuet, falset lysåbning i hver af de frie mure.
Klokkestokværket har til hvert verdenshjørne to fladbuede, falsede glamhul
ler, hvoraf det vestre og søndre par er helt eller delvis ommuret. Nord- og
østmuren har mellem og over glamhullerne to savskifter, og tårnet afsluttes
nu af en profileret gesims (hulkehl under kvartrundt led og platte), der sik
kert er samtidig med det nuværende spir.
Årstallet 1593 (jernankre) på tårnets vestmur må stamme fra den istand
sættelse, der blev en følge af den med Peter murmester i Sønderborg 1589 af
sluttede kontrakt, i hvilken tårnmuren omtales som revnet og meget »udfal
den«12. 1734 blev det spåntækte og stærkt forfaldne spir efter kongelig tilla
delse nedrevet13, og 1738 oplyses det, at der i stedet for dette er »Igien et Got
forsvarlig Klocke Torn af Muur og tømmer op Reist og forfærdiget Kircken I
tiiden til Stoer fordehl«14. Dette »†klokketårns« udseende er ukendt, men i det
nuværende tårns mellemstokværk er der en del genanvendt tømmer, som meget
vel kan have siddet i en slags bindingsværksopbygning. — 1775 sluttedes kon164*
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trakt med entreprenør Seiffert om »det nye Taarns Bygning«15, og fra den tid
stammer nok både tårnets firsidede pyramidetag og det sekssidede lanternespir,
hvis spånbeklædning7 er afløst af skifer 18745.
Våbenhuset foran syddøren er af rå kamp og munkesten, anvendt på samme
måde som i tårnet. Den asymmetrisk placerede dør, som sidder ud for skibets
dør, er rundbuet, med spidsbuet spejl udvendig og fladbuet indvendig. Tag
gavlen er fornyet, vistnok i 1700’rne, da hele bygningen synes forhøjet med
gule sten. Rummets vestre halvdel har murede bænke, og dens østre del var
indtil 1926 udskilt som materialhus; fra dette år stammer det store vindue og
gulvet af gotlandsfliser, der afløste et af gule mursten6.
Korets hvælv er sengotisk; det hviler på falsede hjørnepiller, helstens skjold
buer og retkantede kvartstensribber, der mødes om en rund slutsten; ret
kraftigt puklede kapper; ingen overribber. Samtidig med hvælvingen er vel
triumfbuen (p. 2590) og en ommuring af den østre taggavl, som i højde med
langmurenes sugfjæl udbyggedes med konsoller. Fra samme eller en lidt senere
tid er formentlig tillige gavlens to kraftige støttepiller.
Gravkapellet midt på skibets nordside er opført 1697 (jernankre på nordmur
og dørfløj, sml. p. 2602) som begravelsesplads for forpagter på Melsgård Peter
Enwaldt og hustru (sml. p. 2606). Den lille, nette bygning med muret indfat
ning om døren (fig. 3), små rundbuede luftåbninger, tandsnitgesims og valmtag
samt tøndehvælvet indre er opført af gule sten over en kampestenssokkel.
— Om sørgedekorationen, se p. 2607.
Det lille sakristi mellem de to gotiske støttepiller på korets østgavl er mu
ligvis opført sidst i 1700’rne. Et sakristi på samme sted er omtalt 1801, 1824,
da døren til koret skulde gøres ni tommer højere, således at en voksen mand
kunde gå oprejst igennem7, og 1847, da loftet maledes16. 1900 f. blev der ud
gravet en varmekælder under bygningen6.
En blytækt †tagrytter over koret, nævnt første gang 158912, blev nedre
vet 1674 på grund af »Ælde oc Regn Vand, sed maxime impulsu alicujus
mali spiritus« (»men især af en ond ånds anslag«) og aldrig mere opbyg
get1.
Tagværk. Over kor, skib og våbenhus er der bevaret rester af de oprindelige
egetagværker. Korets spærfag med eet hanebånd og lodrette spærstivere er
ændret ved hvælvslagningen og ved istandsættelsen 173410, da der mellem
spær og hanebånd opsattes dobbeltfornaglede, konsolagtige kopbånd. Skibets
spærfag, der synes at være blevet forsynet med nye bjælker 16689, har haft to
hanebånd og temmelig lange, lodrette spærstivere. Hele tagværket er nyafbundet efter et syn 174110; ved denne lejlighed forsvandt det store tagudhæng,
og de lodrette spærstivere afløstes af lange, skrå, som er fremstillet af de op
rindelige hanebånd. — Gravkapellets egetagværk er fra 1697 og lanternens fra
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Fig. 5. Oksbøl. Indre, set mod vest.
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1775; formen på spirets løgformede del er fremkaldt ved hjælp af krumvoksede egegrene.
Kirken står hvidkalket med tjæret sokkel og rødt tegltag; trappehus og
lanternespir har dog henholdsvis bly- og skifertag. 1589 var der tag af »munke«
og »nonner«12. Kor og skib har smalle, vandrette eller skråtstillede, malede sug
fjæle. Bræddegulvene ligger vistnok oven på forfaldne murstensgulve (omtalt
18277). Vinduerne, som har smige sider og fladbuet, falset stik udvendig samt
trækarme, stammer sikkert fra restaureringen 185317, da skibets malede træ
loft på bjælkernes overside, afløstes af et gipsloft på undersiden med stuk
lister og -roset.
Et solur af kalksten, på våbenhusets gavl, bærer årstallet 1796 samt med
reliefskriveskrift: »55 Gr. Pol-hoyde«.
En vindfløj med årstallet 1958 findes på tårnet. En ældre †fløj blev 1668
opsat samme sted9.
†Kalkmalerier. I korhvælvingens sydvesthjørne ses lidt af en kalkmalet de
koration, der svarer til den, som lindes på korhvælvet i Hagenbjærg kirke (p.
2571). —1877 fandtes der på væggen bag alteret et malet draperi18. Om sørge
dekorationen i gravkapellet fra 1697, se p. 2607.
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INVENTAR
Med de nygotiske stolestader (1900), den nygotiske kunststenfont (1889) og det spids
vinklede orgel (1937) er det den nyere tid, der behersker kirkeinventaret. Gotikken er
repræsenteret
af
den
gotiske
fløjaltertavle,
som
1957
genopstilledes
efter
en
omtumlet
tilværelse, rekonstrueret og forsynet med en alt for høj predella og med en ikke helt hel
dig gendigtning af de middelalderlige farver. Korbuekrucifikset er en kopi (på sengotisk
kors) af den unggotiske original i museet på Sønderborg slot. Fra den tidlige barok er
den Jørgen Ringnis tilskrevne prædikestol, fra senbarokken lysekronen og en for tiden
typisk træ-døbefont med »lidelsesengel« (nu hensat i sakristiet), begge skænket af kirkens
velgører, forpagter Enwaldt på Melsgård, hvis fornemste gave, en fin, unggotisk alter
kalk gik til grunde 1913 ved præstegårdens brand. En morsom håndklædeholder fra 1825
har undgået de skiftende tiders hang til udrydning.

Alterbordet består af glatte fyrrebrædder, hvorpå der o. 1960 er malet en
grøn tornekrone ophængt på et gyldent kors. Før den tid dækkedes bordet af
et alterklæde.
†Alter klæder. Kort før sin død skænkede forpagter Enwaldt (jfr. kapellet p.
2592) en rød fløjls »alterdug«19. 1780 købtes fint, sort fløjl og »brede massiv
Tresser« med videre tilbehør til en ny messehagel (p. 2598) og et nyt alter
klæde3. 1783 fik guldsmed [Peter v.] Ham20 (Bøje p. 404) 40 sk. for »Sølvorna
ter« på alterklædet3. Af inventarierne 18137 m.fl. samt af C. Knudsens be
skrivelse o. 185021 fremgår, at forsiden bar et sølvkrucifiks (nu alterkrucifiks)
med INRI samt, med sølvtal, »A°. 1780«. 1853 afløstes det sorte klæde af et
rødt med ægte guldtresser og -frynser samt årstallet 1853 i sølvforgyldte tal22.
Altertavlen (fig. 7—8) er nu efter en omtumlet skæbne23 og efter en tid at
have været afløst af det nedenfor omtalte maleri, genopstillet på alteret i nyt
skab (med for største delen nyskåret baldakin og to nyskårne apostle) på ny,
for høj predella40; samtidig har man ved en meget farvekraftig nystaffering
søgt at give et indtryk af tavlens oprindelige farveholdning. På tavlens bag
side er malet en skematisk fremstilling af den, med grå signatur for oprindelige,
gul for nye dele (jfr. i øvrigt nedenfor).
Tavlen indgår i en stor gruppe værkstedsarbejder, fra første halvdel af
1400’rne, hvoraf ikke mindre end tre findes på Als (Hørup p. 2364, Tandslet
p. 2431); den altertavle, Oksbøl imidlertid kommer nærmest, er den splittede
i Bevtoft (Haderslev amt p. 894); det gælder ikke blot hovedgruppen, som
viser, at de to tavler har haft samme opbygning, men også et par apostelfigurer (»Bartholomæus« og »Matthæus«, nu Matthias, jfr. ndf.). I modsætning til
hovedparten af gruppens altertavler, der er mer eller mindre splittede, er vi i
det heldige tilfælde, at vi nøje ved, hvorledes Oksbøl-tavlen har set ud, idet
C. Knudsen21 i sin kirkebeskrivelse ikke blot giver en levende skildring af den
»ældgamle og dertil yderst smagløse« tavle, men også har tegnet en løs skitse.
Det fremgår heraf, at der er tale om en langstrakt, lav fløjaltertavle, der (som

551

OKSBØL KIRKE

2595

E. M. 1961

Fig. 6. Oksbøl. Indre, set mod øst.

i rekonstruktionen) i midtskabet havde hovedgruppen, Kristus som verdensdommer flankeret af Maria og Johannes Døberen, med to apostle til hver side;
i fløjene stod 4 + 4 apostle, i smalfelterne (nu i Flensborg bymuseum, nr.
4216)40 under de tre skabe var der en yngre, malet indskrift (1. Cor. 11,28—29)
og under midtskabet en lav predella med skråt afskårne (vel hulede?) »vin
ger«, der ikke strakte sig ud over midtskabets bredde. Predellaens forside viste
et sekundært maleri af nadveren. På Knudsens tid synes apostlene endnu at
have bevaret deres attributter. — De ti bevarede, 44—45 cm høje apostle havde
alle (nu overmalede) navnebetegnelser på deres konsoller, malet med en kur
sivskrift fra 1700’rne24 (jfr. fig. 7), til dels forkerte (således var Matthias med
øksen blevet til Jakob minor, mens Matthæus kaldtes Matthias)25.
Aposteltyperne er stort set de samme, der går igen i de andre af gruppens
tavler. Der er ikke lagt vægt på nogen større differentiering — Petrus og Si
mon er således dragtmæssigt spejlvendte efter samme forbillede (træsnit), og
flere af apostlenes ansigter er næsten ens, ligesom hår- og skægformer er lidet
varierede. Foldekastets lidt tunge fald kontrasterer mod Tandslets bløde og
endnu mere mod Hørups knækkede folder, og Oksbølfigurerne savner i deres
stive frontalitet ganske de tilløb til kropsvajning, som ses på de to andre alsi
ske tavler.
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Fig. 7 a—e. Oksbøl. Altertavlefigurer for restaureringen. a. Matthias, b. Simon (nu Paulus), c. Judas
Thaddæus, d. ubestemmelig, e. Matthæus (nu Simon) (p. 2594, jfr. note 25).

1629 skænkede Jens Barteisen i Oksbøl 10 mk. til altertavlens staffering, og
det noteres, at pengene anvendtes til dette formål26.
1847 ff.16 førtes forhandlinger med et københavnsk kunsthandlerfirma om
køb af et maleri til erstatning for den gamle tavle, der fjernedes o. 1852. R.
Haupt fandt den splittet over hele kirken og reddede resterne til Flensborg
(by)museum, hvor de bevaredes som et kirken tilhørende depositum5. Herfra
kom de efter Sønderjyllands genforening til museet på Sønderborg slot og
genopstilledes endelig 1957 i kirken. — På tavlens bagside er — i forbindelse
med den ovenfor nævnte skematiske tegning af altertavlen malet: Istandsat
1955—57 af Gunnar Hansen, Sigurd Forchhammer, Carl Bjerring. Taget i
Brug igen 6/10 1957, da Frode Beyer var Biskop etc. i alt 12 navne. Bag på
fløjene nymalede skriftsteder.
Den tidligere altertavle, der fungerede fra 1852—53 (jfr. ovenfor) til 1957 er
et maleri, bebudelsen, udført af Carl Balsgaard27 efter et maleri i den kgl.
malerisamling (dvs. på †Christiansborg)28 af [Agostino] Masucci29 (romersk
maler, d. 1785). Nu ophængt på skibets nordvæg.
Altersølv. Altersølvet gik til grunde ved præstegårdens brand 1913 — to
æsker med det gamle, værdifulde nadversølv, der kun til dels kunde genfrem
stilles af det fremdragne materiale6 —, og 1914 anskaffedes det nuværende sæt,
af hvilket alterkalken er i barokform, af sølv, mens disk og vinkande er tysk
fabriksvare af plet. Oblatæsken er fra før branden, af sølv, 4,5 cm høj, 8,9 i
tvm., trind, med hvælvet, karnisprofileret låg, hvorpå graveret skriveskrift:
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Fig. 8. Oksbøl. Altertavle, detalje, før restaureringen. Midtgruppen med Jakob major og Petrus til
venstre, og Simon til højre (p. 2594).

»Det Brød som vi bryde, er Christi Legemes Samfund« og, under bunden:
»Skiænket til Oxbølle Kirke i Aaret 1680 af Herr Christian Frost, Forvalter
paa Melsgaard; omdannet i Aaret 1853.« Ifølge Knudsen21 havde den tidligere
»Form af et gammeldags Kruus« og har formentlig tjent som vinkande. I in
ventariet 18137 nævnes et sølvkrus (1821 kaldet en kande)17 på 1 pund og 3 lod.
†Altersølv. Unggotisk, o. 1325, skænket 1695 af Peter Enwaldt, forpagter på
Melsgård (jfr. p. 2606). Ifølge Haupt svarede kalken til Wewelsfleth (Kreis
Steinburg, afb. hos Haupt II ved p. 442). Foden var cirkulær med fire op
højede cirkelfelter, hvori evangelisttegnene og derimellem plads til et krucifiks
»von verkrümmt frühgotischer Haltung« mellem to stjerner; i sviklerne var
der dyr: hjort, påfugl og ulv. På de trinde skaftled så man romaniserende
ranker, knoppen var »schräg gerillt«, bægeret fladt halvkugleformet. Knudsens
beskrivelse21 meddeler, at den ud- og indvendig forgyldte kalk på foden bar
indskriften: »Peter Enwaldt Undt Ewa Maria Enwaldtin haben diese Kirche
[fejl for Kelch u.] Tisch zu Gottes Ehren der Kirchen Ochsbül verehrt Anno
1695 Den 15 Martio.« 1824 reparerede og forgyldte guldsmed N. Winther [i
Nordborg, Bøje p. 303] kalken. 1828 anskaffedes to brunmalede, rumdelte
skrin, det største forsynet med to hvide, slebne flasker, det mindre med en
dito, til offentlig og privat kommunion17. 1844 købtes en sort porcelænskande
med guldkors og 1847 en æske af poleret træ til den17.
Berettelsessæt fra ny tid. 1663 købtes en †vinflaske og 1669 en †kalk og
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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†disk af tin9. 1821 vejede †sygekalk 22
lod17.
Alterstager, sengotiske (o. 1550 eller
senere?), omtrent som Egen (p. 2530);
men mens de tre bløde skaftringe her er
fordelt jævnt over skaftet, er den øvre
og nedre på Oksbøl rykket helt tæt til
lyse- og fodskål, der begge er ret flade.
43,5 cm høje. 1844 forsynedes de med
†oliebeholdere i form af hvidlakerede
bliklys17.
To gravstager i nygotiske former, tysk
fabriksvare af blik, står på loftet.
Alterkrucifiks, 1700’rne, af sølv på ibenholtskors, sikkert stammende fra †alter
klæde (jfr. p. 2594). Som alterkrucifiks
tidligst nævnt i Knudsens beskrivelse21
og i inventariet 185622.
Messehagel (fig. 9), måske fra 17803
E. M. 1960
(jfr. p. 2594), af sort fløjl, med guldFig. 9. Oksbøl. Messehagel (p. 2598).
galonerede kanter og kors; i sakristiet.
†Messedragt. Ifølge pastor Knudsen21 ejede kirken på hans tid en komplet
messedragt af sort fløjl med kors og kant af uægte guldtresser samt en hvid
messeskjorte; den opbevaredes i præstegården men brugtes aldrig, da brugen
af messedragt i mange år havde været afskaffet på Als.
Alterskranke 190 0 30, af fyr. Allerede 1780 havde kirken alterskranke med
knæleskammel3, som skulde fornyes 1824. 1825 vilde man have den afrundet
og betrukket med sort læder samt anbragt trin på hver side for den ofrende
menighed7. O. 1850 klagede pastor Knudsen over21, at altergulvet var i samme
højde som skamlen, der kun kunde rumme 15 personer, men ikke udvides på
grund af de lukkede stolestader [stader med døre] i korets nord- og sydside.
Døbefonte. 1) (Jfr. fig. 6) 18895, nygotisk, af kunstsandsten. I korbuens
nordside. 2) (Fig. 10), barok, af træ, formodentlig samtidig med dåbsfadet
og skænket af dettes giver, med flad, ottetunget fod på løvefødder, »korintisk«
søjle, der omklamres af englebarn (sikkert efter et stik af en engel, som hol
der »Kristi søjle«), kumme dannet af små, krumme træstykker, som er lagt i
tungede skifter, det ene kragende ud over det andet; tunget, hulkehlet mundingsprofil passende til et fladt låg. Gråblå-hvid marmorering med brunt på
profiler; søjle og engel hvidgrå med uægte guld, alt fra 1853. O. 1850 i kor
buen21, nu i sakristiet og ude af brug.
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Dåbsfad 1692, af messing, glat, 51 cm
i tvm. På randen graverede versaler: »Pe
ter Enwaldt A S Eva Maria Enwaldtin
anno 1692« (jfr. p. 2606). Dåbskande af
forgyldt kobber, skænket 1933 som minde
om den dette år afdøde præstesøn, Kjeld
Blichfeldt6.
Håndklædeholder 18257 (jfr. fig. 6), af
fyr, med udskåret krone. Egetræsmalet
med mørkebrune kanter.
Korbuekrucifikset består af et sengotisk
kors med en Kristusfigur fra 1955—56, en
kopi ved Martinus Sørensen, efter kirkens
unggotiske *krucifiks (fig. 11—12), som nu
er i museet på Sønderborg slot. Origina
len, der er skåret i sidste fjerdedel af
1200årene, står både ved forlæg og udfø
relse Varnæs (Åbenrå amt p. 1900), Riseby (Kreis Eckernförde) og Nordhackstedt
E. S. 1956
(Landkr. Flensburg) nær — af Fritz Fugl
Fig. 10. Oksbøl. Døbefont nr. 2 (p. 2598).
sang henført til Hürup-værkstedet31. Fi
guren, der er 105 cm høj, mangler begge arme, og såvel venstre fods tæer som en del
af tornekronen og håret ved skuldrene er ødelagt af råd og orm. Der findes rester
af tre stafferinger, en middelalderlig, på ret tyk kridtgrund (kun et brunligt
lag, som kan være et poliment, fandtes på lændeklædet), herover en anden, på
tyndere kridering, hudfarve med bloddråber, grøn tornekrone, brunt hår og
skæg, hvidt lændeklæde med guldkanter, og endelig den nuværende staffering,
der i høj grad var en »oppudsning« af staffering nr. 2.
Korset er fra sengotisk tid, et meget primitivt arbejde med stor glorieskive
bag figurens hoved, firkantede felter for korsarmsenderne (det øvre firkant
felt hviler direkte på glorieskiven) med naive evangelistsymboler. Langs
alle arme har der været korsblomster. Korsets stafferinger svarer til figu
rens. Den ældste, oprindelige staffering havde rester af blå smalte; i den mel
lemste var korset mørkegrønt med en ca. 8 mm gråhvid streg langs kanten.
Skråfase og endefelternes forkanter var røde (snarest indiskrødt), glorieskiven
med gule stråler, korsblomsterne uægte guld. I den nuværende staffering, som
er konserveret, er korset bleggrønt med smalle, gråhvide stråler på glorieskiven,
desuden på skråfase og forkanter cinnober og lysblåt. Sort farve i endefelterne.
R. Haupt fandt krucifikset (den unggotiske figur på det sengotiske kors) på
loftet og reddede begge dele sammen med altertavlens rester (jfr. p. 2596).
165*
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Fig. 11. Oksbøl. Detalje af fig. 12.

L. L. 1949

*Krucifiks (fig. 13), sengotisk, fra 1500årenes første fjerdedel, lille, 57 cm
højt, elegant og sikkert, som påvist af V. Thorlacius-Ussing32, udført i Claus
Bergs Odense-værksted. Rester af kridtgrund og sekundære farver. Konserve
ret 1959 af Mogens Larsen. Det er uvist, om krucifikset har tilhørt en korsfæstelsesgruppe i en †sidealtertavle, eller om det er identisk med det krucifiks,
der 1742 var anbragt »over Alteret«33. Da det imidlertid fandtes i Enwaldts
kapel33, og det såvel af den af Enwaldt skænkede unggotiske alterkalk som af
lysekronen fremgår, at den Melsgård forpagter har været en kunstforstandig
opkøber, kan krucifikset også (gennem ham) være kommet fra en anden kirke.
I museet på Sønderborg slot.
Prædikestol (fig. 15) i bruskbarok, fra o. 1625—30, som Nordborg-stolen (p.
2188), med hvilken den er nær beslægtet, sikkert et ungdomsarbejde af Jørgen
Ringnis, der o. 1630 slog sig ned på Lolland, hvor han udøvede en produktiv
virksomhed (jfr. DK. Maribo p. 1594). Stolen, der har opgang gennem triumf
murens sydparti, består af en firesidet »polygon« samt et fag vinkelret på ski
bets sydvæg. I storfelternes arkader er de fra mesterens — og til dels fra Flensborg-snideren Hinrich Ringerincks — arbejder kendte relieffer, til hvilke der for-
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mentlig har stået malede skriftstedshenvisninger i frisefelterne: 1) Isaks ofring,
2) kobberslangen, 3) Kristus på korset
mellem Maria og Johannes, 4) opstan
delsen og 5) himmelfarten. De varierede
hermer forestiller: 1) Kvinde med bog,
2) Håbet, 3) Kærligheden, 4) Retfærdig
heden, 5) Styrken, 6) Klogskaben, 7)
(fig. 14) Mådehold, 8) (fig. 14) mand
uden attribut og 9) »Fandens oldemor«,
en gammel kvinde med forvrænget an
sigt, vinger og gyselige hængebryster.
Stolen hviler på to i muren indstukne
egeplanker. Murstenstrappe, barok dør
med bukkehornsbeslag. Himlen er for
svundet bortset fra to portalagtige *top
stykker i Flensborg bymuseum (nr.4218
a—b). O. 185021 omtales den som »li
geledes« forsynet med billedhuggerar
bejde; den hang da så lavt, »at man
under Prædikenen er nærved at slaae
Panden imod den.« Sandsynligvis er det
da pastor C. Knudsen, der også fik fjer
net den gamle altertavle, som har kas
seret himmelen. 1847repareredes en Kristusfigur, og et løvehoved blev skåret
af nyt; begge dele forgyldtes16. Staff eringen af stolen stammer fra 1850’erne21:
hvidt, beige, gråt og dekomponeret
forgyldning.
Stoleværket er fra 1900, leveret af
snedkermester Andr. Petersen, Åben
rå30. †Stoleværk. 1766 hedder det, at sta
derne skal indrettes ligesom i Svenstrup,
med panel, og 1782 fik man tilladelse
til at forsyne dem med ryglæn ligesom i
Svenstrup34. Endnu o. 1850 strakte
stolene sig op på begge sider i koret21
(sml. alterskranke p. 2598), skønt man
allerede 1824 havde bestemt, at de

L. L. 1949

Fig. 12. Oksbøl. *Korbuekrucifiks-figur, i mu
seet på Sønderborg slot (p. 2599).
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skulde »indskrænkes« her7. Stolene i skibet omtales af pastor C. Knudsen21
som lukkede, ikke meget gamle og ret tækkelige. 1875 bekendtgjordes det5, at
de pladser for kvindfolk, som ingen ejere havde, og navnlig første del af den
nordre bænk i koret mellem præstekonens og kirkegangskonernes plads bliver
til almindelig brug for alle, som ikke har plads i stolestader. Endnu 1910 (og
sikkert længe efter) sad mænd og kvinder adskilt, børnene på [nord]pulpituret
og ved orglet. Kirkegangskonerne — alle gik »kirkegang« [efter barnefødsel]
undtagen ugifte — satte sig på bænken til højre for alteret6. Et stolestade
register fra 1630 er bevaret1.
Dørfløj (fig. 3) 1697 til Enwaldts kapel fra kirkegården, af tre egeplanker,
samlet med fjer og not og bundet med to vandrette revler på indersiden og to
gangjern på ydersiden. Oprindeligt låseblik og rigellås. På den hvidmalede dørs
udvendige side med jernbogstaver: »Anno 1697« omkring spejlmonogram P E
mellem palmegrene (sml. p. 2592).
†Pulpiturer. Kirken har haft et »sandsynligvis o. 1700 opsat« vestpulpitur
(der har afløst et ældre fra o. 1625)1, som fortsatte langs hele skibets nordvæg
og ragede ud foran korbuen6; oprindelig hvilede det på svære egestolper, som
1853 erstattedes af jernsøjler17; fra dette stammer måske et brudstykke af en
184 cm lang gesimsplanke med to ornamentfyldinger i Flensborg bymuseum
(nr. 4217). 1768 trængte kirken til et nyt pulpitur »eller loft« på grund af den
befolkningsforøgelse, der fulgte med udstykningen af Melsgård34. Pastor Knud
sen21 karakteriserede pulpituret som plumpt og smagløst bygget til forskellige
tider ud og ind. 1937 fik kirketjener Peter Christensen til opgave at nedtage
»det gamle Pulpitur« mod at få rådighed over »alle Materialier, der forefindes«5.
1855 skulde der laves knager på alle pulpiturstolene, ca. 130, til at hænge ho
vedtøjet på22.
Orgel 1937, udført af Zachariassen, Åbenrå, for klingpungpengene, 6000 kr.
samt det gamle orgel6. Det nye orgel, med otte stemmer, opstilledes på gulvet
i tårnrummet. Det tidligere †orgel havde fire stemmer og oktavkobbel35 og var
ifølge en seddel6, der fandtes i dets bund, bygget 1853 af Marcussen og søn17,
»Königlicher dänische Hoforgelbauer in Apenrade« for »250 schl. Cour, oder
200 species.«
Klingpung, vel den, der anskaffedes 184317, men muligvis med ældre sølv
klokke. Sort, fløjlsbetrukket skindpose kantet med sølvpossementer og tarve
ligt, sort skaft. 1870 besluttede man, at klingpungen indtil videre ikke skulde
ombæres5, en bestemmelse, der senere er ophævet (jfr. orgel), og pungen er i
brug den dag i dag.
Salmenummertavlerne er nye. På loftet ligger fem korte og fem lange tavler
til skydenumre, med udsavet top- og hængestykke. De fire blev sammen med
et poleret skrin til nummerpladerne leveret 1817 af snedker Andr. Rasmussen7.
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Præsterækketavle, ny, af eg. På ko
rets nordvæg.
Maleri, se tidligere altertavle p. 2596.
Lysekrone 1642, skænket 1697, barok,
med kraftigt profileret midtstang og
meget stor, midtdelt hængekugle, som
ender i en lille drueklase; som topfigur
tjener en flakt ørn. Otte lysearme, hver
bærende en stor, gennembrudt pryd
blomst, otte volut-pyntearme på skaf
tets øvre skive. På hængekuglens øvre
halvdel er graveret et alliancevåben for
Vind — (Lillie)Skinkel, initialerne I W,
H S og 1642, henvisende til kronens
første ejere: Iver Vind (d. 1658 som
lensmand på Dalum kloster) og hustru
Helvig Nielsdatter Skinkel (d. 1677).
På kuglens nedre halvdel graverede
versaler: »Herren Peter Enwaldt vndt
dessen Fravw Eva Maria Enwaldtin
haben dieser (!) Krohn zv Gottes Ehre
dieser Kirchen Oxbøl verehret im Iahr
1697 im May.« Levende lys. I skibet.
Kirkeskib, skoleskibet »Danmark«.
Ligbåre, o. 1800, stor, af fyr, stigefor
met, med kølbueudsavede skråbånd til
benene; sortmalet. På loftet.
Sejerværk, helt af jern, dog et enkelt
tandhjul fornyet i messing; rektangulær
jernramme, 76,5 × 33 cm, 61 cm høj, med
opragende
spidser
hvorpå
rødmalede
trækugler. Anbragt i lille fyrretræshus
mod klokkestokværkets østvæg. På dø
ren 1700tals lås. Slaghammer til klokke
nr. 1. Skiven, der fornyedes 1825 i for
bindelse med en reparation7 — og som
1880 ønskedes flyttet hen til tårnets
sydside5 — er nu anbragt på tårnets
nordside. Ude af brug.
Klokker. 1) 1566, støbt af Michel
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Fig. 13. Oksbøl. *Korbuekrucifiks-figur, imuseet
på Sønderborg slot (p. 2600).
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Dibler. Reliefversaler om halsen
mellem dobbeltlinier: »Im 1566
iar goet mi Michel Dibler, dat is
war. De Segen des Heren maket
rick ane (»uden«) moie.« På krop
pen et 13,5 cm højt relief af Maria
(kirkens værnehelgen); på han
kene skæggemasker. Tvm. 100 cm.
Ude af brug som slagklokke. Ny
ophængning.
2) 1639, støbt af Peter Melchiorsen, Husum. Reliefversaler om
halsen mellem værkstedets van
lige, smukke bladborter: »Anno
1639 H. Petrvs Nicolai Svnderborch, Petrvs Melchiors tho Hvsem
(!) me fecit.« På legemet et 17,5
cm højt relief af apostel-evange
E. S. 1956
Fig. 14. Oksbøl. Detaljer fra prædikestolen, herme nr.
listen Johannes med kalk, un
6, 7 og 8 (p. 2601).
der reliefversaler: »S. Iohanes«.
Tvm. 82 cm. Afleveret 1917 til krigsbrug, blev liggende i Altona og retur
neredes 1919.
†Klokker. 1—2) O. 1625 oplyses det, at klokkestøberen Hans Jepsen (jfr.
Lysabild p. 2418) endnu manglede at få udbetalt 104 mk. ½ sk. for omstøb
ning af klokkerne36.
3) I en notits med pastor Mart. Nissens hånd1 ((1667) 1676—82) nævnes den
1674 nedtagne tagrytter, »udi hvilcket [spir] hengde 1 liden Klocke, S. Mariæ
virgini consecreret (»viet S. M.«), oc deraf kaldet Marie Klocke, meget brugt i
Pavedommet S. Mariæ til Ære.«
Klokkestol 1840, af eg, til to klokker, med dobbelte skråstivere til hver side,
udført af C. Jensen, Nordborg7.

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 17), henimod 1800, over Christopher Frid. Riisbrich, f. i Norburg 3. juni 1717, d. som sognepræst f. Oxbølle menighed 10. okt. 1787 i hans
alders 70., embedes 40. år, samt to hustruer, »Helena Susanna von Eynen fra
Heiligen Haven 1762 død d. 25. Sept. i hendes 46de Aar og Dorthea Margare
tha Brandt fra Norburg død d. <16. Marti 1810> i hendes Alders <66.> Aar.
Aab. 3,5.« Kalksten, ca. 213 × 152 cm, med lavt relief af sarkofag (set fra en-
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Fig. 15. Oksbøl. Prædikestol (p. 2600).
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den) på tværriflet baggrund, kronet af evighedslampe og med stor »kisteplade«
ophængt i sløjfe. Gråmalet, men har tidligere været sort som endnu pladen,
der har fordybet, gylden versalskrift. På oprindelig plads21 ved korets sydvæg.
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Gravsten. 1) (Fig. 16) romansk, af
granit, 130 × 50 cm, med stort, latinsk
reliefkors, hvis tre korsarme ender i
halvcirkulære skiver, mens nedre kors
arm står på stor, rund »Golgathahøj«.
1907 blev stenen, der i pastor Holms tid
(1869—88) var brækket ud af kirkemu
ren5, ifølge J. Raben våbenhusets vest
mur — man troede, der var en begravelse
med kostbarheder bagved—opstillet ved
våbenhusets
østmur.
Herfra
fjernedes
den efter afslutningen af første verdens
krig og står nu — også som et vidnes
byrd om menighedsrådets økonomiske
sans — som genforeningsminde37 i et
anlæg vest for kirken.
(† )2) O. 1730. Joh. Chr. Riisbrich, f.
1682, d. 1730, og hustru. Rød kalksten,
El. M. 1960
brudstykke, nu anvendt som sålbænk i
Fig. 16. Oksbøl. Romansk gravsten (p. 2606).
våbenhusets østvindue. Tysk indskrift
med skriveskrift og store skønskriftsbogstaver, kun præstens årstal skimtes;
men stenen kan identificeres efter C. Knudsens optegnelser21, ifølge hvilke den
store sten lå tæt inden for kirkedøren.
(†)Begravelse. Ifølge pastor Mart. Nissens optegnelser1 skulde alle hans for
gængere efter reformationen (undtagen David Monrad, der forflyttedes til Ket
ting) ligge i kirken »i Begravelsen norden for Alteret«.
Peter Enwaldt og hustru Eva Marias gravkapel. Om bygningen, se p. 2592,
dørfløj p. 2602. Til det 1697 opførte kapel knyttede afdøde, der var forpagter
på den umiddelbart nord for kirken liggende Melsgaard — en tid også på Gam
melgård, jfr. Ketting p. 2467 — og som i øvrigt havde begavet kirken rigt
(†alterklæde, meget kostbar talterkalk, dåbsfad og lysekrone), et legat på 300
rdl. Renten af de 200 skulde anvendes til at holde kapellet »i god Stand, og
det overskydende hører til Kirken«38. — I kapellet står to egekister med tre
sidet låg og messingbeslag på låg og kanter, 3 + 3 + 1 + 1 bærehanke. Rester
af sort læderbetræk. Kisterne står på smedejernsbukke. Låget på Peter Enwaldts
kiste prydes desuden af et korslagt messingbånd med bladmotiver og en præget
figur af Kristus. I dette bånds korsskæring ligger en oval kisteplade med for
dybede versaler: »Herr Peter Enwaldt, Ambt-Schreiber, gebohren zu Kliploff
Anno 1627, gestorben auf Melsgard Ao 1697, alt 70 Iar«. 205 cm lang; nu
ingen inderkiste.
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Fruens kiste, 190 cm lang, har mistet
næsten alt læderbetræk. På låget lig
ger en 22 cm høj Kristusfigur af tin, og
i gennembrudt jernbeslag findes afdø
des monogram på kistens sider; endnu
o. 1850 læstes tillige hendes dødsår
»1707«21. 1840 omtales de velbevarede,
hvide silkeligklæder med sølv- og silke
kniplinger39.
På vestvæggen er der, med sort frak
tur, malet skriftsteder, og det samme har
været tilfældet på nordvæggen. 1847 fik
en maler betaling for at ommale fem
udviskede inskriptioner, sort på hvid
grund, i ligkapellet16. Ifølge Knudsen21
var indskrifterne på nordvæggen —
»sandsynligvis Salmevers« — da ulæse
lige og måtte overkalkes.
Mindesmærke 1922 over sognets faldne
i verdenskrigen 1914—18, indfældet i
våbenhusets vestvæg.

E. S. 1956

Fig. 17. Oksbøl. Epitaf over Chr.
brich, d. 1787, og to hustruer (p. 2604).

Frid.

Riis-

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Oksbøl præstearkiv: H ca. 1590—1670. Optegnelser af præsterne Olaus
Christiani, Mattz Mortensen, Peder Clausen og Martinus Nyssen (jfr. uddrag hos Raben
pr. 75 ff.). — Als nørre herreds provstearkiv: 1714—1880. Sager vedr. Oksbøl sogn. —
Sønderborg provstearkiv (efter 1879): (1818) 1879—1920. Sager ang. de enkelte sogne.
Nybøl, Oksbøl, Sottrup. — Biskoppen over Als og Ærø: Aflev. fra Kiel Abt. 18, nr. 212.
1729—41. Oksbøl kirkeregnskabsbog. — Sager ang. de enkelte sogne. 1734—1864. Not
mark, Oksbøl etc. — Als nørre herreds kirkeinspektorat: 1802, 1811—40. Kirkeregnskaber
med bilag, Oksbøl sogn. — Overdirektionens arkiv (Als): 1796—1864. Kirkelige sager ang.
Nordborg, Oksbøl og Svenstrup sogne. — Sønderborg landrådsarkiv: Akthæfte nr. 1454/20.
—
RA. Rtk. Revid. rgsk. Kirkeregnskaber: Nyborg provstis kirkeregnskaber 1662—74. —
Se i øvrigt arkivalier for Sønderborg provsti i almindelighed p. 2051. — Kgl. Bibl.:
Præsteindberetning til Thurah 1755. — Ny kgl. Saml. 2683, 4:o. Bd. XXVIII. Tilføjelser
efter I I I . Pastor Chr. Knudsen: Saml. til øen Als’ historie og beskrivelse. — Ved embedet:
Embedsbog
ved
Oxbølle
Præstekald.
—
Protokoll
über
die
Sitzungen
des
Kirchenvor
standes und des Kirchencollegiums zu Oxbüll [1870 ff.]. – Gemeindechronik für das Kirch
spiel Oxbüll [1900 ff.]. — Kirchenrechnungen Oxbüll, begonnen im Frühjahr 1901. —
Kirkeklokkecirkulære
1918
(NM).
—
Museumsindberetninger
af
S.
A.
Claudi-Hansen
1910, Poul Nørlund 1922 (altertavlefigurer, krucifiks), N. J. Termansen 1947 og 1950
(forslag
til
og
istandsættelse
af
korbuekrucifiks)
og
1955
(altertavlens
figurer)
samt
Mogens Larsen 1956 (Enwaldts kapel). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller
1959 og Erik Skov 1956 (inventar), suppleret ved Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1960.
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Opmålinger 1945 ved Kaare Klints tegnestue (NM).
J. Raben, i Fra Als og Sundeved I, 1926, p. 63 ff. — Haupt II, 415 f. — E. Alshauge,
i Den nordslesvigske Kirke II, 343 ff.
1
Oksbøl præstearkiv: H ca. 1590—1760. Optegnelser af præsterne .. etc.; jfr. Danske
Atlas VII, 439. 2 Om Christian IV.s kendelse vedr. patronatsretten 1624, der tidligere
fejlagtigt har været omtalt i forbindelse med Oksbøl kirke, men som må gælde Asbøl
kirke, Åbenrå amt, se denne kirke p. 1906 og note 6, p. 1917. Af RA. Fynske reg. 1660—
1670, fol. 144 nr. 64 fremgår, at kongen har udøvet kaldsretten. 3 Fyns stiftsøvrighed:
1708—95. Als kirkers rgsk. 4 Danske Sagn III, 1931, p. 115 og 116. 5 Protocoll über
die Sitzungen des Kirchenvorstandes etc. 6 Gemeindechronik. 7 Als nørre hrd.s kirke
inspektorat: 1802, 1811—40. Kirkergsk. med bilag. 8 Nævnt første gang i rgsk. 1738 f.
(note 3). 9 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. etc. 1662—74. 10 Biskoppen over Als og
Ærø: Aflev. fra Kiel Abt. 18, nr. 212. 1729—41 etc. 11 Abildgaards dagbog p. 144.
12
RA. Tyske kane. I. A. A. (—1670). 1573—1609. Akter vedr. forhandlinger m. enke
dronning Dorothea og Hans d. Y. om den gejstl. jurisdiktion på Als og Ærø. 13 Biskop
pen over Als og Ærø: Sager ang. de enkelte sogne. 1734—1864. Notmark, Oksbøl etc.
14
Fyns bispearkiv: 1718—38. Synsforretninger over kirker m.m. på Alsø. 15 SJyAarb.
16
1942,
p.
185.
Overdirektionens
arkiv
(Als):
1834—63.
Bygningssager.
Kirkeinventar.
17
Als nørre hrd.s kirkeinspektorat: 1820—85. Kirkergsk. og -bilag. 18 Als nørre hrd.s
provstearkiv: 1714—1880. Sager vedr. Oksbøl sogn. 19 SJyAarb. 1942, p. 173. 20 Jfr.
Fra Als og Sundeved, XXXI, 1952, p. 48. 21 Kgl. Bibl.: Pastor Chr. Knudsens saml.
22 Biskoppen over Als og Ærø: Aflev. fra Kiel Abt. 18, nr. 201—202 . 23 1 8 5 2 blev den
tilbudt Nationalmuseet, men J. J. A. Worsaae undersøgte den 1855 og meddeler: »Den
1ste August 1855 beskuet den ommeldte Altertavle, men fundet samme yderlig slet og
uden al Værdi« (skrivelse i NM). 24 Ses på fot. fra 1922 i NM. 25 Følgende figurer tør
ifølge bevarede attributter anses for sikkert identificerede (nævnet fra venstre i den til
fældige orden, hvori de nu er anbragt): nr. 2 (fig. 7a) Matthias (med økse), nr. 5 Jakob
major (fig. 8 med ibskal i hånden, som i Risum, Kreis Südtondern), nr. 7 (fig. 7b, 8)
Simon, der havde bevaret et stort håndtag til en sav, nu fejlagtigt rekonstrueret til et
sværd (og altså gjort til Paulus), nr. 9 (fig. 7c) Judas Thaddæus (med kølle), nr. 12 (fig.
7e) den skægløse Matthæus (der havde bevaret et sværdhæfte, nu fejlagtigt rekonstru
eret til en sav (Simons symbol); endelig tør man på grund af typen anse nr. 6 Petrus
(fig. 8 højre hånd med nøglen tilsat) for sikker. De resterende fire gamle, ukarakteri
stiske figurer (jfr. fig. 7d, nu opstillet som nr. 11) kan ikke nøjere bestemmes; det er
imidlertid sikkert, at Andreas er en af dem, og da Knudsen udtrykkelig bemærker, at
Paulus var mellem apostlene, kan det fastslås, at de to figurer, som nu er forsvundet,
har været Johannes (hvis type er rigtigt rekonstrueret) og Paulus (der sikkert i det væ
26
sentlige
har
lignet
Petrus).
Ærø
kirkeinspektions
arkiv:
1616—55.
Regnskabsbog
for
Asserballe m.v.; jfr. SJyAarb. 1942, p. 189. 27 Haupt, Trap og andre kilder opgiver
28
fejlagtigt
fru
Jerichau
som
kopisten.
Overdirektionens
arkiv
(Als):
1796—1864.
Kirkelige sager ang. Nordborg, Oksbøl og Svenstrup sogne. 29 Masuccis maleri, der er
dateret 1748, eksisterer endnu og er af Statens Museum for Kunst deponeret i S. Pauls
kirke i København. Kopien i Oksbøl har på grund af sin rundbuede form udeladt nogle
30
31
englehoveder
i
skyerne
foroven.
Ved
embedet:
Kirchenrechnungen.
Nordelbin
gen XI, 1935, p. 112, hvor forfatteren tilskriver figuren den mand, der har skåret Riseby
sidefigurer, jfr. XXV, 1957, p. 16. Poul Nørlund, i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 71.
32
Kunstmuseets Aarsskrift XIII-XV, 1926—28, p. 112f. (ca. 1515—18), jfr. Danmarks Bil
ledhuggerkunst, 1950, p. 116. 33 Den nordslesvigske Kirke p. 344. 34 Egen præstearkiv:
Ca 4. Egen. Regnskabs- og optegnelsesbog (17 50) 18 86—98 . 35 Orglets disposition om
talt
under
året
1863
(Sønderborg
amtsarkiv:
Sager
til
Sønderborg-Nordborg
amters
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36
journal
XVI
(kirkesager).
Fyns
bispearkiv:
1587—1691.
Lysabild
kirkeregnskabs
bog. 37 »Ødelæggelsen«, skriver J. Raben p. 69, »af dette Minde fra Middelalderen skete
i den saakaldte »herreløse« Tid, før Pastor Blichfeldt [1920] kom til Oksbøl«. 38 Fun
datsen dat. Melsgård 8. jan. 1701; de 100 rdl. tillagt præsten »Mand efter Mand, fordi de
over Fundatzen skal være Executores«. Hans de Hofman: Samlinger af Publique og Pri
vate Stiftelser, Fundationer og Gavebreve ..., VI, 1760, p. 217. 39 Archiv für Staats
und
Kirchengeschichte
der
Herzogthümer
Schleswig,
Holstein,
Lauenburg...
red.
von.
A. L. I. Michelsen, Altona 1840, IV, 309. 40 Her betegnet som predella.

TILFØJELSER OG RETTELSER
Sønderjyllands politiske og administrative forhold. Pag.
ten, linie 4 f. o. Slesvig og Århus stift, læs: Slesvig og Ribe stift.

37,

billedunderskrif-

HADERSLEV AMT
Haderslev domkirke. Pag. 49, linie 6 f. o.: Ryen må i hvert fald gå tilbage
til midten af 1100’rne, — samt pag. 56, linie 5 f. o.: at den nye købstads ud
skillelse er sket senest midt i 1100’rne, læs: at byens alder må sættes til mid
ten af 1200’rne; jfr. Sønderjyllands Historie, red. af Vilh. la Cour m. fl. I,
1930—31, p. 532, noter til p. 457 f.1.
Pag. 50, linie 13 f. n. (jfr. p. 00), læs: (jfr. p. 118).
Pag. 54, linie 3 f. o. som senere blev rådhus, læs: hvor senere rådhusets vin
kælder havde til huse. — Rådhuset lå derimod i Højgade; jfr. ZSchlHolst XL,
p. 401 samt skyld- og panteprotokollen 1698—1726, p. 26.
Pag. 56, linie 15 f. n. ejendommen Naffet nr. 7. Tilføj: 1957 blev de to sten
overført til domkirken på foranledning af Haderslev Byhistoriske Arkiv.
Pag. 58, billedunderskriften. Fig. 6, læs: Fig. 5.
Pag. 137, linie 1 f. n. Claus Knudsen Meyland, læs: Claus Knudsen (jfr.
SJyM. 1946, p. 49 ff.).
Pag. 139, linie 4 f. o. 1682 renoveredes den af Renjamin Richter, læs: Renjamin Mahler.
Pag. 148, linie 19 f. n. midtskibet, læs: midtskibets sydside. — Linie 18 f.n.
årstallene 1947—48, læs: årstallet 1947; de tilsvarende gavle i nord bærer
Frederik IX.s og dronning Ingrids monogrammer samt årstallet 1948.
Pag. 150, linie 7 f. o. (»det skal ske«). Tilføj: I Haderslev museum. — Linie
4 f. n. Marcussen og Saatrup, læs: Marcussen, Sottrup.
Pag. 158, linie 4 f. o. 3) Bockenem, læs: Weule, Bockenem. — Linie 6 f. o.
i kirken. Tilføj: 1923 skænket til Vojens (p. 612).
Pag. 160, linie 8 f. o. nordøstre, læs: sydøstre. — Linie 9 f. n. (Fig. 79 a),
læs: (Fig. 79).
Pag. 175, efter gravsten nr. 6, tilføj nyt afsnit: 7) (Afb. p. 2615). 1789. [Fin1 Såvel denne som mange af de følgende tilføjelser og rettelser til Haderslev bys kir
ker skyldes kommunefuldmægtig Olav Christensen, Haderslev.
166*
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bager] Johan Peter Boetius, [d. 27. juli 1814 og begravet på klosterkirkegår
den], og hustru, Botilla Boetius, [d. 11. juli 1792] samt »dessen Erben Ha
dersleben den 14. April Anno 1789«. Kalksten med tværriflet ramme. På ste
nens øvre halvdel svævende englebørn holdende palmegren og krone over et
bladkranset felt, hvori en kringle samt herudenom krydsende (?) palmegrene.
Stenens nedre halvdel bærer den fordybede indskrift, med kursiv og store
skønskriftsbogstaver; i hjørnerne englehoveder. Tidligere på kirkegården ved
domkirken, hvorfra den antagelig solgtes 1845; senere fundet i gården til ejen
dommen Nørregade 27, i hvis mur den nu er opsat. (Jfr. Th. O. Achelis, i
Heimat-Blätter aus Nordschleswig, Åbenrå 1943, p. 59).
Pag. 184, linie 15 f. o. Fronier, læs: Tronier. — Linie 6 f. n. 69) Jens Jacob
sen. Tilføj: Lunding, [død 1753]. — Linie 3 f. n. brødrene Lunding. Tilføj:
dvs. Nis Bertelsen Lunding og Bertel Jacobsen Lunding.
Pag. 207, linie 16 f. o. Kbh. 1949. — Tilføj: F. Juel Lauridsen: Haderslev
Domkirkes Bestaurering 1941—1951, i Haderslev-Samfundets Aarsskrift, Ha
derslev 1950, p. 34—41.
Haderslev Hospitalskirke. Pag. 218, linie 8 f. o. 194811. Tilføj: Det tidligere
†orgel var skænket 1833 af byens velgørerinde, Maria Margaretha Iversen, død
1840 (jfr. Olav Christensen, i SJyM. 31. årg., 1955, p. 101). — Linie 9 f. o. (Sdr.Tyrstrup); tilføj: mestermærke M M i oval for Haderslev-guldsmeden Mathias
Mogensen (Bøje 1573).
Pag. 219, linie 1 f. o. ukendt mand, læs: Michael Christian Hiort, f. 30. juni
1776, eskadronkirurg 1796, kirurgisk eksamen 1805, bataillonskirurg 1807, re
gimentskirurg 1808 i Århus til sin død, i Haderslev, 24. sept. 1842; har testa
menteret en sum til hospitalet her (jfr. Th. O. Achelis, i SJyM. 33. årg., 1957,
p. 1097 f.).
Gammel Haderslev. Pag. 220—233. I fortsættelse af korets istandsættelse
1952 gennemførtes indlægning af el-varme og en istandsættelse af skibet samt
tag, tagværk og inventar 1957—59 (ark. Bolf Graae). Gulve i midtgang og kor
blev lagt med gule, klinkbrændte mursten, i stolestader med egetræ. Tårn
hvælvingen med de 1912 hårdt restaurerede kalkmalerier (p. 224) overhvidtedes.
I triumfbuens nordside afdækkedes kalkmalerirester, en seksoddet stjerne og
IHS, fra 1500’rne(?), og nord for buen, på triumfmurens vestside svage rester
af en figur.
Prædikestol og himmel blev afrenset og voksbehandlet; den lille Kristusfigur
(sml. p. 228) er forsvundet. Der udførtes nye stolestader af eg, og pulpituret
maledes hvidt.
Pag. 230, linie 9 f. o. I 1830- eller 40’rne skænkedes et †orgel til kirken 23,
læs: Et †orgel skænkedes af legatstifteren Maria Margaretha Iversen, før hen
des død 1840 (jfr. Olav Christensen, i SJyM. 31. årg., 1955, p. 101).
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Pag. 231, linie 3 f. o. M. og N. Ohlsson, læs: M. og O. Ohlsson.
Kristuskirken. Pag. 233, linie 8 f. n.
Ringgade. Tilføj: 1920 omdøbt til Lau
rids Skausgade. — Linie 6 f. n. 19001.
Tilføj: Altersølv. Kalk 1843, stemplet
med Haderslevs bymærke broen, samt
mestermærkerne W N og Nissen for
J. W. Nissen (Bøje p. 230), med ind
skriften : »Til den giewe stænderdeputeret
August Heinrich Posselt fra erkiendtlige
medborgere. Den 18. september 1843«.
Skænket til kirken af arvingerne. Ved
denne
lejlighed
omdannedes
pokalens
låg til et oblatfad. Vinkande 1894, ud
ført af P. Hertz, skænket til borgmester
i Næstved, tidligere sagfører i Haders
lev, Carl Salicath. Jfr. Olav Christensen:
Haderslev frimenigheds altersølv, i Haderslev-Samfundets
Aarsskrift,
Haders
Kurt Knutzen fot.
Haderslev Domkirke. Gravsten 1789, over Jo
lev 1951, p. 31—40.
han Peter Boetius og hustru (p. 2613).
Haderslev † Franciskaner nonnekloster.
Pag. 235, linie 5 f. n. Jomfrustien, læs: Jomfrugangen. Den af T. O. Achelis
fremsatte navneforklaring er næppe rigtig; jfr. Sønderjyske Stednavne. II.
Haderslev amt, 1942, p. 7.
Haderslev †S. Jørgens kapel. Pag. 236, linie 4 f. o. (efter overskriften) Søn
dermark, hvor gården antagelig har ligget5. Tilføj: Kapellet har dog snarere
ligget nord for byen, idet S. Jørgens have omtales i det af Achelis aftrykte
tingsvidne fra 1574 som beliggende »nordenn wed e slatt«; jfr. Sønderjyske
Stednavne. II. Haderslev amt, 1942, p. 7.
Haderslevhus (Hansborg) †Slotskapel. Pag. 238, linie 8 f. n. orglet19. Tilføj:
og 1588 byggede og opsatte Hans Brebus derfor et nyt orgel, der 1640—41
(se linie 6 f. n.) erstattedes af et, der leveredes af Johan Lorentz (Niels Friis:
Orgelbygning i Danmark, 1949, p. 17 og 58 f.).
Christiansfeld. Pag 250, linie 6 f. n. Orglet blev istandsat 1961.
Aller. Pag. 258—75. Fjernvarme indlagt 1961. — Ifølge en indberetning om
forundersøgelse af inventaret ved N. J. Termansen 1961 (NM) er figurerne fra
den †gotiske altertavle (p. 266) af eg og hule i ryggen; bag på gruppen med
Marias himmelkroning er malet: »Renovatum 1927. J. Madsen pinx.« Forud
for denne staffering har figurerne været hvidmalede; ældre farvespor findes
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ikke. — Prædikestol (p. 268), ... fra 1651, læs: 1729 (jfr. p. 624). Ifølge nævnte
indberetn. ligger under to yngre farvelag en marmorering, rødbrun i storfel
terne, grøn på postamentfremspringene samt svag grå på søjleskafterne. I
himlens sidste frisefelt, nu uden indskrift, er fremdraget det forgyldte årstal
»1772«, der senere er ændret til »1787«. — Orgeljaçadens (p. 270) oprindelige
staffering er lysegrå med forgyldning på snitværk og profdlister.
Pag. 272. Tilføj efter 2. afsnit: Klokke leveret 1876 fra Bochumer Verein6;
jfr. desuden note 9.
Tyrstrup. Pag. 280, linie 3 f. n. Christensen, læs: Christiansen.
Pag. 283, linie 1 f. o. kælder, læs: kæder.
Pag. 284, linie 2 f. o. ontales, læs: omtales. — Linie 14 og 17 f. o. A. H.
Gamst, læs: H. C. Gamst.
Hjerndrup. Pag. 287—299. I forbindelse med indlægning af el-varme 1955
(arkitekt Ebbe Clemmensen) blev der i skibet lagt gulv af gule mursten; stole
staderne ændredes, og alt nymaledes ved H. Nielsen, Hjerndrup.
Fjelstrup. Pag. 300—314. Ved en regulering af nordre kirkegårdsdige som
meren 1959 blev der fremdraget to 70 cm lange søjleskafter, det ene rundt,
det andet ottekantet og ganske svarende til stykket i Haderslev museum (sml.
pag. 302, linie 10 f. n.), hvor der tillige findes nogle baser og/eller kapitæler
(afb. p. 2766), som antagelig hører til søjleskafterne. — Den under altertavlen
(p. 306) nævnte ombygning 1864 er udført af snedker Lars Hansen Larsen,
der på to nyindsatte fyrrebrædder har skrevet sit navn og 22 —12—1865. Ved
en indre istandsættelse 1958—1959 er tavlen påny ombygget (arkitekt Knud
J. Krogh); søjlernes forlængelse er fjernet og det oprindelige maleri, nadve
ren, genindsat. Altertavle og prædikestol er istandsat af maleren Ernst Trier,
der også har afsat farver på stoleværk, pulpitur etc. Fontelukkelsen (p. 308),
der lå på loftet, er samtidig opsat i sakristiet, konserveret af P. Kr. Andersen.
Ifølge indberetn. 1959 (NM) var den oprindelige staffering guld og sølv på pro
fillisterne, tralværket hvidt; malerierne forestiller Jesu dåb, Lukas og Johan
nes samt Matthæus i det defekte stykke. I frisen over tralværket fremdroges
en versificeret giverindskrift, med forgyldt fraktur på sort bund, hvoraf bl.a.
kan citeres: »At hand for far kan gaa giennem den smitsom Pest/ og ingen
skade faae som Monsieur Søren Klest«, »At hand som et Guds baren/ oc i sit
købmandskab ret blive lyk.«. På det ene af de to bevarede, udsavede topstyk
ker, med gulmalet akantusværk, fandtes de forgyldte initialer »S P K«.
Bjerning kirke. Pag. 316, linie 12 f. o. blev genåbnet efter branden 1939,
læs: blev 1939 genåbnet efter branden.
Pag. 328, linie 5 f. n. Rasmussen, læs: Asmussen (jfr. Haupt).
†Højrup. Pag. 347, linie 4 f. n. Tilføj: Ifølge »Jydske Tidende« 31. aug. 1962
er kirkens placering blevet angivet af den tidligere leder af Haderslev amts
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museum, C. Lund, som liggende på en mark, tilhørende gårdejer Peter Åre
strup, Højrup Overskov, på en bakke tæt ved landevejen fra Ødis-Bramdrup,
og hvortil der tidligere har ført veje fra alle verdenshjørner.
Frørup. Pag. 352—360. Ved en indre istandsættelse 1960 har maleren Aage
Sørensen fremkaldt den oprindelige snedkerstaffering (rødt og sort) på stole
gavlenes foldeværksfyldinger; rammeværk og topstykker er malet grå, sæderne
okker. Prædikestolen er renset og voksbehandlet, orgelfaçaden nystafferet.
Pag. 356, linie 6 f. o. 1930, læs: 1830. Pag. 361, billedtekst, S utningen, læs:
Slutningen.
Hoptrup kirke. Pag. 364, linie 14 f. n. (sml. Vilstrup tårn, p. ...); læs: (sml.
Vilstrup tårn, p. 380).
Pag. 367, linie 5 f. o. Topfeltet, læs: topfeltet.
Vilstrup. Pag. 384, linie 7 f. n. o. 1755—75, læs: fra slutningen af 1700’rne.
— Linie 1 f. n. Christian Pedersen Hovring etc., læs: Løgumkloster-guldsmeden Christopher Hiller (Bøje p. 289). Jfr. S. Schoubye, i SJyAarb. 1957, p. 298.
Starup kirke. Pag. 397—438. En hovedistandsættelse 1956—57 (ark. V.
Hardie-Fischer) omfattede for bygningens vedkommende de af et nyt varme
anlæg nødvendiggjorte arbejder (herunder lægning af murstensgulv) samt un
derstøbning af fundamenter og reparationer af lofter, tagværker og tagbeklæd
ning. I forbindelse med gravning af varmekanaler blev der fundet 140 mønter
fra tiden mellem 1200’rnes begyndelse og 1900’rnes begyndelse; fire Valdemar
II. mønter var af hidtil ukendt type, og blandt de øvrige danske og udenland
ske findes flere sjældne eksemplarer.
Pag. 406,
linie 11 f. o. kvælvingen, læs: hvælvingen.
Pag. 422,
linie 20 f. o. sikkert, læs: ikke.
Pag. 428,
linie 12 f. o. M lodret midtdelt af I. Tilføj: rimeligvis for Sønderborg-mesteren Jürgen
Matzen Jürgensen (Bøje 2733). Jfr. S.
Schoubye, i SJy
Aarb. 1957, p. 296. — Linie 1 f. n. hjelmtegn. Tilføj: Dåbsengelen er skænket
i anledning af sognepræsten Caspar v. Salderns hustru, Anna, f. Berens’, død
1742. Oplyst af sognepræst K. Jensen, Starup.
Pag. 428—432. Ved restaureringen 1956 f. istandsattes og nymaledes inven
taret af Ingolf Røjbæk (indberetn. 1959 og 1960). Dåbsengelen har fire farve
lag under den ny temperamaling med en del sølv: fra 1914 (?), en blå farve
fra o. 1830—40, et lag muligvis samtidigt med prædikestolens staffering 1786,
blå og rød kjortel, sølv og brunt på vingerne samt blåmarmorering på skålen,
med sølvindskrift; spor af forgyldning tyder på, at engelen oprindelig har
været helt forgyldt. Prædikestolen istandsattes snedkermæssigt og nystafferedes. 1786-stafferingen bestod hovedsagelig af en blåmarmorering med hvidt
på søjler og pilastre samt rødt (og lidt grønt) på profiler i forbindelse med
noget guld og sølv.
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Pag. 431, nyt afsnit efter linie 8 f. n. En *pengekiste, fra 1500’rne, findes nu
i Haderslev domkirke (p. 154). — Linie 5 f. n. orgel41. Tilføj: Det har 13 stem
mer, to manualer og to pedaler og er 1956 f. blevet istandsat og forsynet med
en blæsebælg af samme orgelbyggerfirma.
Grarup. Pag. 439, billedteksten, syd, læs: nord.
Halk. Pag. 449—474. Ved en indre istandsættelse 1953 (J. K. Jepsen) blev
gulvene i kor og skib belagt med gule mursten. Samtidig fjernedes forhøjnin
gen inden for alterskranken og de to øverste (senere tilsatte) skifter på det
murede alterbord. Altertavlen bibeholdtes i den hidtidige højde, men hvilende
på en sokkel anbragt på alterbordet. Processionskrucifikset er istandsat af
N. J. Termansen (indberetn. 1955). Stolestaderne fik nye gavle og orgelpulpi
turet nyt brystværn. Malerarbejdet udførtes af malermester Th. Adolphsen,
Hejsager.
Pag. 462, linie 12 f. n. gryden, han koges i, minder nærmest om en jyde
potte, læs: gryden, han koges i, er en malmgryde. — Linie 3 f. n. kappe over
langærmet kofte, korte benklæder, lange støvler og knæbeskyttere, læs: kappe
over fuld rustning.
Øsby. Pag. 499, nyt afsnit efter linie 15 f. o.: Farvelagt tegning af Simon
Bertelsens epitaf, udført af »Rosendahl 1796« (på Erholm).
Vonsbæk. Pag. 508, linie 8 f. o. †kalkmalerier fra 1652 i Åstrup (p. 525) og
Magstrup, læs: †kalkmalerier i Åstrup (p. 525) og fra 1652 i Magstrup.
Åstrup. Pag. 535, linie 8 f. o. 1600tals blok foran, læs: 1600tals blok. Foran
Moltrup. Pag. 544 og 548, altertavlen og prædikestolen skal i nær fremtid
istandsættes ved maleren Mogens Larsen.
Pag. 544, linie 10 f. n. Altertavle fra 1610—20, læs: Altertavle (fig. 6) fra
1610—20.
Pag. 547, linie 8 f. o. Alterstager i barok, læs: Alterstager (fig. 8) i barok.
Jels. Pag. 565—572. Ved indlægning af el-varme 1954 gennemførtes en min
dre istandsættelse (ark. V. Hardie-Fischer). Tårnet istandsattes på mur og
tag 1961.
Sommersted. Pag. 573—80. Ved indlægning af el-varme 1958 gennemførtes
visse ændringer af inventaret (ark. Riis Olsen), og gulvet blev omlagt med
gamle teglfliser. Korgitret fjernedes, fonten flyttedes, og stoleværket ændredes
noget. Inventaret nymaledes.
Pag. 573, linie 8 f. n. »Helligvand«5, tilføj: 1921 endnu synlig, men udtørret.
Pag. 576, linie 18 f. n. Kalk, tilføj: (fig. 5). — Linie 10 f. n. Sygekalk (fig.
5) fra, læs: Sygekalk fra.
Pag 577, billedunderskriften: 5. Sygekalk, læs: Alterkalk.
Magstrup. Pag. 581—93. En hovedistandsættelse (herunder el-varme) gen
nemførtes 1956—58 (arkitekt V. Hardie-Fischer). Ved harpning af gulvfyld
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blev der fundet 12 danske og tyske mønter, hvoraf den ældste er en Valde
mar I. Slesvig. Ældre vinduesåbninger fremdroges og forsynedes med træ
karme (sml. p. 586), skibets loftsbjælker fornyedes og fik brædder på over
siden, og gulvene fik belægning af gule, klinkbrændte mursten. Skibets nord
dør med vandret indre plankedækning og nordvinduet samme sted står nu
som indvendige nicher. En gennemgang udhuggedes mellem skibets loft og
tårnets mellemstokværk. — En rund kalkgrube og to blygruber iagttoges i vå
benhusets henholdsvis sydøst- og sydvesthjørne; den ene blygrube samt en
tilsvarende i tårnet fjernedes.
Kalkmalerier. Der fandtes rester af den p. 586 beskrevne apostelfrise (Jo
hannes og Simon), hvorunder en bort med trosbekendelsen, og det blev fast
slået, at apostelfrisen er malet hen over norddørens tilmuring. Denne frise
(Simon) dækkes af en lidt yngre bemaling: tavler med indskrifter. Endelig
blev der på korets hvælv fremdraget spor af en enkel dekoration med sparre
mønster og krabbeblade på og langs ribberne. Kun et indvielseskors på ski
bets nordvæg forblev afdækket.
Inventar. Alterbordet er fornyet; da det ældre fjernedes, fandtes rester af
et muret, middelalderligt. Alterskranken er forsynet med nyt knæfald. Alter
tavlen er restaureret af P. Kr. Andersen (indberetn. 1957). Manglende dele er
tilføjet, og en 1700-tals-staffering med overvejende blåt, rødt, grønt og hvidt
samt lys-grå marmorering på søjleskafterne fremdraget under to nyere lag. Af
den oprindelige staffering, på kridtgrund, konstateredes lidt grønt samt en del
forgyldning. Under storfeltets maleri fandtes sparsomme rester af et ældre. —
Prædikestolstrappen er fornyet. Pulpituret og orglet fra 1881 er fjernet og et
nyt orgel opstillet i tårnrummet; det er udført af firmaet Marcussen og søn,
Åbenrå, og har 8 stemmer. Stoleværket er fornyet, men med anvendelse
af de gamle sæder og rygge. Degnestolen er fjernet. Bortset fra altertavlen
er al farveafsætning og nymaling udført af malermester Heinrich Becker,
Hovslund.
Pag. 606, linie 1 f. o. Fjeldstrup, læs Fjelstrup.
Vojens, Pag. 612, nyt afsnit efter linie 11 f. n.: Kirkeskib 1935, »Ellen-Aalborg«.
Hammelev. Pag. 617, linie 2 f. o. 1891. Tilføj: Disse afløste syv spidsbuede
vinduer, som af snedkermester Severin Lorentz Suchland, Haderslev, blev ind
hugget 1838 som erstatning for snævre, højtsiddende vinduesåbninger med
gammelt, »solbrændt« glas. (»Lyna«. Ugeblad for Haderslev
og Omegn 1844,
nr. 66, 21. aug.). Meddelt af Olav Christensen, Haderslev.
Pag. 627, linie 3 f. n. 3), læs: 4).
Vedsted. Pag. 630, linie 5 f. o. pr. 258), læs: p. 258).
Ifølge enberetning
1528 havde kapitlet i Ribe »til evig tid« collation for fyrsten vedr. kirkerne
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Vedsted og Janderup (Ribe amt) mod til gengæld at have patronatsretten til
disse kirker (RA. Hansborg. D. 40. Sager vedr. stridigheder etc. IV. 1575—79.
Læg: Cap. XXIII, nr. 9).
Pag. 630—641. I årene 1957—60 gennemførtes en hovedistandsættelse i for
bindelse med indlægning af el-varme (arkitekterne Ejvind og Fred. M. R.
Draiby). Sakristiet fra 1873 ombyggedes helt, korgulvet blev sænket indtil to
trin over skibets og forsynet med belægning af munkesten, mens de øvrige
gulves lerfliser blev omlagt. De tre glasmosaikvinduer med bibelske motiver
restaureredes, og de øvrige fik blyindfattede ruder. Alterbord, alterskranke og
korskranke fjernedes; et muret alterbord og en alterskranke af eg opsattes.
1960 blev altertavlen snedkermæssigt istandsat og derefter nymalet med tem
pera af kunstmaler Ingolf Røjbæk, som dog bibeholdt polérforgyldningen fra
kort efter 1900.
Nustrup. Pag. 644, linie 11 f. o. Trøs, læs: Frøs.
Pag. 659, linie 1 f. n. og pag. 660, Ribeguldsmeden Jens Jensen Due (ikke
hos Røje), læs: Haderslev-guldsmeden Jens Jensen Due (Røje p. 226). Med
delt af museumsinspektør S. Schoubye, Tønder.
Pag. 664, linie 8 f. o. hyrdernes tilbedelse, læs: de hellige tre kongers til
bedelse.
Pag. 665, linie 9 f. n. fodpedal, læs: pedal.
Skrydstrup. Pag. 671, linie 8 f. n. kancelli. Tilføj: I et brev af 30. juni 1553
stadfæstede Hans Tausen, biskop i Ribe, udvælgelsen af en sognepræst til
»Skriistrup« og »Reftoft« kirke, »helst fordi de pleje af gammel tid at være
sammen under een sognepræst«. (RA. Registrant 73 til Topografisk samling.
Pergament. Jylland, herreder).
Øster-Lindet. Pag. 690—703. I 1957 ff. hovedrestaureredes kirken (arkt.
Rolf Graae og Sv. Aa. Aakjær) og inventaret (billedskærer Poul Borre og ma
ler Victor Steensgaard), mens fremdragne kalkmalerier dels overhvidtedes dels
venter på konservering.
Bygning. I forbindelse med restaureringen, fortrinsvis vedrørende kirkens
indre, blev korets romanske østvindue hugget fri og atter delvis tilmuret; i
vinduet, der har yderkarme af kvadre og stærkt hulede, støbte inderkarme,
sidder rester af en træ-karm, som vistnok består af een planke med udstem
met lysåbning. Korets nymodens nordvindue tilmuredes. Ved alterets nord
vesthjørne, 15—20 cm under nuværende gulvniveau, sås rester af et ældre
gulv af marksten i mørtel.
Kalkmalerier fra flere perioder afdækkedes. 1) Formentlig tidliggotisk og
udført på et ret tykt, godt optørret hvidtelag er en udmaling på triumfvæggen,
syd for korbuens stik og antagelig hørende til et (efter pladsen at dømme
værnehelgenens) sidealter (afb. p. 2623). Under en trekantgavl ses Kristus som
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verdensdommer med udstrakte arme, i mandorla, som støttes af (oprindelig
fire) svævende småengle. Nord for mandorlaen (partiet mod syd ødelagt) ses
tre rundbuede arkader, hvoraf den sydligste og største rummer en glorificeret,
kjortelklædt skikkelse (med hætte?), som vistnok holder en rund skive i hver
af de oprakte hænder. Den lille, svævende engel foroven har lysblå baggrund,
men ellers er de få bevarede farverester gule. — 2) Sengotisk, o. 1500. På
triumfvæggen, nord for korbuen, i stor højde, samt på korets øst-sydvæg i
samme højde fandtes geometriske, sorttegnede rosetter (afb. p. 2622) af va
rierende former. — 3) På korbuens nordre kragbånd en muligvis senmiddel
alderlig indskrift med sorte bogstaver: »S. Paulus Apostel«, formodentlig tekst
til et nu forsvundet billede. Overhvidtet. — 4) O. 1675 fik triumfvæggen en
stort anlagt dekoration: barokt bladværk med kvaster og spir mellem to store,
kuglekronede søjler nord og syd for korbuen; ud af løvværket nord for buen
vokser en trompetblæsende skikkelse. Overhvidtet.
Inventar. Hvad inventaret angår, blev krucifikset (jfr. p. 698) istandsat 1954;
den nuværende staffering har karakter af en nymaling med andre farvevalører end de oprindelige. —- 1957 hovedistandsattes altertavle, prædikestol og
vestpulpitur, og et gotisk skab fremdroges fra skibets tilmurede norddør.
Alterbordet rensedes, og det øvre munkestensskifte fjernedes. I bagsiden kon
stateredes en med brokker tilmuret, gennemgående niche, ca. 40x30 cm stor,
nu lukket med tilhuggede granitsten. Ny bordplade. På grundlag af altertavlens
istandsættelse kan følgende konstateres: O. 1679 skiltes og samledes tavlen,
og ved samme tid er sikkert alle de barokke tilføjelser kommet til. Midtskabets
relief fjernedes og erstattedes af et maleri, og malerier udførtes også i fløjenes
nederste felter, mens de herværende apostelfigurer klumpedes sammen i de
øvre felter i to rækker, således at den nederstes hoveder af pladshensyn stak
op imellem den øvre apostelrække. Måske har hele tavlen atter gennemgået
en restaurering 1729 (sml. p. 694), men 1855 har maler Jessen fået besked om
at fjerne apostelfigurerne og erstatte dem med de to nuværende malerier.
Endnu 1910 noterer S. A. Claudi-Hansen, at »12 Apostelfigurer af tarveligt
gotisk Arbejde er henslængt«. Desuden har Jessen til dels nymalet tavlen.
1958 fjernedes det meste af denne staffering og de oprindelige, religiøse ind
skrifter med spinkel fraktur fremkaldtes.
Prædikestolen adskiltes i alle sine dele, og de oprindelige farver fremkaldtes
og opmaledes. Den udførlige snedkerberetning gør opmærksom på, at stolen
ikke var lavet af en fagmand, men en dygtig amatør, der både havde brugt
dyvler og søm til stolens samling, begge dele betydelig større og talrigere end
vanligt. Således var hjørnesøjlerne dyvlet på med ikke mindre end otte styk
ker 13 mm tykke dyvler. Måske er det præsten selv, der har forsøgt sig som
snedker og billedskærer(?). Hovedfarverne er nu »mønjeagtig rød, varmgrøn,
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hvid og sort. I storfelterne fandtes vel
bevarede malerier af de fire evangelister
på olivengrøn bund. I postamentfelterne mindre godt bevarede malerier af
evangelistsymbolerne.
På
underbalda
kinen er fremdraget nogle groteske kvin
defigurer i farver og med indskrift fra
1729.«
Det foroven i østsiden af den tilmurede præstedør fundne gotiske skab (73
cm højt, 48 bredt og 43 dybt, af 5 cm
tykke planker) manglede dør. I skabet
er der svage spor af malede stjerner. Ny
dør påhængt.
John Petersen 1957
ø.-Lindet. Kalkmaleri (p. 2621).
Det gamle pulpiturpanel, på hvis ge
simsplade er skåret årstallet 1678, op
sattes på sin oprindelige plads foran orglet. Ved restaureringen viste det sig,
at apostlene ikke, som antaget, var sekundære, men maleren har under arbej
det foretaget ændringer ved Jacobus og Johannes. Snedkermæssigt var panelet
»med sine falske Fyldinger et særpræget Arbejde, idet det er samlet af lodret
staaende Brædder i hele Plader og med løse Fjedre — af blødt træ som alter
tavlen — indnotet i Kanterne.«1
Rødding frimenighedskirke. Pag. 704, linie 4 f. n. Tilføj: En dåbskande, sva
rende til Gram, er 1962 skænket af Rødding kirke (jfr. p. 711).
Rødding kirke. Pag. 704—717. Foran kirkens syddør har der ligget et lille
våbenhus, som blev nedrevet 1893, da våbenhuset i vest opførtes; våbenhusets
eksistens er dels fastslået af en blyantstegning i kroen ved kirken, dels ved
udtalelser af ældre mennesker (meddelt af provst P. Filtenborg, Fole, og arki
tekt Rolf Graae, København).
I nogle arkivalier, som er gennemgået efter trykning af Haderslev amts
kirker, nævnes under 1703, et nyt og et gammelt klokkehus, sml. pag. 706.
(LA. Viborg. Ribe bispearkiv: Domkapitlets breve og dokumenter 1550—1709).
En hovedistandsættelse af kirken er gennemført 1960—62 ved arkitekterne
Rolf Graae og Sv. Aa. Aakjær.
En notplanke af ukendt alder, formentlig fra en bulvæg, fremdroges under
prædikestolen (se denne); indsendt til Nationalmuseet. Våbenhuset fra 1893,
ved kirkens vestgavl, er afløst af en tilbygning med plads til 45 personer, og
et nyt våbenhus er opført foran skibets syddør, som genåbnedes; denne dør,
1 Indberetninger 1958 ved Poul Borre (særdeles fyldig redegørelse for det snedker
mæssige arbejde og dets forudsætninger) og Victor Steensgaard (NM).
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John Petersen 1957

Ø.-Lindet. Kalkmaleri på triumfmuren, syd for korbuen (p. 2620).

som har bevaret sin kvadersatte østkarm urørt, hvorimod den vestre var om
muret i munkesten, er blevet noget udvidet mod vest; der fandtes stumper
af den vandrette indre overdækning med egeplanker, som er bevaret på plads,
men understøttet. Tagrytteren over skibets vestende er fornyet i sin tidligere
form. Ved afbankning af cementpudsen udvendig viste det sig, at den østre
del af skibets sydmur var skalmuret med tegl 1761 (årstal på jernanker), og
at der her fandtes genanvendte, svagt buede granitkvadre, som antagelig stam
mer fra korbuens ommuring, der således kan tidsfæstes. Loftsmalerier. Gipslof
tet i koret blev fjernet og de stærkt forrådnede brædder på bjælkernes under
side viste en lys blå bemaling med guldstjerner; brædderne kunde ikke beva
res, men bemalingen er gentaget på de nye brædder. Skibets loft, der står med
synlige bjælker, har tidligere været underforskallet, og et par bræddestumper
med skablonudsmykning fra dette loft er fundet (opbevares i kirken). Enden
af en egebjælke, formentlig fra skibets loft (sml. istandsættelsen 1690) og gen
anvendt som støtte for prædikestolen, har på den ene side rester af en rød
rankedekoration med sorte konturer, der antagelig er omtrent samtidig med
Burkals loftsmalerier fra o. 1625 (p. 1630). Skibets østligste nordvindue er
blændet, og alle kirkens øvrige vinduer har ved indmuring af false fået formind
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sket lysning med blyindfattede ruder; omkring de fleste vinduer fandtes spor
efter ældre og bredere vinduer. Korets gulv er blevet fornyet med store, gule
teglfliser fra Gram kirke. Udvendige kalkmalerier, en rødbrun 40 cm lang og
14 cm høj bølgeranke iagttoges på skibets sydmur over våbenhuset.
Inventar. Under hovedistandsættelsen er der ved Aage Sørensen foretaget
en snedkermæssig istandsættelse af den ældre del af inventaret, ældre farvelag
er afdækket og nystafferinger foretaget. Den nuværende altertavles ramme (p.
708) er nystafferet. Et muret sidealterbord, hvis sider er 75x75 cm, har tjent
som støtte for prædikestolen; nu blotlagt. Vedrørende den sengotiske skabstavle (p. 708): Maria- og apostelfiguren er 1962 udleveret fra Flensborg bymu
seum og vil efter endt konservering (Aage Sørensen) blive genopstillet i kirken,
Maria på nordre side af triumfbuen. En gammel knæleskammel af eg er ned
taget fra loftet og istandsat. Dåbskanden fra 1941 anvendes nu af præsten som
vandkande. Af de to tinkander, der tidligere var anbragt på kirkeloftet, bru
ges Hans Høy-kanden nu som dåbskande, mens den anden er overdraget fri
menighedskirken (jfr. p. 704). — Gipsstatuen efter Thorvaldsens Kristus (p.
711) er fjernet ligesom støbejernskrucifikset.
Prædikestolens fjernede panelunderklædning dækkede en understøtning be
stående af en muret blok (se sidealterbord) og nogle vandret opstablede bjæl
ker (sml. foran). På opgangens midterste baluster fandtes indskåret: J B S
og på lydhimlens hjørner, med små tal, årstallet 1724. Som hængestykke er
nyskåret en hjertefrise svarende til himlens. Stol og himmel er nystafferet
med overvejende blåt med sort, gult og guld, dog er bevaret en 1700-tals
staffering (hvorunder muligvis har ligget en bemaling med sort), lys rødmar
morering i storfelternes fyldinger, en rød ornamentik på himlens topstykker
samt blåmarmorering på opgangens balustre. Oven på himlens gesims fandtes
en sortmalet signatur: sammenskrevet A P samt R og årstallet 1724. Ved af
dækningen konstateredes spor efter en forgyldt skrift på sort bund i frise og
postament, den første en fortsættelse af teksten på himlens frise (Samuels 2.
bog 7,29), men da postamentets tekst ikke kunde tydes, er der begge steder
anbragt ny tekst.
Pulpituret står nu med en empirestaffering (fremkaldt under to lag fra 1924
og 1885 og svarende til et lag, der har ligget oven på det nu afdækkede på
prædikestolen), overvejende hvidt med lysblåt i fyldingerne, der har en hvid,
blåskygget, blomsteragtig dekoration samt gule kapitældekorationer. Bærestol
perne, der har haft de samme farvelag som pulpiturpanelet, mangler den lys
røde marmorering, som ligger under den nu afdækkede staffering; de er derfor
næppe oprindelige. — En pengebøsse, af støbejern, tidligere på loftet, er efter
farveistandsættelse anbragt i skibet ved våbenhusdøren. De nyere salmenummertavler er anbragt på loftet, hvorfra man har hentet nogle ældre tavler be
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regnet dels til skydenumre dels til kridttal. Præsterækketavlen er flyttet til
vestre tilbygning.
Vedr. gravminder. Gravsten nr. 1 er flyttet fra koret til våbenhuset, hvor
to andre er opsat; den ene, over sognepræst Jørgen Michaelsen og hustru
(d. 1924), er taget fra kirkegården, og den anden fra malermester Søndergaards
have; den er af kalksten, 47x43 cm stor og med versalindskrift over Anna
Ovisdatter, som var salig Ove Rasmussens, degn til Humo (dvs. Homaa) og
Veilby sogne udi Jylland.
Skrave. Vedr. p. 721—22, beskrivelsen af tårn og spir. I nogle arkivalier,
som er gennemgået efter trykningen af Haderslev amts kirker, oplyses det
under 1703, at der i slutningen af forrige århundrede (dvs. 1690, sml. p. 722)
er foretaget en ændring af tårnet, hvis mure er forkortet 6 alen, mens spirets
spær, der tidligere var 21 alen lange, er forkortet til 12 alen (LA. Viborg. Ribe
bispearkiv: Domkapitlets breve og dokumenter 1550—1709).
Pag. 723—726. En istandsættelse af det indre er i gang 1956. Tilføj: I for
bindelse med denne (arkitekt Sv. Aa. Aakjær) er indlagt elvarme og muret nyt
alterbord op ad østvæggen, af munkesten og dækket af en alterbordsplade af
egeplanker. Altertavlen fra 1846 (p. 723) er flyttet hen på skibets nordvæg, og
i stedet er korbuekrucifiksgruppen (p. 725), af eg, blevet anbragt på alterbordet
efter en istandsættelse ved P. Kr. Andersen (indberetn. 1956). Under et nyere
lag er den oprindelige staffering fremkaldt: Kristusfiguren har gråligrød hud
farve og mørkt hår, sparsomme bloddråber og sår i venstre side, grøn torne
krone med sølv, samt hvidt lændeklæde med guldkanter. Marias kjole er blå
med lidt guld, hovedklædet hvidt; Johannes’ kjortel grøn med brunrød kappe;
forgyldt hår. Anna selvtredie fra en †altertavle (p. 724) er restaureret 1957 af
N. J. Termansen (indberetn. 1957). Gruppen, der er af eg, har fået tilføjet
enkelte manglende dele som S. Annas to manglende fingre på højre hånd; svage
spor af oprindelig kridtgrund med smalte er konstateret. Døbefonten er flyttet
ind i skibets nordøsthjørne og stolestader og pulpitur nymalet. — Enkelte min
dre ændringer vedr. alteropstillingen er foretaget 1961 (arkitekt Rolf Graae).
Pag. 724, linie 16 f. o. (sikkert for Chr. E. Obbekjer, Bøje 2966), tilføj: eller
snarere broderen, R. M. J. Obbekjer, der forblev i Ribe (stemplet dog som Røje
2493).
Pag. 727, fig. 9. Klicheen vendt på hovedet.
Skodborg. Pag. 732, 2. afsnit. I fhv. kgl. bygningsinspektør K. Lehn Peter
sens arkiv findes en plan fra 1958, der viser tilstanden før restaureringen
1958—59. Af denne fremgår, 1) at sydportalen endnu sad på sin oprindelige
plads, 2) at korbuen var udvidet, og 3) at der muligvis i korets sydmur findes
en tilmuret præstedør.
Pag. 734, linie 4 f. o. E. Winstrups, læs: L. A. Winstrups.
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Pag. 736, linie 3 f. n. (p. 755), læs: (p. 751).
Hygum. Pag. 742, 1. afsnit. Breve af 7. april 1527 og 6. december 1575 viser,
at Hygum kirke på begge tidspunkter lå under Ribe stift. (RA. Hansborg D.
40. Sager vedr. stridigheder etc. III 1575—76, Cap. XXII, nr. 37 og nr. 44).
Pag. 743—762. El-varme blev indlagt 1955 (med varmekanaler i tagrummet).
En hovedistandsættelse af bygning (arkitekterne Sv. Aa. Aakjær og Rolf Graae)
og inventar (maler Georg N. Kristiansen) forberedes.
Pag. 756, linie 1 f. o. Præs., læs: Præf.
Lintrup. Pag. 764, linie 10 f. o. (Dovre, sml. p. 780), læs: (Dover, sml. p. 779).
Pag. 771, linie 18 f. n. Tavlens forgænger gik til grunde ved branden 1690.
Tilføj: Et brudstykke af et †altertavlefelt, fra slutningen af 1400’rne, forestil
lende Kristus, der hjælper Adam og Eva ud af Helvedes flammer, fandtes endnu
1924 i Thaulow-museet i Kiel, men er siden forsvundet. Oplyst af Wilh.
Johnsen, Eddelak, Holsten. Det er af Matthaei: Schnitzaltäre p. 178, nr. 38,
kort beskrevet og omtalt som et »hjemligt arbejde« mindende om Birket alter
tavle (Maribo amt).
Pag. 775 ff. afsnittet: Gravminder. Epitafierne nr. 1, 2 og 7, maleriet fra den
tidligere altertavle (sandstensepitaf nr. 3) samt mindetavlen om ildebranden
1690 (note 14, p. 778) er istandsat ved N. J. Termansen (indberetn. 1958) og
epitafierne nr. 4 og 5 ved Einar V. Jensen 1961. Vedr. epitaf nr. 1 (p. 775) kan
bemærkes, at der over præstens hoved konstateredes rester af en indskrift:
»døde 166[8]« og tilsvarende over hustruens »[døde] 1659«. Epitafier og minde
tavler er ophængt eller står umiddelbart foran ophængning i kirken.
Pag. 778, linie 7 f. o. 1866, læs: 1868.—Efter nr. 8) tilføj nyt afsnit: Gravsten.
O. 179(5?), ganske svarende til og fra samme værksted som Branderup nr. 4
(p. 863). Ebbe Nielsen Keldbjerg, f. på Keldbjerg, Leborg sogn, 19. sept. 1738,
d. i Kastbjerg, Lintrup sogn, 4. juli 179(5?), gav Lintrup og Læborg sogns
fattige 50 og Bryrup sogns fattige 50 rdl. Grå kalksten, 182x121 cm, 11 cm
tyk, med reliefversaler i skriftfeltet, der til siderne flankeres af blade, blomster
og vindrueklaser og forneden har en bueindskæring, hvori englehoved. Over
skriftfeltet bladindrammet, cirkulært skriftfelt holdt af svævende engle med
palmegrene. Anbragt foran døren til bryggerset på »Kratgården« (tidligere
Kastbjerggård), hvorfra afdøde var; stenen er hentet til gården for ca. 50 år si
den, da gårdejeren var kirkeværge, og stenen ønskedes fjernet. (Indberetn. ved
Peter Michelsen, III. afd., 1959).
Pag. 778, linie 19 f. n. 1AK., læs: RA. Rtk.
Hjerting. Pag. 780—792. Kirkens harmonium er 1960—61 afløst af et orgel
fra brødrene Bruhn, Åbenrå.
Pag. 791, linie 9 f. o. Bonstd(e)e, læs: Bonst(e)de.
Gram. Pag. 793 ff. I forbindelse med en restaurering 1961 (herunder ind
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lægning af centralvarme) (arkitekterne Sv. Aa. Aakjær og Rolf Graae), er der
navnlig for det forlængede kors vedkommende gjort flere iagttagelser, som
bringer korrektioner til den givne fremstilling. Vedrørende korforlængelsen, der
dels på planen, dels i beskrivelsen (p. 795) er karakteriseret som et arbejde fra
renæssancetiden, kan det fastslås, at bygningsafsnittet er opført i middelalde
ren, af munkesten i munkeskifte, og senere, muligvis 1572 stærkt ombygget
og for østmurens vedkommende helt skalmuret. Vinduer og nicher. Ved afbankning af løs puds fremkom der flere oprindelige spor, i nord af et vindue og
(derunder) to nicher, i syd af een stor, særpræget niche. Nordvinduet, der er
indvendig spidsbuet og falset, midtdeles af en halvstensstav, der på en ukon
struktiv måde støder op mod stikkets toppunkt. Vinduets indvendige mål er
156 cm i bredden og 212 i højden. Den vestre af de to nicher derunder er højt
siddende og spærdækket, med muret, ligeledes spærdækket karm, der frem
træder som ydre fals; nichen (til sakramentshus?) sidder ca. 105 cm over gulv,
højden er 74—86 cm og bredden 66. Den østre (skabs?)niche, der kun er skilt
fra den foregående med en halv sten, begynder ved gulvet og er afsluttet med
en fladbue; højden er 156—168 og bredden 148 cm. I dens bund er der nu
muret et sæde. Afstanden fra sidstnævntes østkarm til korgavlen er ca. 40
cm, hvorimod den omtrent symmetrisk anbragte niche i syd er fjernet ca. 60
cm fra gavlen. Denne niche har samme form som den nordre, men målene er
lidt større (166—176 x 195 x44 cm), og dens nedre del optages af en samtidig,
muret bænk, som hviler på to fladbuede halvstens stik, der støttes af en hel
stenspille. Over nichen, der muligvis er en præstestol, og på begge sider af det
nuværende vindue ses lodfuger af et to meter bredt, næppe oprindeligt, vin
due. — Gulve. Umiddelbart under det nuværende gulv og ca. 50 cm under
den nævnte præstestols overkant fandtes langs syd-, øst- og nordvæggen rester
af murværk, hvori udsparinger for bjælker, der må have dannet underlag for
forlængelsens hævede gulv, der synes at have strakt sig til omkring tre meter
fra østvæggen. — I skibets sydøsthjørne, under prædikestolen, fandtes rester
af et middelalderligt munkestensgulv, hvis overside lå 28 cm under det nu
værende. Gulvene fornyedes med ølandsfliser. — Flere formsten, nogle kilefor
mede, andre rigt profilerede, som blev fundet i korforlængelsens gulvfyld, er
muret fast i en af tårnrummets vægblændinger.
†Kalkmalerier (p. 796). En del af de omtalte kalkmalerier blev genafdækket
og suppleret med nyfund, dels på skibets nordvæg, dels på triumfmurens sider
og buens underside. Alle kirkens dekorationer er nu overhvidtede. — Sengotisk
og udført på et tyndt, hvidtet pudslag er en tæppeagtig udmaling bestående
af lodret trukne, sammenstødende sparrer i rødt og blågråt; i hvert af det
udmalede, 90x69 cm store partis hjørner findes to skråtstillede hjerter samt
langs hele underkanten en række opadvendte hjerter, holdt i samme farver.
167
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— Fra samme tid stammer en række store og små, geometriske rosetter på
skibets nordvæg og nordre korbuevange (sml. Øster-Lindet p. 2621; samme
farve som tæppedekorationen. På triumfmurens vestside sås et sortmalet ind
vielseskors indskrevet i skraveret cirkelramme. — Fra 1500-tallets slutning
hidrører en udsmykning på korbuens underside: akantusværk omkring enkelte
blomster, holdt i grønt, sort og okker, og fra 1700'rne
en baldakinagtig dekora
tion omkring de to epitafier på korets nordvæg.
(Indberetning
ved Egmont
Lind 1961). — Inventar. Vievandskar (p. 801) og pengeblok (p. 804) er nu op
stillet i skibet/ vestende, på hver side af døren. Stoleværket er udskiftet med
løse stole, men på pulpituret er der dog bevaret en del af det gamle; to renæssancestolegavle med kirkeværgeindskrifter (nu umalet eg), der menes at
stamme fra Fole kirke, er fra †Gramgård overflyttet til kirken og opstillet
under pulpituret. Orglet har fået mindre orgelhus og nye piber i façaden.
Pag. 798, linie 1 f. n. Tilføj: Ifølge kirkeregnskaberne måtte kirken tre
gange anskaffe et †altersæt af tin, 1658 efter at polakkerne var brudt ind i
kirken og havde røvet den lille sølvkalk og disk med messeklæder og alterduge,
1659 efter »de kejserliges« plyndringer og endnu eet samme år efter en ny ud
plyndring af sognet (LA. Viborg. Ribe bispearkiv: Arkidiakonatets kirkergsk.
for Tørninglen 1625—80, div. år).
Pag. 799, linie 6 f. o. stagen siges at stamme fra, læs: stagen siges fejlagtigt
at stamme fra.
Pag. 802, linie 7 f. n. 1325, læs: 1318.
Pag. 806, linie 11—12 f. n. 1512, læs: 1572.
†S. Thøgers kirke i Endrupskov. Pag. 811, linie 14 f. n. 1767/68); tilføj: Kir
ken, der andetsteds benævnes »Santoger«, synes at have eksisteret 1528, men
omtales 1575 som afbrudt (RA. Hansborg D. 40. Sager vedr. stridigheder etc.
III. 1575—76, cap. XXII, nr. 50 og IV. 1575—79).
Fole. Pag. 822, linie 3 f. o. Tilføj: Prædikestolen er 1961 istandsat ved P. Kr.
Andersen (indberetn. 1961); underbaldakinen er rekonstrueret ved hjælp af
bevarede dele på loftet, og 1652-stafferingen, med overvejende røde farver og
en del forgyldning, er fremkaldt og udbedret. Opgangen er ændret ved arkitekt
Rolf Graae.
Pag. 823, linie 4 f. n. Gravsten. 1) Tilføj: (?) Romansk, af lysgrå granit, med
ret ujævn overflade, 195x65—40 cm, med et lille, latinsk kors indhugget for
oven; i østdiget. Meddelt af provst Filtenborg 1957.
Toftlund. Pag. 836, linie 3 f. n. Alterstager, barokke, 1625—50, læs: Alter
stager, købt 1707 for 28 mk. (LA. Viborg. Ribe bispearkiv: Arkidiakonatets
kirkergsk. for Tørninglen 1704—20, div. år).
Branderup. Pag. 852, linie 3—4 f. o. Om †loftsmalerier. I forbindelse med re
staureringen 1952 blev der til Nationalmuseet indbragt stumper af malede
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Branderup. Loftsmaleri (p. 2629).

N. J. Termansen 1962

brædder, som 1962 er konserveret. 1) Nogle korte brædder, der har ligget på
oversiden af et bjælkeloft, har en dekoration, som hører sammen med den, der
findes på skibets ene bevarede loftsbjælke (genanvendt i tårnet). Foruden den
gule eller snarere orange farve er der benyttet blåt og blågrønt. Dekorationen
består af sene renæssancekartoucher og store, elegant tegnede blomsterbuket
ter med blågrønne og orange kronblade; kartoucherne har tilsyneladende dan
net ramme omkring buketterne. 2) Nogle lange brædder, hvis malede sider an
giver en bjælkeafstand på 1,6 m; disse brædder kan derfor næppe stamme fra
et loft, men muligvis fra undersiden af et pulpitur, måske det p. 860 omtalte
fra 1724, der maledes 1729 af Niels maler. Dekorationen på disse er barokt løv
værk med store ranker og blade malet i rødt og sort direkte på træet (afb. p.
2629).
Agerskov. Pag. 865, sidste linie. Tilføj: Bovlund kirke i Agerskov sogn er op
ført 1896 (bygmester Andreas Bentsen, Vallekilde) for en grundtvigiansk fri
menighed.
Pag. 871, linie 6 f. n. 18507 eller før, læs: 1817, af tømrer Niels Møller (LA.
Viborg. Ribe bispearkiv: Bispesager. Indkomne breve fra Ribe amts søndre
provsti 1813—18).
Pag. 873 ff. En del af inventaret restaureredes 1959 af P. Kr. Andersen (ind
beretn. 1959—60). Ved Altertavlens istandsættelse blev gjort nogle iagttagelser,
som kan supplere og revidere beskrivelsen p. 873 ff. Som støtte for tavlen bagpå
er bevaret nogle høje bjælker, der rensedes for flere lag hvidtekalk; på den
nordre fandtes en skåret indskrift: »1630 er det alter fl[yt]«; dette arstal kan
muligvis knyttes til anbringelsen af den kvartrunde postamentbjælke, der p.
874 er omtalt som flyttet ned under postamentet. Nogle iagttagelser vedrørende
dette partis bagklædning samt nogle profilled under bjælken synes imidlertid
at vise, at anbringelsen er oprindelig. Topstykkets balustersøjler synes ligeledes
167*
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rigtigt vendt, således som vist på fig. 9. Ved rensning af stafferingen opda
gedes, at der under årstallet 1763 på søndre storvinge fandtes årstallet »1719«,
hvorfor vingernes datering må rykkes tilbage til dette år. Den fremdragne
staffering herpå var rødt og rødbrunt bladværk, svarende til tavlens øvrige
farvelag, fra 1700-tallet, der udbedredes; en yngre hvidmaling på storsøjlerne
erstattedes af en nyforgyldning, efter oprindelige spor. Under malerierne kon
stateredes enkelte rester af de oprindelige renæssancemalerier. — De to figur
grupper fra den gotiske †fløjaltertavle (p. 876) rensedes for den hvide farve, og
en staffering, direkte på træet, svarende til altertavlens, med rødt, blåt, hvidt,
lidt blåviolet samt noget sølv og guld, afdækkedes. Opsat på korets nordvæg.
— De tre figurer fra en anden †fløjaltertavle (p. 877) skal ifølge P. Kr. Andersen,
efter oplysning fra en 92-årig mand i sognet, K. P. Roager, stamme fra Løjt
kirke (?).
Pag. 878, linie 3 f. n. Tilføj: En alterstage, fra o. 1650, 45 cm høj, fandtes
1960 på kirkegården i 90 cm.s dybde; muligvis er stagen blevet skjult i jorden
i de urolige krigsår ligesom de p. 865 omtalte fundne mønter fra samme tid.
Pag. 879, linie 2 f. o. Tilføj: Klokkerne er nu blevet ophængt i korgavlens
blændede nordvindue.
Pag. 880, linie 18 f. o. Tilføj: Krucifiksets eneste ældre farvelag, antagelig
stammende fra 1770, er afdækket: forgyldt lændeklæde, med sølv på indersiden,
lysere brunt på korset; bogstaverne opforgyldtes.
Bevtoft. Pag. 888, linie 3 f. n. Tilføj: På Johs. Mejers kort (udg. af N. E.
Nørlund, III, 1942, p. 53) nævnes »vestigia einer kirchen« (»spor af en kirke«) på
Neder Jerstal mark, muligvis identisk med †Arwath kirke i Barved syssel,
nævnt i Registrum capituli Slesvicensis. S. R. D. VI, 574 ff. Oplyst af pastor
H. Hejselbjerg Paulsen.
Pag. 894, linie 3 f. o. Tilføj: El-varme indlagt 1957.
Pag. 905. Tilføj nyt afsnit efter linie 3 f. n.: †Gravsten 1569. Hr. Jørgen Wulff
(Georgius Lupinus), d. anden søndag efter helligtrekonger [16. jan.] 1569. Be
gravelsen fandtes neden for prædikestolen. (Jfr. Olav Christensen, i SJyM. 28.
årg., 1952, p. 124).
Tislund. Pag. 907, linie 8 f. o. middelalderen. Tilføj: Af et brev af 5. febr.
1542 fremgår, at Tislund og Bevtoft havde fælles præst. (RA. Hansborg D. 40.
Sager vedr. stridigheder etc. I. 1545—78. Cap. XXII, nr. 23).
Pag. 908, linie 14 f. n. Tilføj: Et fritstående klokkehus af træ er 1958 opført
af arkitekt Esben Klint.
Pag. 920, linie 5 f. n. Tilføj: En klokke, anskaffet 1958, er ophængt i det
samtidigt opførte, fritstående klokkehus.
Pag. 922, linie 6 f. n., triumfgavl, læs: korgavl.
Til register over Haderslev amt (pag. 923). S. Gertruds kapel, læs: †S. Gertruds
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kapel. †Haderslevhus Slotskapel, læs: †Haderslevhus (Hansborg) Slotskapel.
Helligåndskloster(?),
læs:
†Helligåndskloster(?).
Steppeing,
læs:
Stepping.
Endvidere tilføjes: Årø kapel p. 475. Haderslev, Evangelisk-luthersk frikirke
p. 233, samme, Kristuskirken p. 233, samme, S. Marie p. 233. †Hillund(?) p.
690. Over-Lerte p. 573. Rødding frimenighedskirke p. 704.

TØNDER AMT
Pag. 958, linie 14 f. n. (Røje 2840), læs: (Røje 2844).
Pag. 959, billedunderskriften. (p. 946), læs: (p. 958).
Pag. 966, linie 4 f. o. (Dronninglund hrd.), læs: (Løve hrd.).
Pag. 968, billedunderskriften, b—c fra 1582, læs: 1586.
Pag. 982, linie 18 f. n. Interiør af kirken. Ifølge meddelelse fra pastor H.
Magle findes Meidenbauers maleri ikke i kirkemuseet, der derimod ejer et inte
riørmaleri af Tønder kirke, vistnok af Carl Tønder, fra 1937.
Pag. 983, billedunderskriften. Præsterækketavle 1697 (p. 980), læs: Præsterækketavle, formentlig opsat 1686—91 (jfr. p. 981).
Pag. 1006, linie 20 f. o. ælde. Ang. tilskrivning til Jürgen Ovens, hos Harry
Schmidt, i Festschr. Flensburg 1928, p. 170 f., se Kunsthist. oversigt: Tavle
maleri og staffering.
Pag. 1011, linie 9 f. o. kisteplade nr. 11, læs: 10.
Pag. 1016, i afsnittet Kilder og Henvisninger, linie 14 f. o. Tønder amtsarkiv
CV. 12, læs: C VI 2.
Tønder †S. Nicolai. Pag. 1022, linie 9 f. o. og kort efter [1530] må kirken være
nedbrudt. Tilføj: Kirken nævnes endnu 1521—43 (RA. Hansborg D. 40.
Sager vedr. stridigheder etc. cap. XXII, nr. 18. IV. 1575—79).
Tønder †S. Laurentii kirke. Pag. 1022, linie 16 f. n., og først 1729, ... ansat
tes en tredie, dansk præst11. Tilføj: Dog bekræfter Peder Pallisøn, præst til
Janderup i Ribe stift, i brev af 18. juli 1572, at han for ca. 24 år siden blev ind
sat udi »Lill Tønder, for en Danske Predicker att skulle were«, og det samme
gjaldt hans forgænger, Tyge Tygesen, der var kaldet fem år tidligere. (RA.
Hansborg D. 40. Sager vedr. stridigheder etc. cap. XXII, nr. 37).
Højer. Pag. 1025, linie 4 f. o. Tilføj et nyt afsnit: Et alter viet S. Fabian og
S. Sebastian (jfr. altertavlefigurer p. 1032) omtales i et brev af 5. jan. 1527 fra
Ribe-ærkedegnen Claus Giordtze (RA. Hansborg C 27. Forskellige sager, læg 15.
Sager vedr. kirkerne i Haderslev amt). — Linie 7 f. o. patronatsforholdene.
Tilføj: Kongens patronatsret blev bestridt af hertug Hans, jfr. tingsvidne af
30. aug. 1571 samt de fyrstelige sagføreres svar af 3. dec. 1575 (RA. Hansborg
D. 40. Sager vedr. stridigheder etc. III. 1575—76. cap. XXII, nr. 22, 37 og 33).
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Pag. 1036, linie 18 f. n. IA, læs: IR, muligvis for Jacob Reimer I (S. Schoubye: Guld- og sølvsmedemærker fra Tønder og Tønderegnen, Tønder 1958, p.
10); jfr. Burkal p. 1634. —Linie 20 f. n. 1750-75, læs: 1600’rnes slutning.
Pag. 1043, linie 7 f. o. Ligbårer. De her beskrevne ligbårer, omtalt som for
svundne, findes endnu. Den ene, med indskriften: »Ruttebüll —- Herr lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen — Anno 1696«, er 3,47 m lang og smykket
med englehoveder og akantusblade på håndtag, ben og brædtet mellem bære
stængerne; den anden, der er 3,45 m lang, er uden indskrift og udsmykning.
Regge er anbragt i ligkapellet og anvendes stadig. Oplyst af sognepræst M.
Rarfod.
Pag. 1048, linie 2 f. o. fundamentsten. Tilføj: En usigneret blyantstegning af
en munkestens- og en markstensgrav med vedføjede mål: begge ca. 230 cm
lange og ca. 60 cm brede, findes i NM.s arkiv. — Linie 4 f. o. i samme have.
Tilføj: Denne kiste (afb. p. 2783) er 1958 overflyttet til Tønder kirkemuseum
og er ved samme lejlighed blevet befriet for det 1—2 cm tykke lag cement, der
har dækket dens indvendige sider. Den svarer til en stor gruppe romanske sar
kofager syd for grænsen (Kunstdenkm. Kr. Südtondern p. 21 og Kr. Husum
p. 14) og er som disse af rød sandsten, men kun svagt trapezformet, 199—201
cm lang X72—64 cm bred samt 33 cm høj foroven og 36 cm forneden; de ret
medtagne og delvis revnede vægges tykkelse er ca. 8,5—9 cm. På den heraldisk
venstre langside ses udvendig, ca. 10 cm fra fodenden et sandsynligvis oprin
deligt, streghugget hammerkors, 15 cm højt og 13 cm bredt. Sekundære, men
dog af gammel dato er versalerne »M K« midt på samme side.
Løgum klosterkirke. Pag. 1051, linie 5 f. n. Tilføj: I en supplikation 1840 med
deles, at »die Kunnemoes Kirche« blev brudt ned efter reformationen og ind
byggerne lagt til Abild. (RA. Rtk. Ekspeditionskontoret f. slesv. sager 1841—
48. F. 46. Journalsager vedr. Løgumkloster kirke 1845—46). Det turde i be
tragtning af kildens sene dato være mere end tvivlsomt, om stednavnet Kunnemose (også Koldemose) kirke hentyder til en kirke.
Pag. 1109, linie 6 f. n. Feldsted, læs: Felsted.
Pag. 1111, linie 11 f. n. et hjemligt arbejde. Tilføj: Knut Rerg antager staven
for norsk (Kunst og Kultur, 1957, p. 225 ff.).
Pag. 1118, linie 13 f. n. Råde stol og, læs: Råde font og.
Pag. 1122, linie 13 f. n. med 25 stemmer29. Tilføj: 1962 er der givet tilladelse
til opstilling af et nyt orgel ved Karen og Ebbe Clemmensen. — Over linie 5
f. n. Tilføj: Pengeblok, ottekantet, 1770 beslået med lire korte og fire lange jern
bånd (kun eet bevaret), tre ringe og et stort låg38; med store sømhoveder er
angivet årstallet »A(nno) 1770«. Ved nordre korsarms vestvæg.
Hviding. Pag. 1133 ff. Kirken står foran en hovedrestaurering (arkitekt Rolf
Graae), hvorunder er planlagt centralvarme, restaurering af inventaret samt
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Ingemann Arthur Nielsen 1961

Rejsby. Malede loftsbrædder fra korets †loft (p. 2633 f.).

anskaffelse af nyt orgel. — I forbindelse hermed vil ti stolestadegavle og -låger
blive overflyttet fra Brons (sml. p. 1234 med tilføjelser p. 2635).
Pag. 1135, fig. 3. Klicheen er spejlvendt.
Rejsby. Pag. 1153—1166. Kirken har 1961—62 gennemgået en hovedistand
sættelse (ark. Rolf Graae), hvorunder el-varme er indlagt. Ved gravninger i
gulvet fandtes 15 mønter, den ældste fra Valdemar II., Ribe. — Romansk mur
værk står med glittet rygfuge; nordvinduets lysningskant er af tuf, og kile
dannede sten af samme materiale er brugt i stikket. Alle fundamenter i den
stærkt forfaldne bygning måtte understøbes og sydsiden skalmures. Det blev
fastslået, at skibets syddør er rundbuet udvendig og fladbuet indvendig, samt
at apsiden formentlig allerede i middelalderen afløstes af en korforlængelse,
hvoraf rester er bevaret i nord, mens den østre og søndre mur stort set er for
nyet henholdsvis 1761 og 1892 (kronik). Indvendig i nordmuren er der afdæk
ket en niche med tagformet overdækning samt en brudt skabsniche (hvori det
nedenfor omtalte jerngitter er indsat). I tårnets nord- og sydvæg er der afdækket
to gange to tvillingdelte nicher med fladbuer på konsol og med smalle lysspal
ter; i vestvæggen, på hver side af den yngre vestindgang, ses rester af to lig
nende blændinger.
Loftsmalerier. Da korets loft 1892 blev gipset, fjernedes det malede loft fra
1824, som fandtes under bjælkerne; det havde ifølge kronikken engle samt
indskriften: Sursum Corda (opløft eders hjerter). Det nye underloft er udsmyk
ket af maleren Mogens Jørgensen. Enkelte brædder fra et loft på korbjælkernes
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overside, malet 1758—59 med skylignende rocailler på blå bund (afb. p. 2633)
samt dele fra skibets 1803 bemalede loft er opsat som loftsbrædder i våben
huset. Sidstnævnte brædder er udtaget ved den snedkermæssige istandsættelse,
der fulgtes af en konservering ved kirkemaler Einar V. Jensen.
I våbenhuset blev der i det ene hjørne afdækket en kalkkule, og i gulvbelæg
ningen henlagdes nogle graustensstumper, der i en lang periode har tjent som
nummerpæle på gravstederne. — Køreporten i syd blev i forbindelse med en
ommuring af pillerne (i gammel form) udvidet 25 cm.
Kalkmalerier. Under arbejdet blev der afdækket malerier fra forskellige pe
rioder, men på grund af de løse pudslag blev kun partiet omkring norddøren
og en roset i tårnet konserveret (sml. ndf.). 1) Sengotiske var syv eller otte afblegede, oprindelig rødbrune, i berapningen indridsede rosetter med lancet
eller hvirvelblade; på den søndre halvdel af triumfmurens vestside. — 2) Fra
1500’rnes slutning fandtes forskellige ornamenter. På triumfmurens vestside:
langs med korbuen en bort med sparrer i vekslende sort, hvidt og rødt samt
sideløbende småduske; omtrent i knæhøjde en spidsbuetunget dekoration, fra
hvis buetunger en sparremærket stav strakte sig ned til gulvet. Endvidere et
15 cm højt »I H (S)« med kraftige sorte typer, samt under søndre korbuekragsten svage spor af lysrøde kvaster. Om den brudte åbning til prædikestolsopgangen kantstriber i sort og rødt samt sideløbende småduske. I skibet, på hver
side af norddøren, findes fragmenter af en dekoration i sort og rødbrunt. En
pilasterbåret trekantgavl med små bladduske og med firdelte, bladsmykkede
»kuglevaser« på hver side af gavlen. Over døren en kantstribet bort med trefligede blade, der på korte stængler skyder op fra den nedre kantstribe; prikket
bund. På skibets nordvæg, 1,57 m fra gulvet, endvidere brudstykker af sorte
bogstaver eller tegn. — Endelig iagttoges rester af en formentlig tysk frakturindskrift(?) i bladramme, fra o. 1900, på korbuens nordvange (indberetn. ved
Egmont Lind 1961).
Inventar. Pag. 1156 ff. Hovedparten af inventaret blev ved den ovennævnte
hovedrestaurering snedkermæssigt istandsat og ældre farver fremkaldt og kon
serveret (kirkemaler Einar V. Jensen). Knæleskammel i empire, opstillet ved
altret. Døbefont og fontehimmel flyttedes til skibets nordøsthjørne, stoleværket
ændredes og nymaledes. Fra prædikestolens underbaldakin fremdroges nogle
bræddestumper med ungrenæssance-udstyr, kvindehoved med pibekrave, sym
metrisk planteslyng, vel fra kirkens ældste stolestadesæt. Degnestolen fjernedes;
dens rygpanel (fra en ældre degnestol) ophængtes på korets sydvæg, et andet
stykke bag altertavlen, mens døren fandt anvendelse foran målerskabet i tårn
rummet. Det tidligere dåbsfad er nu i sakristiet, det ældre kobberfad i fonten.
Et nyere kirkeskib ophængtes under pulpituret.
Fra Flensborg bymuseum udleveredes de to p. 1159 omtalte gotiske figurer
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samt det p. 1161 beskrevne krucifiks (fig. 7—9). Maria med barnet opsattes på
korets nordvæg, Anna selvtredie, med gammel staffering i blåt, rødt og hvidt,
på skibets vestvæg, og krucifikset på korets vestvæg. Alle sekundære farver
fjernedes. Endvidere udleveredes en hatteknage af smedejern og et dito gitter
fra et middelalderligt skab; det indsattes, indfattet i en træramme, i den oven
nævnte niche i korets nordmur, måske dets oprindelige plads. Epitafiet med det
indsatte alabastrelief er ophængt på skibets nordvæg, og en ny kobberplade med
ny indskrift er lagt oven på den gamle. Et stykke af en gravramme fremkom i
en kalkkule i våbenhuset, i hvis gulv de ovenfor omtalte gravstedsstolper
blev nedlagt; her er også gravrammen opsat. Det ca. 130 cm lange og 13,5
cm brede stykke er af eg, med fals på indersiden (for brædder) og en versal
indskrift, der er fyldt med beg: ». .fordum prest til Reisby, som..«; stykket
stammer antagelig fra et af de som 1) eller 2) beskrevne †gravrammer (p. 1165).
Gravsten nr. 8 og 10, der lå som trinsten til sakristiet, er nu henlagt i våben
husets gulv.
Roager. Pag. 1172, linie 7 f. n. skiver, læs: ruder. — Linie 2 f. n. Haldtmann,
læs: D. Oidtmann.
Pag. 1173, linie 7 f. o. brungul med, læs: ligesom dalmatica, der har.
Spandet. Pag. 1183—93. En hovedistandsættelse ved arkitekterne Rolf
Graae og Sv. Aa. Aakjær er under forberedelse.
Pag. 1188, linie 3 f. n. Alterstager o. 1625—50, svarende til Toftlund (Haders
lev amt p. 836), læs: Alterstager købt 1706, svarende til Toftlund 1707 (Haders
lev amt p. 836 og tilføjelser p. 2628). — Sidste linie og pag. 1189, linie 1 f. o.
Hvis det drejer sig om kirkens nuværende stager, må de være købt »brugt«.
Sætningen udgår, da nygennemgåede rgsk. for Toftlund har sandsynliggjort
1706-dateringen.
Højrup. Pag. 1198, linie 5 f. n. Anno 1652. Tilføj: og Matias Petri Rostock.
Pag. 1201, linie 9 f. o. Tilføj: Fonten, der har museumsnummer 3968 og
svarer til Egen (Sø. 2530), kan ifølge opgivelse fra Flensborg bymuseum mulig
vis stamme fra Arrild (Tø. 1273).
Brøns. Pag. 1232, linie 11 f. n. spejlmonogrammer: C 6 og M L, læs: C 6 og
S M (Sophie Magdalene).
Pag. 1233, linie 19 f. o. det oprindelige kors. Tilføj: 1639 hentedes et stort
*krucifiks fra Brøns kirke til Mjolden (jfr. p. 1451 med tilføjelse p. 2639).
Pag. 1234. Stoleværket. I forbindelse med indlægning af nyt varmeanlæg (ark.
Rolf Graae) er hver stol gjort ca. 15 cm bredere end forhen; øgningen er sket
på begge sider af hver låge. I skibets nordøstre hjørne er rækken af stolegavle
og låger ført igennem som fontelukkelse. 10 tiloversblevne gavle og låger vil
blive flyttet til Hviding (p. 1133 ff.).
Pag. 1235. Kirkekiste 1) er istandsat i Nationalmuseet.
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Pag. 1237, linie 8 f. n. †Klokker. Tilføj: 1566 anskaffedes en klokke
for om
trent 400 mk. lybsk (RA. Hansborg D. 40. Sager vedr. stridigheder
etc. I.
1545—73. Læg: Gem. Archiv XXII, nr. 6. Kirkergsk. for Haderslev og Ter
ning amter 1544—70).
Skærbæk. Pag. 1248, linie 9 f. o. efter præstedør. Tilføj: (fig. 4).
Pag. 1252, linie 6 f. n. Henrich Bøtticher, læs: Henrich Bøtticher11.
Pag. 1257, linie 5 f. n. (fig. 11., læs: (fig. 11).
Arrild. Pag. 1278, efter gravsten 3), tilføj nyt afsnit: 3a) O. 1795. »P. Iessens
eeneste søn af Roost«, Christian, f. i Roost 28. aug. 1773, d. sammesteds 28.
nov. 1795, 22 år og 3 mdr. Grå kalksten, 187 x 125 cm, med slidte reliefversaler
og -kursiv i rektangulær ramme, i hjørnerne brudt af primitive englehoveder
inden for cirkel; langs siderne spinkle volutblade og foroven stort englehoved,
forneden rose i fladrundbue. Svarende til Hviding nr. 8 (p. 1150) og Visby nr.
6 (p. 1366). På kirkegården.
Møgeltønder. Pag. 1309, billedunderskriften, fig. 10—11. 12, læs: 10.
Pag. 1314, linie 6 f. o. dåben13. Tilføj: Dåbskande af tin, 30 cm høj, uden
stempler, ganske svarende til Daler (p. 1345). I præstegården.
Daler. Pag. 1337, linie 6 f. n. kongerigske enklaver). Tilføj: 1570 havde Daler
fælles præst, Hannes Brun, med Visby; jfr. p. 1352 (Brev 16. okt. 1570, i RA.
Hansborg D. 40. Sager vedr. stridigheder etc. III 1575—76. cap. XXII, nr. 37).
Visby. Pag. 1352, linie 7 f. o. kaldsretten. Tilføj: 1570 havde kirken fælles
præst, Hannes Brun, med Daler; jfr. p. 1337 (Brev af 16. okt. 1570, i RA.
Hansborg D. 40. Sager vedr. stridigheder etc. III 1575—76. cap. XXII, nr. 37).
Pag. 1360, efter linie 10 f. n. Tilføj nyt afsnit: Vievandskar? (afbildet p.
2765), romansk, af grovkornet granit, 18—19,5 cm højt, ca. 18 cm i indre og
28—29 cm i ydre tvm. og med en 10,5 cm dyb udhuling med afløbshul; under
bunden en lille, rund platte, der antagelig angiver, at karret har været
placeret på en fod, sandsynligvis nær væggen, da den ene side er ret groft
hugget. Karret smykkes af fire kraftigt fremspringende hoveder, de to mod
stående på løvekroppe i lavt relief; den ene løve lægger halen hen over ryggen,
den andens hale er snoet ind mellem benene. Mellem de to løver et sym
metrisk slyng bestående af to slanger med udstikkende tunger og haler en
dende i 8-tal. På den grofthugne side en sekundær indhugning: »1678« over
»MIA«. Fandtes tidligere i haven hos gårdejer Niels Lund, Normark, Visby
sogn, men siden 1962 i Nationalmuseet.
Pag. 1362, linie 13 f. o. og scepter. Tilføj: En *Merkur-figur, med kappe
slynget om kroppen og stav i højre hånd, der tidligere stod på konsollen nær
mest væggen, mod øst, findes nu i Nationalmuseet.
Emmerlev. Pag. 1369 ff. En »Sognekrønike for Emmerlef Sogn«, I, 1855 ff.
(afskrift i Emmerlev sognebibliotek) giver p. 145 ff. yderligere følgende oplys
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ninger om kirkens tilstand 1856—57: Vedr. bygningen: På nordsiden fandtes
mellem våbenhus og sakristi opgangen til »buret«, en forstue med dør i vest og
trappe op til den lukkede stol (sml. ndf.). 1854 blev gulvene fornyet og grav
stenene her fjernet. En †vindfløj på tårnet havde årstallet 1791 samt bogsta
verne »O D GR v S« (Otto Didrik, Graf von Schack).
Vedr. inventaret: P. 1378. †Lysehylde, opsat o. 1850, med drejede og malede
træstokke, hvorpå anbragt †lyseskjolde; på nordre korvæg. †Alterskranke, stræk
kende sig i en syvkantet bue fra †præste- til †degnestol, bestående af marmo
rerede småsøjler. Døbefonten stod i koret, mod syd. Dåbskande nr. 2 er sikkert
identisk med den o. 1847 anskaffede tinkande beregnet til kirkevinen. †Fonte
himmelen bestod af »Billedskærerarbejde, prydet med Englehoveder«; inde i
låget stod »Billedet af Døberen og Kristus«. Tre rækker indskrifter med for
gyldte bogstaver: øverst Matth. III, »Denne er min elskelige søn« etc., længere
nede: »Lader de små børn komme« etc. og nederst: Marc. XVI, »Hvo som tror«
etc. Ophængt i jernkæde gennem hvælvingen og fæstnet til en hejsebom. †Prædikestolshimlen var prydet med blå vaser og andet træskærerarbejde; forgyldt
hængedue. Indskrift med forgyldte versaler fra Matth. 10, »non vos estis« etc.
†Stolesættet (p. 1380), delvis fornyet 1684, havde døre ved alle stole, gavlplan
ker med trekantet afslutning, der afsavedes 1849, og kun mandsstolene træ
læn. På mandsstol nr. 21 var udskåret: »Jens Clavsen Em.« og på nr. 22 »An
dres Boesen Hg.«. †Præstestol, ved alterets nordside, »indhegnet ved Panelværk,
hvis øvre Del er Gitterværk«. Døre mod syd og vest; i sidstnævnte var ind
skåret på gitterværkets nedre kant: »16 H. C. C. 5 ?«, antagelig for sogne
præsten, hr. Claus Clausen 165? — †Degnestol, ved alterets sydside, med dør
mod vest. †Pulpituret strakte sig langs hele kirkens nordside, også ind i tårnet,
og støttedes af ni marmorerede træsøjler; over opgangen til »fruentimmerloftet«
(se ndf.) stod årstallet 1704, hvilket synes at tyde på, at det var denne del og
ikke tårnpulpituret, der opførtes dette år. Hele pulpituret var delt i fire afde
linger: 1) »Burets« forstueloft, længst mod øst i koret, forhen en del af orgel
loftet, hvortil en trappe førte op fra koret, 2) »Buret«, lukket foroven ved et
bueformet loft; særskilt udgangsdør samt skydevinduer i søndre og vestre træ
væg. Det skal være bygget af Peter Petersen, farver i Kjærgård, tilhørte siden
delefoged Christian Tydsk sammesteds, senere dennes slægtning Peter Tydsk i
Brede sogn, og ejedes 1857 af gårdmand Mikkel Clausen på Svanstrup, Brede
sogn. 3) »Fruentimmerloftet«, i skibet, med opgang fra indgangsdøren; bænkene
anbragt »amfiteatralsk«. 4) »Mandfolkeloftet«, adskilt fra forrige ved en træ
væg. †Orgelloftet (se ovfr.) har strakt sig tværs over korets vestre hvælvfag;
nedbrudt 1805/6. Foruden den omtalte ligbåre fandtes endnu en, sortmalet,
indrettet til at bæres på skuldrene.
†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1824. Skibskaptajn, husmand og legatstifte
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ren Hans Nissen af Sønder-Sejerslev, d. 28. okt. 1824. Hvid gravsten i sort
træramme; på nordsiden. 2) O. 1826(?). Legatstifterne Christen Pedersen Win
ter, Emmerlev, d. 19. dec. 1826, og hustru Maren Winter, d. 15. marts 1834.
Granitblok med indlagt marmorplade; på sydsiden.
Kirkegårdens inddeling er belyst ved et kort; i sydvesthjørnet, kaldet »Ta
terhjørnet«, er Emmerlevs fattige begravet. Der fandtes to »forhøjede« begra
velsessteder: 1) i nordvesthjørnet, tilhørende Søndergård, mod øst og syd ind
hegnet af et stendige, og 2) i sydøsthjørnet, sandsynligvis forhøjet af forhenv.
delefoged Tydsk i Kjærgård, og indhegnet ved en stensætning. — Vedrørende
kirkegården omtales i øvrigt den slemme uskik med den daglige færdsel tværs
over gravene, så der dannedes gangstier. »Mange Grave baade indhegnede og
fritliggende holdes rene for Græs og beplantes med Blomster; men den største
Part giver endnu sin rige Afgrøde af Græs, hvilket tilhører Præsten. ... 12
Begravelsessteder ere indhegnede, nemlig 3 ved Jerngitre, 2 ved Træ-Jern
gitre og 7 ved Trægitre. Det første af de nu staaende Trægitre satte A. Lund,
og det første Jerngitter staar omkring Hemgaards Gravsted siden 1842. . . .
Saavidt vides er det ca. 30 Aar siden det første opretstaaende Mindesmærke
sattes. For Tiden findes: a) liggende Gravminder: 29 gamle Rhinstene, 11
Granitstene, 9 Christiansfeldterstene, mest i Hammer, 5 Sandstene uden Mar
morplader, 4 dito med Marmorplader, 1 Granitblok med Marmorplade og en
stor Mængde større og mindre ubanede Stenblokke med Bogstaver paa. Frem
deles ligger udkastet af Kirken og denne tilhørende tvende Ligstene fra Gulvet
og en Granitblok, som til 1854 dannede Dørtrinnet indenfor Indgangen fra
Vaabenhuset i Kirken, b) Opstaaende: 24 Trækors og 1 Bræt, alle sortmalede,
2 Stenkors, et af Sandsten og 1 af Marmor, hvilende paa en Sandstensfod med
Marmorplade, 6 Jernkors, 2 Gravstene, hvoraf den ene har en Marmorplade,
3 Sandstensmonumenter, med Marmorplader. Det første Stenkors er sat af A.
Lund over sine Forældre, det første Jernkors af Anders H. Smidt over sin
Kone, det første Monument af Madam Sørensen, født Lund, over sin Mand.
Iblandt de liggende Gravminder har jeg glemt at anføre 18 Fliser uden Ram
mer«.
Hjerpsted. Pag. 1396, linie 4 f. n. Andersen, læs: Andresen.
Pag. 1400, linie 4 f. o. (aflev. fra Kiel) nr. 642, læs: (aflev. fra Kiel) C VI 2,
nr. 642.
Ballum. Pag. 1402—1417. I forbindelse med en restaurering 1956 ff. (ved
arkitekterne H. Mundt og Ebbe Clemmensen) er skibets støbejernsvinduer
blevet udskiftet med vinduer af egetræ svarende til korets, og brystningerne
forhøjet; nordre våbenhus er istandsat. — Inventar. Alterskranken er fornyet,
stolestaderne ændret og nordpulpituret rykket tilbage, så korbuen er frilagt;
orglet er flyttet ind i midten af tårnrummet.
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Pag. 1415, linie 8 f. o. tre sønner og fem døtre, læs: to sønner og tre døtre.
Pag. 1416, linie 18 f. n. laubærbladramme, læs: laurbærbladramme.
Pag. 1417, linie 22 f. o. .. på kobber). Tilføj: P. Kr. Andersen 1954 (under
søgelse af pulpiturfelter og prædikestolsfelt) og Vitus Nielsen 1958 (forslag til
istandsættelse af døbefont).
Rømø. Pag. 1426, linie 13 f. n. forgyldning31. Tilføj: Fonten er 1959 blevet
renset for kalk, cement og oliemaling og opstillet på nyt, muret fundament
(indberetn. 1959 af Vitus Nielsen).
Pag. 1430, linie 9 f. o. snart er gjort større, snart mindre. Tilføj: 1781 fik
præsten tilladelse til at udvide sin stol og lukke den med fjæle (afskrift
efter Fr. Hansens privatarkiv, Tagholm, i Nationalmuseets 3. afd. top. nr.
3111).
Pag. 1434, linie 4 f. o. navnene. Tilføj: Epitafiet er 1959 blevet renset og
restaureret af billedhugger Vitus Nielsen (indberetn. 1959). — Linie 7 f. o.
Gravsten. Tilføj: Kirken påtænker 1961 en opstilling af gravstenene op ad kir
kegårdens nordmur, der i denne forbindelse agtes forhøjet.
Mjolden. Pag. 1452, linie 1—2 f. o. 1639 omtales en opmaling22. Tilføj:
Denne foretoges, efter at krucifikset samme år var hentet fra Brøns kirke
(note 22, p. 1457).
Pag. 1456, linie 2 f. n. 1769, Højst 1785, læs: nr. 9 1810, Højst nr. 2 1781.
Brede. Pag. 1492, linie 8 f. o. Povl Nannsen (Bøje p. 413), læs: Povl Nommesen (Bøje p. 413); jfr. S. Schoubye: Guld- og sølvsmedemærker fra Tønder
og Tønderegnen, Tønder 1958, nr. 15. — Linie 8 f. n. gik tværs over koret.
En stump af en skranke . ., læs: var halvcirkelformet. Hele Skranken .. —
Ifølge meddelelse fra provst J. Holdt gik denne skranke tværs over koret med
tilslutning til et »bur« i nordsiden. — Linie 7 f. n. på loftet. Tilføj: En nadver
skammel til altergæster, enkel og slidt, er 1950—51 hentet ned fra loftet,
malet og anbragt i tårnrummet. Meddelt af provst J. Holdt.
Pag. 1495, nyt afsnit efter linie 16 f. o.: En trækiste, 180x69x60 cm, er
ifølge meddelelse fra provst J. Holdt anbragt på loftet.
Pag. 1497, linie 5 f. o. Tilføj: Et nyt orgel er 1961 bestilt hos Marcussen og
søn, Åbenrå. — Linie 7 f. n. nyere, læs: fra 1899.
Pag. 1498, linie 2 f. o. Bag orglet. Tilføj: Siden 1955 på skibets sydvæg.
Pag. 1500, tilføj nyt afsnit efter linie 16 f. o.: En kiste, romansk, svarende
til Højer (tilføjelser p. 2632), men af granit, trapezformet, 216x74—55 cm,
højde ved hovedenden 47 cm og 10 cm tyk, er 1961 overflyttet til kirkegården,
fra .Jef Hansens gård, Brede Vestergård, hvor den tidligere har tjent som vand
trug for kreaturerne.
Døstrup. Pag. 1518, linie 4 f. o. og linie 5 f. o. L. F. Beseler, læs: I. F. Be
seler.
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Nørre-Løgum. Munkesten med runeindskriften: t i h l s t e n , dvs. teglsten (p. 2641).

Nørre-Løgum. Pag. 1523—1540. I årene 1959—61 gennemførtes en hoved
istandsættelse (arkitekterne Rolf Graae og Richard Aas). Derved blev der
mulighed for at gennemføre nogle bygningsarkæologiske undersøgelser til be
lysning af kirkens alder (sml. p. 1525). På baggrund af resultaterne (sml. ndf.)
må man slutte, at kirken snarere hører hjemme i slutningen af 1100’rne end
i 1200’rnes midte, og dette modsiges ikke af runeformerne på den nedenfor
omtalte munkesten. — I altertavlens predella samt ved gravning af varmekanaler i kor og skib er der fundet ialt 27 mønter, fra Erik Glipping, Roskilde, til
Frederik IX, 1949. Fundamentet (under korets nordøsthjørne) består kun af
små marksten og jord nedkastet i en 70 cm dyb grøft. Korets nordmur lige
som formentlig resten af den oprindelige bygning er udført som fuld mur med
vandret gennemløbende lejefuger i hele murtykkelsen; i murens indre er der
benyttet sten af ringere kvalitet end i façaden (ujævnt brændte og skæve eller
krumme sten). Indvendig i skibets nordmur, hvor skiftegangen kunde under
søges, var den i uregelmæssigt munkeforbandt (snart een, snart tre løbere), og
stenformaterne (26—26,5—27x12—12,5x8—8,5 cm) lidt større end i syd
murens yderside (p. 1525); dette forhold har rimeligvis sin forklaring i, at
den til façaden anvendte sten er brændt noget hårdere end sten til indvendig
brug. Riffelhugne sten sås ikke i det stærkt forvitrede murværk.
Vedr. korets og skibets gesimsfrise gav undersøgelsen det resultat, at den
p. 1526 gengivne tegning ved Heinrich Hansen ikke er helt korrekt: rundbuen
er udsparet i een stor teglsten, hvori »stikket« er markeret med en før bræn
dingen indridset streg (p. 2641). Frisens dværgsøjler synes alle at have været
brunglaserede. — Ved afbankning af hvidtelag blev det fastslået, at korets østvindue og det midterste vindue i skibets nordside udvendig har et prydskifte af
tynde, krumme løbere uden om halvstens-stikket. Kirkens syddør, der sidder i
et udvendigt murfremspring, er genåbnet og våbenhuset taget i brug til sit
formål. Under tærsklen i døren blev der afdækket en 127 cm lang granitsten,
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Knud J. Krogh 1959

Nørre-Løgum. Gesimsfrise og vinduesstik på skibets nordmur (p. 2640).

der er kløvet på tre sider, hvoraf de to danner en ret vinkel; den er henlagt
i den østlige vinkel mellem våbenhus og skib. En munkesten med runeindskrif
ten: tihlsten, (afbildet p. 2640), blev 1960 udtaget af triumfbuens stik nær
issepunktet, i den østre side. Runerne er indridset med en pind før brændin
gen. Denne sten og en formsten (fra en spindeltrappe?) er nu indmuret i vå
benhusets væg.
Vedr. vestforlængelsen (p. 1527). Under arbejdet med at føre en varmekanal
fra skib til tårn, blev der under tårnarkaden blottet rester af en vestportal,
der må være samtidig med forlængelsen. Kun de tre nederste skifter af en
halvstenssøjle i nord- og sydvangens lysning samt en tilstødende halvstens fals
på østsiden af sidste var i behold. Det midterste skifte i begge halvsøjler var
glaseret. Portalen, hvis lysning var 102 cm i bredden, er ret tidligt blevet til
muret og derefter helt dækket udvendig af en helstens forstærkningsmur, der
forbinder rester af to samtidige støttepiller mod gavlen, muligvis rejst i til
slutning til skibets overhvælvning. — Forlængelsens fundament, som blev un
dersøgt i nord, er af usædvanlig art: nederst i fundamentgrøften er der lagt
få og små kampesten, derover et rulskifte og to fladskifter af munkesten og
øverst et lag marksten.
Over portalens sydvange fandtes en blystøbergrube, ca. 50 cm i diameter og
ca. 25 cm dyb. Den var hugget ned i murværket og dens sider foret med tegl
stensstumper og ler, der kun var relativt svagt brændt. I tårnrummets nord
vesthjørne fandtes en kalkgrube (eller -trug), 190x110 cm, som mod rummet
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begrænses af en munkestensmur. I grubens vestre del fandtes endnu ren kalk.
— I tårnets syddør, som er spidsbuet med vandret afdækket indre fals, er
der indrettet målerskab. Kor og våbenhus har nu gulve af gule, håndstrøgne
petringer, mens de gamle lerfliser er benyttet i skib og tårn sammen med gule
sten og brædder (i stolene). (Museumsindberetninger ved Knud J. Krogh sep
tember 1959 og Johannes Hertz december 1960).
Kalkmalerier. På korets og skibets hvælv afdækkedes nogle kalkmalerier
(indberetn. 1960 ved E. Lind), som er blevet genfremstillet af Olaf Hellvik;
de svarer nøje til Højer fig. 4 (p. 1031). — I skibets østligste hvælvs nordre
kappe er fremdraget en indskrift med minuskier (afbildet p. 2752): »Completu(m) est p(re)sens opus vigi(lia) ann(un)ciacio(n)is 1518« (»Fuldendt blev
dette værk dagen før Marie Bebudelse 1518« [24. marts]). Under indskriften
fandtes malet en (nu overhvidtet) hueklædt mand, der rækker tunge. Hvæl
venes øvrige dekoration, i gråt og rødbrunt, er udført af den såkaldte »Lilje
mester« (jfr. p. 2749).
Inventar. Alterbordsfor siden er 1961 blevet konserveret, og den oprindelige
kridtgrund og de sparsomme farverester, bl.a. rødt på rammestykkerne med
neapelgule profiler er blevet fæstnet (indberetn. ved Verner Thomsen 1961).
Altertavlen (p. 1531) er blevet ændret, så den nu fremtræder som en »gotisk«
skabstavle (arkitekt Rolf Graae). De senere tilsatte vinger og predellaen er
fjernet og ophængt i kirkens vestende; i stedet er anbragt ny predella og
enkle, rektangulære fløje med spinkle gitre over apostelfigurerne (fra pulpi
turet). Tavlen er nystafferet (af P. Kr. Andersen) svarende til midtskabets blå
baggrundsmaling, hvorpå fandtes spor efter †figurer, der har stået uden for
de bevarede figurgrupper. Processionskrucifikset står i blankt træ efter afrens
ning af alle senere farvelag; også den sekundære tornekrone er fjernet (indb.
om forundersøgelse af N. J. Termansen 1960 og istandsættelse af Verner Thom
sen 1960). Korbuekrucifiks, prædikestol og pulpitur er restaureret af P. Kr.
Andersen (indb. 1961), det sidste med en rimeligvis oprindelig staffering, rød
hvid marmorering i fyldingerne, grønt og hvidt andre steder, mens prædikestolens fremkaldte staffering står i rødt, grønt, blåt og lidt guld. Tremmevær
ket ved opgangen er fjernet tillige med degnestol og præstestol. Stoleværket
har fået fast ryg, salmenummertavlerne er afrenset, lysekronen fra 1749 istand
sat (bronzestøber Rasmussen) og de to andre kroner ophængt på loftet.
Pag. 1527, linie 4 f. n. kalksten, læs: granitsten.
Pag. 1532. Vedr. *Figurer fra †sidealtre, alle siden 1901 i Flensborg bymu
seum. Ved oprensning af hvælvlommerne i forbindelse med kirkens sidste
istandsættelse blev der fundet løsdele af to figurer. Det ene stykke, en velbe
varet arm med hånd, kan bestemmes som hørende til S. Laurentius (?), og
ud fra armens og håndens stilling må figurens formodede identificering med
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denne helgen betragtes som bevist. Det andet stykke, håndled og håndflade
fra en højre hånd, kan ikke med sikkerhed henføres til en bestemt af de
øvrige omtalte figurer.
Pag. 1533, linie 5 f. o. †grupper, kongernes tilbedelse, fremstillingen i tem
plet og Simeon samt andet, der solgtes 1880. Tilføj: Af de ovennævnte reli
effer findes tre: fødselen, kongernes tilbedelse og fremstillingen i templet (hvor
Jesusbarnet mangler) i Breitenburg slotskapel, Holsten. Meddelt af Wilh.
Johnsen, Eddelak, Holsten. Fremstillingen i templet er afbildet i kunsthistorisk
oversigt p. 2845.
Abild. Pag. 1551, linie 5 f. n. Post, læs:
Port.
Hostrup. Pag. 1567, linie 4 f. o. af brun
og, læs: af brun eg.
Højst. Pag. 1579, linie 16 f. o. i bly. Tilføj: Kummen er blyforet, og forin
gen har indridset årstal 1616.
Pag. 1580, linie 5 f. o. nærstående. Tilføj: Ifølge kirkebogen opstillet 9.
juli omtalte år, og 14. juli holdt præsten sin første prædiken derfra. — Linie
9 f. n. Tilføj: Kirken står 1961 foran anskaffelsen af et nyt orgel fra brødrene
Bruhn, Åbenrå; façaden efter tegning af arkitekt Th. Havning. Det gamle
pulpitur skal nedtages.
Pag. 1581, linie 14 f. n. 1752. Tilføj: Dette bekræftes af kirkebogen, der
yderligere meddeler, at den store klokke var støbt i »Enckhuysen« 1562 af
Michel Dibler og kom til kirken 1626, men revnede 1743. Den lille klokke var
købt af sognefolkene i Tønder og bragt til kirken 14. juni 1625, hvilket år
den tillige skulde være støbt; den faldt ned 1745. 1752 omstøbtes de i Ham
borg, hvor de vejedes på rådsvægten; den store vejede 1194 pd. før og 1080
pd. efter omstøbningen, den lille 671 pd. før og 606 pd. efter. Den 4. aug. blev
klokkerne bragt op i tårnet lige gennem hvælvet nede i kirken. Meddelt af
landsarkivar P. Kr. Iversen, Åbenrå.
Rabsted. Pag. 1584, linie 4 f. o. om forholdene i middelalderen vides i øvrigt
intet1, læs: vides i øvrigt1, at Babsted indtil 1300 havde fælles præst (boende
i Egvad) med Bedsted, Hellevad og Egvad (Åbenrå amt p. 1718 ff.), men
dette år blev Rabsted skilt ud og fik sin egen præst (Danske Atlas VII, 242 og
Frode Gribsvad: Nogle spredte Træk af
Hellevad og Egvad Sognes Historie,
i »Vor Hjemstavn«, Åbenrå 1928, 3. hefte
p. 244 (efter Niels Heldvad)).
Pag. 1589, linie 4 f. o. fyr. Tilføj: Våbenhusets tagværk er fornyet 1959. —
Linie 7 f. o. sugfjæl. Tilføj: Korets østgavl er 1961 blevet rettet op ved hjælp
af murankre (arkitekt V. Carstensen, Tønder).
Pag. 1605, linie 3 f. o. 1954 (NM). Tilføj: — Undersøgelse og beskrivelse
ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1954. — Linie 10 f. o. et
diakonat her. Tilføj: Se rettelse til teksten p. 1584.
Bylderup. Pag. 1615, linie 9 f. o. romansk, læs: gotisk.
168
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Pag. 1618, linie 6 f. n. 1610 (Kr. Eiderstedt), læs: 1610 Oldenswort (Kr.
Eiderstedt).
Pag. 1623, note 13 ... acta A XX. Tilføj: Det af Carsten Petersen omtalte
brev 1637 omhandlende †træklokkestabelen findes i RA. Gottorp B 3. Sager
vedr. kirke-, skole- og fattigvæsen, III Abild-Hjordkær. Lægget: Bylderup
1609—1710.
Tinglev. Pag. 1656, linie 4 f. n. p. 56, læs: p. 56).
Til register over Tønder amt (pag. 1659) føjes: Ellehus kirkesal p. 1568.

ÅBENRÅ AMT
Arkivalier. Pag. 1667, linie 6 f. n. 1868 XVI, læs: 1868 XI.
Åbenrå S. Nicolai. Pag. 1682, linie 6 f. o. oprindelig. Tilføj: De sokkelkvadre,
der under restaureringen 1949—56 blev fundet forskellige steder i korforlæn
gelsens sokkel, er flyttet til den genfundne kampestenssokkel under søndre
korsarms apsis.
Pag. 1684, linie 9 f. n. den østre del, læs: den vestre del.
Pag. 1687, fig. 13, billedunderskriften: Litografi (O. v. Brück, C. W. Arldt).
Tilføj: 1849, i »Erinnerungen an Schleswig. Skizzen aus dem Album eines sächsischen Offiziers«, Dresden 1850.
Pag. 1690, linie 8 f. o. er udslettet, tilføj: med undtagelse af stræbemurene
fra korsskæringstårnet (p. 1689). — Linie 12 f. o. vedr. den forsvundne tag
rytter. Tilføj: Ifølge meddelelse fra landsarkivar P. Kr. Iversen, Åbenrå, var
†tagrytteren opført 1650 af Flensborgbygmesteren Jacob Arnoldt eller Ornoldt, der nævnte år fik betaling for »des gebeuwtes zu dem Glocken uber
der Kirchture« (Åbenrå kæmnerrgsk. 1650). 28. maj samme år udstedtes end
videre et kgl. mandat ang. udvisning af træ til opførelse af et tårn ved Åbenrå
kirke (Gottorparkivet B 8 nr. 1), jfr. Åbenrå Bys Historie I, 154.
Pag. 1698 (S. Nicolai) eller p. 1714 (†S. Knud), tilføj: Et †hostiegemme af
sølv overgaves 1345 af Nicolaus Helperich til Amdi Pedersen fra Åbenrå i
Wismar byskrivers nærværelse (Diplomatarium Danicum 3. rk. II, nr. 170).
Pag. 1708, linie 2 f. o. Jens Hnsen [dvs. Husen], læs: Jens Hnsen [dvs.
Hansen]; jfr. p. 1700 samt Marstrand p. 107.
Pag. 1709, linie 16 f. n. der fører til det. Tilføj: Ved pladsens regulering i
forbindelse med restaureringen blev gravstenene vest for kirken flyttet hen
til kirkens indgange som trin- eller trappesten. — Linie 2 f. n. 1) Slutn. af
1500’rne. Bertram Sehested. Læs: O. 1561 (el. o. 1576). Bertram Sehested,
amtmand på Gottorp samt i Åbenrå, d. 1561, og hustru Mette Sehested, d.
1576, begravet ved siden af ægtemanden; efter kirkens brand 1610 blev begge
lig optaget og overført til Holsten (jfr. Marstrand p. 104 f.).

35

TILFØJELSER OG RETTELSER

2645

Pag. 1710, linie 11 f. o. †Gravplade over sognepræst Jacob Andresen Gen
ner, d. 1626, fandtes i Hjordkær kirke (p. 1827) og ikke i Åbenrå, som fejl
agtigt angivet i kilden, note 66.
Åbenrå †S. Knud. Pag. 1714, linie 6 f. o. hovedskaller. Tilføj: En skriver
og foged på S. Knuds kloster samt en mølleforpagter under samme er omtalt
1655 (RA. De gottorpske hertuger. B 5. 1596—1712. Retssager. I. Div. rets
sager, læg 10). — Se også tilføjelsen til pag. 1698.
Bedsted. Pag. 1718. Tilføj til den historiske indledning: En sognepræst, hr.
Jakob, omtales i et brev af 10. marts 1347 (Dipl. Dan. 3. rk. II, nr. 332).
Pag. 1734, linie 9 f. n. Die Kirche zu Bedstedt. — Tilføj: RA. De gottorp
ske hertuger. D. Jordebøger og lign. 1609—1710. Åbenrå amt. II. 1704.
Hellevad. Pag. 1748, linie 2 f. n. Die Kirche zu Hellewadt. — Tilføj: RA.
De gottorpske hertuger. D. Jordebøger og lign. 1609—1710. Åbenrå amt. II.
1704. — Pag. 1746. Tilføj: Et * røgelsekar er nu i Odense Bys Museer.
Egvad. Pag. 1757, linie 6 f. n. fig. 10, læs: fig. 8. — Linie 3 f. n. fig. 8, læs:
fig. 10.
Pag. 1762, linie 14 f. o. Die Kirche zu Eckwadt. — Tilføj: RA. De gottorp
ske hertuger. D. Jordebøger og lign. 1609—1710. Åbenrå amt. II. 1704.
Øster-Løgum. Pag. 1763, linie 8 f. o. Tilføj: 1677 plyndrede de kongelige
tropper kirken for altersølv m.m.
Pag. 1774, linie 16 f. n. Tilføj nyt afsnit: †Altersølv, dug og messeklæder
røvedes 1627 fra kirken af de kongelige tropper (P. Lauridsen, i SJyAarb.
1891, p. 269).
Pag. 1779, linie 18 f. o. (prædikestol). Tilføj: — Undersøgelse og beskrivelse
ved Elna Møller og Erik Moltke 1956.
Løjt. Rettelser og supplerende oplysninger er meddelt af lærer J. M. Holdt,
Hovslund. Pag. 1783, linie 1 f. o. Den gamle kirkegård kunde efter 1880 i
visse tilfælde benyttes som gravplads; sidste begravelse fandt sted 1942.
Pag. 1785, linie 5 f. n. vest, læs: øst.
Pag. 1786, linie 19 f. o. Østdøren, der 1943 blev erstattet af et vindue, var
ældst, læs: Østdøren, der 1943 blev tilmuret, var ældst. — Linie
12 f. n.Vedr.
spiret. Gamle fotografier fra o. 1880 viser, at spiret dengang
var firesidet, og
derfor må det ved skifertækningen have fået sin nuværende form ved påforing
over den gamle konstruktion.
Pag. 1787, linie 5 f. o. spor efter een, læs: spor efter eet.
Pag. 1794, linie 2 f. o. ff. Den på altertavlen omtalte præst Johan Tam
(ɔ: Tamsen) er omtalt i tre tingsvidner 4. sept. og 16. okt. 1499 samt 16. april
1505 (repertorium).
Pag. 1795, linie 7 f. n. nyere bæger28, læs: nyere bæger.
Pag. 1796, linie 4 f. o. O. 1870, læs: 186828.
168*
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Pag. 1799, linie 5 f. n. orgel 1764. Tilføj: I kirkebogen er 25. febr. 1765 ved
indførelsen af toftbolsmand Jes Eschelsens død tilføjet: »har formedelst en
Forskiänkelse af 1000 Mark til denne Kirkes Orgel gjort sig ihukommelig for
de sildeste Effter-Tider«.
Pag. 1800, linie 12 f. o. I sakristiet. Tilføj: Malerierne agtes overført til
Øster-Løgum kirke. — Linie 6 f. n. fra 1633. Tilføj: Den bar versalindskriften
»H. Wilhadius Canuti pastor tho Lucht m. Petrus Melchior tho Husem me
fecit anno 1633« (»Hr. Villads Knudsen præst i Løjt, m[ester] Peter Melchior
i Husum gjorde mig i året 1633«); den omstøbtes 1827.
Pag. 1802, efter linie 10 f. o. Tilføj nyt afsnit: la) O. 1730. Jep Chrestensen
af Brøed, d. 18. aug. 1730, 80 år, og hustru Kiesten Ieppes, d. 3. okt. 1730,
73 år. Stenen, af rød kalksten, lå indtil 1943 som tærskel i døren ind til »Nørre
Stuge«; nu som bund i den ved dørens tilmuring fremkomne niche.
Pag. 1803, linie 10 f. n. 1755 (?), læs: 1788. — Linie 9 f. n. Heschmann,
læs: Hohlmann.
Pag. 1804, linie 23 f. o. 1943—44). Tilføj: — Undersøgelse og beskrivelse
ved Elna Møller, Erik Moltke, Mette Pihier og John Petersen 1956.
Rise. Pag. 1814, linie 9 f. o. Tilføj: En †stolestadegavl var dateret 1634.
(Kalke af Winstrup i RA. Kortsamlingen. Krigsministeriets aflev. Mappe 26.
Slesvigske kirker).
Bjolderup. Pag. 1830, linie 8 f. n. Tilføj: 1627 afbrændte de kongelige trop
per kirken, så kun murene stod tilbage, jfr. p. 1832 og 1835. (P. Lauridsen, i
SJyAarb. 1891, p. 268, samt Bjolderup sogns historie p. 52 og 61 ff.).
Uge. Pag. 1848, linie 3 f. o. 190617. Tilføj: 1959 udskiftet med tegl.
Ensted. Pag. 1858, linie 4 f. n. Tilføj: Sygekalk (afb. p. 2647) af tin, ifølge et
inventarium6 anskaffet 1750, 13 cm høj, med indknebet skaftled over profi
leret knop; en tid forsvundet, nu atter hos præsten.
Varnæs. Pag. 1904, efter linie 20 f. o. nyt afsnit: Kirkegårdsmonumenter.
Fra krigen 1864 findes to gravsteder, hver med en granitsten, og indskrift
over 1) 13 danske soldater, og 2) 10 danske og 3 prøjsiske soldater, faldne i
kampen om Dybbøl. På det første gravsted er tillige rejst en støbejernsplade
med indskrift over menig Rasmus Linde, såret ved Dybbøl 18. april 1864, d.
på Borup lazaret 4. maj samme år. (Jfr. Boeck: Krigergrave p. 158 f.). 3)
1923, granitrelief til minde om 47 faldne fra sognet i verdenskrigen. Tegnet
af Joakim Skovgaard og udført af Johan Thomas Skovgaard. Opsat på kirkens
sydgavl.
Asbøl. Pag. 1914, linie 17 f. o. Tilføj: Et nyt orgel fra brødrene Bruhn,
Åbenrå, agtes anskaffet 1962.
Gråsten slotskirke. Pag. 1930, linie 10 f. o. Tilføj: Kirken påtænker 1962 at
forny orgelværket ved Marcussen og søn, Åbenrå.
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Pag. 1931, linie 5 f. o. ligger på loftet,
tilføj: dette maleri er sammen med et
andet, der ligeledes tidligere lå på loftet,
og som forestillede otte putti svævende
i skyer, i cirkulær ramme, 1961 blevet
restaureret af konservator Mogens Larsen
og ophængt i trapperummet (indberetn.
1960).
Holbøl. Pag. 2018, linie 16 f. n. sygedisk, læs: sygekalk.
Pag. 2019, linie 13 f. n. konservering28.
Tilføj: Den oprindelige staffering, prøveafdækket 1961 af Mogens Larsen (ind
beretn.), består af olivengrønt med gul
stregtegning på akantusbladene og rødt
på bagsiden, hvidgrå marmorering på
sort på frisens kronliste, samt grøn la
sur, blågråt, lysrødt og brunligt på fod
L.L.1962
listens profilled; hjørnehovederne har en
Ensted. Sygekalk af tin anskaffet 1750
hvidgul hudfarve og brungult hår. På
(p. 2646).
himlens øvre hulkel en sortmalet frakturindskrift på rød bund: »Diese tauffle hat Hans Jessen Krüger in Gehfau
(ell. Gehlau) Bemalenn lassen Anno 1702«.
Pag. 2020, linie 11 f. o. hudfarve. Tilføj: Prædikestolen skal
1962 istandsæt
tes og nystafferes af maleren Ernst Trier, Vallekilde.
Pag. 2020, før Klingpung. Tilføj: Pengeblok, 1701 skænket
af nogle sogne
boere5, trind, helt jernbunden med vandrette bånd oven på lodrette, og jern
låg, der fastlåses med fire lange jernbånd over øskener (låsene forsvundne).
Til register over Åbenrå amt (pag. 2043) føjes: Åbenrå, S. Hedwigsøstrenes
kirke p. 1674, samme, S. Jørgens kirke p. 1674. Genner p. 1763. Genner †S.
Jacob p. 1763. Rinkenæs, Korskirken p. 1935.

SØNDERBORG AMT
Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie kirke. Pag. 2074, linie 16 f. n. Henrik,
læs: Niels.
Pag. 2081, linie 10 f. n. Tilføj: Dette sygesæt er ikke forsvundet, men anven
des ifølge oplysning fra Jørgen Slettebo stadig ved den tyske menighed. Sygekalken (afb. p. 2649), skænket 1636, består af en sekstunget fod fra o. 1600,
sengotisk, sekskantet skaft og knop med graverede versaler: »Ihesvs« på rude-
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Sønderborg mus. fot. 1962

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Oblatæske,
1675 (p. 2648).

bosserne, samt sengotisk bæger. På fodtungerne graverede versaler: »Ihs. Godt
zv Ehren der Kirchen zv Nvtz hat Magdalena Steffens s. Matthis Getz vnd
Baltzar Segers verlassene Wittibe diese(n) Kelch zvm Gedechtnvs verehret
Sonderbvrg den 24. Decembris im Ihar nach der Gebvrt vnsers Herrn Iesv
Christi 1636«. 13,7 cm høj, forgyldt. Samtidig disk med cirkelkors på randen,
forgyldt. Oblatæske (afb. p. 2648), skænket 1675, antagelig samhørende med
den †vinflaske fra 1675, nævnt smst. linie 7 f. n.; cirkulær, 1,8 cm høj og 6,2
cm i tvm., glat, med trambulérstiks-bølgelinie langs kanten af det flade låg,
hvorpå graveret skriveskrift: »Cartsen(!) Jacobsen Brigitta Jacobs 1675«, om
givet af grenkrans med sløjfe forneden; indvendig forgyldt. Ved kanten stemp
let med Sønderborgs bymærke (omtrent svarende til Bøje 2727) samt utydeligt
mestermærke, to eller tre sammenskrevne bogstaver i rektangel.
Pag. 2082, linie 5 f. n. Knæleskamler(?), læs: †Knæleskamler(?).
Sønderborg slotskapel. Pag. 2151, linie 7 f. o. Som d), læs: Som e).
Augustenborg. Pag. 2166, linie 10 f. o. 25 cm høj. Tilføj: Sygekalk og -disk,
oprindelig kirkens hovedkalk og -disk, sengotisk, o. 1500, med enkelte tilføj
elser 1671. Kalken (afb. p. 2650) er 17,3 cm høj, forgyldt, med sekssidet fod,
hvis gennembrudte standkant har lodrette stave; på en af siderne et fastnittet, støbt krucifiks. Det sekskantede skaft har trambulérstik ligesom de ovale
stavværkstunger på knoppen, i hvis rudebosser er majusklerne »Ihesvs« på
skiftevis blå og grøn emaillebund, svarende til den samtidige Binkenæs-kalk
(Åbenrå amt p. 1938). Samtidigt bæger med ny næbtud. På foden, modsat
krucifikset, et graveret, kronet A (for Augustenborg?) mellem kursivindskrif-
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Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Sygekalk,
skænket 1636 (p. 2647).

ten: »Anno 1671 26. May«, rimeligvis det oprindelige †kapels indvielsesdato.
På fodpladen et tretårnet bystempel i oval, vistnok for Sønderborg (ikke
hos Bøje) samt mestermærket, sammenskrevet I M i en art hjerteskjold, mu
ligvis for Jürgen Matzen (Bøje p. 403), der har foretaget graveringen samt
muligvis nogle ændringer ved knoppen. Samtidig disk (afb. p. 2650), 13,7 cm
i tvm., forgyldt, med firpasformet bund, i hvis hjørner graveret en lille akantusplante. På randen samme gravering som på kalken samt et cirkelkors. Hos
sognepræsten.
Nordborg. Pag. 2192, linie 8 f. n. 1879/80, læs: 1779/80.
Pag. 2200, linie 11 f. n. Hagenstedt, læs: Hegerstedt.
†Kapeller på Nordborg slot. Pag. 2202. Den i korrekturnoten omtalte plan
fra 1766 ved G. Bosenberg er afbildet p. 2651. Kapellet ligger i østfløjen, op
mod sydfløjen.
Ullerup. Pag. 2259, linie 8 f. n. Joh. Daniel, læs: Joh. Dietrich.
Nybøl. Pag. 2278, linie 3 f. n. H. W. Eckersberg, læs: C. W. Eckersberg.
Broager. Pag. 2308, linie 16 f. o. Anthon Günther Lundt, læs: Anthon (fejl
for Ernst?, jfr. Kunsthistorisk oversigt) Günther Lundt.
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Pag. 2323, linie 4f. n. Gotisk, læs:
Senromansk.
Ulkebøl. Pag. 2353, note 1, linie 3
Ullerup; læs: Ulkebøl. — Fig. 17,
billedunderskriften, 1789, læs: 1787.
Lysabild. Pag. 2418, linie 10 f. o.
klokkestokværket. Tilføj: Siden 1957
i museet på Sønderborg slot. — Li
nie 7 f. n. —1623 blev begge †klokker , læs og tilføj: — 1623
blev begge klokker på ny omstøbt,
da de var sønder og aldeles ubruge
lige. Der blev 1625 gjort regnskab
for en part på 1250 mk. lybsk. 1627
oplyses, at der er blevet afbetalt 200
mk. lybsk til klokkestøberen Hans
Jebsen. — Kirken har 1623 gæld til
Tandslet, Oksbøl, Hagenbjærg, Ul
kebøl, Ketting, Notmark, Svenstrup,
Nordborg og Hørup15. — Linie 4 f. n.
L. L. 1962
Augustenborg. Alterkalk (p.2648).
†Klokke ..............., læs: †Klokker. 1)
Overladt Asserballe, se p. 2451. Tilføj: 2) O. 1610 omstøbes en klokke for lånte
penge15. 3) Kun den ene af de to 1623 omstøbte klokker er bevaret, jfr. ovenfor.
Tandslet. Pag. 2435, lig. 12, billedunderskrift, †Korbuekrucifiks, læs *Korbuekrucifiks.
Ketting. Pag. 2482, note 39 Sleisemann,
læs:
Steuermann.
Oplyst
af J. Slettebo, Sønderborg.
Notmark. Pag. 2491, kalkmalerier.
Alle kalkmalerier er 1962 blevet
overhvidtet, med undtagelse af kor
hvælvets våbener for Otte Breide
og Thomas Sture med hustruer.
Pag. 2507, linie 3 f. o. et Blome
og et Ahlefeldt-våben, vidnesbyrd
om, at det er svigersønnen, Hans
Blome ( . . . ) , der i forening med
den langt senere afdøde enke har
bekostet epitafiet. Læs: deres mød
L.L.1962
rene våben (Pogwisch-Ahlefeldt). —
Augustenborg. Disk, 1675 (p. 2649).
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N.E. 1962

Nordborg slot med †kapel i østfløjen (opad). Plan 1766 ved G. Rosenberg. RA. Kortsamlin
gen. Krigsministeriets aflevering, mappe 15 (p. 2649).

Pogwisch-våbenet er fejlagtigt antaget for Hans Blomes, der endvidere først
ægtede Catharine Sture 1571. Oplyst af Hans Konow, København.
Egen. Pag. 2539, sidetallet, 2593, læs: 2539.
Pag. 2541, billedunderskrift, Fig. 1., læs lig. 19.
Svenstrup. Pag. 2546, linie 13 f. n. vestgavl, læs: østgavl.
Pag. 2552, linie 10—11 f. o. korsnedtagelse, 180x160 cm; tilføj: Det mid
lertidige altertavlemaleri er en kopi efter Jacob Jordaens. Hamburg Kunst
halle nr. 383 (jfr. Hans Kauffmann, i Festschrift Max. J. Friedländer, Leipzig
1927, p. 193).
Hagenbjærg. Pag. 2586, note 24, 2) P. Bielfeld Slesvig 1928, læs: 2) P. Bielfeld, Slesvig 1828.
Oksbøl. Pag. 2593, fig. 5, billedunderskriften, vest, læs: øst. — Linie 9 f. n.
Tilføj: Gipsloftet er 1962 fjernet og de oprindelige, bemalede loftsbjælker
fritlagt.
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Pag. 2595, fig. 6, billedunderskriften, øst, læs: vest.
Pag. 2604, linie 14 f. n. klokkerne36, læs: klokken36.
Til register over Sønderborg amt (pag. 2611) føjes: Sønderborg, Kristianskirken p. 2059. †Østerholm slotskapel p. 2514—2515.
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SØNDERJYLLANDS KIRKER
KUNSTHISTORISK OVERSIGT

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

ARKITEKTUR
De politiske og administrative forhold i de fire sønderjyske am
ter, Haderslev, Tønder, Åbenrå og Sønderborg, er — navnlig i kirkelig hense
ende — sammenfattende og udførligt behandlet af M. Mackeprang p. 31 ff., og
hertil skal kun knyttes forskellige statistiske oplysninger.
Haderslev amt omfatter, foruden Haderslev by med domkirke, hospitalskir
ke og den indlemmede landsbykirke Gammel Haderslev også flækken Chri
stiansfeld med Herrnhutternes kirke- og korsale samt 41 sogne; fire landsby
kirker er nedlagt efter reformationen (Dover, Endrupskov, Højrup og Lilholt).
Selve Haderslev by har haft to à tre klosterkirker (hørende til et nonnekloster
af franciskanerordenen, et sortebrødrekloster og måske et helligåndskloster)
endvidere to kapeller (viet S. Gertrud og S. Jørgen) samt et kapel på Haderslevhus. Eftermiddelalderlige er kun Haderslev hospitalskirke fra 1569 og brødre
menighedens kirkesale i Christiansfeld (indviet mellem 1777 og 1801), hvortil
kommer den 1909 indviede frimenighedskirke i Rødding og tre nye kirker i
Haderslev by (p. 233).
Tønder amt omfatter, foruden Tønder by med Kristkirken, to flækker, Højer
og Løgumkloster, samt 30 sogne; eet sogn, Anflod, er nedlagt efter stormflo
den 1436. Mens Højer har en kirke af landsbysnit, har amtets anden flække
overtaget cisterciensernes imponerende kirke. Tønder by, hvortil hører land
sognet Emmerske med »bedehus« fra 1730, havde i middelalderen to sogne
kirker, S. Nicolai, hvis tårn indgår i den nuværende kirke fra 1591—92, og
S. Laurentius, desuden kirker ved et gråbrødrekloster og et helligåndshospital.
Et kapel på Trøjborg slot er forsvundet. En frimenighedskirke blev 1909 ind
viet i Skærbæk.
Åbenrå amt omfatter, foruden byen Åbenrå med S. Nicolai, 18 sogne, af
hvilke Asbøl-Gråsten har to kirker, den middelalderlige i Asbøl og kapellet
(fra o. 1698) på Gråsten slot. To sogne (Bjerndrup og Enlev) nedlagdes efter
reformationen, og ved samme tid blev det store Årup kapel i Ensted sogn og
S. Jacob i Øster-Løgum sogn nedrevet. Åbenrå by havde i middelalderen
endnu en kirke, viet S. Knud, og et kapel, viet S. Andreas, samt en S. Jørgensgård. I 1900’rne er der i amtet bygget fire kirker, i Åbenrå: frimenigheds
topografi.
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kirken S. Jørgen 1904 og S. Hedwigsøstrenes 1958, i Rinkenæs sogn: Korskir
ken 1932 og i Øster-Løgum sogn: Genner kirke 1935.
Sønderborg amt omfatter, foruden Sønderborg by med to kirker, de to flæk
ker, Augustenborg og Nordborg, samt 18 sogne. Sønderborg havde i middel
alderen to sognekirker, S. Nicolai og S. Jørgen; rester af den sidste, der var
knyttet til et S. Jørgens hospital, som fik flere eftermiddelalderlige afløsere,
indgår i den nuværende S. Marie kirke fra 1595—1600. Af de talrige gård- og
slotskapeller er kun de to på slottene i Sønderborg og Augustenborg bevaret.
Fra 1900’rne stammer Sundeved frimenighedskirke, indviet 1903, Egernsund
kapel fra 1907—09 og Kristianskirken i Sønderborg fra 1950’erne.
I de fire amter med deres fire købstæder, fire flækker og ca. 120 middel
alderlige sogne, hvoraf en halv snes er nedlagt, har vi kendskab til omkring
170 kirkebygninger og milde stiftelser, som er omtalt foran. Af disse kendes
adskillige kun gennem litterære kilder; det gælder nogle middelalderlige by
kirker, flere klostre og andre milde stiftelser samt nogle få landsbykirker og
endelig mange gård- og slotskapeller. Gennem udgravning kendes sognekirken
S. Thøger i Endrupskov og det store Årup kapel i Ensted sogn. Rester af to
middelalderlige bykirker, S. Nicolai i Tønder og S. Jørgen i Sønderborg, ind
går som nævnt i de nuværende bykirker fra tiden lige før 1600, kaldet hen
holdsvis Kristkirken og S. Mariekirke. Af amternes seks—syv klosterkirker er
alene cisterciensernes i Løgum bevaret. Hertug Hans’ hospitalskirke i Ha
derslev hører til det af hertugen 1569 stiftede hospital for fattige. Af det store
antal gård- og slotskapeller, hvoraf de fleste indrettedes af Hertug Hans og
hans slægt og derfor fortrinsvis må søges på Als, er tre slotskapeller bevaret:
Sønderborg (1568—70), Gråsten (o. 1698) og Augustenborg (1770—76), det
første som led i Museet på Sønderborg slot, de to sidste som sognekirker.
Fraregnes de dårligt oplyste, forsvundne bygninger, brødremenighedens sær
prægede kirke- og korsale samt nystifteiser fra 1900’rne kommer denne over
sigt til at omfatte et middelalderligt materiale på ca. 110 landsbykirker (heri
medregnet kirkerne i de to flækker Nordborg og Højer), to købstadskirker, Ha
derslev og Åbenrå, samt klosterkirken i Løgum. Fra eftermiddelalderlig tid
endvidere Haderslev hospitalskirke, bykirkerne i 4’ønder og Sønderborg samt
de tre slotskapeller, hvortil kommer enkelte i 1800’rnes anden halvdel totalt
ombyggede landsbykirker.

MATERIALER OG TEKNIK1
Træ. Såfremt den p. 2401 gengivne sagnagtige beretning fra Helmolds krø
nike gælder Lysabild kirke på Als, har man her ad litterær vej et bevis for, at
1

Se tillige afsnittene om døre og vinduer p. 2688 og 2692, hvælv p. 2694 og træ p. 2709.

47

MATERIALER OG TEKNIK

2657

teglstenskirken har haft en forgænger, og det er vel sandsynligt, at den har
været af træ. En beretning fra 1764 nævner †S. Andreas’ kapel syd for Åbenrå
som »en liden Træ Capelle«, men det er vel næppe rimeligt, at denne træbyg
ning stammede fra romansk tid, selv om Danske Atlas hævder, den var byg
get, mens byen var et fiskerleje (Åb. 1714).
En notet stavplanke fra Skodborg (Ha. 730*), der er genanvendt som vin
duesplanke i stenkirken, er vistnok det eneste synlige minde, der kan komme
i betragtning som levn fra en †trækirke1 i vort område. Hertil kommer spor af
en bindingsværksbygning i Årup, der i 1400’rne afløstes af et anseligt teglstens
anlæg, og som må have tjent som kapel (Åb. 1865).
Selv om der således kun er yderst få mindelser om et kirkebyggeri i træ, må
det dog betragtes som givet, at der i hvert fald i den store vestre del af Søn
derjylland og vel også mange steder østover har stået trækirker forud for sten
kirkerne ligesom f. eks. i marsklandskabet Eiderstedt, hvor man har kendskab
til adskillige kirkestiftelser af træ fra begyndelsen af 1100’rne2. I de sydvestlige
egne findes nogle få granitkvaderkirker, opført af sten fra marken, mens mange
landsbykirker som følge af lokal stenfattigdom fortrinsvis er rejst af materialer,
der er importeret fra udlandet. Uanset byggemateriale er det — måske med et
par undtagelser — fælles for de vestlige kirker, at de fleste er påbegyndt i en
så sen tid, at kendskabet til den brændte teglsten var udbredt, hvilket næppe
kan have været tilfældet stort før 1175. Før den tid har der selvsagt været
bygget adskillige kirker, og der kan næppe være tvivl om, at byggematerialet
i hovedsagen var træ; ved stenkirkernes opførelse var træ i anselige dimen
sioner endnu til stede, således som det fremgår af de romanske tagværker (p.
2701). Disse †kirker må have været i brug til ca. 1175—1200, da det store
stenbyggeri tog fart, ja, langt ind i 1200’rne, thi ved adskillige af vesterlandets
nuværende kirker kan skibet næppe være blevet fuldendt før ind i anden eller
tredie fjerdedel af dette århundrede. Forklaringen på det sene stenbyggeri
synes nærliggende. Den i forvejen store opgave at bygge en stenkirke er her
forøget med et lige så stort — og i økonomisk henseende nok større problem —
nemlig transporten af sten langvejs fra. I en periode, som meget vel kan have
dækket et halvt århundrede, må man da tænke sig kirkebilledet vidt forskel
ligt i øst og vest, således at trækirkerne med få undtagelser har været ene
rådende vest for en linie, der kan trækkes nogenlunde direkte fra Bov ved
Flensborg til Fole en halv snes kilometer øst for Ribe, mens stenkirkerne var
begyndt at dominere øst for linien.
1 Om to under Rabsted (Tø. 1585) omtalte planker er den tanke fremsat, at de kunde
stamme fra et tømret klokkehus, men andre muligheder (trækirke? romanske væg
bænke?) bør overvejes i forbindelse med kirkens forestående istandsættelse, hvor der
bliver mulighed for en grundig undersøgelse.
2 Kunstdenkm. Kr. Eiderstedt, p. 8 f.
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I Sønderjyllands sydøstlige egne er der bevaret nogle få middelalderlige træ
bygninger, de tømrede klokkehuse, som er opført i tilslutning til stenkirker,
men ingen af dem går tilbage til 11—1200’rne. De er omtalt p. 2706 i forbin
delse med andre middelalderlige tømmerkonstruktioner, herunder de romanske
stenkirkers lofter og tagværker, p. 2700. Her skal blot nævnes, at den frem
ragende tømmerteknik, som disse konstruktioner udviser, også må formodes
at have kendetegnet de os ubekendte trækirker.
Sten. Den nævnte linie fra Bov i sydøst til Fole i nordvest er med mindre
afvigelser identisk med den front, hvortil isen formodes at være trængt frem
under den sidste istid og betegner den sydvestre begrænsning af det område i
Sønderjylland, inden for hvilket stenmaterialet bogstavelig talt lå uden for
døren, da kirkebyggerne stod over for den opgave at rejse stenbygninger. Her
som adskillige andre steder i landet veg man dog i første omgang tilbage for
arbejdet med de hårde ledeblokke af granit og kastede sig over et mere tak
nemmeligt materiale, frådsten eller kildekalk1. Denne brydes let og lader sig i
frisk tilstand bearbejde med tømrerværktøj som økse, sav og kniv. Af frådsten
opførtes i Sønderjylland een eneste kirke, Starup Vor Frue, på sydsiden af
Haderslev fjord (Ha. 397), og den er antagelig landsdelens ældste stenbygning,
rejst før eller omkring 1100. Frådstenen er oparbejdet til kvadre af meget
uensartet størrelse; når de største, der fortrinsvis er anvendt til hjørner, lisener,
buestik etc., jævnlig har retkantede hjørnefalse udfyldt med småkvadre, og
når der overalt i murværket optræder talrige flækkeagtige skifter, er det bevis
for, at de pågældende frådstensbrud har været små eller af ringe kvalitet2.
Kvadrene er muret i vandrette skifter, men på grund af den stærkt varierende
størrelse er lejefugerne kun gennemgående over korte stræk. Mens kilesten er
anvendt til bueslag over murgennembrydninger, er de små rundbuer, der
1

Benævnes også undertiden kalktuf i modsætning til vulkansk tuf, der importeredes
fra Rhinegnene (sml. p. 2662).
2 Dette forhold blev bekræftet i forbindelse med kirkens restaurering, sml. p. 437, note 9.

Herredsfortegnelse til kortet på den følgende side.
Haderslev amt
I
Sdr.-Tyrstrup
II
Haderslev
II I
Gram
I V........................................................................ Frøs
V......................................................... Nr.-Rangstrup

Åbenrå amt
I.............................................................Sdr.-Rangstrup
II........................................................................... Rise
III................................................. Lundtoft—Vis

Tønder amt

Sønderborg amt

I....................................................................... Hviding
I I.......................................Tønder—Højer—Lø
II I
Slogs

I........................................................................... Nybøl
II............................................................... Als Sønder
III.................................................................Als Nørre
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Sønderjyllands kirkebygninger. Materialekort.

SIGNATURFORKLARING
Frådsten

Granit med flint, kridt- eller frådsten

Granitkvadre

Granit med forekomster af munkesten

Granit, rå og kløvet

Flere materialer blandet

Rhinsk tuf
Munkesten

Flere materialer anvendt i rækkefølge (sidste sig
natur viser således: først kor af tuf, derefter skib
af munkesten
Nedlagt kirke (ruin)

Kirker med apsis

Opført i romansk tid

Ombygget i gotisk tid

Opført i gotisk tid

Ombygget efter reformationen

Opført efter reformationen
169
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afslutter apsidens blændarkader, formet ved tilhugning af stenene i de vand
rette skifter, og indhuggede riller (»falske fuger«) skaber en overfladisk lighed
med kilestensstik (afbildet p. 2661); muligvis kan dette sidste forhold tages
som tegn på, at murværket var beregnet til at stå upudset.
Bortset fra Starup optræder frådsten ligesom kridt og flint (sagregister:
byggematerialer) kun sporadisk i kirker, hvor byggeemnet i øvrigt er granit.
Af dette materiale opførtes den store hob af kirker i Haderslev, Åbenrå og
Sønderborg amter. I de to sidste amter anvendtes den rå kampesten i reg
len uforarbejdet eller kløvet, ganske som på Sydfyn og syd for den nuværende
grænse, i Angel, men dog således, at disse kampestenskirker jævnlig er udstyret
med kvadersokkel under et par kvaderskifter. Hjørner og andre detaljer som
døre, vinduer og korbuer er ligeledes sat af tilhuggede sten, men der findes
undtagelser, hvor f.eks. også hjørner er af utilhugne, men til formålet udsøgte
kampesten (Løjt, Åb. 1783, Notmark, Sø. 2486). Udsøgte, men ubearbejdede
sten kan ligeledes være anvendt i bueslag over døre og vinduer (Oksbøl, Sø.
2590), hvor der også undertiden træffes kilesten af blødere stenmateriale eller
af munkesten (sagregister: vinduer). I mark- eller kløvstensmure træffer man
ikke kilestensstik med krumhugne ydersider, og hjørnekvadre er aldrig firhugne1, men har bevaret deres rå kanter på de sider, hvor de støder op til
murens øvrige (utilhugne) sten, ganske enkelt fordi en »rå« kant bedre end en
lige føjer sig til de utilhugne nabosten. — Kampestensmurenes overfladebehand
ling svarer til, hvad der kendes andre steder i landet: bredt udstrøgne fuger,
oftest med kvaderridsning og relativt tynde pudslag.
Det er nævnt, at kampestenskirker er karakteristiske for Åbenrå og Sønder
borg amter. I Haderslev amt træffes kun få og tilsyneladende sene bygninger
af rå kamp. Bortset fra disse og tre kirker af andet materiale (heriblandt Sta
rup) er kirkerne i dette amt bygget af veltilhugne granitkvadre. Ganske visst
er murenes indersider, væggene, i reglen sat af rå kamp, men eksteriøret præ
ges helt af kvaderen. Disse kvaderbygninger, som tillige omfatter tre—fire kir
ker i Åbenrå amts nordre del2, danner den egentlige afslutning på Nørrejyllands store og altdominerende granitkvaderbyggeri. Granitkvadre er endvidere
hovedbyggeemne i et par isolerede smågrupper af kirker sydvestligt i Tønder
amt, hvor aflejringer fra anden istid skyder op som bakkeøer gennem smelte
vandsaflejringerne fra sidste istid3. Efter de pågældende kirkers beliggenhed
1 Sådanne detaljer horer til i mure af firkantede sten, dvs. af kridt-, granit- og tuf
kvadre eller teglsten. — For granitkvadrenes vedkommende er eksemplerne for talrige
til at kræve nærmere henvisninger; med hensyn til tuf-tegl er det tilstrækkeligt at pege
på Roager præstedør (Tø. 1169).
2 Den sydligste er Ensted syd for Åbenrå (Åb. 1854).
3
Også landskaberne omkring Rødding, Gram og Toftlund nordligt i landsdelens
midterste trediedel består af bakkeøer.
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Starup. Detalje af apsidens buefrise med »falske stik« (p. 2660).

E. M. 1958

på eller i forhold til sådanne bakkeøer, hvoraf den største danner kyststræk
ningen mellem Ballum i nord og Emmerlev-Højer i syd, kan det betragtes som
sikkert, at materialet i det store og hele har været nær for hånden1. Også disse
kirker danner vel på sin vis en fortsættelse af det nørrejyske kvaderstensbyg
geri, formidlet over Ribe (sml. p. 2683), men flere af dem røber, dels gennem
iblanding af tuf, dels gennem enkeltheder, først og fremmest afhængighed af
netop det milieu, hvori de er opstået: egnene hvor tufstensarkitekturen har
domineret.
Granitkvadrenes behugningsgrad varierer meget; snart træffer man meget
veltildannede sten, der kan stables med knivtynde fuger (Nustrup, Ha. 644),
snart sten, som kun er råt firhugne, og hvis kanter ikke er blevet tilrettet efter
kløvningen. I sådanne tilfælde står kløvhullerne endnu skarpt (Brede, Tø.
1487). I det store og hele synes den ret grove kvadertildannelse at være karak
teristisk for de sene kirker i Tønder amt, hvor alene (den formentlig ældste)
Skærbæk (Tø. 1248) viser en bedre kvalitet, mens veltilhuggede kvadre er
meget udbredt i Haderslev amt (hvor også det bedste af den ringe mængde
bygningsskulptur findes). Kvadrenes højde varierer almindeligvis mellem ca.
30 og 55 cm, og da det enkelte skifte næsten uden undtagelse er sammensat
af lige høje kvadre, varierer skiftehøjden tilsvarende. Hvad længden angår, er
spillerummet langt større. Almindeligvis er længden større end højden, og
1

Den fattigdom på natursten, som præger store dele af det vestlige Sønderjylland,
har ikke været til stede på bakkeøerne eller i deres umiddelbare nærhed. Dette bekræf
tes til fulde af de nyudgravede, hidtil ukendte langdysser ved Steneng nord for Brede
(jfr. »Skalk« nr. 1 1963). Alligevel kan man ikke udelukke den mulighed, at kampeste
nene i visse tilfælde — som tufstenene — kan være transporteret ad vandvejen (sml.
p. 2669).
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det er ikke nogen sjældenhed, at længden når op på omkring een meter; Oksen
vad og Hygum kan fremvise kvadre på 2—2,5 m (Ha. 552 og 744), mens Skær
bæk er noteret for een på 2,7 m (Tø. 1248)1. — Den udbredte anvendelse af
kvaderafslag (fra tilhugningen) til murlivet og de ikke synlige dele af taggav
lene (sml. afbildningen p. 2663) viser, at kvadrene er tilhugget på byggepladsen.
Uanset om en kirkes byggemateriale er rå kamp eller granitkvadre, har der
aldrig været tvivl om, hvorfra materialet kom. Derimod har det vakt undren,
at man nogle steder anvendte den rå sten, mens man i andre egne påtog sig
det vældige ekstraarbejde, som kvaderhugningen har været. Det har givet an
ledning til de klassiske bemærkninger om jydernes sejghed og flid over for
sjællændernes dovenskab. Nu er det jo ikke alene sjællænderne, som har holdt
sig til kampestensbyggeriet. Både fynboerne og en hel del jyder var også med
på dette område. Ovenfor er der givet en del mål på kvaderstørrelser. Læng
der på omkring een meter er meget almindelige, og når man betænker, at der
oftest er hugget to kvadre ud af samme blok, er det givet, at denne har været
mindst l x l meter. Det er klart, at man ikke kunde anvende rå sten af det
format — for slet ikke at tale om de stenblokke, hvoraf kvadrene på 2—3
meter blev hugget. Det råmateriale, som har været til rådighed i mange egne,
har simpelthen krævet en tildannelse. Vilde man bygge deraf, havde man kun
een udvej, at bearbejde det. Tildannelsen af kvadre er således næppe et
arbejde, man frivilligt har påtaget sig, men et, der er blevet påtvunget.
Rhinsk t u f . I nogle af de nævnte granitkvaderkirker sydligt i Tønder amt
samt i et par af lignende materiale i Haderslev amts vestre del er der foruden
tegl iblandet et andet materiale, en vulkansk tuf fra Andernach ved Rhinen.
I de stenfri egne op mod Ribe og videre nordover er denne tuf det mest an
vendte materiale i en række landsbykirker, som stilistisk grupperer sig om
domkirken, hvor materialet også er benyttet2. Tæt ved Ribe findes et lille
antal kirker, hvor tuf'en tilsyneladende er det eneste materiale3; af disse ligger
Hviding (Tø. 1133) inden for Sønderjyllands grænser. Alle de øvrige sønder
jyske kirker viser tuf sammen med munkesten, men således at tuf’en må be
tegnes som hovedmateriale. I ni kirker optræder tuf som hoved- og begyndel1

En grundig gennemgang af disse kirker på bakkenerne og ved gletscherportene vil
måske kunne bekræfte det umiddelbare indtryk, at kvadrene her ofte er større end i
kirkerne inde på østkystens morænelandskab.
2 Jacob Helms: Ribe Domkirke, 1870 (i det folgende citeret som Helms: Ribe Dom
kirke). Se tillige af samme forfatter, Danske Tufstenskirker I—II (tekst og planchebind),
1894 (citeret som Helms: Tufstenskirker). I det sidste, beundringsværdige værk er den
lærde præst med hensyn til forståelse af tekniske forhold vedrørende materialet så langt
forud for sin tid, at han først de senere år har fået arvtagere på dette felt.
3 Naturligvis bortset fra murlivet, hvor der i kystegne jævnligt træffes havsten (sml.
Ballum, Tø. 1403).
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Hygum. Triumfgavlens østside, støbt af kvaderafslag (p. 2662).
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sesmateriale, mens tegl (og i eet tilfælde granitkvadre) er afslutningsmateriale.
To kirker er påbegyndt i granitkvadre, een i tegl, og de er alle tre fuldendt i
tuf (og tegl). Som det fremgår af materiale-kortet p. 2659, ligger alle tufkir
kerne i landsdelens vestre trediedel, kun een undtagelse findes, og det er øst
kystkirken Halk, hvor materialet optræder i korets øvre del (sml. p. 2668).
Brudstykker af specielle hvælvsten svarende til de p. 2699 afbildede fra Fole
(Ha. 817) er fundet ved opmudring af lejet ved Hollingsted omladeplads i Syd
slesvig (sml. p. 2668), og dette tyder på, at tuf en er transporteret til landet
som færdigvare, oparbejdet til kvadre, kilesten etc. Tilsyneladende har der
ikke været noget normalformat på kvadre; alle dimensioner varierer (se af
bildningen p. 2664), men kvadrene sorteres efter højde, således at lejefugerne
bliver vandrette og gennemgående; dog træffes her som i andet brudstensmur
værk jævnlig noget større sten i hjørner, lisener etc.1. Tuf og munkesten blan
des på to måder; enten anvendes tuf udvendig og tegl indvendig, hvilket ifølge Helms kan tænkes at bero på en større tillid til det første materiales vejr
bestandighed, eller også blandes de fuldstændig som det ses i vodder (Tø.
1207, fig. 3—4). Muligvis har den sidste metode, der også er velkendt i Rhinegnene, efterhånden fremkaldt mere ensartede kvaderhøjder (afbildning p.
2665), som let lader sig passe sammen med et munkeskiftes højde; men der sker
tilsyneladende ingen ændring med hensyn til længden af kvadrene, og derfor
1

Se Helms: Ribe Domkirke sp. 6 og Tufstenskirker p. 76 f.
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Lintrup. Tufmurværk i vestgavlen med uens høje skifter (p. 2663).

kan man ikke skabe regelmæssighed i forbandtet (sml. Vodder). — I Sønder
jylland er der ikke fundet beviser for, at de to materialer er anvendt veksel
vis for at opnå et tilsigtet farvespil1, men det murede tympanonfelt, som lindes
over Hviding kirkes norddør (Tø. 1136*), viser mønstermurværk af små, kva
dratiske sten.
Munkesten optræder som nævnt jævnlig sammen med tuf, undertiden iblan
det mere eller mindre tilfældigt, oftest dog benyttet til fuldendelse af et tuf
byggeri; hvor de to materialer er blandet, ser det ud, som om teglstenen er
underordnet tuf’en, dvs. at den fortrinsvis benyttes til indvendige murflader,
herunder de ikke synlige dele af taggavle. På lignende måde er tegl anvendt i
kirker af rå kamp og granitkvadre, i de første undertiden også til bueslag over
vinduer og døre (sagregister: byggematerialer). Som hovedbyggeemne findes tegl
i en række kirker fra tiden før 1300, og herefter er materialet så godt som ene
rådende. Nogle kirker kan — fortrinsvis af stilistiske grunde (sml. p. 2665) knyttes sammen i mere eller mindre skarpt afgrænsede grupper, andre står
isolerede inden for landsdelen, både stilistisk og teknisk. Det gælder den for
mentlig ældste, Nr.-Løgum (Tø. 1526, tillæg p. 2640), der ved sin anvendelse
af »fuld« mur, uregelmæssigt munkeskifte og glaserede dværgsøjler er nær for
bundet med det tidlige sjællandske teglstensbyggeri. En helt særpræget teknik
er dog anvendt ved fremstillingen af rundbuefrisen. De enkelte buer er ikke
muret af to eller flere krumme formsten, ej heller som kvart- eller halvstens
stik (sml. nedenfor), men før brændingen udsparet i hver sin store, rektangu1

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

lære lerklods; en ridset linie, koncentrisk med buen, markerer et stik ligesom
på Starups frådstens-apsis (p. 2660). I de 80—90 cm tykke mure, der er sat
af ret korte sten (26—27 cm), hvoraf de dårligst brændte er anvendt i indervæggene, er der ikke hidtil fundet de fra vore ældste teglkirker (Sorø etc.)
kendte riflede sten. Enkelte sådanne, samt glaserede og mørktbrændte sten
optræder i den nærliggende Løgum klosterkirke, hvis teglteknik for de ældre
deles vedkommende, via cisterciensernes forbindelser, må ses på omtrent samme
baggrund som Nr.-Løgums. De under klosterkirken (Tø. 1057) opregnede æn
dringer af stenformater analogt med arbejdets fremadskriden kan ikke tages
til indtægt for den tidlige teglarkitektur i almindelighed. Indtil videre må
man regne med, at sten med en længde på f. eks. 26 cm kan være lige så unge
eller gamle som de 28—30 cm lange sten. Lokale forhold, herunder først og
fremmest lerets svindprocent, men også brændingens ensartethed og hårdhed,
må være betydningsfulde faktorer for det endelige format.
En sen og velafgrænset gruppe omfatter fire af Slogs herreds fem kirker samt
Abild og Møgeltønder (sml. p. 2686). Her er ingen lisener; buefriserne spænder
fra hjørne til hjørne, og de er enten muret som Løgumklosters med kvartstens
stik på højkantkonsol, men mindre fremspringende, eller af smalle, krumme
formsten (Bylderup, Tø. 1608). De savskifter, der optræder sammen med bu
erne eller erstatter dem, kan være ganske almindelige, men jævnligt er de diagonaltdrejede sten, som danner »tænderne«, erstattet af formsten med afrun
det forside eller af kantrejste sten1 (Tø. 1569). Urørt murværk viser regelmæs
sigt munkeforbandt, med adskillige mørkbrændte og cintrede sten.
1

Sml. Sterup kirkes skib, Kunstdenkm. Kr. Flensburg, p. 348.
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De resterende teglstenskirker ligger alle i Sønderjyllands østlige egne. Linien
fra Fjelstrup i nord over Haderslev og Åbenrå, til Broager i syd giver på een
gang fire af monumenterne og vestgrænsen for denne noget usammenhængende
gruppe, der tilsammen spænder over omtrent samme tidsrum, ca. 1200 til
1300, som klosterkirken i Løgum. Når så stærkt ødelagte kirker som f.eks. Felsted og Dybbøl (Åb. 1870, Sø. 2204) indordnes i gruppe med den velbevarede
Broager (Sø. 2284), skyldes det blandt andet den teknik, der er anvendt ved
opmuring af åbningernes stik, og som benytter sig af vekslende rul- og flad
skifter (sml. afbildningen p. 2667). Det anvendte munkeskifte er overordentlig
uregelmæssigt, snart med mange løbere på række, snart vekslende løber—
binder; stenene er relativt lange (ca. 30 cm) og ret hårdtbrændte. En tynd,
krum formsten benyttes både til buefriser (sml. Ha. 78, fig. 23 og Sø. 2290, fig. 7)
og til prydskifter om vindues- og dørstik (Felsted, Åb. 1873). Savskifterne er
udført af almindelige sten og af samme højde som almindelige skifter. Bifling
er kun iagttaget eet sted og her udført som afslutning på en tilhugning, der
omdannede almindelige munkesten til kileformede sten (Sø. 2270).
Med hensyn til teglstenskirkerne i almindelighed kan det tilføjes, at de tynde
puds- eller hvidtelag i buefrisernes bund og på vinduernes smige karme tyder
på, at det øvrige murværk har stået uden hvidtning. De pudsede stikunder
sider, der er så velkendte fra dobbeltsmigede vinduer og for øvrigt også fra
arkader, har ikke noget dekorativt formål. Pudsen, der standser nogle få cen
timeter fra kanten, er simpelthen et hjælpemiddel, der dækker over ufuldkom
ment murværk.
Vedrørende en detalje som (tuf- og) teglstensmurenes fuger er der ikke i
Sønderjylland gjort iagttagelser, som skiller denne landsdel ud fra andre egne.
Almindeligst er den skråt indtrykkede fuge, som i høj- og senmiddelalderen
jævnlig forsynes med en uregelmæssig midtridse. I samme perioders kampe
stensmurværk, der fortrinsvis findes i tårnenes indre, er de bredt udstrøgne
fuger ofte spækket med små, indtrykkede flækker af kamp eller tegl.
I høj- og senmiddelalderen bygger man i øvrigt videre på den foregående
periodes teglstens- og mureteknik; selv en detalje som prydskiftet omkring
åbningernes buestik holder sig i brug, men den udføres nu altid af almindelige
sten på fladen. Gule munkesten, der optræder i Holbøls østgavl fra 1. halvdel
af 1300’rne, er andre steder anvendt til båndmuring sammen med røde; næv
nes kan endvidere de lidt yngre tårne i Babsted og Bjolderup (Tø. 1588, Åb.
1832) samt Tøndertårnet fra 1520’rne (Tø. 941). Munkestenenes længdemål va
rierer nu som tidligere mellem 26—30 (enkelte gange dog 32—33), mens højde
og bredde kan stige til op mod henholdsvis 10 og 15 cm.
Middelalderens store stenformat blev i Sønderjylland — som formentlig i det
øvrige land — anvendt et stykke ind i 1600’rne ved nybyggeri, og til repara
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tioner mindst et århundrede længere.
I Tønder blev stenene 1591—92 hen
lagt i munkeskifte, mens man i Søn
derborg 1595—1600 og i Kegnæs 1615
—1616 benyttede sig af krydsskiftet
med »brændte« fuger; de sidste to kir
kers mure rødkalkedes, hvorpå fu
gerne blev trukket op med hvidt (Sø.
2067, 2385). Teglsten af omtrent mo
derne format synes først almindelige
i slutningen af 1600’rne og da under
tiden med mange teglstrygermærker
(Ha. 768).
Mørtel. Næsten overalt er der til
mørtelfremstilling
benyttet
skælkalk
af blåmuslinger. Mange steder i de
vestlige egne er den ældste mørtel i en
E. M. 1956
Broager. Norddørens ydre stik består af to rulskif
sådan grad spækket med mere eller
ter adskilt af et fladskifte (p. 2666).
mindre knuste muslingeskaller, at for
holdet ikke lader sig forklare ved en ufuldstændig forbrænding under kalk
fabrikationen; her må knuste skaller være benyttet til iblanding ved selve
mørtelfremstillingen1. Pudsmørtel med tilsætning af fæhår er ikke noget sær
syn, og i de eftermiddelalderlige kilder kan skikken følges; f.eks. indkøbtes
der 1675 i Ulkebøl fire tønder hår at bruge til kalken2. De samme kilder har
oplysninger om kalkimport fra Segeberg i Holsten og fra Gotland3; det sidste
gælder kun kirker i de østlige egne, og det er sandsynligt, at en eventuel im
port til vestlandet er kommet fra Holland og Frisland4. Blandt de mange
bygningshåndværkere træffes jævnligt kalkslageren5, der med kølle knuste den
brændte kalk inden læskningen med vand. I nogle tårne, våbenhuse og klok
1 Skallerne må have været meget værdifulde i de egne, hvor der var langt til almin
delig kalk; det var sikkert grunden til, at munkene i Løgumkloster 1298, da bispernes
gæsteri afløstes ved afståelse af meget jordegods, bl.a. i Ballum marsk, forbeholdt sig
retten til på Ballum strand frit at indsamle »de Muslinger, som paa Folkesproget kaldes
Schillæ« (M. Mackeprang, Løgum Kloster og dets Gods, S.Jy. Aarb. 1945, p. 35 med Dipi.
Dan. 2 rk. IV, nr. 339).
2 LA. Åberå. Ulkebøl præstearkiv: 1589—1691/92, kirkeregnskabsbog.
3
(1606). LA. Åbenrå. Sønderborg provstearkiv (før 1879): Kirkeregnskabsbog for
Broager 1566—1652. — (1666). RA. Rentekammerets revid. rgsk., Nyborg provsti.
Kirkeregnskaber 1662—71 (Hørup).
4 Helms: Ribe Domkirke, sp. 10.
5 Blandt andet i Broager 1577 (se den under note 3 givne kilde).
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kehuse træffes i gulvet kalkkuler, hvori den slagne kalk blev læsket (f. eks. Mag
strup Ha. 2619) ved flerårig opbevaring; uden tilgang for luftens kulsyre blev
kalken en fuldstændig gennemlæsket, stiv dejg, hvis styrke langt overstiger
den frisklæskede kalks.
Bly. Støbning af de blyplader, som har været det mest almindelige tagdæk
ningsmateriale, er indtil forrige århundrede nok oftest sket inden for kirkens
mure. Ved de senere års kirkegulvsundersøgelser er der ofte fundet blystøbergruber inden for een eller begge døre i skibet, samt i våbenhuse og tårne (p.
2619, 2641); efterhånden som gulvene blev fyldt med grave og stoleværk, har
det nok været svært at komme til, og det er formentlig årsagen til den ud
bredte brug af kaminer. Lige fra senmiddelalderen og til langt ind i forrige
århundrede opførtes der både i våbenhuse og sakristier talrige kaminer eller
»skorstene« til blystøbning (sagregister: kaminer), og arkivalierne er fyldt med
beretninger om de til støbningen nødvendige ting: sten til »støbe-kuule« eller
skorsten, brædder og søm til blykisten (støbeformen), sand at støbe blyet i,
klyv (kløvet brænde) og kul til smeltningen, flæsk til strygning af støbehøvlen,
flæsk, »ister og tiere« til rensning af blyet samt øl og brændevin, som blytæk
keren drak1. Indkøbt bly optræder ofte under navnet »klumpenbly«, f. eks.
i Broager 1631 og 1701, og det er muligvis den rette betegnelse for den bly
barre, der blev fundet under gulvet i Skrydstrup (Ha. 673, fig. 3). Tilovers
bleven bly og andet fra tækningen opbevaredes 1582 i Broager i en jernbeslået
kirkekiste (Sø. 2319).
Transport af byggematerialer. Det vil være naturligt at afslutte kapitlet om
materialer med en kort drøftelse af disses transport over længere afstande og
om tufimportens varighed og dens forhold til Bibe domkirke.
De danske tufstenskirkers beliggenhed nær kysten, som f. eks. Bibe, Hviding, Højer, eller tæt ved åløb viser, at vandvejen har været benyttet. Nøj
agtig det samme forhold iagttages syd for grænsen; her kan tufkirkerne end
videre følges langs den gamle handelsvej fra Ejdermundingen gennem Trene
til omladestedet Hollingsted, hvor de p. 2663 omtalte færdigbehandlede hvælv
sten fandtes, over land til Hedeby-Slesvig, ad Slien til Ulsnis, der er den øst
ligste af de sydslesvigske kirker med tuf. I een kirke på Nordslesvigs østkyst,
Halk, er der benyttet en del tuf, og da kirken ligger ganske nær Lillebælt, må
man formode, at der også her er tale om transport ad »vejen ved Jyllands fod«.
1

Uddrag fra de under Møgeltønder benyttede arkivalier for tiden 1698—1701. —
Blytækkerarbejde omfattede også oplægning af tagspån, og derfor bruges betegnelsen
spåntækker synonymt med blytækker om den pågældende håndværker, sml. bl.a. Bro
ager under 1584 (se p. 2667, note 3). — Om et dynasti af blytækkere fra 16—1700’rne,
se familien Clausen-Christensen på Als, sagregister: blytækkere.
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Muligvis er materialet bragt på danske skibe, som formodet af Helms1, der
tillige antager, at skibene lastede, ikke i Andernach, men i Rhindeltaet, hvor
de to nederlandske byer, Deventer og Utrecht, dannede endepunkter for han
delen på Rhinen. Fra abbed Sibrands levnedsbeskrivelse, der o. 1230 forfat
tedes i cistercienserklostret Mariengaard ved Dokkum i Frisland, ved man, at
i tiden o. 1170 blev »de sten, som almindeligt kaldes dufsteen, i stor mængde
bragt ned ad Rhinstrømmen til Deventer og Utrecht for at sælges der«.
Da de hollandske cisterciensere o. 1170 drog til Deventer for at købe tuf,
må importen til Ribe og omegn i alt fald have været i gang, og i de følgende
25—50 år, hvor de allerfleste landsbykirker rejstes, har den været ret omfat
tende. Af levnedsbeskrivelsen har man sluttet, at tuf-transporten ad Rhinen
ikke var almindelig o. 1230, men endnu ved århundredets midte indførtes
materialet til domkirkens hvælv. Dermed var det nok også slut, thi i de sene
landsbykirker var man næsten helt gået over til tegl. Tidspunktet for impor
tens begyndelse, som uden tvivl må sættes i forbindelse med opførelsen af Ribe
domkirke, er meget usikkert. Spørgsmålet vil ikke kunne besvares med tilnær
melsesvis sikkerhed, før en ny undersøgelse af dette monument gør det muligt
at vurdere Helms’ dateringer. Den sidste2, der går ud på, at hovedparten af
østafsnittet må anses for yngre end 1176, blev fremsat — efter kirkens restau
rering — som korrektion til Helms’ første vurdering: at dette afsnit var ældre
end 1176. Trods denne korrektion er senere kunsthistorisk forskning næsten
uden undtagelser3 gået ind for den tidlige datering; men meget taler for, at
den lærde præst, domkirkens hidtil fineste kender, med sit sidste resultat er
kommet problemets løsning nær. En ret sen datering forekommer naturligst
på baggrund dels af de udenlandske forbilleder, der — utvivlsomt med rette —
er fremdraget af Helms, dels af domkirkens danske tuf-ætlinge. Om branden
1176 har haft den store betydning for byggeriet, som Helms mener, er vel en
anden sag. Endelig turde spørgsmålet om tufmiportens begyndelse være uløse
ligt, før det bliver klarlagt, om der overhovedet er synligt murværk af biskop
Thures kirke (grundlagt før 1134)4 i den nustående, og om materialet er tuf
og/eller granit.
På samme måde som tuf’en er transporteret ind ad de danske åløb, kan disse
1 Helms: Tufstenskirker p. 25, 53 f. — Sml. endvidere Poul Enemark: Problemer ved
rørende friserhandlen, i Jyske Samlinger, ny række V, 2, p. 121—163 (1960), hvor der p.
148 nævnes en toldrulle i Utrecht fra 12. årh., som omtaler danske skippere, der plejede
at anløbe havnen for at handle.
2 Jacob Helms og H. C. Amberg: Ribe Domkirke i Anledning af Kirkens Hoved
istandsættelse 1882—1904, Kbh. 1906, p. 8.
3 Mackeprang: Døbefonte p. 320, med henvisning til J. Roosval: Studier i Danmark,
Stockholm 1918. Roosval slutter sig til den sene datering, mens Fr. Beckett i Danmarks
Kunst, 1924, går ind for den tidlige.
4 Helms: Ribe Domkirke sp. 97.
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også være benyttet til transport af indenlandsk materiale. Det kan være til
fældet med meget af den granit, der er benyttet i Ribe domkirke, i hvis umid
delbare nærhed kampesten næppe har været at finde. Inden for sønderjysk om
råde må man antagelig forudsætte en sådan transport af kvadre til granit
sokler og andre detaljer ved en del kirker af tuf-tegl, ligesom f.eks. af det
meste granitmateriale til Mjolden kirke nær Bredeåens udløb (Tø. 1443; jfr.
i øvrigt sten- og billedhuggerarbejder p. 2754). Endvidere er det nok rimeligt
at regne med, at kampestenene til Rabsted og Bedsted kirker på Tinglev hede
slette1 (Tø. 1584, Åb. 1718) er blevet fragtet ad vandvejen.
Stenbyggeriets begyndelse. Under diskussionen foran p. 2657 vedrørende for
delingen af træ- og stenkirker i slutningen af 1100’rne og første fjerdedel af
1200’rne, søgtes det påvist, at Sønderjyllands vestlige del i vid udstrækning
var trækirkernes område, mens østlandet antagelig domineredes af stenkirker.
Billedet gælder naturligvis kun i grove træk, for det er givet, at der inden for
begge områder har stået kirker af det »modsatte« materiale. Overgangen fra
træ til sten behøver heller ikke inden for den enkelte kirke at være foregået
med eet slag: denne kan en tid lang have været halvt af træ, halvt af sten. I
Nustrup (Ha. 644), hvor et skel eller »byggestop« viser, at skibet er ældst,
mens koret dog kun er lidt yngre, kan det tænkes, at der — som første led i
en ombygning — vest for en trækirke er opført et skib af sten, dernæst har
stenkoret — i anden etape — afløst trækirken2. Det er naturligt at antage en
sådan successiv udvikling i overgangen fra træ til sten, dels fordi stenkirkerne
i sig selv viser en tilsvarende etapevis udvikling, dels fordi der kan konstateres
så mange skel eller »byggestop« inden for de enkelte kirker, dels endelig fordi
denne antagelse allerede nu underbygges af de nyere gulvundersøgelser3.
De omtalte »byggestop« inden for de enkelte stenkirker kan naturligvis for
klares som kortvarige standsninger på grund af vejrliget; men i langt de fleste
tilfælde synes opholdene at have været af så lang varighed, at andre årsager
må inddrages i billedet, først og fremmest vel økonomiske.
1 Bjolderup, Uge (Åb. 1830, 1845) og Tinglev (Tø. 1643) kan også komme på tale,
men de ligger dog inden for den del af sletten, som har dødisrelief, og hvor der kan være
aflejret stenmateriale; se Atlas over Danmark I. Landskabsformer, udg. af det kgl.
danske geograf, selskab. Kbh. 1949.
2 Under beskrivelsen af kirken er det nævnt, at koret eventuelt kan indeholde rester af
et ældre, men forholdene er ingenlunde entydige.
3 I Vorgod nær Herning rejstes et stenkor umiddelbart øst for et ældre, rektangulært
trækapel, der en tid synes at have fungeret som skib for stenkoret. I Hørdum i Thy blev
den nuværende stenkirkes kor efter fuldendelsen udstyret med et midlertidigt skib af
træ (jfr. Elna Møller og Olaf Olsen: Danske trækirker, i Nationalmuseets arbejdsmark,
1961, p. 35). Noget tilsvarende kan man forestille sig ved en del af de nedenfor omtalte
kirker, hvor koret er ældre end skibet.
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Ved 104 sønderjyske kirker af det ældre sæt, dvs. de rent romansk prægede
bygninger, er det for 41 bygningers vedkommende fastslået med sikkerhed, at
kirkens østre del: kor med eller uden apsis samt triumfmuren med skibets
østhjørner og indtil 2—4 meter hen ad langmurene, udgør en første bygge
periode1. Beviserne ligger i sokkelprofilens ændring, fortandinger i murværket,
skel i tagværker samt undertiden overgang til nyt materiale. Yderligere 15
kirker kan på et enkelt af disse indicier (skift i sokkelprofil) formodes at høre
til samme kategori, mens 19 er så ødelagte eller ombyggede, at deres nuvæ
rende tilstand lader spørgsmålet åbent. Tilbage står 29, hvor et byggestop ikke
er blevet erkendt — hvad der ikke udelukker, at et sådant stop findes2.
Lades de 19 ødelagte kirker ude af betragtning, står 56 tilbage med eet eller
flere indicier for den etapevise opførelse, over for foreløbig 29, hvor der endnu
ikke er ført bevis på en tilsvarende fremgangsmåde3.
Også i skibets vestre del kan der undertiden findes spor af forskellig art,
som antyder et byggestop. Mange steder er der ikke tvivl om, at sporet dæk
ker over en regulær vestforlængelse på en færdigbygget kirke (sml. p. 2713).
Andre steder som f.eks. Bevtoft og Varnæs (Ha. 890, Åb. 1892) taler forhol
dene snarere for en standsning i det planlagte byggeri svarende til de netop
beskrevne vest for triumf muren.
Tillader denne nyerhvervede viden ikke at se de såkaldte præstedøre i ny
belysning? Disse oprindelige døre i korets nord- eller sydside, som træffes ved
et ikke ringe antal kirker landet over, forklares altid som en for præsterne
specielt udført indgang. Var det ikke rimeligere at opfatte dem som en mid
lertidig, almindelig adgang, før og mens det til senere opførelse planlagte skib
var under bygning? Først da var kirken fuldendt, og når både kor og skib var
under tag, blev kordøren — præstedør.
Af 24 påviste (ofte tilmurede eller delvis ødelagte) præstedøre findes 13 i
sikre »etape«-kirker, fem i kirker med kun et enkelt indicium for gradvis op
førelse, og endelig er seks anbragt i kirker, hvor der endnu ikke er noteret
noget byggeskel.

1 Også fra senmiddelalderen kan der nævnes eksempler på, at byggeriet afvikledes i
to eller flere tempi, sml. Øsby (Ha. 478).
2 Det var først, da man var midt i undersøgelserne af Haderslev amts kirker, at tag
værkernes ælde og betydning for den etapevise gang i kirkens byggehistorie gik op for
undersøgerne, og »tagværksmetoden« er derfor ikke bragt i anvendelse ved dette amts
første kirker. — Blandt de nævnte 29 kirker er der flere teglstenskirker i Sønderborg
amt; ved disse bygninger gør manglen på sokkel og de tykke pudslag det svært at fast
slå byggeskel.
3 Den etapevise opførelse er også fastslået ved de fleste granitkvaderkirker i Angel
(Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 24).
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Det er et overmåde stort savn for behandlingen af det sønderjyske stof,
at der for hovedmonumenterne i de tidligere stiftsbyer ikke foreligger nye og
grundige bygningsundersøgelser tilgængelige. Det er for Ribe domkirkes ved
kommende allerede berørt i forbindelse med tufimporten, men det gælder også
Slesvig og Odense, der har betydning for de østlige egne. Det er hævet over al
tvivl, at Ribe har haft afgørende betydning for talrige landsbykirker ikke blot
i sit eget, men også i Slesvig stift, hvis domkirke tilsyneladende ikke har øvet
større indflydelse i stiftets nordlige del.
Landsbykirkernes plan alene giver intet grundlag for bestemmelse af deres
tilhørsforhold i arkitektonisk henseende, dertil er de for enkle. Rlandt de noget
over 100 landsbykirker fra før 1300, heri medregnet bykirker af landsbypræg,
er der i virkeligheden kun to—tre, som skiller sig ud. Det gælder først og
fremmest den formentlig ældste stenkirke i landsdelen, Vor Frue i Starup ved
Haderslev fjord (Ha. 397), der — ligesom et lille antal særprægede frådstens
bygninger fordelt over det øvrige Danmark1 — skønnes at være opført om
kring 1100. Starup er et treskibet anlæg med tre par retkantede og eet par
runde arkadepiller. Koret, der mod sædvane er noget smallere end midtskibet,
har bevaret sin stærkt fremspringende apside, hvorimod de smalle (genopbyg
gede) sideskibe nu har plan østvæg, men det er muligt, at de oprindelig har
haft hver sin lille apsis. Et vestparti med eller uden flankerende tårne er næppe
nogensinde blevet fuldendt.
Af stor ælde er også den lille granitkvaderbygning, hvis rester indgår i Rev
tofts nuværende kvaderbygning (Ha. 888) fra slutningen af 1100’rne. Uden
gravning lader det sig ikke afgøre, hvilken form den ødelagte bygning har
haft, men den kan ligesåvel have været et lille, rektangulært kapel som koret
på et bredere skib. Den tredie og ret sene kirke, som skal nævnes her, er Fole
(Ha. 813), hvis plan og ydre opbygning ganske vist svarer til den normale
todelte type med skib og smallere kor, men indvendig i korets østre del er
der ved hjælp af en speciel hvælving udskilt en slags apsis.
Alle de øvrige kendte planer deler sig med een undtagelse i to grupper, den
ene omfattende de todelte planer med kor og bredere skib, den anden de tredelte,
hvor der til korets østgavl er føjet et alterhus, en halvrund apsis. Den nævnte
undtagelse repræsenteres af Rroager (Sø. 2284), der er planlagt med en firdelt
plan, idet der i vest skulde have stået et tårn, som åbnede sig til skibet med to
rundbuede arkader, hvis øvre del er bevaret. Dette tårn blev opgivet til for
del for et langt større, som svarer til dem, visse alsiske kirker udstyredes med
endnu i 1200’rne (sml. p. 2719).
1

Tamdrup ved Horsens, Asmild ved Viborg etc.
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Skal man søge at danne sig et billede over fordelingen af kirker med lige
korvæg i øst og kirker med apsis, må man naturligvis inddrage en hel del kir
ker, der har ændret udseende i middelalderen eller senere, og hvor en forsvun
den apsis nu kun kendes gennem udgravning, spor i murværk eller ad litterær
vej. En sådan undersøgelse viser, at kirker med apsider har været langt mere
udbredt i Sønderjylland end tilfældet er nu, og det er endda sandsynligt, at
denne plantype har været hyppigere end planen med lige afsluttet kor. Over
for 49 kirker med apsis (kun 24 bevaret) står 40 kirker med lige korgavl; her
til kommer 14 kirker, der enten er så stærkt ombyggede (i visse tilfælde ned
revne) eller opført i tegl1, således at udformningen af deres oprindelige øst
afslutning ikke lader sig eftervise. Lades disse 14 ude af betragtning, får man
det resultat, at der i landsdelen som helhed findes ca. 55 procent apsiskirker,
hvilket er meget sammenlignet med et nørrejysk amt som Tisted eller et par
sjællandske som Københavns og Sorøs, hvor de tilsvarende procenttal er
30—35. Ser man på fordelingen inden for de enkelte sønderjyske amter, arter
den sig vidt forskelligt. Antallet af kirker med lige korgavl contra kirker
med apsis er i Haderslev amt 17:15, i Tønder 6:22, i Åbenrå 9:6 og i Sønder
borg 8:6. Udviklingen i Bevtoft (sml. p. 2735) og apsiskirkernes overvældende
majoritet i Tønder amt, hvor hovedparten af kirkerne må anses for ret sene,
kunde måske forlede til den antagelse, at apsiskirker repræsenterer en sen
mode, men under henvisning til f.eks. Starup og antagelig Oksenvad (Ha. 551)
er det givet, at udbygningen på korets østende ikke er noget aldersmæssigt
kriterium. Rent geografisk er apsiskirkerne stort set placeret vest for den
gamle hærvejslinie mellem Immervad og Bov, dvs. i Sønderjyllands vestlige
to trediedele. Øst for hærvejen ligger helt mod nord Allerup og Frørup, der
slutter sig til en nørrejysk apsisgruppe i Nr.-Tyrstrup hrd., samt den sene
teglstenskirke i Fjelstrup og nogle få kirker mod syd, i Sønderborg amt. Det
må af denne fordeling fremgå, at impulsen til den udbredte forekomst af apsis
kirker i den store, vestre del af Sønderjylland er udgået fra Ribe domkirke, med
hvilken mange af disse kirker også har andre træk fælles bl.a. façadernes ud
smykning (sml. p. 2683); på samme måde kan Fjelstrup antagelig knyttes til
Haderslev, mens Broager, og muligvis Nordborg, må ses i sammenhæng med
kirker syd for den nuværende grænse, som kunstnerisk sogner til Slesvig. Om
det samme gælder den sene gruppe teglstenskirker i Slogs herred sydligt i
Tønder amt, er vanskeligere at afgøre. De har et visst fællesskab med gruppen
af tuf-tegl omkring Ribe, men de ordner sig så smukt ind i kæden af relativt
sene teglstensmonumenter langs Nordsøkysten, at tilstedeværelsen af apsider
ikke nødvendigvis behøver at skyldes direkte påvirkning fra Ribe eller Slesvig.
1
I hvidtede og overpudsede
langt lettere end i granitkirker.
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De sønderjyske amter. Landsbykirker opført af rå kampesten. 1:1000.
Inden for hver materialegruppe er kirkerne placeret efter skibets længde, men dog således, at apsiskirker altid står før kirker med lige korgavl.

64

65

GRUNDPLAN

2675

De sønderjyske amter. Landsbykirker opført af granitkvadre. 1:1000. Sml. iøvrigt underskriften p. 2674.
170

2676

SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT

De sønderjyske amter. Landsbykirker opført af forskellige materialer. 1:1000. Foroven: Granitkvadre
iblandet tuf og tegl. I midten: Tuf og tuf-tegl. Forneden: Tegl (Slogs herreds-gruppen).
Sml. iøvrigt underskriften p. 2674.
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De sønderjyske amter. Kirker opført at forskellige materialer. 1:1000. Foroven landsbykirker: Tegl
(Nr.-Løgum og østkyst-gruppen). Sml. iøvrigt underskriften p. 2674. I midten til venstre: Frådsten
(Starup). De tre resterende by- og klosterkirker: Tegl.
170*
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I forbindelse med apsiderne, i hvis munding hovedalteret havde sin plads,
er det naturligt at omtale de sidealternicher, der undertiden flankerer korbuen
på den mod skibet vendende side, og som har dannet baggrund for skibets
vigtigste og faste sidealtre, der (vistnok altid) havde deres plads her, altrene
for Guds moder og for kirkens værnehelgen (jfr. p. 2813). Nicherne er helt eller
delvis bevaret i 14 kirker. Fem tuf-tegl-kirker i Ribes umiddelbare nærhed har
nicher som domkirkens tværskib, dvs. med halvcirkulært tværsnit og kvartkuglehvælv; de resterende er vistnok alle af retkantet tværsnit med overdæk
ning af rundbuede stik. De er fordelt på to granitkvaderkirker (Branderup, Ager
skov, Ha. 848, 865) og syv teglstenskirker, hvoraf fire i Slogs herred og tre i
Sundeved. De pågældende bygninger er — muligvis med undtagelse af Dyb
bøl og Nybøl (Sø. 2204, 2266) — sikre apsiskirker. Som disse ligger også de
fleste kirker med sidealternicher i Sønderjyllands vestre del.
Hovedparten af de bevarede apsider er stærkt fremspringende, dvs. at cen
trum for den krumme mur ligger i korgavlens yderside eller, i lighed med Ribe
domkirke, endog øst for denne. Det gælder ikke blot de apsider, der må være
relativt unge, men også ved en alderstegen kirke som Starup. Det fra andre
egne af landet kendte forhold, at gamle apsider ofte har centrum liggende i
korgavlens vestside, gælder ikke for Sønderjylland; denne afsætningsmåde er
kun benyttet ved tre af de bevarede apsider: Brøns (Tø. 1217), Egvad (Åb.
1750) og Tandslet (Sø. 2422).
Forholdet mellem korets og skibets bredde er vidt forskelligt. I flere af de
hidtil udgivne amter landet over har normen været, at korets bredde er to
murtykkelser mindre end skibets. Planer af denne type forekommer i Sønder
jylland fortrinsvis i de østlige egne, men reglen her er dog, at korets bredde
kun er een til halvanden murtykkelse mindre end skibets, ja, i et enkelt til
fælde, Halk (Ha. 449), er breddeforskellen ialt kun en halv murtykkelse. Ende
lig findes der nogle få planer som Moltrup (Ha. 538), Møgeltønder og Abild
(Tø. 1295, 1541), Holbøl (Åb. 2007) og Hagenbjerg (Sø. 2564), hvor bredde
forskellen på de to afsnit langt overskrider to murtykkelser; ved alle disse
kirker har den store forskel snarest sin forklaring i en ændring af byggepla
nerne efter korets opførelse, således som det er kommet meget klart til udtryk
i Ubjærg (Tø. 1281), hvor det sammen med koret påbegyndte, smallere skibs
østhjørner fik lov at stå urørte, da kirken noget senere fuldførtes med et bre
dere skib.
Det er imidlertid ikke blot forholdet mellem de to bygningsafsnits bredder,
som varierer meget; deres indbyrdes længdeforhold er tilsvarende eller snarere
endnu mere forskelligt. Skal man angive en hovedregel, må den gå ud på, at
et omtrentligt forhold på 1:2 er mest gængs i de østlige egne, mens de ofte
meget større vestlige kirker har så langstrakte skibe, at forholdet bliver 1:3,
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undertiden endog omkring 1:4. Et blik på de små kirkeplaner p. 2674—2677
vil dog straks åbenbare, at reglen kun har begrænset gyldighed.
Dørenes placering i forhold til vestgavlen giver ikke anledning til kommen
tarer. I Skærbæk og Arrild har den store afstand mellem gavl og døre nok sin
forklaring i mindre vestforlængelser (Tø. 1247, 1265), og det samme er mulig
vis tilfældet i Fole (Ha. 815).
Kor med lige østvæg har oftest eet vindue i hver af de tre mure, og hertil
svarer almindeligvis to vinduer i hver af skibets langmure; en eventuel apsis
er udstyret med eet vindue. To korvinduer i hver af korets langmure, tre—fire
i skibets og tre i apsiden er almindeligt i en række store og overvejende sene
kirker; af denne grund træffes der flest i de vestlige egne, men der er også
eksempler i de østlige (bl.a. Fjelstrup og Egen). Det er mest almindeligt, at
skibets vinduer sidder øst for dørene, men hvor der findes tre—fire par, kan
det vestligste være anbragt mellem dør og vestgavl.
Blandt landsbykirkerne findes ingen med oprindeligt tværskib; et sådant
har derimod de tre kendte by- og klosterkirker: Haderslev (Ha. 58), Åbenrå
(Åb. 1675) og Løgum (Tø. 1053), af hvilke den sidstes østparti kan være grund
lagt o. 1225, mens de to første nok er to—tre årtier yngre. Den første Løgumplan med retkantet kor, tværskib med to gange to retkantede østkapeller og
treskibet langhus er i overensstemmelse med andre danske og udenlandske
cistercienserplaner, der er udgået fra klostret Fontenay i Burgund. Endnu
inden byggearbejdet var kommet ret vidt, tilføjedes der yderligere to øst
kapeller og et nordvestkapel. Da man i Haderslev skred til ombygning af den
første, enskibede kirke, valgte man en korsformet plan, hvis tværskib ligesom
Løgums udstyredes med to gange to østkapeller; både disse og selve kor
partiet er ukendt, og da det planlagte skib ikke kom til udførelse, kan bygnin
gen kun vurderes på grundlag af det hvælvede tværskib. Langt bedre oplyst
er Åbenrå S. Nicolai, en enskibet, hvælvet korskirke med apsider på kor og
korsarme.
De store kirker samt adskillige landsbykirker er først fuldendt ind i 1200’rnes
2. halvdel eller endnu senere. I visse tilfælde fulgtes den een gang lagte plan
for byggeriet, i andre gennemførtes ændringer, som gik ud på at skaffe større
plads til menighed eller præsteskab. Kun klosterkirken blev skåret ned. Den
må som ordenens ældre kirker (f.eks. Sorø) være planlagt med et skib så
langt, at det dannede hele nordfløjen i klostergården; de klosterkirker som
opførtes omkring 1200’rnes midte, havde ikke brug for de lange skibe, thi da
var tilgangen af lægbrødre og converser langt ringere end tidligere. — I landsby
kirkerne var det almindeligst at udvide skibet ved at forlænge det mod vest;
kun Emmerlev (Tø. 1371) og Hammelev (Ha. 614) har en østforlængelse (p. 2712).
I Ubjærg udvidedes mod nord og syd, og det var den samme fremgangs
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måde, som fulgtes ved kollegiatkirken i Haderslev, da det planlagte langhus
o. 1260 blev opgivet til fordel for et treskibet. Med dette byggeri overførtes
en ny kirketype, hallekirken, til dansk grund (sml. nedenfor).
Udvidelser til fordel for præsteskabet gennemførtes i reglen ved tilføjelse af
endnu et korfag mod øst, undertiden på bekostning af en apsis. Senere blev
det almindeligt at nedrive både kor og apsis, således at det nye korparti kunde
opføres i forlængelse af skibets mure, hvorved en ældre kirke (sml. Øsby, Ha.
478) kunde omdannes til et udelt langhus, der i senmiddelalderen blev den
eftertrágtede kirketype. 1522 opførtes den nystiftede Hjordkær kirke i form
af et langhus. På samme tid var der store byggearbejder i gang ved Årup
kapel, hvor et polygonalt afsluttet korparti udstyredes med et næsten kvadra
tisk skib; det er ved to gange to rundpiller delt i meget smalle sideskibe og et
bredt midtskib, en type, der som hallekirken er direkte importeret sydfra. Det
er denne type med galleriagtige sideskibe, der går igen i det eftermiddelalderlige Sønderborg fra 1595—1600, mens den kun et par år ældre Tønder S. Nico
lai følger en mere velkendt, gotisk plantype.
Af de mange ændringer i ældre kirkeplaner, der afstedkommes gennem østog vestudvidelser samt ved tilføjelse af tårne, kapeller, våbenhuse og sakristier,
er det egentlig kun de første to grupper, der har afgørende indflydelse på
kirkerummets karakter, fordi de ændrer balancen mellem præsteskabets og
menighedens område (se iøvrigt p. 2712).

OPBYGNING
Tværsnit. Med een undtagelse er landsbykirkernes tværsnit ensartet; mur
højden varierer en del, men de dækkes alle af et stærkt udkragende tag, hvis
fodvinkel er ca. 50° og rygningsvinklen ca. 80°. Denne taghældning bevarer sin
gyldighed i Sønderjylland middelalderen igennem, idet der ikke her som visse
andre steder i landet gennemføres en stejlere tagrejsning i forbindelse med
middelalderens hvælvbyggeri i ældre kirker. Af landsbykirkerne har alene Sta
rup i kraft af sit treskibede langhus fået basilikalt tværsnit, med halvtage over
sideskibene og sadeltag over det opgående midtskib. En lignende opbygning
har Løgum klosterkirke fra o. 1225, hvor der dog optræder såkaldte falske triforiegallerier over sideskibene. Haderslev domkirkes lidt yngre langhus fra
1200’rnes midte med de tre ens høje skibe under eet stort fællestag repræsen
terer derimod en ny kirketype, hallekirken. Den udvikledes i 1200’rnes begyn
delse i Westfalen1 og (muligvis uafhængig heraf) i Braunschweig2, bredte sig
1 Dietrich Ellger og Johanna Kolbe: S. Marien zu Lübeck und seine Wandmalereien.
Arbeiten des kunsthistorischen Instituts der Universität Kiel, Band 2, 1951.
2 Alfred Kamphausen: Die Kirchen Schleswig-Holsteins, Schleswig 1955.
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derefter med stor hast til Østersøens kystegne, hvor talrige kirker omkring
århundredets midte om- eller nybyggedes efter den nye mode1. Den basilikalt
opbyggede kirke forsvandt dermed for en tid, men kom så atter i brug, og det
gav sig for Sønderjyllands vedkommende udslag i Haderslev domkirkes im
ponerende, treskibede korparti, der påbegyndtes o. 1420. Hvælvtrykket mod
det højt opragede midtskibs mure modvirkes her af sprængbuer, der på gammel
dansk grund i øvrigt kun er repræsenteret ved den ca. 100 år ældre S. Petri i
Malmø. Årups skib fra o. 1500—25 har antagelig repræsenteret en slags mel
lemproportional mellem de foregående, en type, som i Nordtyskland kaldes
»Stutzbasilika« eller »Stufenhalle«2; den har lave sideskibe og højt midtskib,
men sidstnævnte gør sig ikke gældende i det ydre, hvor et stort fællestag (som
ved hallekirkerne) dækker alle tre skibe. Samme tværsnit, men uden de runde
piller, lever videre i de to eftermiddelalderlige bykirker, Tønder og Sønderborg.
Sokler og kragbånd. Langt den overvejende del af de sønderjyske kirker er
rejst på en profileret sokkel3, og når der ses bort fra nogle få teglstenskirker
er denne sokkel — uanset byggematerialet i øvrigt — udført i huggen granit.
Oftest er soklen kun på eet (ca. 46—48 cm højt) skifte, men det er alminde
ligt, at den over sig har eet eller to skifter granitkvadre, når et andet materiale
er kirkens hovedbyggeemne. Dobbeltsokkel findes på otte kirker, der ikke skil
ler sig påfaldende ud fra det lokale gennemsnit; fire af dem er bygget af granit
kvadre4, een af rå kamp (og tegl?), een af tegl, een af tuf-tegl og een af granitkvadre-tuf-tegl5. Skrå- og hulkant, vekslende rund- og hulstave skilt af
platter (attisk), samt karnis er de mest gængse profiler. En række andre sam
mensætninger af rund- og hulstave synes alle at være genklange af det attiske
profil. Af samme oprindelse er formentlig også den meget kultiverede sokkel
under østgavlen på Løgum klosterkirke, hvis lidt yngre, nordre forhal har skrå
kantsokkel ligesom kirkerne i Åbenrå og Haderslev.
Kragbånd. Mens de fleste apsis- og korbuer nok, uanset kirkens byggemate
riale, har været forsynet med kragbånd, er det anderledes med dørene. Her er
1 Kun et halvt hundrede kilometer syd for Haderslev stod en anden hallekirke, Flens
borg S. Marie kirke, under opførelse ved århundredets midte. Se Bericht des Landesamtes für Denkmalpflege Schleswig-Holstein über die Jahre 1958 und 1959 ved Peter Hirschfeld, i Nordelbingen bd. 28/29, p. 293.
2 Kunstdenkm. Stadt Flensburg, S. Marien Kirche p. 74 og S. Nikolai p. 142.
3 Plancherne foran landsbykirkerne (Ha. 257, Tø. 1132, Åb. 1716 og Sø. 2202) giver
for de tre sidste amters vedkommende et næsten fuldstændigt overblik over landsby
kirkernes sokkel- og kragbåndsprofiler, hvorimod der på planchen over Haderslev amt
er udeladt en lille snes eksempler på skrå- og hulkantede sokler.
4 Moltrup, Oksenvad, Nustrup og Toftlund (Ha. 538, 551, 642 og 827).
5 Henholdsvis Bjolderup (Åb. 1830), Fjelstrup (Ha. 300), Spandet og Højer (Tø.
1183, 1026).
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kragbånd kun almindelige i bygninger af granitkvadre. Enkle kragbåndsprofiler som skrå- og hulkant er karakteristiske for kirkerne af tuf-tegl samt de
sydvestlige granitkvaderkirker og Slogs herreds teglstenskirker, mens simple,
retkantede kragbånd ses i sundevedske kirker af samme materiale. Mere sam
mensatte profiler er derimod — ligesom hovedparten af skulpturudsmykning
i øvrigt — fortrinsvis at finde i den store, nordøstre gruppe af kvaderstenskir
ker, der omtrent falder sammen med udstrækningen af det nuværende Haders
lev amt; profilerne her falder oftest sammen med soklernes1.

Façadeblændinger før ca. 1300. Med den huggede og profilerede granitkvadersokkel begynder og ophører fællesskabet på dekorationens område i de søn
derjyske kirker taget som helhed, thi den øvrige udsmykning eller mangel
derpå synes i høj grad betinget af hovedbyggeemnet. — Den eneste frådstens
bygning, Starup, har dekorative træk, der kun kan sammenstilles med tidlige
bygninger af tilsvarende materiale i andre egne. Granitkvaderkirkerne og kir
kerne af rå kamp har deres eget dekorationsskema, som på grund af det hårde
materiale er sparsomt og overvejende knyttet til enkelte kvadre eller detaljer
som vinduer og døre. Kirker af rhinsk tuf og munkesten har andre skemaer, og
disse inddrager, som frådstenen og andre bløde stenarter, ofte façaderne i
deres helhed. Nok er mange træk på grund af forbillederne fælles for tuf og
tegl, men der er alligevel i tidens løb udviklet så mange forskellige detaljer, at
man herhjemme kan tale om forskelligt formsprog for de to materialer. I kir
ker, hvor de to materialer anvendes sideordnet, er det almindeligvis tuf’ens
dekorative skema, der sejrer, idet teglstenen dog efterhånden bliver enerådende
til muring af blændingsafslutningerne og derfor bestemmende for frisernes art.
I de samme egne kan man se, at selv den hårde granit indordner sig under
tuf’ens førerskab, der måske, som allerede berørt, også har spillet en rolle for
teglstenskirkerne i Slogs herred.
I denne afhængighed mellem materiale og dekoration er der vel ikke noget
overraskende og nyt, men den er slående i en landsdel med bygninger af så
forskellige materialer som Sønderjylland. Her, hvor mange kirker er påbe
gyndt i eet materiale og afsluttet i et andet, demonstreres forholdet iøjnefal
dende, fordi de for begge materialer karakteristiske former præsenteres i samme
bygning. Det gælder f.eks. vodder og Randerup (Tø. 1206, 1460), der er påbe
gyndt i tuf og/eller tegl, fuldendt i granitkvadre: de ældste dele har tuf’ens
skema, der opgives helt sammen med materialet, selv om bruddet ligger midt
i en vægblænding med afsluttende buefrise. Endnu klarere illustreres forholdet
muligvis af de kirker, hvor materialet optræder i modsat rækkefølge (Arrild,
1

Se note 3 foregående side.
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Tø. 1265)1, eller hvor rå kamp optræder i de ældste afsnit, munkesten i de
yngste (Rabsted, Tø. 1586).
For et materiale som rå kamp udelukker teknikken praktisk talt blændings
dekorationerne2, men det kan ikke være samme årsag, der har hindret udbre
delsen på bygninger af granitkvadre; her har den manglende dekoration måske
snarere sin forklaring i de vidt forskellige stenformater, som igen skyldes den
størst mulige udnyttelse af råmaterialet og deraf følgende mindste arbejdsydelse. Ganske enkelte steder optræder der dog blændinger i granitkvaderkirker, men kun på apsider, hvor hver enkelt sten i forvejen skulde have en speciel
tildannelse, og kun på bygninger, der som Hygum (Ha. 744*) viser stor af
hængighed af Ribe domkirke og de dertil knyttede tufstenskirker. Bortset fra
slige undtagelser er granitkvaderkirkernes udsmykning som nævnt begrænset
til detaljer, og i forbindelse med disse finder vi landsdelens få skulpturelle
fremstillinger (sml. p. 2754).
Tuf’ens formsprog med de talrige façadeblændinger mellem lisener afsluttet
med buefriser, ganske som det kendes fra Ribe domkirke og de nærmest lig
gende landsbykirker, kommer inden for Sønderjylland klarest til udtryk i Hviding, vistnok den eneste af landsdelens kirker, der er bygget i ren tuf. Her er
der på hvert bygningsafsnit anvendt blændinger af ensartet bredde og afpas
set efter afsnittets størrelse: to buebredder på apsiden, tre på korets og fire
på skibets langmure3, hvis vestligste blænding med døren dog er noget bre
dere end resten. Denne forholdsvis brede dørblænding har paralleller andre ste
der, men det er lige så almindeligt, at døren anbringes i en bred lisén (Højrup,
Tø. 1195) med en smal blænding vestfor. Mens der i Ribe amt er mange tuf
stenskirker med regelmæssig blændingsinddeling som Hvidings, er det ofte
uregelmæssigheden, som præger de sønderjyske tufkirker. Ganske visst optræ
der to blændingsbredder i regelmæssigt skift på Brøns skib (Tø. 1218*), men
almindeligere er flere blændinger af forskellig bredde, og der er ikke overalt
korrespondance mellem blændingerne i et skibs to langmure (Spandet, Tø.
1184). Langmurene i Rejsby skib og Rrøns kor har f. eks. kun een stor blænding
mellem endelisener, mens deres respektive kor og skib har flere blændinger, og
koret i Ballum (Tø. 1403) har lisénstumper forneden og langblændinger for
oven. Bortset fra de p. 2687 omtalte taggavle i Rallum, Rrøns og Skast er
Højrup skibs vestgavl og nabokirken Vodders korgavl (Tø. 1195, 1206*) alene
om at vise, hvorledes en til langmurene svarende blændingsdekoration via
1

De klareste eksempler af denne art findes dog i Ribe amt, se f. eks. Alslev og Ho
strup i Helms: Tufstenskirker.
2 Et isoleret eksempel som Lundforlund i Sorø amt (DK. p. 702*) bekræfter reglen.
3 Skibet har 50—100 år efter opførelsen fået en forhøjelse, hvorpå blændingsafslutnin
gerne er gentaget i tegl, men deres antal er næppe ændret; sml. f.eks. Jernved i Ribe amt
(Helms: Tufstenskirker).
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hjørnelisener udstrækkes til gavlfaçaderne. Begge steder er der to blændinger
med blændingsafslutninger i højde med langmurenes, og de ødelagte trekant
gavle har i alt fald delvis ligget fremme i lisenernes plan.
Det er således, bortset fra de formentlig ældste tufkirker, en undtagelse, når
blændingsformerne er ensartede på en bygnings forskellige afsnit. Lån fra
nabokirkerne er hver gang rystet sammen på en ny måde, og derved bliver
helhedsbilledet af disse kirker så rigt.
Stærkt afvigende fra tufstenskirkernes dekoration, men indbyrdes noget
beslægtet er den, man træffer på kirkerne i Højer og Døstrup, (Tø. 1027, 1505*)
begge opført af granitkvadre-tuf-tegl. Store, rundbuede blændarkader af ringe
dybde (4—5 cm) med hver sit vindue pryder her skibenes façader, i Højer
udgående fra soklen, i Døstrup først fra murens halve højde. En tilsvarende
dekoration findes inden for tufbyggeriet dels i Nederlandenes kystegne1, dels
i Sydbrabant omkring Namur ved floden Maas2 (og ved Rhinens biflod Ruhr3),
dateret til slutningen af 1000-tallet og begyndelsen af 1100’rne. Det turde i denne
forbindelse være opmærksomhed værd, at Højers nærmeste forbilleder findes
omkring Namur, hvorfra dens font er hentet (sml. p. 2764).
På baggrund af det foregående vil det være klart, at der næppe findes to
tufkirker med helt ensartet blændingsdekoration, og dette bekræftes, når også
blændingsafslutningerne inddrages i billedet. De skal først omtales i forbin
delse med apsiderne, eftersom der, som vanligt, er udvist størst omhu med
dette afsnit. Disse er fem- eller syvdelte4, snart af lisener eller pilastre (Ballum,
Tø. 1403*), snart af halvsøjler, der kan være hugget i tuf (Brøns, Tø. 1218*)
eller granit (Roager, Tø. 1168*) og forsynet med veltildannede baser og kapi
tæler. Blændingerne kan være afsluttet med hver sin store rundbue (Ballum,
der ydermere krones af en gennemløbende frise af krydsende rundbuer), tve
delte rundbuer på konsol (Hviding, Tø. 1135*) eller en kombination af begge
som i Roager; her er halvsøjlerne derfor anbragt foran en lisén ganske sva
rende til de oprindelige forhold i Hygum og det nærliggende forbillede: andet
stokværk på Ribe domkirke5. Hver apsisblænding kan dog også være afslut
tet med flere lige høje rundbuer (Brøns) eller med en fælles, af lisenerne uaf
hængig frise (Skast og Spandet, Tø. 1472*, 1184*), således som det omtales
1
Oosterland, Wieringen. De nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst,
VIII, 2, p. 266 ff.
2 Simon Brigode: Les eglises romanes de Belgique, Bruxelles 1943, p. 13 ff.
3 Die Kunstdenkmäler der Bheinprovinz VIII, Kr. Heinsberg.
4 Skast er dog kun tredelt, og dens dekoration slutter sig nøjere til korets og skibets,
end tilfældet er med de øvrige apsiders. — Den tredelte apsis er meget almindelig i
Nordfrisland, bl. a. Kejtum på Sild (Kunstdenkm. Kr. Südtondern p. 358), som på
mange måder står de sene, danske tuf-teglkirker nær.
5
Hygum apsis viser tillige stort slægtskab med granitkvaderkirken Sørup (Kunst
denkm. Kr. Flensburg p. 307).
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nedenfor. — Flere steder har apsiderne en vandret deling, i Hviding bestående
af et savskifte, der tillige går hen over kor og skib, i Spandet og Brøns halv
rundstave og i Ballum markeret med en nedgang i pilasterbredden.
Ældst af type er den enkle rundbue, der ved konsoller kædes sammen til en
frise, enten vandret eller stigende; mens den første er meget udbredt, kendes
den stigende rundbuefrise kun fra svage spor på Brøns vestgavl (Tø. 1219,
fig. 3) og en (fornyet) frise på Ballum korgavl (Tø. 1404*). Hverken rundbue
frisen eller den på yngre afsnit så almindelige trappefrise har voldt vanskelig
heder ved overgang fra lisén til frise. Dette gælder derimod både frisen af
krydsende rundbuer og rudefrisen, som begge optræder relativt sent; her har
vanskelighederne været så store, at man oftest afstod fra at skabe forbindelse
mellem disse dekorative led; mellem-lisenerne afsluttes stumpt lidt under fri
sen, og denne strækker sig ubrudt over hele muren, fra endelisén til endelisén
(Brøns skib). Af de under Vodder (Tø. 1206*) viste jævnaldrende eksempler
på rundbue- og trappefriser, fremgår, at den første er muret af tuf som faça
den i øvrigt, den sidste derimod af tegl. Oftest møder man dog trappefrisen i
rene teglstensafsnit. Der kan næppe være nogen tvivl om, at trappefrisen såvel
som spærstikfrisen er dekorative tilskud, som tufarkitekturen har overtaget
fra teglbyggeriet1 på et relativt sent tidspunkt. Det samme gælder formentlig
frisen af krydsende rundbuer, der i de danske tuf-teglkirker altid udføres i
tegl2. Der er dog næppe grund til at tro, at disse teglstensdetaljer er overgået
til tegl-tufarkitekturen på dansk grund, eftersom de er meget udbredte inden
for den tilsvarende arkitektur i hele Frisland.
Mens kirkerne af tuf og tuf-tegl trods alle variationer udgør en sammen
hængende gruppe både arkitektonisk og topografisk, er det helt anderledes
med de sønderjyske teglstenskirker af romansk-unggotisk tilsnit. Isoleret i
landsdelen er som nævnt p. 2664 Nr.-Løgum; ved sine store façadeblændinger
mellem endelisener har den nok lighed med de nedenfor omtalte teglstenskir
ker på østkysten (sml. også p. 2665), men ved sin særprægede rundbuefrise
båret af glaserede dværgsøjler med baser og kapitæler er den utænkelig uden
intim forbindelse med den sjællandske teglarkitektur3. Også klosterkirken i
Løgum er en ener. I plan og opbygning er den nær knyttet til anden cistercienserarkitektur, både hjemlig og udenlandsk; f.eks. viser østgavlens opbyg
ning stærk inspiration fra Frankrig, specielt egnene omkring den gamle ho
vedby Provins (sml. Tø. 1053 f.), mens f.eks. den særegne udformning af tra1

Tufkvadrenes uensartede længde gør dem uegnede til disse friser.
Krydsende rundbuefriser er sjældne i Rhinegnenes tufstenskirker; nævnes kan dog
benediktinerkirken Maria-Laach nær Andernach og, fra Nederlandene, kirken i Deventer, hvor der som nævnt p. 2669 var stapelplads for tuftransporterne fra Andernach.
3 Sml. Sorø gesimsfrise, DK. Sorø p. 21* og Ringsted nordre korsarmsportal, DK.
Sorø p. 115*.
2
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pezkapitælet og den betydelig yngre vestgavl må ses på baggrund af tysk tegl
stensarkitektur. I mange detaljer som vinduer og hvælv er kirken på linie med
sønderjyske monumenter som Haderslev og Åbenrå; ikke blot for disse, men
også, hvad angår den tidlige hvælvslagning i adskillige landsbykirker, kan den
have været toneangivende sammen med Ribe.
Teglstenskirkerne i Slogs herred (p. 2677) danner sammen med kirkerne i
Abild og Møgeltønder1 en i enhver henseende skarpt afgrænset gruppe. Her er
ingen façadeblændinger. Gesimsfriserne strækker sig fra hjørne til hjørne og
undertiden rundt om dem. De består snart af enkle rundbuer, snart af sav
skifter, jævnlig dog af begge dele. Savskifternes særpræg (sml. p. 2665) gen
findes i tuf-teglarkitekturen (Brøns, Tø. 1220) og i en teglkirke som den syd
slesvigske Sterup (Kr. Flensburg p. 347). Den ensartethed og samtidighed,
som de fire Slogs herreds kirker er udtryk for, synes af en sådan art, at man må
formode, de slutter sig til et nærliggende hovedmonument, det være sig de nu
forsvundne Tønderkirker eller måske snarest den nu så ødelagte Møgeltønder.
— Gruppen som helhed kan have modtaget påvirkning fra tuf-teglgruppen og
fra teglstenskirkerne i de østlige egne, men på sin vis forekommer den mere
beslægtet med dele af Frislands teglstensarkitektur.
Tænker man sig en linie fra Fjelstrup i nord over Haderslev og Åbenrå til
Broager i syd, har man vestgrænsen for den anden teglstensgruppe, der i alle
retninger er langt mere usammenhængende end Slogsgruppen. Til de nævnte
monumenter slutter sig Felsted i Åbenrå amt og Dybbøl i Sundeved samt
Nordborg og Egen på Als. I Haderslev er kun tværskibet bevaret af den her
hen hørende kirke, og flere af landsbykirkerne er hårdt medtagne. Kun det for
mentlig ældste led i kæden, Broager, står velbevaret med sin attisk inspirerede
teglsokkel og sine store façadeblændinger mellem endelisener forbundet med
smukke friser af krydsende rundbuer og savskifter. Samme udstyr findes på
Nordborg tårn, hvor det lidt ældre skib har enkel rundbuefrise, og det træffes
atter på Haderslev tværskib. De øvrige, stærkt ødelagte kirker, der kun und
tagelsesvis har synlige levn af lisener og friser, kan indordnes i gruppen på grund
af den i buestikkene anvendte teknik (p. 2666). Fra Broager er der forbindelse
sydover til Eggebek, Sterup (Kr. Flensburg p. 101, 347) og Breklum (Kr. Husum
p. 63) m.fl., hvoriblandt vel også Slesvig domkirkes teglstensafsnit. Grundlaget
for denne Lillebælt-Østersø-gruppe synes at være en sammenblanding af Sjæl
lands og Wagriens tidlige teglkunst (de krydsende rundbuefriser på højkant
konsoller og måske cirkelvinduet).
Façadeblændinger efter ca. 1300. Dekorationen på Sottrups østfaçade —omtalt
nedenfor i forbindelse med taggavlene — er et af de fåtallige eksempler på,
1

Kirkens ældste del, skibets østende, er p. 1296 antagelig dateret en menneskealder
for tidligt.
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at façaderne endnu i senmiddelalderen udstyredes med blændingsdekoration.
Nævnes kan endvidere våbenhuset i Starup, sydkapellet i Halk og benhuset i
Øsby (Ha. 421*, 452*, 482*), med lisener forbundet af fladbuer på konsol. De
tre hinanden nærliggende bygninger fra middelalderens seneste tid skyldes for
mentlig samme bygmester. Til disse kommer nogle få lokalt prægede eksempler
som Øsby skib (Ha. 482) og Løjt nordkapel (Åb. 1786), hvor cirkelblændinger
eller aftrappede trekantblændinger sammensat til en frise er benyttet som pynt
under falsgesims eller tagskæg. En særpræget gesimsfrise af små, i munkesten
udhulede fladbuer på konsoller ses et par steder på teglbygninger østover (se
p. 1766 med note 10).
Den rige blændingsdekoration på frådstens-tuf-tegl-kirkerne omfatter kun
sjældent disses taggavle. Nok er mange nedrevne, men ud fra det bevarede kan
man dog med nogenlunde sikkerhed slutte, at de glatte eller omtrent glatte
taggavle har været reglen, når det gælder landsbykirkerne. Her kan nævnes
et par retkantede blændinger i Starup korgavl (Ha. 404 f.), men det er muligt,
at det drejer sig om tilmurede glugger som i Lintrup vestgavl (Ha. 766). Fra
1200’rne er vestgavlene i Arrild og Hostrup (Tø. 1266, 1555*), Agerskov (Ha.
868) samt muligvis Skast (jfr. nedenfor). Mens Arrild og Agerskov prydes af
vandrette savskifter og trappefriser, har Hostrup en spidsbuet blænding; gavl
linierne her markeres af to udkragende binderskifter. Endvidere Brøns vest
gavl og Ballum korgavl (Tø. 1220, 1404), begge med stigende rundbuefriser.
Løgum klosterkirkes østgavl fra o. 1225—50 er et enestående eksempel på
en fin og gennemdyrket blændingsdekoration med nøje kontakt mellem façadeudsmykningen under og over gavlfoden. Både den østre taggavl og den lidt
senere på nordre korsarm har stigende rundbuefriser, der omslutter grupper af
højblændinger. Haderslev søndre korsarmsgavl fra o. 1250 har kun højblæn
dinger, fem rundbuede og tvedelte, hvoraf nogle med fals, mens den vel jævn
aldrende nordgavl i Åbenrå nøjes med een stor, spidsbuet blænding med pro
filerede karme.
Dateringen af den omtalte Skastgavl er usikker (Tø. 1473); men enten den
er oprindelig i bygningen eller en noget senere tilføjelse, må den være det æld
ste eksempel på den såkaldte Tørninglen-gavl. I Skast optræder den med fem
slanke, rundbuede højblændinger (med hvidtet bund) anbragt over to savskif
ter og hver blænding kronet af korte savskifter. Tre og flere højblændinger fin
des på senmiddelalderlige gavle over hele Sønderjylland, men »indramning«
med savskifter er karakteristisk for de vestlige egne. Her træffes de på talrige
tilbygninger, først og fremmest tårnene, hvis opbygning og spir også er karak
teristiske for det gamle Tørninglen (sml. p. 2724 og afb. c, p. 2721).
På gavlene i de østlige egne er højblændingerne ofte anbragt over en bånd
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blænding og/eller et savskifte, og de flankeres jævnlig af cirkel-, firkant-, tre
kant- eller rhombeformede blændinger afb. b, p. 2721). Midt i landet spores en
blanding af de to gavltyper, idet den østlige landsdels båndblændinger er kom
bineret med den vestliges korte savskifter over højblændingerne.
Mens undtagelserne fra reglen er få og betydningsløse i vest, optræder der
østover en del gavle med anden og relativt rig dekoration. Det gælder en lille,
sengotisk gruppe omkring Løjt og Øsby (Åb. 1786* f., Ha. 479), der har forbin
delse med gavle på Fyn. Fjelstrup østgavl med firkløverfrise (Ha. 303*) må
være afhængig af Haderslev domkirke, mens Hagenbjergs våbenhusgavl (Sø.
2568) med tre høj blændinger omsluttet af et blændingsbånd, der følger kam
takkernes konturer, har paralleller på Sjælland (DK. Københavns amt p. 2218).
Alene står den fornemme østgavl i Sottrup (Sø. 2230*); her er dekorationen
ikke som ved de foregående begrænset til taggavlen, den inddrager hele kor
gavlen fra underkanten af det store vindue.
Løgum klosterkirkes taggavle fra o. 1225—50 (Tø. 1068*) fik i gotisk tid påmuret kamtakker, og det samme skete med vestgavlen på skibet i Skast (Tø.
1473). Ved nogle senmiddelalderlige tilbygninger på østkysten, f. eks. Starup,
Stepping og Øsby krones de rige blændingsgavle af oprindelige kamtakker.
Fra de samme egne kan opregnes et lille antal tilbygninger med forsvundne
kamtakker, men disse få eksempler er undtagelser, der bekræfter den regel, at
i Sønderjylland hører kamtakkerne ikke med til den middelalderlige blændings
gavl. Man kan selvfølgelig ikke se bort fra den mulighed, at kamtakker kan
være forsvundne uden spor, men beviset for, at langt den overvejende del af
taggavlene er opført uden takker, findes i tagværkerne, hvis oprindelige gavl
spær er bindige med façaden.
Døre og portaler før ca. 1300. På alle landsbykirker har skibet syd- og nord
dør for henholdsvis mænd og kvinder. Adskillige steder er der tillige en dør
vestligt i en af korets langmure, den såkaldte præstedør, som dog muligvis
oprindelig har været en midlertidig indgang til det ældste byggeafsnit (jfr. p.
2671); den er mindre end skibets døre, men skiller sig i øvrigt ikke ud fra disse
i udformning. — I de bevarede romanske vestgavle er der ikke fundet spor
efter oprindelige døre. Ganske vist er mulighederne begrænset til de kirker,
hvor senere opførte tårne ikke har afstedkommet en ødelæggelse af vestmurene,
men inden for området, hvor de tømrede klokkehuse (p. 2706) har holdt stand
mod de murede tårne, er der dog bevaret adskillige gavle. De ældste eksempler
på vestindgange er formentlig den nylig fremkomne, falsede portal i Nr.-Løgums
senromansk-unggotiske vestforlængelse (tilføjelser p. 2644) samt tårndøren i
Broager (Sø. 2292).
Det er foran p. 2682 beskrevet, hvorledes byggematerialet som regel har
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været bestemmende for façadernes arkitektoniske udformning, og det synes
også at være materialet, der er det afgørende for udformningen af detaljer som
døre og vinduer. Således hører søjleportaler med et par undtagelser hjemme i
kirker af granitkvadre. Den retkantede, ydre døråbning med vandret overlig
ger (undtagelsesvis halvrundt tympanon) følger kvadre og rå kamp. Døre med
rundbuet, ydre fals om retkantet, undertiden tympanondækket lysning træf
fes fortrinsvis i de sydøstlige egnes kampestenskirker og i vestlandets kirker
af blandet materiale (granitkvadre-tuf-tegl); det første sted har kilestensstik
kene utilhugget yderside, det sidste sted krumhugget (p. 2660). Rundbuede,
falsede døre med ligedannet lysning er sjældne i granitkirker1, men normen i
de spredte kirker, der har tegl som hovedbyggeemne; undtagelser er Løgum
klosterkirkes ældste døre, som har granittympanon eller udmuret tympanonfelt2,
samt søjleportalerne i Fjelstrup. Som mange døre i teglstenskirker er denne
portal anbragt i et ydre murfremspring med vandret, øvre afslutning.
Søjleportalerne, der alle har frisøjler3 anbragt i udvendige false, kan deles i
tosøjlede og firesøjlede. Den sidste gruppe omfatter Skodborg, Tyrstrup og
Aller samt muligvis GI.-Haderslev (Ha. 732*, 279*, 260*, 222), hvor en sådan por
tal dog kun er tilkendegivet af et meget stort brud i soklen. Af tosøjleportaler
har der været omkring et dusin, men halvdelen er ødelagt eller omsat til uken
delighed. Af de seks bevarede optræder to ved samme kirke (Toftlund, Ha.
829*). Uden for det store, nordøstre granitkvaderområde, i hvilket også tegl
stenskirken i Fjelstrup (Ha. 302) og den store kampestenskirke i Bjolderup
(Åb. 1831) er beliggende, træffes søjleportaler kun i to—tre kirker: Skærbæk
og, mere tvivlsomt, i Daler (Tø. 1248, 1338), begge hjemmehørende blandt vest
kystens få granitkvaderkirker, samt kampestenskirken i Bov (Åb. 2026*). —
Selv om ingen af disse sønderjyske søjleportaler er særlig fremragende, må man
dog med interesse studere især de firesøjlede i Aller og Tyrstrup, der sammen
med nære slægtninge nord for den gamle grænse røber afhængighed af Ribe
gennem udformningen af fortrinsvis baser og kapitæler4.
Døre og portaler bryder i reglen sokkelskiftet, hvis profiler da forkrøpper sig
ind i de eventuelle false. I kirker med dobbeltsokkel brydes kun det øvre skifte,
mens det nedre tjener som tærskelsten. Døre, der er retkantede i ydre murflugt, har anslaget liggende cirka en snes centimeter inde, men ellers retter
anslagets plads sig efter dybden af de ydre false.
Kirker af granitkvadre og rå kamp har oftest kvadersatte karme i takt med
1

Se Skodborg portal og Hygum syddør (Ha. 732*, 745*).
Dørtypen, der genfindes i Kallundborg, er ellers ukendt i det ældste, danske teglbyg
geri. I de egne af Lombardiet, hvorfra teglbygningskunsten er inspireret, findes samme
dørtype kun i et cistercienserkloster, Chiaravalle Milanese (sml. Mogens Clemmensen:
3 Fjelstrup har haft runde og ottekantede søjler,
Årb. f. nord. Oldkynd. 1922, p. 282 f.).
de øvrige portaler kun runde. 4 Sml. Mackeprang: Portaler p. 58 ff., 67, 69.
2
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murens »skiftegang«; sidekarme af een kvader ses bl.a. i Nustrup norddør (Ha.
644) og Rinkenæs syddør (Åb. 1936). I kirker af blandet materiale er det al
mindeligt, at den ydre fals udføres af granitkvadre og således, at sidekarmene
kan være af een eller flere kvadre (Vodder, Roager, Tø. 1207, 1169). De ret
kantede lysninger afsluttes med stenbjælker, der har vandret eller tagformet
overside (Revtoft norddør og Vilstrup †syddør, Ha. 891, 378), af råt tildan
nede, tympanonlignende sten (Hjerting syddør, Ha. 781*), af velhuggede granittympana eller udmurede felter med vandrette helstensstik som i Løgum
klosterkirke (Tø. 1074). I denne kirkes nordre forhal og i Nr.-Løgums syd- og
vestdøre er de ydre karmfalse undtagelsesvis muret af profilerede sten, men
bortset herfra er almindelige munkesten benyttet til de rundbuede, ydre halv
stensstik i kirker af tegl og tuf-tegl. De sidstnævnte samt Slogs herreds tegl
stenskirker har om stikket et prydskifte af krumme løbere, mens gruppen om
kring Rroager har dørbuer af to halvstensstik, adskilt med et prydskifte af
løbere (p. 2666). Indvendig står de fleste døre med vandret, rund- eller fladbuet overdækning; blandt de sidste skal nævnes det overgribende tostens stik
med fladskifte over døren mellem søndre sideskib og korsgangen i Løgum (Tø.
1075). Spærstik, dvs. et stik med tagformet underside, forekommer i 12—1300rne, ældst muligvis i Hostrup norddør (Tø. 1555) og Haderslev domkirkes søn
dre korsarmsgavl (Ha. 64). I Hørup (Sø. 2359) optræder denne som indre af
dækning sammen med en ydre spidsbue i tiden o. 1275—1325.
Uanset den forskelligtartede udformning af de sønderjyske døre og portaler
har de deres forklaring og baggrund i milieu’et. Fra denne regel findes kun een
virkelig undtagelse, dørene i Hviding kirkes skib. Som det fremgår af afbild
ningen p. 2691, er den godt bevarede, retkantede norddør afdækket med en
omhyggeligt hugget, tagformet overligger, som danner dørens rent konstruk
tive afslutning. Herover findes et mønstermuret, svagt fordybet felt omsluttet
af et rundbuet kilestensstik og et fremspringende profilled. Indvendig dækkes
de smige karme af et vandret stik med tagformet overside, dvs. et muret stik
af helt samme form som den udvendige granitoverligger. Denne særprægede
dørform i den eneste sønderjyske kirke af ublandet tuf har ganske visst nøje
paralleller i andre danske tufkirker, først og fremmest Ål i Ribe amt1, men
ellers står den lige så isoleret i dansk arkitektur som en lille Tybo-gruppe af
en omtrent tilsvarende opbygning (DK. Tisted 1060, 1065). Tybo-dørenes en
gelske afstamning er uomtvistelig, og i anglo-normanniske kirker findes der
også slægtninge til Hviding-dørene2, men ingen af de danske eller engelske
paralleller har den tagformede overligger. En til Hviding nøje svarende dør
opbygning er derimod udbredt syd for Bourgogne i landskabet Basse-Au1
2

Se Helms: Tufstenskirker, planche 52 ff. med tilhørende tekst.
G. Baldwin Brown: The Arts in Early England, 1925, p. 388, fig. 175 og 394, fig. 181 B.
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vergne1, og her findes tillige overdådige
eksempler på polykromt mønstermur
værk, i forbindelse med hvilke man
knap nok tør nævne de beskedne til
løb i Hviding-Ål.
Oftest har en kirkes nord- og syddør
samme form, og hvis der er småforskelle
i detaljerne, er det i reglen til syddø
rens fordel som i Emmerlev, hvor denne
dør har særprægede kragbånd, norddø
ren ingen (Tø. 1371). En halv snes kir
ker fremviser helt forskelligt formede
døre, og her synes det også at være syd
døren, der har tiltrukket sig størst in
teresse (sml. sagregister: døre). Nævnes
skal blot Moltrups retkantede, tympa
nonprydede døre, hvoraf den søndre om
sluttes af en fals med rundbuet stik (Ha.
540), Bevtoft med retkantet norddør
og to-søjleportal i syd (Ha. 891) samt
Hygum, hvor begge døre har ydre fals
med rundbuet stik, den nordre om
retkantet lysning med tympanon, den
E. M. 1953
Hviding. Kirkens norddor (p. 2690).
søndre om rundbuet med kilestensstik.
Her er det måske svært at afgøre hvil
ken dør der er den fornemste, men ser man på detaljer som kragbåndene,
må man tildele den søndre førsteprisen. Dens kragbånd er enestående ikke
blot med hensyn til den kunstneriske kvalitet, men også ved, at hvert krag
bånd tilsyneladende består af to sten, som næppe fra stenhuggerens side har
været bestemt til kragbånd. Enten er der tale om konsolsten (som de noget
lignende på Ribe domkirke) eller om kileformede stiksten (afb. p. 2754). Er det sid
ste rigtigt — og det kan kun en udhugning afgøre — har både form og dekoration
meget nære paralleller i Frankrig og England fra 1100’rnes 2. fjerdedel2.
1 Marcel Aubert m.fl.: L’art roman en France, 1963 p. 263 ff. — Alle de her viste døre
har reliefprydet overligger. I denne forbindelse skal det nævnes, at Ulsnis ved Slien
(Kunstdenkm. Kr. Schleswig, p. 25, 551) har en dør, der skiller sig ud fra andre syd
slesvigske tufkirkers. Den ligner heller ikke Hvidings, men de har den tagformede over
ligger fælles, og i Ulsnis er hele yderfladen dækket med relieffer.
2 Her findes talrige døre, hvor hver eneste kilesten i stikkene er udformet med dyreeller menneskemasker. Disse særprægede buestik er behandlet af Françoise Henry
og George Zarnecki: Romanesque arches decorated with human and animal heads,
171
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Døre, ca. 1300 til 1550. De tidlige vestforlængelser er jævnlig blevet ud
styret med døre i syd og nord, undertiden blot kirkens oprindelige, der er flyt
tet vestover som i Bevtoft (Ha. 890), undertiden nye, af spidsbuet form som i Hø
rup (Sø. 2359*). Andre steder fik forlængelsen i stedet for nord- og syddøre en
portal i vest, således som det er nævnt under Nr.-Løgum (p. 2688).
På grund af nyere restaureringer er det oftest umuligt at fastslå en i mid
delalderen tilmuret norddør; den udstrakte anvendelse af nord- og syddøre i
middelalderlige vestforlængelser taler dog for, at man i disse egne længe har
bevaret den åbne norddør. Det kan også nævnes, at et par senmiddelalderlige
kirker, både den store Øsby (Ha. 482) og den lille Hjordkær fra 1522 (Åb.
1819) udstyredes med døre i syd og nord. — Det middelalderlige tårn i Vons
bæk (Ha. 503), hvis underetage på grund af særlige forhold må have tjent som
våbenhus, fik ved opførelsen en dør i syd. Enkelte lignende eksempler findes,
men ellers er de eventuelle tårndøre placeret i vest uanset tidspunktet for tår
nets opførelse, sml. f. eks. det senromanske Broagertårn og det gotiske i Døstrup.
Bortset fra by- og klosterkirker, hvor dørene oftest har en ganske pompøs
udformning, er de fleste senmiddelalderlige døre simpelt falsede og fladbuede,
eventuelt med spidsbuet spejl. Det er en undtagelse, når man i landsbykirker
træffer profilerede dørkarme med omløbende søjlestave på baser som i Hørup
(Sø. 2359) eller fremspringende, glaserede rundstave som i Egen (Sø. 2517).
Lukkebomme. Mange middelalderlige døre i skib og tårn samt enkelte andre
steder har kunnet stænges på indersiden med een eller to lukkebomme af træ.
Kanalerne i murlivet, hvori bommen anbragtes ved bygningens opførelse, afdækkes jævnligt i forbindelse med restaureringer.
Vinduer før ca. 1300. I granitkirkerne samt i en del kirker af rå kamp eller
blandet materiale har vinduerne undertiden kilestensstik, oftest dog monolit
overligger med retkantet yderside; kun et enkelt sted ( Ha. 744) har monolitten
krumhugget yderside. Her og i Magstrupskibets nordvinduer (Ha. 582) er hver
af de smige karme sat af een kvader (på højkant), som ikke altid følger skifte
gangen i murens eventuelle kvaderbeklædning1. — I nogle kampestenskirker
er vinduesbuerne støbt ligesom resten af murværket; denne støbeteknik iagti Journal of British Archaeological Association, Third Series. Vols. XX, XXI, 1957—58.
Forfatterne antyder, at moden at anbringe hoveder på kilesten muligvis er kommet fra Syditalien til Frankrig i forbindelse med Cluny III. Fra o. 1100 bredte den sig videre blandt
andet til vestfrankrig, hvor Loiredalen rummer nogle af de bedste paralleller til de ældste
engelske, som tindes i (det ødelagte) benediktinerkloster Reading ved Themsen fra o.
1135—40 og katedralen i Lincoln 1141—46, alt opført af kalksten fra Caen. Inden for
den store gruppe af registrerede hoveder synes granitmaskerne fra Hygum at have nære
slægtninge i Lincoln og dennes formodede forudsætning, Mesland i Blois.
1 Denne mangel på gennemgående skiftegang, som også ses ved adskillige dørpartier,
kan muligvis opfattes som tegn på, at enkeltheder som døre og vinduer m. v. er hugget
andetsteds end de normale kvadre, der sloges på stedet (p. 2662).
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tages bedst ved det hurtigt efter ud
førelsen tilmurede »spedalskes vindue« i
Bov (Åb. 2026*). Vindueslysningen, der
oftest ligger ret yderligt i de tykke
mure, har enten rester af en indstøbt
træ-karm eller rille for en sådan.
Vinduerne i tegl- og tuf-teglkirkerne
har halvstens- eller kilestensstik af de
respektive materialer; i Højer (Tø. 1027)
er stikstenene skiftevis af tegl og kridt,
altså vekslende i rødt og hvidt, en farvevirkning som jævnlig er fremkaldt ved
bemaling af indre vinduesstik i 1200’rne
(se afbildning p. 2693). Omkring stik
kene ses ofte et fladskifte af krumme
sten eller lige løbere. Lysningen har
ingen rille for træ-karm, men en svagt
fremspringende kant, oftest af kantstil
lede løbere, på hvis yderside blyvinduet
har været fastgjort.
Vinduerne bevarer det timeglasfor
E. M. 1956
mede tværsnit gennem 1200’rne, snart
Broager. Nordvindue i koret (p. 2693).
med rundbuet, snart med spidsbuet stik.
Jævnlig indføjes mellem de smige karme og murflugten en retkantet fals med
eller uden rundled; en fals med søjle som på Brøns apsis eller en fremspringende,
glaseret rundstav som i Skærbæk er undtagelser (Tø. 1218, 1248*). I samme år
hundrede bliver grupper af to eller tre vinduer almindelige; tregruppen kan
have lige høje vinduer eller et højere i midten. Den sidste type er et yndet vin
duesmotiv til gavlene i de tidlige korforlængelser, hvoriblandt alene Abild og
Rabsted har en togruppe (Tø. 1542, 1587). Et fornemt eksempel på to sam
menkomponerede tregrupper over hinanden frembyder Løgum klosterkirkes
østgavl (Tø. 1075). I korsarmsgavlene samme sted er togruppen benyttet, og
den er karakteristisk for den ret sene teglstensarkitektur, vi moder i Løgums
tværskib, i Haderslev (Ha. 67—74*) og Åbenrå (Åb. 1680*), med samtidige 6—8delte hvælv, hvis tvedelte skjoldbuer omrammer vinduerne.
Rundvinduet optræder i Broager kor, anbragt over et almindeligt, smiget
og rundbuet vindue (Sø. 2288), og i det noget yngre Haderslev tværskib, her
over en togruppe (Ha. 65 f.). En særpræget form fra slutningen af 1200’rne
er de spidsbuede, falsede vinduer med syvbladet lysning, der indføjedes i Hvi
ding skib ved en forhøjelse af murene. Typen, der— som nævnt p. 1136 med note

2694

SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT

84

15 — har en anden dansk repræsentant i Herlufsholm, er stærkt udbredt langs
Rhinen op til de egne, hvor kirkens byggematerialer er hentet.
Vinduer, ca. 1300—1550. Tregruppen i pompøs og rent gotisk udformning,
påvirket af nordtysk teglstensgotik, ses i Løgum klosterkirkes vestgavl fra
1300’rnes begyndelse (Tø. 1067, jfr. fig. 25). Storslåede er også de næsten 16 meter
høje vinduer i Haderslev domkirkes kor fra tiden o. 1420 (Ha. 83*).
De sidste har profilerede karme og stavværk som adskillige af kirkens andre
vinduer og som f. eks. østvinduet i Kliplev kor fra o. 1500 (Åb. 1972*). Bortset
fra sådanne undtagelser har de senmiddelalderlige vinduer simpelt falsede
karme med flad- eller spidsbuede halvstens stik og jævnlig et fladskifte af lige
løbere eller bindere. Det gælder såvel de vinduer, der har afløst ældre i kor og
skib, som vinduer i nye tilbygninger. Vinduesrammerne er ikke fastgjort i
indstøbte træ-karme eller mod lysningskanter, men blot ved små jernankre
indsat i fugerne. Adskillige sønderjyske sakristier har mod sædvane små, op
rindelige vinduer, der formentlig som i Øsby (Ha. 480) altid har været udstyret
med jerngitre til værn mod indbrud.
Hvælv. Den almindelige rumafslutning over landsbykirkernes kor og skib er
flade trælofter (p. 2698), men hvor der findes apsider, er disse altid ved opfø
relsen blevet forsynet med murede hvælv. Fra denne regel findes visst kun tre
undtagelser; den ene er den særprægede hvælvordning, der udskiller Fole-korets
østre del som en selvstændig alterplads (Ha. 814). De to andre er koret i †Hagenbjærg og skibet i †Felsted, der begge synes at have fået træhvælv allerede ved
opførelsen, det første formet som en rundbuet tøndehvælving, det sidste der
imod med femsidet tværsnit (Sø. 2568*, Åb. 1873*). — Blandt kloster- og by
kirker har de tre bevarede, Løgum, Haderslev (kun korsarmene) og Åbenrå,
hvælv, der er jævngamle med murene og opført omkring 1200’rnes midte.
Dette helhedsbillede er ikke undergået nogen voldsom ændring i århundreder
nes løb. Så mange gamle bjælkelofter har holdt stand mod de mere nymodens
hvælv, at træloftet stadig dominerer de sønderjyske landsbykirkers ældste af
snit, kor og skib. Ganske vist har knap halvdelen af korene fået murede hvælv
senere i middelalderen, men et gennemhvælvet skib er en sjældenhed, når det
ikke lige gælder de i øvrigt få kirker, som omskabtes til langhuse, og som for
trinsvis findes i nordøst, omkring Haderslev (p. 2714).
Rent umiddelbart er der ikke noget mærkeligt i, at man nøjedes med at
hvælve koret, som jo i forvejen var kirkens fornemste afsnit. Praktiske forhold
som brandfare, der kom til at spille en rolle for hvælvbyggeriet i forskellige
dom- og klosterkirker ved 1200’rnes midte, kan muligvis også være taget i be
tragtning — den må jo have været større i kor end skib. Nærmere betænkt
må man undre sig over, at de senmiddelalderlige hvælv, der, som nævnt, fin
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des i cirka halvdelen af korene, ikke i større udstrækning har fortrængt også ski
benes trælofter. I næsten alt nybyggeri, hvor der var noget valg, blev murede
hvælv foretrukket frem for trælofter. Hvælvene holdt deres indtog sammen
med nogle tidlige tårne og korforlængelser allerede i 1200’rne, på en tid da ad
skillige kirkers skibe endnu må have stået ufuldendte. Og de blev et så godt som
uundværligt tilbehør i talrige senmiddelalderlige tilbygninger: sakristier, tårne,
korforlængelser og kapeller. Kun våbenhusene fik, som i andre egne af landet,
trælofter, og det samme gælder de vestforlængelser, der føjedes til fladloftede
skibe. — Det ligger da nær at antage, at bibeholdelsen af de store, rummelige
skibslofter i Sønderjylland — som andetsteds på den jyske halvø —- skyldes,
at man her havde en velegnet plads til tiendekornet (sml. p. 2727).
De anvendte hvælvtyper er tønde- og grathvælv, kuppelhvælv (herunder
halvkuplen, også kaldet kvartkuglehvælv) og det ribbede kubehvælv, som alle
hører hjemme før 1300. Hertil kommer det almindelige, kappedelte ribbehvælv
(det konstruktive ribbehvælv); disse hvælv optræder overalt i tiden efter 1300,
men er yderst sjældne forinden.
Halvkuplen hører sammen med apsiden; kun Brøns har her et sekundært,
kappedelt ribbehvælv, som har afløst en oprindelig halvkuppel. Landsdelens
eneste helkuppel findes over Løgum korsskæring, og de små tønde- og grathvælv
er benyttet over understokværket i to—tre 1200-tals tårne, hvor man havde
brug for et plant gulv i det følgende stokværk (p. 2721). En større, rundbuet
tøndehvælving optræder kun over det førnævnte kor i Fole, hvor den er sam
menarbejdet med et kantet halvkuppelhvælv (tre sider af en ottekant); i spids
buet form, og underdelt af tre gjordbuer, er det benyttet over sakristiet i Ager
skov (Ha. 869). Et enestående eksempel er de to små, parallelle tøndehvælv,
der i et nærmest hesteskoformet forløb overspænder Løgums nordre forhal; de
virker som en naturlig og selvfølgelig fortsættelse af væggenes udhulede partier
(Tø. 1086*). Små tøndehvælv er i øvrigt benyttet endnu et par steder i samme
kirke, dels over trappen i nordre korsarms murliv, dels over et lille rum, mu
ligvis bibliotek, under trappen til dormitoriet i syd.
Det ribbede kubehvælv skiller sig i teknisk henseende kun lidt fra kuplen, idet
ribberne almindeligvis er uden forbandt med hvælvkappen og nærmest at be
tragte som vejledende skabeloner ved dennes opmuring; i begge tilfælde er
skifterne ringformede, kun nær toppen er der en tendens til indknibning over
ribberne med deraf følgende kappedeling. De fleste sønderjyske eksempler på
ribbede kubehvælv har ikke, som de såkaldte sexpartite-hvælv (sml. Løgum,
Tø. 1082), seks, men otte ribber samt en tvedeling af skjoldbuerne, der enten
udgår fra grunden eller fra en højtsiddende konsol. Vinduesgrupper på to og
tre enkeltvinduer ledsager næsten altid hvælvtypen, når denne er samtidig med
murene, og disse grupper er fuldstændig organisk indordnet under skjoldbuerne
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(Tø. 1077*, 1079*, Åb. 1679*). Når hvælvtypen er indføjet i en ældre bygning,
har man undertiden, formodentlig på grund af tilstedeværende åbninger, opgi
vet skjoldbuetvedelingen og nedskåret ribbernes antal til fire (se vestfaget i
Højer skib, Tø. 1028).
Det ribbede kubehvælv, der benyttedes overalt i Danmark omkring 1200tallets midte, da mange store kirker landet over fik indbygget hvælv i midt
skibet efter omfattende brande, er på sønderjysk grund nok først anvendt af
cistercienserne i Løgum. Omtrent samtidig må den have været i brug i Ribe
domkirke, hvor den som i Løgum har otte ribber. Sålænge denne kirkes byg
ningshistorie venter på revision, kan man ikke uden videre regne med, at Lø
gum har lært af Ribe. Det må vel være tilfældet, når det gælder kuplen over
korsskæringen; i Ribe hører kuplen med til kirkens ældste udstyr, og den er
under alle omstændigheder ældre end Løgum1. Midtskibshvælvene er derimod
en senere tilføjelse, som i tid falder sammen med hele byggeriet i Løgum. Mun
kene havde gennem ordenen nær kontakt med cisterciensernes hjemland,
Frankrig, og deres byggeri er ikke blevet afviklet uden forbindelse med dette
land. Netop i egnene omkring byen Provins, hvorfra inspirationen til kloster
kirkens østgavl kan være udgået, fandtes de ganske få cistercienserkirker, der
havde hvælv af sexpartitetype (sml. Tø. 1054). I selve Provins er der endvidere
et eksempel fra slutningen af 1100’rne på en ottedelt hvælving af type som
Løgums nordre korsarmshvælv2; den skiller sig fra de kubeformede hvælv der
ved, at der til de otte ribber svarer en ottedeling af hvælvkappen.
I øvrigt er det muligt, at disse hvælv i Løgum og Ribe ikke behøver anden
forklaring end den, at typen tidligt i 1200’rne var almindelig på de kanter,
hvorfra de to kirker kan have modtaget væsentlig påvirkning. Fra egnene om
kring Maas’ og Rhinens nedre løb3 følges de otte-ribbede kubehvælv i stort tal
op gennem Frisland og helt til den danske grænse. Det blev da også den type,
hvormed det egentlige hvælvbyggeri holdt sit indtog i nogle få vestligt belig
gende, sønderjyske kirker — enten de så har fået dem via Løgum-Ribe eller
under direkte påvirkning fra syd, således som tilfældet nok er med Højer (Tø.

1 Det er nok tvivlsomt om Løgum overhovedet er planlagt med en kuppel over kors
skæringen; korsskæringspillernes ledføjning tyder langt snarere på en hvælving med
ribber.
2 Se Tø. 1082 ff. med note 27.
3 Det er ofte fremhævet, at Ribekuplens forbillede kan være hentet i Køln, men der
fandtes også kupler i Maasområdet; I S. Servatius i Maastricht er der i vestpartiets
kejsersal en kuppel, der ikke blot har et vandret profileret bånd, men også en otte
kantet påforing på oversiden ligesom tilfældet er i Ribe. Se De monumenten van geschiedenis en kunst in de provinde Limburg, I, 3, 311 f. Nævnes kan også kuplen fra
vestpartiet i S. Gertrude i Nivelle, der ligger mellem Maasbyen Namur og Tournai.
Se Danmarks bygningskunst, 1962, p. 103.
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1028)1. — I de østlige egne af Sønderjylland er typen kun repræsenteret i de
to købstadskirker i Åbenrå og Haderslev, hvor den må skyldes påvirkning fra
det samtidige byggeri i klosterkirken (sml. Ha. 77).
I den yngste af de middelalderlige typer, det konstruktive ribbehvælv, som
behersker al senmiddelalderligt hvælvbyggeri, indgår ribberne — i modsæt
ning til kubehvælvets — altid som et bærende skelet, hvorimellem de enkelte
kapper er opmuret; derfor har disse hvælv altid samme antal ribber og kap
per2. Det optræder snart med fire ribber (krydshvælv), snart med seks eller
otte, men der er også fem- og syvdelte hvælv, hvor særlige forhold har gjort
sig gældende3. De få stjernehvælv hører til samme hvælvtype. — Valget mel
lem firdelte og ottedelte hvælv er tilsyneladende oftest bestemt af rummets
størrelse, idet krydshvælvingen først og fremmest er benyttet over mindre rum:
sakristier, tårne og kor, mens det større antal ribber hører til i de store kapel
ler og over skibene. Om nogen fast regel er der dog ikke tale.
I tiden før 1300 er alle hvælvkapper mindst een sten tykke foroven og ad
skilligt mere forneden; lommerne er desuden udmuret til stor højde. Kun tønde
hvælvingen over Agerskov sakristi har halvstenskappe, men det skyldes nok
de svære og tæt sammenstillede gjordbuer, som bærer hvælvet. Apsidernes
halvkuppelhvælv kan være støbt af kampesten (Tinglev, Tø. 1644), men er dog
oftest af tegl eller tuf i ringformede skifter som de ribbede kubehvælv; i Ha
derslev søndre korsarm kan man se, hvorledes hvert skifte er kraget en smule
ind over det foregående (Ha. 77*) i helt samme teknik som murene i de to
p. 2719 omtalte tårne fra 1200’rne. De helsten tykke teglhvælv er snart muret
udelukkende af bindere (Åb. 1682), snart af vekslende løbere og bindere i
samme skifte (Tø. 1083). Sjældnere er hvælvkapper opført af specieltformede
teglsten som de krumme, løberlignende sten i Mjolden (Tø. 1444) eller tilhug
gede tufsten (afb. p. 2699). Fra tiden efter 1300 er hvælvkapperne almindelig
vis kun halvsten tykke og løbermurede uden lommeudmuring. I krydshvælvin
gen falder skifterne fra ribben mod kappens isselinie, hvor de mødes i siksak
(Ha. 596*). I de ottedelte hvælv og stjernehvælvene er det lidt anderledes; her
står skifterne i sviklerne vinkelret på diagonalribberne op til skjoldbuernes
issepunkt, derefter vinkelret på transversalribberne. En enkelt halvkuppel
hvælving, over apsiden i Skast, er med hensyn til skifternes forløb helt på
virket af ribbehvælvets kappeteknik (Tø. 1473).
1

Bortset fra Højer, der ved korombygningen fik indføjet hvælv i det ældre skib, er
der tale om korpartierne i Agerskov (Ha. 868), Møgeltønder og Emmerlev (To. 1298,
1372).
2 Om forholdet mellem det egentlige ribbehvælv og det ribbede kubehvælv kan hen
vises til artiklen hvælv (1962) i Kulturhistorisk leksikon.
3 Således f. eks. i Nordborg (Sø. 2176), hvor udformningen af skibets østhvælv med
fem ribber (i modsætning til de andres seks) nok skyldes hensynet til korbuekrucifikset.
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Hvor hvælvene er samtidige med murene, hviler de næsten altid på udspa
rede forlæg af halvstens dybde. Senere indbyggede hvælv kan hvile på indhug
gede forlæg, men kun hvis murene er af blødt materiale som tegl og tuf; alle
andre steder bæres de af falsede væg- og hjørnepiller samt rund- eller spids
buede helstens skjold- og gjordbuer af retkantet tværsnit. Visse tidlige gjord
buer har en større bredde (f.eks. Højer, Tø. 1028), mens meget sene kan være
af bredde og profil som ribberne (Kliplev kor Åb. 1972).
For en række detaljer i forbindelse med hvælvene, markering af fødselslinier,
ribbeprofiler, hvælvkonsoller, slutsten etc. henvises til sagregistrets artikel:
hvælv. Her skal blot nævnes, at de relativt brede, trekløverformede ribber er
karakteristiske for de ribbede kubehvælv, hvor kun Højers ene hvælvfag har
fået en afrundet ribbe svarende til en i Frisland meget almindelig type. Den
smallere, trekløverformede ribbe med skarprygget midtled eller platteryg samt
enkelte andre simple profiler forekommer jævnligt efter 1400, hvor de retkan
tede ribber af halv- eller kvartstens bredde dog er mest almindelige.
Trælofter. Bortset fra apsidernes halvkuppelhvælv og nogle ganske få andre
stenhvælvinger (p. 2694), var træloftet den almindelige overdækning af ro
manske kirkerum. I senmiddelalderen fik et antal kor og enkelte hele kirkerum
indbygget hvælv, men talrige steder ligger der endnu trælofter over både kor
og skib. Vel er loftsbrædderne udskiftet, men meget ofte er de oprindelige
bjælker i behold (p. 2700). På undersiden af dem finder man undertiden jern
søm eller spor deraf; i Fjelstrup (Ha. 303) kan man således fastslå, at de æld
ste, tre centimeter tykke loftsbrædder har ligget på bjælkernes underside. I
Broager kor (Sø. 2290) har et tilsvarende underloft, der kun var to centimeter
tykt, i syd og nord været notet ind i den indre af tagværkets murremme.
Nogle steder kan man med sikkerhed fastslå, at brædder af 38—40 centimeters
bredde og samlet med skarprygget fjer og not som i Rinkenæs (Åb. 1936) har
ligget på bjælkernes overside. Også andre steder, f.eks. i Brøns og Bylderup
(Tø. 1220, 1608), er det muligt at påvise et oprindeligt loft på oversiden; her
er hverken brædder eller søm, men enten går murværk med kalkmalerier helt
op til bjælkeoverside, eller også er stykket fra murkrone til bjælkeoverside
lukket med egebrædder indnotet i bjælkesiderne som i Brøns. Det har nok
været mest almindeligt med et loft på bjælkernes overside, thi i langt de fleste
tilfælde viser de bevarede romanske bjælker ingen sømspor på undersiden.
Lofter af løst henlagte brædder, der såvel ved bygningens opførelse som ved
senere reparationer har været langt billigere end det på undersiden fastsøm
mede loft, var meget almindeligt i eftermiddelalderlig tid. I arkivalierne stø
der man jævnligt på udtrykket »at skyde loftsbrædder«, dvs. man pillede de
rådne brædder ud og skød de gode sammen, for til slut at lægge et stykke
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nyt loft, f. eks. over skibets vestende.
— Man kan dog ikke helt udelukke
den mulighed, at adskillige kirker eller
i hvert fald menighedens afdeling,
skibet, en tid lang har stået med åben
tagstol, uden bræddeloft, og at bræd
derne først er kommet op, efterhån
den som hensynet til snavs og varme
har rejst kravet.
Adskillige af de store trælofter blev
i alt fald fra renæssancetiden og ind i
1800’rne genstand for dekorationer,
i et enkelt tilfælde fra billedskære
rens hånd, i mange fra malerens.
1675 lod provst Christoffer Krahe
El. M. 1952
på Åstrup kirkes bekostning opsætte
Fole. Tre kiledannede hvælvsten af tuf, forsøgsvis
sammenstillet (p. 2663, 2697).
et rigt udstyret kassetteloft i skibet
(Ha. 524*); dets mester må formodes
at være den lørgen Biønssen B H [billedhugger], der har sat sit navn med relief
versaler i nordøst, isoleret fra den mere officielle indskrift, der tvedeler loftet
på langs. Den nok oprindelige snedkerstafîering i rødt, blåt og grønt på sort
bund respekterede ikke billedskærerarbejdets strenge symmetri, men denne
»uorden« er ikke blevet tolereret ved vor tids istandsættelse.
Ældst af de kendte, malede lofter er vel Burkal skib (Tø. 1630*), måske fra
1622 og i alt fald ældre end 1637, da man opførte vestforlængelsen (med malet
loft fra 1653?). Skibets loftsbrædder ligger på oversiden af bjælkerne, der har
akantusranker og skabloneret mønster svarende til bemalingen fra 1623 f. på
Tønder sangerpulpitur (Tø. 964, jfr. fig. 22). Felterne mellem bjælkerne har
kassetteværk med akantus, tulipaner og kvindefigurer, der repræsenterer dy
der, årstider og de frie kunster; midt i hvert af de 13 felter er der en medaillon,
hvori Kristus og de 12 apostle. En skablon-dekoration på brædder og bjælker
i Møgeltønder (Tø. 1301) er formentlig fra 1630. I 1700’rne fik adskillige lofter
med synlige bjælker stort tegnede akantusranker, blomster (sjældnere frug
ter), således Brøns, der enten er udført 1736 af maleren Dorschæus eller 1743
af Johan Henrik Brockmann, begge Åbenrå (Tø. 1224). Kraftigt marmorerede
bjælker og ensfarvede felter, alt i blåt, udførtes i Svenstrup 1774—75 af ma
lerne Jonas Herdahl og Peter Ebbesen (Sø. 2549).
Et helt andet dekorationsskema vandt indpas på en række lofter, som i
1700’rne fik nye brædder under bjælkerne. 1737 blev således den store lofts
flade i Møgeltønder skib smykket med tre nu ukendte kæmpemalerier af »ska
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belsen, lidelsen og dommedag« (Tø. 1301). Dette religiøse maleri var formentlig
forbilledet for Ubjærgloftets tre store kartoucher med syndefaldet, Golgatha
og dommedag (Tø. 1284*). Det er malet 1747 af den samme maler, som staf
ferede altertavlen og vestpulpituret. Golgatha har forlæg fælles med småfremstillinger som i et epitafiemaleri i Daler, Rabsted altertavle og et lille billede i
Tønder museum. — Nævnes skal også en opstandelse, udført på lærred o.
1698, til kongestolen i Gråsten slotskapel (Åb. 1931). — Hvidings loft fra 1744
er helt anderledes; her omslutter store, marmorerede fyldinger i rødt-hvidtgråt et rødmalet midtparti med regencerammer, hvori forgyldte kongelige
monogrammer (Tø. 1139*).
Lysten til at dekorere lofterne med malerier af forskellig art er et vestligt
og sydligt fænomen, der kan følges syd for grænsen. Den lever endnu et godt
stykke ind i 1800’rne, men dekorationen bliver bunden og tør (sml. Rejsby,
Tø. 1156 og tillæg 2633).
I 1800’rnes 2. halvdel gik perlegrå oliemaling og gipsede lofter deres sejrs
gang henover de dekorerede lofter. Mange blev helt ødelagt, andre kun dæk
ket midlertidig. Nogle har påny set dagens lys, efter at den glatte gips var
blevet gammeldags, men selv en omhyggelig restaurering lægger en dæmper
på de friske og raske strøg, der er dekorationernes særkende. — For øvrigt
gælder det også for umalede bjælkelofter, at man ved restaureringer har givet
dem et udseende, de aldrig har haft, dels ved ophugning eller indklædning af
bjælkerne, dels ved oplægning af alt for glatte loftsbrædder.
Tagværker. Sønderjylland har en rigdom af tagværker, som er jævngamle
med murene, et forhold der er helt ukendt f.eks. på Sjælland. Det skyldes først
og fremmest, at det sengotiske hvælvbyggeri med forhøjelse af murene og
stejlere tagrejsning ikke vandt rigtigt indpas i landsdelen. Det er en undtagelse,
når tagrejsningen her er ændret. Derfor kunde man bibeholde de oprindelige
tagværker, og der gennemførtes kun absolut nødvendige ændringer som bortskæ
ring af de nødvendige stykker af bindbjælkerne, flytning af spærstivere samt sup
plering med ekstra hanebånd eller krydsbånd. Et forhold, som dog nok også har
spillet en rolle for bevaringen af de gamle tagværker, er, at man har holdt fast ved
blytagene, hvis tætte og solide underlag af egebrædder har forlenet hele tagvær
ket med en langt større stivhed end tilfældet er med tegltagene.
Tagværkstyperne er tilsyneladende mangfoldige allerede før 1300 (sml. af
bildningen p. 2701), men i virkeligheden er der kun tale om et par hovedprin
cipper, som har fået forskellig udtryksform, alt efter det overdækkede rums
bredde og/eller tidspunktet for byggeriets afvikling. Kun i ganske enkelte til
fælde har en tømrer forsøgt sig med mere særprægede ting.
Hvert spærfag i et tagværk består af en bindbjælke (loftsbjælke) og to spær,
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Middelalderlige tagværkstyper. Øverste række: Roager- og Arrildtyper. Nederste række: Hanebåndsog krydsbåndstyper. Længst til højre et spærfag omdannet for hvælvslagning; bjælken og de skrå
spærstivere er afløst af krumvoksede krydsbånd og (flyttede) hanebånd (p. 2700 ff.).

der er samlet til en ligebenet trekant med grundvinkler på ca. 50° og en top
vinkel på ca. 80°. Ind i denne trekant er der føjet kortere tømmerstykker:
hanebånd, skrå og lige spærstivere eller krydsbånd, der tjener som træk- eller
trykstænger. Spærfagene hviler ikke direkte på langmurene, men er kæmmet
over een eller to murremme, som ligger på eller i murkronen. Spærfagene stræk
ker sig et godt stykke ud over murene, og de fritliggende ender af bjælkerne er
underklædt med vandrette brædder (sugfjæl), der går ind i en not eller fals i
murremmens yderside (sml. p. 1460, fig. 2).
I den enkleste spærfagstype optræder kun to skrå spærstivere, der fra spæ
renes midte fører trykket til bindbjælkens midte eller trediedelspunkter. Som
en konsekvens af denne trykoverføring til bjælkens svageste del, udførtes den
i vældige dimensioner af halvtømmer (op til ca. 40 cm). Samme idé ligger bag
spærfag, hvor de to skrå spærstivere er suppleret med et hanebånd; her er
hanebånd og stivere anbragt i spærenes trediedelspunkter (»Roagertypen«, Tø.
1171*). Over brede rum fordobles antallet af hanebånd og stivere, og i så fald
kan det inderste sæt skråstivere være anbragt så nær kippen, at deres fod
ender fører tagtrykket til bindbjælkens modsatte halvdel (»Arrildtypen«, Tø.
1267*, Åb. 1740*). En art mellemproportional mellem Roager-Arrildtyperne og
den nedenfor behandlede krydsbåndstype træffes enkelte steder: i denne er
det ydre sæt skrå spærstivere erstattet af et lodret sæt, som overfører trykket
til bjælken, hvor denne er understøttet af murværk eller ganske nær indre
murflugt (Broager, Sø. 2300). Hvis man tænker sig det inderste sæt skrå spær
stivere fjernet fra sidstnævnte type, har vi hanebåndstagværket i den form,
der har overlevet frem til vor egen tid. I dette er enhver trykoverføring fra
spær til bindbjælkens fritliggende del fjernet, og dennes dimension er da også
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i reglen kendeligt formindsket i forhold til de foregående typer. Over store
spændvidder øges antallet af hanebånd, og i visse tilfælde, f.eks. Brøns skib
(Tø. 1222), er der mellem spæret og det nederste hanebånd indsat skråbånd
(kopbånd).
Krydsbåndsspærfaget opstår, når et hanebåndsspærfag suppleres med to
lange hinanden krydsende bånd (et Andreaskors), der forbinder de to spær
indbyrdes (ikke som i Arrildtypen, hvor de lange, skrå spærstivere forbinder
spær og bjælke).
Roager-, Arrild- og dermed beslægtede typer samt det rene hanebåndstag
værk optræder over hele landsdelen fra 1100’rnes slutning, men kun det sidste
lever, som nævnt, ud over 1300 sammen med krydsbåndstagværket, der blev
det foretrukne over større, hvælvede rum. — Man kan vanskeligt tale om, at
den ene type er ældre end den anden; men ved kirker, som er opført i flere tempi,
kan man iagttage, at Roager-Arrild typerne optræder i de ældste afsnit, hane
båndstypen i de yngste1, eller at Arrildtypen følges af Roagertypen2, hvilket
på sin vis forekommer inkonsekvent. Vedrørende krydsbåndstagværket har
man længe ment, at typen skulde være kommet sammen med hvælvbyggeriet,
hvortil den er særlig velegnet, fordi krydsbåndene nogenlunde erstatter mang
len på bindbjælker; denne opfattelse er næppe rigtig. Sønderjylland har en
lille halv snes tagværker, helt eller delvis bevarede, hvor Andreaskorset er
oprindeligt i spærfag med bjælker. De er formentlig alle ældre end o. 1300,
adskillige snarest fra o. 1225—1275, og et enkelt, Hygum skib, måske endda
fra 1100’rnes slutning. I forbindelse med beskrivelsen af dette tagværk (Ha.
748*) er der taget et visst forbehold over for en så tidlig datering, men efter
de erfaringer, som senere indhøstedes, er det næppe nødvendigt at opretholde
en sådan skepsis. Uanset dette spørgsmål er det dog sikkert, at krydsbånds
typen i forbindelse med bindbjælker optræder spredt over hele landsdelen på
så tidligt et tidspunkt, at hvælvbyggeriet knap nok havde vundet indpas i
landsbykirkerne.
Alle de nævnte typer optræder i en nogenlunde jævn blanding, dog er kon
centrationen af rene hanebåndstagværker størst i den nordøstlige del af Ha
derslev amt, hvad der kun er naturligt, da denne type er almindelig i hvert
fald i de østlige egne af Nørrejylland. Spærfaget med et par skrå spærstivere
og hanebånd er velkendt i de fleste egne af landet; i Venge klosterkirke ved
Skanderborg kan det med ret stor sikkerhed dateres til begyndelsen af 1100’rne.
Arrildtypen er (foreløbig) kendt fra Fyn, Lolland-Falster og Skåne.
Mange krydsbåndstagværker fra tiden efter 1300 er fremkommet ved om
dannelse af romanske tagværker: hvor en hvælvslagning nødvendiggjorde fjer1
2

Oksenvad-Branderup (Ha. 556, 851). Emmerlev-Døstrup (Tø. 1374, 1508).
Nr.-Løgum-Hjerpsted (Tø. 1528, 1390).
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nelse af bindbjælkernes midterste del og de derpå hvilende spærstivere, blev
der oftest til erstatning indsat krydsbånd, som dog af hensyn til de ret højt
opragende hvælvkapper er udført af stærkt svajet, naturvokset tømmer.
Krydsbåndstagværker, der blev afbundet af nyt, har i reglen krydsbånd af
mere retvokset tømmer. De findes f.eks. fra o. 1350 over Skærbæk kor og
skib (Tø. 1250) og et århundrede senere over Kliplev skib (Åb. 1978), men er
ellers oftest at træffe over de store, hvælvede kapeller. Almindeligst i senmid
delalderen er dog hanebåndstagværket, det træffes ikke blot over små, uhvælvede rum som våbenhuse, men også —- uden bindbjælker — over brede, hvæl
vede rum som den store Øsby kirke fra o. 1500—25 (Ha. 485); denne letsin
dighed har man senere måttet bøde for med opsætning af krydsbånd. Det ene
ste sikkert daterede, middelalderlige tagværk er af hanebåndstype, rejst
1520—22 over den samtidig opførte Hjordkær kirke (Åb. 1820); dette tagværk
blev knap et århundrede senere, i 1606, afstivet med en langstol.
Tidligmiddelalderlige tagværker har ingen egentlig længdeafstivning, kun de
såkaldte stormlægter, der i skrå stilling er sømmet eller naglet fast på spærenes
underside. Langstolene derimod, er de høj- og senmiddelalderlige tagværkers
sikre ledsager (sml. f.eks. Sjælland), men de er aldrig trængt igennem i Søn
derjylland, hvilket naturligvis for en del forklares af, at så mange af de ældre
tagværker tillempedes for hvælvbyggeriet. Men selv over de ret talrige, hvæl
vede tilbygninger er langstole en sjældenhed, og de ses først for alvor i re
næssance-tagværker som Tønder S. Nicolai 1591—92 (Tø. 950), Sønderborg
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S. Marie fra 1595—1600 og, senere, Ketting fra 1773 (Sø. 2072, 2463). I Søn
derborg blev tagværket i modsætning til middelalderlig skik først rejst efter
hvælvslagningen, men det har sikkert sin forklaring i, at man i udstrakt grad
anvendte tømmeret fra den gamle kirke, der blev revet ned i takt med den
nyes opførelse.
Et kapitel for sig er de tagværker, der er bygget op omkring en midtstolpe
(konge). Det er dels apsidernes halvkegleformede tage, hvis kongestolpe står
op mod korets østgavl, dels de fire-ottekantede tårnspir med kongen i centrum.
De tidligmiddelalderlige apsistagværker, der i mange tilfælde bedst lignes ved
et opslået paraplystativ (sml. Brøns, Tø. 1219, fig. 2), skiller sig i princippet
ikke meget ud fra tagværker af Roagertypen, men der er den forskel, at apsistagværkerne kun undtagelsesvis har et bjælkelag. Det skyldes, at de oprinde
lige, kvartkugleformede hvælvs issepunkt oftest ligger et godt stykke over mur
kronen. Bjælkerne erstattes af særlige ankre og korte spærfødder, hvis forbin
delse med den ene eller de to krumme murremme kan være ganske sindrig. De
tre ankerbjælker, to i hinandens forlængelse op mod korgavlen og een vinkel
ret derpå, er udført i naturvokset tømmer, hvis krumning ret nøje følger
hvælvrundingen (afb. p. 2703).
Spirene, der med få undtagelser er afslutningen på de sønderjyske tårne,
hører formentlig alle hjemme i tiden efter ca. 1400. Uanset om spiret i det
ydre fremtræder som en fire- eller ottekantet pyramide med et tilsvarende
antal gratspær, er der kun ringe forskel i konstruktionsprincipperne. Et bjælke
lag på murkronen eller i højde med denne bærer såvel midtstolpen som spæ
rene; disse forbindes indbyrdes af stikbjælker, som danner een eller flere »stjer
ner« alt efter spirets højde. Konstruktionen ændres bogstavelig talt ikke, selv
om spiret hæver sig mellem fire gavle som bl.a. i Tørninglen-typen (p. 2724).
De små, selvstændige tage over gavlene støder da op mod det egentlige spir
(Tø. 1403*). Blandt de mere særprægede kan fremhæves Tønder fra 1520’rne
og tvillingspirene i Broager. — Disse senmiddelalderlige spirkonstruktioner er
almindeligvis spinkle og udført af små tømmerdimensioner, ligesom tilfældet
er med andre høj- og senmiddelalderlige tagværker og i modsætning til de tid
ligmiddelalderlige.
I fortsættelse af tagværkerne (og forud for en nærmere omtale af dimen
sioner, samling og nummerering) er det rimeligt at nævne to andre grupper af
tømrede konstruktioner, tagrytterne og de fritstående klokkehuse.
Udover det fællesskab, som findes mellem de to konstruktioner på grund af
materiale og funktion, er det værd at påpege, at de tilsyneladende jævnlig
optræder i følge med hinanden. Visse egne af Sønderjylland er næsten uden
senmiddelalderlige stentårne; det kan vel have økonomiske årsager, men skyl-
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des dog snarere en sejg vedhængen ved det fritstående, tømrede klokkehus,
der har gamle aner. Kun et fåtal af de bevarede er middelalderlige, men mange
steder har det nuværende hus afløst et ældre. Af de mange kirker, som har
eller har haft tømret klokkehus, har op mod to trediedele været forsynet med
tagrytter. En halv snes andre kirker uden stentårn og uden synlige mindelser
om klokkehus har muligvis altid klaret sig med en rytter. Til gengæld var en
stor valfartskirke som Kliplev udstyret med stentårn, klokkehus og tagrytter,
mens nogle landsbykirker af første rang, heriblandt Broager og Lysabild, for
uden tagrytter har tårne med to eller eet spir, hvortil der for den førstes ved
kommende endda skal føjes klokkehuset fra 1650. Tagrytternes indklædning med
bly eller kobber hindrer næsten ethvert studium af den egentlige konstruktion,
når det gælder de dele, som hæver sig over taget, men her kan den ydre form være
vejledende for dateringen, omend man må være på vagt over for det traditions
bundne. Når det overhovedet er muligt at fastslå, om en tagrytter er middel
alderlig eller har haft en middelalderlig forgænger, skyldes det de tømrede kon
struktioner, som i selve tagrummet danner underlag for den opragende del,
eller de spor, der er efterladt i tagværkerne. Det er tillige sandsynligt, at det
overvejende antal af de tagryttere i Sønderborg amt, der er omtalt 1589, var
af middelalderlig oprindelse. Endelig kan man ikke se bort fra, at udbredelsen
har været betydelig større end nu, idet eventuelle levn kan være forsvundet
ved hele eller delvise fornyelser af kirkens tagværk.
Over koret i Brøns (Tø. 1220) står en rytter, fra 1651, men dens underbyg
ning er samtidig med korets tagværk og derfor formentlig fra o. 1200—50.
Felsteds spir var muligvis omtrent ligeså gammelt, mens en syv—otte andre
synes at have deres oprindelse i senmiddelalderen, heriblandt Hørup, der nu
fremtræder i en skikkelse fra 1752 (Sø. 2360*), og Kliplev, begge på middel
alderlig underbygning, der for Kliplevs vedkommende er en imponerende,
næsten bindingsværksagtig konstruktion, som spænder over korets midterste
hvælv. Underbygningen er samtidig med koret og opført i slutningen af
1400’rne eller omkring 1500. Korets tagrytter er dog ikke kirkens ældste; det
noget ældre skibs tagværk har spor efter en forgænger, som med nogen usik
kerhed kan dateres til 1436 (Åb. 1971*). Kliplevs sekskantede, sylespidse pyra
midespir, over en åben lanterne med plads for klokken, kronet af fialeprydede
spidsgavle, svarer ret nøje til Brøns og den antagelig 1600—01 udførte rytter
på Sønderborg S. Marie (Sø. 2071). Disse tre formentlige 1600-tals arbejder
gengiver ligesom det forsvundne Nybøl korspir fra 1634 (Sø. 2269*) uden tvivl
rent middelalderlige former. 17—1800’årenes tagryttere har oftest lanterne,
men er i øvrigt ganske enkle, uden sikre stiltræk, mens en 1934 på Svenstup
kirke (Sø. 2548) nyopført rytter med sit løgformede spir påkalder tanken om
en svunden tid!
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Klokkehuse. I Nordslesvig har man foreløbig kendskab til knap 40 klokke
huse, mens tallet for Sydslesvig ligger på omkring det dobbelte. Koncentratio
nen er størst i de østlige egne, hvor man også finder de ældste og bedste eksem
pler. Fra Slesvig kan de tømrede klokkehuse følges mod øst langs Østersøens
kyster, dels over Sydfyn, Lolland-Falster, Skåne, dels over Tyskland, Polen
og videre nordpå1. I Åbenrå og Sønderborg amter findes de 13 bevarede
nordslesvigske2, der tilsammen spænder over et tidsrum af omkring 600 år. De
er alle fritliggende, og deres plads er i reglen kirkegårdens højeste punkt,
undertiden en gravhøj, og nær den kirkegårdsportal, som vender mod byen.
Alle har kvadratisk grundplan med en side på ca. 4,5—6 m og en væghøjde,
som overstiger sidelængden med 1/4—3/4. Husets hovedform er en stejl pyra
midestub, kronet af et mere eller mindre stejlt (fornyet) pyramidetag, som
krager langt ud over væggene og understøttes af krumme eller profilerede
knægte (se afbildningerne p. 2707—2709).
Også stolpekonstruktionen er i hovedtrækkene ens: otte højstolper på 30—35
cm i kvadrat, hvilende på store syldsten og fordelt med fire i hjørnerne og lire
midtvægs3, er i væggenes længderetning forbundet med indtappede løsholter,
hvorpå den udvendige beklædning af lodrette brædder er fastgjort; foroven er
højstolperne tappet op i og sammenholdt af fire remme, som krydser hinanden
i hjørnerne. Over de lavest liggende remme er bjælkerne anbragt; de krager
et godt stykke ud over remmene, og svarende hertil er der til de to andre sider
anbragt stikbjælker. På de udkragende bjælkeender, som understøttes af ind
tappede knægte, er tagspærene placeret. — Hvad der hidtil er sagt gælder
uanset husets alder, men det må fremhæves, at Broager fra 1650 (Sø. 2286*)
og andre yngre huse, der ikke som f.eks. Hørup (Sø. 2356*) er genopført efter
middelalderligt skema, har et langt større antal løsholter end de middelalder
lige, hvis høj stolper til gengæld er ekstra sammenbundet på indersiden af lange,
ofte svajede krydsbånd (Andreaskors, sml. afbildningen p. 2708).
Det er også på andre punkter muligt at påvise en forskel i konstruktionen af
middelalderlige og yngre klokkehuse. Med undtagelse af varnæs (Åb. 1891*)4
1 Sml. Bau- und Kunstdenkmäler for Sydslesvig, D.K. Maribo amt og Elna Møller:
Tomrede klokkehuse, Kbh. 1960, udgivet af Foreningen til gamle bygningers bevaring.
2 Medregnet er ikke Asbol fra 1926 (Åb. 1907), der i modsætning til den fritliggende
forgænger er placeret op mod kirkens vestgavl. En sådan anbringelse, der er velkendt
fra lignende, langt ældre klokkehuse i Sydslesvig, og som formentlig skyldes påvirkning
fra de murede vesttårne, har næppe gammel hævd i Nordslesvig. — Eet eneste tomret
klokkehus er senere blevet afløst af et muret, Ensted i Åbenrå amt (p. 1855).
3 Det p. 2707 afbildede klokkehus fra Ullerup (Sø. 2247*) har dog to mellemstolper
i hver væg, en type, der (som alle de følgende) er velkendt syd for grænsen, bl.a. Gel
ting (Kunstdenkm. Kr. Flensburg, p. 127) og Nørre Brarup (Kunstdenkm. Kr. Schleswig,
p. 417*). Hverken Ullerup eller Nørre Brarup har midtstolpe.
4 Sml. Ullerup, der er omtalt i den foregående note.
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har alle de bevarede en midtstolpe, kon
gen, som ved stikbjælker er forbundet
med midtvægsstolperne; men det erikke
alle vegne, kongestolpen hører med til
husets ældste udformning, således har
f.eks. det middelalderlige Nybøl (Sø.
2267*) fået den tilføjet ved en stor
istandsættelse 1655; indtil da var midt
vægsstolperne forbundet af store kryds
bånd svarende til væggenes. Mens den
eftermiddelalderlige kongestolpe er ført
til underkant af bjælkelag (og forlæn
get op i pyramidetaget), standser den
middelalderlige i en ret tilfældig højde,
der lader husets øvre del, klokkekamme
ret, uden midtstolpe (sml. afbildningen
p. 2709). Den sidste type repræsenteres
bl.a. af Kliplev (Åb. 1965*), der ikke
blot er det største og bedst bevarede
klokkehus, men også det bedste stykke
Ullerup. †Klokkehus. Efter Haupt V, fig. 878.
tømrerhåndværk. Her er vægbeklæd
(P. 2706, note 3).
ningen ikke ført til taget, hvilket frem
kalder fornemmelsen af en åben svale; dette indtryk må tidligere have været
stærkere, thi da afsluttedes det åbne, øvre parti med nogle formentlig bue
formet udskårne dækplanker, som var indskudt i noter allerøverst mellem høj
stolperne1. Denne løsning spores flere steder i klokkehuse med kort midtstolpe,
men ikke i Varnæs, hvor de nuværende glamhulslignende åbninger synes at
have meget gammel hævd. I eftermiddelalderlige huse er det derimod reglen,
at bræddebeklædningen er ført helt til taget og forsynet med lemme (se for
uden Broager også Felsted fra 1769, Åb. 1871*).
Sikkert daterede klokkehuse som de to sidstnævnte har givet vigtige bidrag
til tidsfæsteisen af andre huse, og det samme gælder de i årsregnskaberne
nævnte reparationer. På baggrund heraf og ved sammenligning med andre
tømmerkonstruktioner (først og fremmest tagværkerne) har det været muligt
af de 13 bevarede at udskille ikke mindre end seks som middelalderlige2. Kun
1

En lignende udformning fandtes i Tandslet og Svenstrup (So. 2423*, 2546*), og
den er endnu bevaret i Nørre Brarup (se note 3 på foregående side).
2 Kliplev og Varnæs i Åbenrå amt samt Egen, Nybøl, Svenstrup og Tandslet i Søn
derborg amt. — Sml. Elna Møller, Tømrede klokkehuse p. 27, hvor Hørup, men ikke
Egen er henregnet til de middelalderlige. Ved senere undersøgelser til Danmarks Kirker
(se Sø. 2356* og 2516*) er disse fejltagelser rettet.
172
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Klokkehuse.
Vægge,
1:200,
visende
forskellige
konstruktionsmetoder.
De
to
øverste
rækker
stammer
fra
middelalderlige
klokkehuse,
hvor
væggenes
højstolper
altid
er
sammenholdt
af
eet
eller
flere
Andreaskors
på
indersiden
(foroven:
Kliplev,
Varnæs,
Tandslet;
i
midten:
Svenstrup,
Egen,
Nybøl).
I Nybol er højstolpen til højre udskiftet 1655, og de tilstødende vægge fik da mange løsholter og
kopbånd, således som det ses på de eftermiddelalderlige klokkehuse i nederste række (Broager fra
1650, Holbøl 1753, Felsted 1769). Tegnet af Holger Schmidt. (P. 2706 ff.).

Kliplev giver ved sine fint formede kopbånd på kongen en mulighed for en
stilistisk datering til o. 13001, og hvis denne tidsfæstelse er rigtig, må klokke
huset anses for ældst blandt de sønderjyske.
1

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

Tømrerhåndværket i de tidligmiddelalderlige tagværker er her som andet
steds i landet præget af de gode traditioner fra tiden før stenbyggeriets indtog.
Hertil kommer for Sønderjyllands vedkommende, at der endnu i 11—1200’rne
har været en sådan rigelighed på godt egetømmer, at håndværkerne har kun
net vælge og vrage. Gennem middelalderen er der en mærkbar forringelse i
kvalitet og dimensioner, der når lavmålet i det elendige tagværk over Hjord
kær fra 1520—22; alt tømmer er her hugget af skævtvoksede, knastrige stam
mer af så ringe diameter, at man i stor udstrækning måtte bibeholde bom
kanterne (Åb. 1820). Det relativt lille antal egestammer af anselige dimensioner,
som i senmiddelalderen og nyere tid er medgået til en del klokkehuse og spir har
vel altid kunnet skaffes inden for landsdelen, men det kan også i visse tilfælde
skyldes import ligesom fyrretømmeret i spir og tagværker fra nyere tid.
Råmaterialet er altid udnyttet fuldt ud, det vil sige, at man aldrig huggede
mere bort af stammen end nødvendigt for at skabe firhugget tømmer. Derfor findes der næppe inde
artede dimensioner; af samme grund er det enkelte tømmerstykkes tværsnit
altid større i rodenden end i topenden. De vældige egestammer har i høj grad
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fremmet anvendelsen af halvtømmer i middelalderens første århundreder, det
gælder både bjælker, hvis største dimension kan nå op omkring 40 cm, samt
spær og hanebånd. Især de sidste kan også være udført af kvart- eller sjette
delstømmer, og det samme gælder de spinkle spærstivere. I senmiddelalderen
derimod er de fleste bjælker, spær og hanebånd af heltømmer, mens de svajede
krydsbånd fremdeles udføres af kvart- eller sjettedelstømmer.
Længdedelingen af tømmeret er tilsyneladende altid sket med sav (se af
bildningen p. 2711), og derudover har tømreren betjent sig af forskellige økser,
høvle, bor og huljern. — Ved afbindingen af de tømrede konstruktioner an
vendtes mange slags samlinger: kæmning, skramning, bladning, tapning etc.,
der alle optræder i mange variationer. Den første er altid benyttet mellem et
tagværks murremme og bjælker, hvorimod skramning er anvendt, når to spær
stivere eller stiver-hanebånd krydser hinanden. Med bladning eller tapning
samledes bjælke-spær, hanebånd-spær eller to spær. Almindeligvis er samlin
gerne sikrede, oftest med velskårne trænagler, (se p. 1171 fig. 4 a-b), sjældnere
med smedede søm.
I forbindelse med afbindingen på tømmerpladsen blev enhver konstruktion
eller del deraf nummereret. Ved hjælp af disse numre lod hvert tømmerstykke
sig let indpasse i helheden, når et tagværk, et spir eller et klokkehus skulde
rejses på sin plads. Til denne nummerering eller afmærkning er der dels an
vendt runer 1 og bomærkelignende tegn, dels cirkler, huller, tre- og firkantede
stik samt stregnumre (afbildningen p. 2710) og romertal. Runer, cirkler og
1

Erik Moltke: Tømrerruner, i Årb. f. nord. Oldkynd. 1953, p. 151.
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Arrild. Savskåret tømmer. De to krydsende spærstivere er udsavet af samme planke (p. 2710).

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

E. M. 1953

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

MIDDELALDERLIGE OM- OG TILBYGNINGER
I forbindelse med grundplan p. 2679 er kort berørt en del ændringer, som
gik ud på at skaffe mere plads i selve kirkerummet. I enkelte tilfælde drejede
det sig om forandringer af igangværende byggeri (som Ubjærg skib), men langt
oftere er der tale om udvidelser af færdige bygningsværker, som har været i
brug. De ret få eksempler på indskrænkning af kirkers areal ved nedrivning af
apsider skyldes sikkert ustabilt byggeri, som i tidens løb har medført for store
vedligeholdelsesudgifter.
Forlængelser mod øst og vest. Udvidelser af kirkerummet foregår som regel
ved korforlængelser3 samt øst- og vestforlængelser af skibet. Forlængelser af
kor og skib mod henholdsvis øst og vest ændrer ikke kirketypen, idet skellet
mellem det smalle kor og det bredere skib opretholdes såvel i plan som opstalt. Helt anderledes er det, når skibet forlænges mod øst på det ældre, smalle
kors bekostning. Kun to eksempler viser, at den gamle plantype blev bibeholdt
i forbindelse med en østudvidelse af skibet. Det er Emmerlev (Tø. 1371) og
Hammelev (Ha. 614), hvor et nyt, smalt kor er opført i tilslutning til det øst
forlængede skib. Emmerlev-byggeriet er afviklet så tidligt, at plantypen endnu
har været gængs, men for Hammelevs vedkommende er der snarest4 tale om
en sejg fastholden ved den gamle kirketype. — I alle andre tilfælde indebærer
en østforlængelse af skibet, at kirken omskabes til et langhus. Denne kirketype har hverken udvendig eller indvendig noget bygningsmæssigt skel mellem
præstens og menighedens afsnit. Fra interiøret forsvandt skellet dog ikke helt,
det etableredes i stedet med gitre.
Korforlængelserne lader sig uden større vanskelighed, på stilistisk grundlag,
udskille i en tidlig og en sen gruppe; den første hører hjemme o. 1225—1300,
1

De er fortrinsvis fundet i tagryttere og klokkehuse.
Se note 1 på side 2710.
3 Mange er regulære forlængelser, andre derimod en fuldstændig ombygning af det
ældre kor i samme bredde, men med betydelig større længde.
4 I modsætning til Emmerlev indgår her ubetydelige rester af det ældre kor, som har
været intakt langt ind i byggeriet; de økonomiske og brugsmæssige fordele ved denne
fremgangsmåde kan dog være den direkte årsag til, al det nye kor fik samme bredde som
det gamle.
2
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den sidste ca. 1400—1550. Til den første hører f.eks. Bevtoft (Ha. 890), hvis
forlængelse er så lille, at den kun kan betragtes som kompensation for den
nedrevne apsis; endvidere fem andre, fortrinsvis store og spredt liggende kir
ker, hvor korarealet øgedes til det dobbelte, hvilket for øvrigt også må være
tilfældet med den just omtalte Emmerlev. I Abild og Rabsted fik de nye øst
gavle tvillingvinduer (Tø. 1542, 1586), de øvrige tregrupper, snart rundbuede,
snart spidsbuede. Med nogle af disse tidligt ombyggede og udvidede korpartier
holdt det egentlige hvælvbyggeri sit indtog i landsbykirkerne (sml. p. 2695).
De senmiddelalderlige forlængelser, der også i reglen øgede korets areal til
det dobbelte og medførte overhvælvning, træffes ved godt et dusin kirker, som
ligeledes er jævnt fordelt i de fire amter. Notmark-forlængelsen er dog mulig
vis først opført 1563—64 af Berte Ahlefeldt, enke efter den 1563 afdøde Tho
mas Sture; begge valgte deres lejersted i et muret gravkammer under selve
altret (Sø. 2490). I forbindelse med disse regulære forlængelser skal nævnes tre
mere særprægede: Stepping, Grarup og Halk (Ha. 333, 441, 451), der som et
par andre kirker i nærheden har tårn ved korgavlen, og her tjener tårnrum
met som korforlængelse.
Vestforlængelserne optræder ved en lille fjerdedel af landsbykirkerne; de er
hyppigst i de østlige egne, hvor skibene ikke fra første færd fik den overvæl
dende længde, som er karakteristisk for mange af de vestligt liggende kirker.
Også her kan der udskilles en tidlig gruppe, en halv snes, hvis datering må
svare nogenlunde til de tidlige korforlængelsers. Det må dog straks tilføjes, at
tidsfæsteisen af de tidlige vestforlængelser1 hviler mere på byggematerialet og
bygningens kronologi i almindelighed end på stiltræk, som ofte er mangelfulde
eller udviskede2. Af de få detaljer skal fremhæves sporene af en vestindgang i
Nr.-Løgum (sml. p. 2688).
Den resterende del af forlængelserne tilhører middelalderens senere del, men
den øvre tidsgrænse kan ikke sættes så sent som ved korforlængelserne, thi
mange af vestgavlene er endnu i 1400’rne blevet dækket af tårne. Kun een
vestforlængelse udskiller sig ved sin planform, den halvcirkulære i Nybøl (Sø.
2269). Det er almindeligt, at langmurene hver har et vindue og undertiden en
dør, hvilket vel har medført tilmuring af de ældre døre; i Bevtoft er de gamle
døre flyttet til forlængelsen (Ha. 891*, jfr. i øvrigt p. 2690). Til de sene for
længelser kan endvidere henregnes fire, som er indrettet i tårnrum fra 1200-tallet, Nordborg, Egen og Notmark (sml. p. 2721), mens Hoptrup (Ha. 364) tilsy1 Ved visse kirker (f.eks. Møgeltønder og Rabsted, Tø. 1298, 1586) er der måske
knap nok tale om egentlige vestforlængelser, men kun om en sen fuldendelse af det plan
lagte skibs vestre del.
2 I Fole (Ha. 816) og Skærbæk (To. 1248) er tilstedeværelsen af en forlængelse alene
sluttet på grundlag af dørenes østlige placering; også den tynde vestgavl i Fole taler
for en vestudvidelse (ikke nævnt under kirkebeskrivelsen).
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neladende er et ufuldendt senmiddelalderligt tårn, som fra første færd er blevet
inddraget under skibets tag. Til de vestlige udvidelser af skibet må nok også
medregnes den store gruppe af senmiddelalderlige tårnrum (p. 2722).
Østforlængelser. Bortset fra de særprægede østudvidelser, som er omtalt i
forbindelse med Emmerlev og Hammelev, kan der opregnes fem østforlængelser
af skibe, som i senmiddelalderen har medført bygningens omdannelse til langhus. Den ene er Visby i Tønder amt (p. 1354), de andre fire1 findes i Haderslev
amt. Hertil kommer Kliplev i Åbenrå amt (p. 1971), hvor omdannelsen til lang
hus dog aldrig blev fuldbyrdet, idet den fornemme østforlængelse her blev byg
get langt højere end det ældre skib, hvis planlagte forhøjelse synes standset
af reformationen. Endelig må vel også blandt østforlængelserne henregnes det
prægtige, treskibede korparti, der i 1400’rnes 2. fjerdedel rejstes ved Haderslev
domkirke (Ha. 81*, 101). Dette korparti blev den imponerende optakt til kir
kens omfattende og konsekvente modernisering under stærk påvirkning af tegl
stensarkitekturen syd for Østersøen, hvor der i denne forbindelse især er grund
til at fremhæve S. Nicolai i Wismar, som var i arbejde mellem 1381 og 1439.
Sakristier. Inden for den store gruppe af middelalderlige tilbygninger optager
sakristier og våbenhuse en meget stor plads; ved reformationen har det givetvis
været et særsyn at finde en kirke uden begge dele. Siden da er især mange sa
kristier nedrevne eller erstattet af nymodens præsteværelser, men der er endnu
en rig bestand. — I sakristiet opbevaredes de hellige kar, men det tjente også
som bankboks både for kirken og for sognebørnene; her stod kister og skabe
med penge, paramenter, breve, skøder og andre værdier. Som følge af denne
funktion er rummene brandsikrede med murede hvælv og kun forsynet med
een indgang, fra koret; findes der oprindelige vinduer er de ganske små og
sikret med solide gitre (jfr. p. 2694). Sakristiets plads er på korets nordside2.
Fra denne regel er der kun få undtagelser; Vonsbæk har sakristiet i syd, men
det skyldes sikkert kirkens særlige beliggenhed, der i flere retninger har givet
sig bygningsmæssige udslag (Ha. 505*). Økonomiske forhold har nok været
bestemmende for den lille, uanselige Hjerndrup kirke, hvis østtårns underrum
(Ha. 290) har været indrettet til sakristi. Dersom Vodders sakristi (Tø. 1208),
der også er placeret ved korets østgavl, skal have en forklaring, må den snarest
søges i et ønske om at efterligne nabokirkernes apsider, thi her har sakristiet
fået en apsislignende form. En særstilling indtager desuden Løgum (Tø. 1091),
der som led i et cistercienserkloster efter de gældende regler er indrettet i klo
strets østfløj, umiddelbart op mod kirkens søndre korsarm og med indgang
herfra gennem et lille forrum.
1

Hoptrup, Vilstrup, Øsby, Magstrup (Ha. 364, 379, 478, 583).
Dette gælder også kirker med korforlængelser, og hvor koret er indrettet i østtårnets
underetage.
2
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Ældst af de kendte er Løgum-sakristiet, fra o. 1225—50, men også Ager
skov må være fra 1200’rne (Ha. 868), hvorimod resten formentlig hører hjemme
efter o. 1400. Kun eet sakristi kan tidsfæstes nøje, præsten Laurs Dytmarsons
i Hellevad, dateret til 1522 (Åb. 1739).
Med undtagelser som Vodder, Hjerndrup og Løgum er sakristiet altid en
lille, selvstændig, rektangulær bygning med sadeltag og blændingsgavl. I Tand
slet og Broager er sakristiet dog inddraget under henholdsvis korets og et nabo
kapels taggavle og kun forsynet med halvgavle (Sø. 2425, 2297). Overdæknin
gen består oftest af et enkelt krydshvælv, der har vederlag i murene undtagen
mod kirken, hvor det hviler på en skjoldbue; tøndehvælv er repræsenteret i
det tidlige Agerskov-sakristi1. Som eksempel på et usædvanlig stort og høj
loftet rum kan fremhæves Øsby fra begyndelsen af 1500’rne (Ha. 479). — Et
specielt sønderjysk fænomen er vistnok de åbne, murede kaminer, som adskil
lige sakristiers nordgavle fik ved opførelsen2.
Undertiden kan sakristier være indrettet i eksisterende rum i tilknytning til
koret, f.eks. apsis eller selve korets østre del3, men det er uvisst, om slige an
ordninger er middelalderlige. Sakristierne blev endnu længe efter middelalde
rens slutning benyttet til deres oprindelige formål, hvilket blandt andet synes
bekræftet af, at nye rejstes i renæssancetiden (sml. p. 2727). Fra 16—1700’rne
er der flere efterretninger om, at rummene benyttedes til skolestuer4, hvorimod
den nuværende anvendelse til præsteværelse er ret nymodens.
Våbenhuse. Som nævnt p. 2714 er det reglen, at hver kirke i middelalderen
udstyredes med et våbenhus, der oftest har eller har haft sin plads foran ski
bets syddør5. Kun ved nogle få kirker i sydvest og enkelte andre steder, hvor
særlige forhold synes bestemmende (Vonsbæk, Ha. 504), er nordsiden den fore
trukne. Det er sjældent, der er to våbenhuse ved samme kirke, og tårnrum
mene anvendes sjældent til dette formål. De fleste våbenhuse er små, lavloftede
og sene, uden andet stilpræg end det, blændingsgavlen angiver (sml. p. 2687),
og der er intet sted fundet spor efter våbenhuse fra 12—1300’rne, som tilfæl
det er bl.a. på Sjælland (jfr. dog Løgum nedenfor). Våbenhuset er et appendiks
til kirken og ikke nogen »hellig« bygning i sig selv, hvad der tydeligt fremgår
af dets mangeartede anvendelse. Det er nok derfor, denne entré til kirken så
ofte forekommer stedmoderligt behandlet i forhold til hovedbygningen og dens
andre tilbygninger. Mange lofter er først indlagt i nyere tid, og de har ikke
altid afløst ældre — kun i Nustrup (Ha. 646) har der fra begyndelsen været
1

I øvrigt henvises til afsnittene om blændingsgavle og hvælv, p. 2687 og 2694.
Sagregister: kaminer.
3 Sml. våbenhuse nedenfor og Hjerndrup (Ha. 291).
4 Sagregister: kaminer, skoler.
5 Om placering på korets sydside, se Møgeltonder (Tø. 1300).
2
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planlagt overhvælvning — og stråtag har ikke hørt til sjældenhederne. Flanke
murenes lysåbninger var så små, at rummet har været mørkt og dystert, når
døren, som altid sidder i gavlen, var lukket, og de murede bænke langs væg
gene er rå og uregelmæssige.
Det er kun få våbenhuse, som skiller sig ud i kraft af størrelse og dekora
tion; fremhæves skal blot — foruden Nustrup — Hoptrup og Agerskov for
deres smukke vægblændinger (Ha. 364, 869*) samt det store Starup våbenhus,
hvor alle façader er opløst i blændinger ligesom kapellet på Halk (Ha. 421, 452)
og våbenhuset i Tinglev (Tø. 1645).
Langt ældre end disse — og knap nok at indordne under samme betegnelse —
er den enestående, åbne forhal ved Løgum klosterkirkes nordre korsarm (Tø.
1084*). Den må være opført o. 1225—50, og dens indre virker, som var det
udhulet i een kompakt masse, en teknik som herhjemme kun er kendt fra den
formentlig samtidige koromgang i Vitskøl klosterkirke, men som ved samme
tid var almindelig bl.a. i Rhinegnene.
Mange middelalderlige våbenhuse er nedrevet, men en del har i renæssancen
og senere fået afløsere, hvoraf også kun de færreste skiller sig ud i kraft af
deres arkitektur (sml. p. 2730).
Som tilfældet er med liere sakristier, har også en række våbenhuse fået mu
rede kaminer ved opførelsen eller senere; de har undertiden tjent til opvarm
ning, som det fremgår af de oplysninger, der i nyere tid fortæller om rummets
anvendelse til skole1; kaminerne er dog snarest oprindelig indrettet til bly
smeltning i forbindelse med kirketagenes omlægning (jfr. blygruber p. 2668).
I våbenhuset opbevaredes jævnlig kirkens materialer, og der var permanente
indretninger som kalkkuler (p. 2667 f.), sandbinger, munderingsskabe etc. Her
havde ligbårerne også tit deres plads, og der kunde være udskilt et lille rum
til opbevaring af de ben, der opgravedes på kirkegården. I vestmuren af Hop
trup våbenhus er et sådant »benhus« bevaret (sml. p. 2726), men ellers bekræf
tes denne skik for Sønderjyllands vedkommende kun af den udbredte beteg
nelse »karnhus«2 (d.e. benhus) for våbenhuset. Et andet, ligeledes almindeligt
navn er »skriftes«3, dvs. skriftehus. Her stod syndere skrifte, inden de blev
indladt i kirken, og her afventede den »urene« barselkone præstens indlæsning,
når hun holdt sin første kirkegang efter fødselen. Andre betegnelser hentet fra
1

Sagregister: kaminer, skoler.
Staves snart karnhus, snart karrenhus eller karrenshus etc. og er i betydningen
våbenhus brugt fra slutningen af 1500’rne (Tø. 1283) til ind i 1900’rne; det kendes
endnu af ældre mennesker.
3 Ballums nordre våbenhus omtales 1616 og 1626 som henholdsvis »nørre Schreffuilse«
og »nør skrøvs«. Det søndre †våbenhus optræder under følgende navne: skrifte, [grav]kapel, våbenhus, skole og »grandestue« (Tø. 1406). — Mellem 1673 og 1778 kaldtes Daler
våbenhus »skrefsen«, indgangshuset, karnhuset og »quist« (Tø. 1339).
2
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kirkeregnskaberne er »forhus«1, »indgangshus« og »quist«2, det sidste et lokalt
præget ord for en udbygning.
Kapeller. Blandt de gængse, senmiddelalderlige tilbygninger udgør kapel
lerne langt den mindste gruppe. De hører hjemme i de allerøstligste, fede egne,
langs Lillebælt og Østersøen. I resten af Sønderjylland står Højer og Skærbæk
som undtagelser med deres to kapeller (Tø. 1029, 1250)3. Omkring Haderslev
domkirke fylkes kapellerne i en tæt række (Ha. 50, 102), og flere landsbykirker
har fået eet eller to, den store valfartskirke i Kliplev endog lire (Åb. 1971, jfr.
også Broager Sø. 2298 og nedenfor p. 2720). Fra Haderslev og andre stor
kirker her og i udlandet ved man, at mange kapeller stiftedes af stormænd,
verdslige eller gejstlige, der viede det til een eller flere helgener og samtidig
sikrede sig det bedst mulige lejersted her. De historiske kilder er langt magrere
for landsbykirkernes vedkommende, hvor intet stifternavn er overleveret. I
tre tilfælde har det dog været muligt ad indirekte vej at udpege bestemte per
soner som sandsynlige kapelstiftere og dermed fastslå de pågældende bygnin
gers opførelsestid. Det gælder to næsten ens kapeller i Kliplev, der må tilskri
ves ejerne af 1. og 2. Halvsøgård, brødrene og dødsfjenderne Jørgen og Benedict Ahlefeldt; opførelsestiden kan da sættes til o. 1490—1500. Det tredie og
omtrent samtidige kapel ligger på sydsiden af Ullerup kirkes skib; her taler
alt for, at stifteren er identisk med ejeren af den lille, adelige Blansgård (Sø.
2250). I alle tre tilfælde er de formodede stiftere eller deres efterkommere be
gravet i kapellerne4. — Flere Haderslev-kapeller har endnu navn efter den
helgen eller det relikvie, som de eller altrene viedes til, men også her er landsby
kapellerne stedbørn: S. Hjælper i Kliplev, Helligblod i Lysabild og enkelte
andre er undtagelser; Broagers nordkapel tør med sandsynlighed udpeges som
et S. Jørgens kapel (Sø. 2298, 2304).
Enkelte Haderslev-kapeller er indrettet i selve kirken, men de fleste er selv
stændige bygninger, rejst mod kirkens syd- eller nordmur. Selv om kapellerne
ligesom de fleste tårnrum er sat i åben forbindelse med kirken ved store rund
eller spidsbuede arkader, har deres opførelse ikke medført de voldsomme foran
dringer af selve kirkerummet, som foranledigedes af de store øst- og vestudvi
delser. Det tidligere skel mellem kirke og kapel er dog i nyere tid udslettet, dels
ved stoleværkets ofte meget tilfældige placering, dels ved fjernelsen af de gitre,
der sikkert i alle tilfælde har spærret kapelrummene.
De fleste kapeller er anbragt på nord- eller sydsiden af skibets østre del, en
1

Oksenvad 1599 (Ha. 554). —2 Se note 3 foregående side.
Højers kapeller er muligvis rejst i tilknytning til nabokirken Anflods ødelæggelse
under stormfloden 1436. Begge Skærbæks kapeller er nedrevne.
4 Sml. Notmark korforlængelse, der synes opført af Berte Ahlefeldt ved Thomas Stures død 1563; ægtefællerne fik begge deres lejersted under altret (Sø. 2490).
3
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placering, der vel kan skyldes ønsket om at være koret nær, men også kan
have sin forklaring i det forhold, at der ved korte kirker ikke var anden plads
ledig, når dørene skulde holdes frie. Både Højer, Skærbæk og fire østlige kirker
er ved kapelbyggeriet blevet omdannet til korskirker. De to Ahlefeldt-kapeller
i Kliplev er derimod anbragt vestligst på skibet, så vestfaçaden fremtræder
med en enorm bredde; til sydkapellets østside slutter der sig et tredie kapel,
mens det fjerde, S. Hjælpers kapel, synes identisk med den sakristi-lignende
udbygning på nordsiden af det store langhnskor. Usædvanlig er endvidere pla
ceringen af et kapel på sydsiden af det langstrakte korparti i Halk (Ha. 452).
I Lysabild dækker det anselige Helligblods-kapel både nordsiden af skibets
østende og koret, men bygningen er tvedelt, og det egentlige kapel ligger ud
for skibet; denne afdeling dækkes af en muret hvælving, mens den anden er
delt i to etager af et bjælkelag, og det er muligt, at underetagen har været be
nyttet som sakristi (Sø. 2404). En lignende ordning har der formentlig været i
det to stokværk høje kapel på sydsiden af Haderslev domkirkes kor; her op
toges anden etage af et sangerpulpitur (Ha. 91).
Kapellerne, der kun synes at have været tilgængelige fra kirken, er udsty
ret med vinduer i gavlen og vestmuren, mens østvæggen, hvor altret har haft sin
plads, synes uden oprindelige vinduer. Både denne og de øvrige vægge brydes
jævnlig af spareblændinger, alter - (?) eller skabsnicher. Een fire- eller ottedelt hvælving er den almindelige overdækning, kun det ene Ahlefeldt-kapel i
Kliplev og Ullerup-kapellet har to hvælv.
Om den arkitektoniske udformning af disse bygninger, der formentlig alle
tilhører tiden o. 1400—1525, er der kun lidt at bemærke. Det vigtigste objekt
for udsmykning er her som ved sakristier og våbenhuse taggavlene (sml. p. 2687),
og det er en undtagelse, når Halk-kapellets façacler fremtræder med liséndelte
blændinger dækket af konsolbårne fladbuer. Denne udsmykning har så nøje
korrespondenter ved nabokirkerne Hoptrups og Starups våbenhuse, at man
må regne med samme bygmester (p. 2716).
Tårne. Starup, den mærkværdige, treskibede landsbykirke, har tilsynela
dende som mange domkirker fra tiden o. 1100 og senere været udstyret med
et vestparti, der kan have bestået af to eller tre tårne. Ellers hører de mu
rede tårne ikke med til den sønderjyske landsbykirke i dens første udform
ning. Kun i Broager blev der i forbindelse med kirkebyggeriet planlagt et
tårn, men det blev aldrig rejst. Af de bevarede spor i form af fortandinger og
andet kan man antage, at planen skulde have været kvadratisk og af størrelse
som koret. Med henblik på opførelsen af tårnet forsynedes skibets vestgavl
med to slanke, rundbuede arkader til understokværket og en rundbuet dør
til eet af de følgende stokværk (Sø. 2290).
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N.E. 1957

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

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

på ca. 120—125 cm, for
ikke som almindeligt sket
murens inderside, men ved
yderside, således at muren
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kan have tjent som kapeller1. Analogt med denne tredeling blev der i skibets
gavl brudt tre små arkader2 i stedet for de eksisterende to. I de tre følgende
stokværk gennemførte man mærkværdigvis ikke en tre-, men en todeling, og
det er den, der giver sig til kende udvendig i de senmiddelalderlige tvillingspir
(Sø. 2291* og afb. p. 2723 e).
Broager var ikke den eneste kirke, der i 1200’rne udstyredes med et vest
tårn. Det er nævnt, at Ketting fik et lignende, og det samme gælder Notmark,
Nordborg og Egen, alle på Als. Mens kun understokværket af de to sidste er
i behold, rejser de to første sig endnu som vældige massiver. Ketting-tårnet,
som har været endnu mere dominerende i forhold til selve kirkebygningen før
1773, da det nuværende, høje langhus rejstes, er ualmindelig godt bevaret.
Bortset fra mindre ændringer som tilmuring af oprindelige åbninger og ud
hugning af nye står tårnets murværk næsten urørt3. De cirka 13,5 m høje mure
har næppe været højere, men også her er tårnets oprindelige afdækning ukendt.
Forbindelsen til skibet er etableret med to arkader forneden og en usædvanlig
lin dør til tagrummet. De temmelig små åbninger i tårnets fire stokværk er
forskelligt udformede; fælles for dem i de tre underste stokværk er dog, at de
ifølge hele deres karakter må betragtes som vinduer. Anderledes med åbnin
gerne i fjerde stokværk; de har ikke falsede, men lige gennemløbende karme
og en langt større lysning end de ovennævnte. Deres karakter nærmer sig langt
mere de glamhuller eller glamgab, som findes i ethvert senmiddelalderligt tårns
klokkestokværk. Dette tyder på, at Ketting-tårnet fra begyndelsen har været
beregnet til at rumme kirkens klokker, men det kan næppe have været hoved
formålet (Sø. 2455*).
Kolossen i Notmark er sluppet knap så godt gennem århundrederne som Ket
ting, med hvilket det var nær beslægtet. De to arkader til skibet er opslugt af
een stor, senmiddelalderlig spidsbue, og døren til loftsrummet er stærkt beska
diget. I modsætning til Ketting var tårnrummet her dækket af to med murene
samtidige krydshvælv, men de forsvandt sammen med dobbeltarkaden. Øver
ste stokværk er ommuret i senmiddelalderen, og fra den tid stammer også de
blændingsprydede gavle i nord-syd og det tilhørende sadeltag (Sø. 2486* og
afb. p. 2719). — Både i Notmark og Ketting samt i Broager (før den indre
ombygning) har tårnrummene tilsyneladende kun været tilgængelige fra ski1 Senere i middelalderen synes i hvert fald det nordligste af rummene at være blevet
benyttet som kapel.
2 Tredelingen hører ikke hjemme i den eenskibede kirke, og det er naturligt at se
den som en kopi af forholdene ved et tårnparti for enden af en treskibet kirke.
3 Indvendig i den søndre halvdel dækkes en del af indervæggene dog af en senere
udmuring svarende til Broagers. Forholdene viser ganske tydeligt, at forstærkningen
her er udført som underbygning for en vældig, senmiddelalderlig klokkestol (sml. Sø.
2457, fig. 5). En samtidig planlagt overhvælvning af tårnrummet gennemførtes ikke.
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E.M. 1952

a. Fjelstrup.

E. M. 1952

b. Løjt.

E. M. 1953

c. Arrild.

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

bet, de øvre stokværk dels fra skibets loft (og for de to sidstes vedkommende
gennem lemme i bjælkelaget, således som det endnu ses i Ketting).
De to resterende tårne, Nordborg og Egen, hvis helt omdannede understokværk indgår som vestforlængelser af de respektive skibe, unddrager sig ved
deres slette bevaringstilstand en sammenligning med de foregående. På grund
lag af planerne og visse arkæologiske spor kan der dog gøres nogle betragtnin
ger gældende om de pågældende tårnrums oprindelige indretning og — for
Nordborgs vedkommende — også om tårnafslutningen. Broagers tredeling har
været at finde i Nordborg, men her med det største rum i midten og to smalle
»sideskibe«, det første dækket af et grathvælv, de sidste af tøndehvælv. Side
rummene har været afdækket med halvtage i fortsættelse af skibets tag, hvor
over kun tårnets midtparti hævede sig. Som noget særpræget skal fremhæves,
at tårnoverdelen synes at have været udført som en trækonstruktion, hvilket
naturligvis kan have været en nødløsning (Sø. 2174*).
Egen-tårnets plan er kvadratisk som det ældste Broager-tårn, der aldrig op
førtes, men dets sidelængde overstiger skibets bredde, ligesom tilfældet er med
de foregående »brede« vesttårne. Det meget store rum blev dækket med fire
(forsvundne) grathvælv omkring en midtpille (Sø. 2518*). I forbindelse med
Egen skal nævnes, at Ulkebøl rummer nogle svært tydbare spor, der kan
stamme fra et tårnparti med fire hvælv i understokværket (Sø. 2330).
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Hovedformålet med disse vældige tårne står hen i det uvisse. Understokværket kan ikke som ved mange af de senmiddelalderlige tårne have betydet
nogen reel udvidelse af kirkerummet; dertil var det for isoleret, fordi adgangen
til skibet blot formidledes gennem to—tre små arkader. Da det næppe heller
i noget tilfælde har haft oprindelig indgang fra det frie, kan det ikke opfattes
som forhal, og der har ikke været herskabspulpitur i 2. stokværk, således som
det er velkendt fra bl.a. en række brede, sjællandske vesttårne. Forholdene i
Ketting antyder, at der fra første færd var beregnet plads til kirkens klokker
i tårnet, men dette forhold giver ingen tilfredsstillende forklaring på de store
tårnes talrige kvadratmetre etageareal. Ved alle landsdelens øvrige kirker er
klokkeproblemet ellers løst ved hjælp af en klokkebom, en tagrytter eller et
fritstående, tømret klokkehus. Skal man blot betragte de tidlige tårne her som
udslag af et modelune — som tilfældet er med de senmiddelalderlige tårne,
der dog samtidig udvidede kirkerummet og skaltede plads til klokkerne —, en
trang til at glimre ved en anselig og viden om synlig kirkebygning — kort sagt,
som en honnet ambition? Man finder næppe en løsning på problemet i ejen
domsforholdene, der kun er dårligt oplyst i 1200’rne: Ketting står dog i kong
Valdemars jordebog opført som kongelev, hvad der også gælder Klinting i
Ulkebøl sogn, og Nordborg ligger i slottets umiddelbare nærhed. Mangelen på
herskabspulpiturer i 2. stokværk er dog afgørende mod opfattelsen af disse kir
ker som »kongekirker«, og man fristes derfor til at søge en anden forklaring
på tårne som Ketting, Notmark og Broager. Da man formentlig på det tids
punkt, tårnene blev opført, kan se bort fra vendernes i 1100’rne så hyppige
angreb, melder en anden, ganske vist mere prosaisk mulighed sig: de store,
fladloftede etager virker mest af alt som magasinrum, og det er da tænkeligt,
at der her er beregnet plads til tiendekornet, som i mange andre sønderjyske
kirker er blevet opbevaret på kirkelofterne (sml. p. 2726f.). Ingen af de nævnte
muligheder giver en helt plausibel forklaring på de nævnte tårnes mægtighed;
måske indeholder det rette svar en kombination af dem: »honnet ambition«,
tilflugtssted i ufredstid og opbevaringsplads.
Impulserne til dette tårnbyggeri kan være udgået fra Sachsen og Frisland,
hvor der findes mange tidlige og store tårnpartier, hvis forbilleder atter må
være de store vestpartier, der var almindelige i Rhinegnene allerede o. år 1000.
Netop i Frisland har flere af de tidlige, sønderjyske tårne nære slægtninge.
Breklum (Kr. Husum p. 65) er allerede p. 2174 nævnt i forbindelse med
Nordborg, og fortsætter man længere ind i Frisland til egnene nord for Wesermünde, kommer man til Imsum1; en nøjere parallel end denne kirkes tårn over
for Nordborg-Breklnm med deres sideskibsagtige nord-og-syd-rum findes
1 Elimar Rogge: Einschiffîge romanische Kirchen in Friesland und ihre Gestaltung,
Stuttgart 1943, p. 80, 93 etc.
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L.L. 1949

d. Tønder.

E.M.1956

e. Broager.

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

N. E. 1955

f. Brede.
med

senmiddelalderligt

næppe. Føjer man hertil, at der i omtrent de samme egne er gode eksempler
på både det planlagte og det opførte Broager-tårn, samt at en pendant til
Egen kirkes tårn tilsyneladende har knejset på vestsiden af Ulsnis kirke ved
Slien (Kr. Schleswig p. 551), kan der formentlig heraf skønnes lidt om, hvorfra
og ad hvilken vej de særprægede tårnpartier er nået til det sydøstlige hjørne
af Sønderjylland. I øvrigt bredte lignende tårne sig på samme tid langs Øster
søens kyster, både i syd og nord. Fra Fyn kan erindres om de mærkelige tårne
i Sdr.-Nærum og Kærum, der muligvis har nøjere sammenhæng med de søn
derjyske end med de sjællandske.
I 1300-tallet byggedes der tilsyneladende ikke eet muret tårn, men fra o. 1400
blev det, som nævnt, en modesag. Fra da af er tårnrummet ikke isoleret fra
skibet med småarkader, men forbundet med det ved en stor, oftest spidsbuet
arkade; ombygningen af det ældre Notmark tårn må ses på baggrund af dette
sene tårnbyggeri.
Inden reformationen havde hovedparten af kirkerne i Haderslev og Tønder
amter samt i de nærmest liggende dele af Åbenrå amt fået tårne. Når det sen
middelalderlige tårnbyggeri ikke vandt indpas i resten af Sønderjylland, må
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det skyldes, at de p. 2706 omtalte tømrede klokkehuse allerede havde gammel
hævd her.
De senmiddelalderlige, murede tårne blev ligesom 1200-tallets placeret ved
kirkens vestgavl; undtagelserne er få og næsten begrænset til de fem kirker
østligt i Haderslev amt, hvor man mod sædvane opførte tårnet ved korets
østgavl. Forklaringen på den unormale anbringelse skal ikke som visse andre
steder altid søges i terrænmæssige forhold, men i rent praktiske, der gjorde det
muligt for kirkerne i forbindelse med tårnbyggeriet at dække behovet for en
korforlængelse eller indretningen af et sakristi.
Uanset placeringen er de senmiddelalderlige tårne ens i hovedtrækkene;
oftest lidt smallere end skibet, omtrent kvadratiske af plan, med hvælvet under
etage1 og derover to eller tre stokværk2, hvoraf det øverste er indrettet til
klokkerne og derfor forsynet med store glamhuller.
Først gennem tårnafdækningerne træder de lokale forskelligheder nøjere
frem. Spir af en eller anden form er næsten reglen. Sadeltag med blændings
gavle i øst—vest træffes ved nogle få kirker i de nordøstlige egne3, og til gavl
tårnenes lille gruppe kan også henregnes Notmark-tårnet i dets senmiddel
alderlige form, men her vender blændingsgavlene i nord—syd. En anden lille
gruppe, med hel- eller halvvalme, der optræder på de samme kanter, men lidt
nærmere Haderslev, synes også at repræsentere en oprindelig tagform4. Bort
set fra disse få undtagelser er de murede tårne i Haderslev amts store, nord
østre del — ligesom de tømrede klokkehuse i Åbenrå og Sønderborg amter —
behersket af det firesidede pyramidespir, opbygget direkte på murkronen (afb. a,
p. 2721); i nyere tid er flere af dem blevet forsynet med opskalk, således at tagfla
derne svajer lidt forneden (sml. afb. f, p. 2723). I den sydvestlige del af Haderslev
amt samt i hele Tønder amt er tårnene afsluttet med det såkaldte Tørninglen-spir,
hvis forbillede man har villet finde på Ribe domkirkes stormklokketårn fra o.
1300. Også Tørninglen-spiret er en firesidet pyramide, men det hæver sig mellem
fire blændingsprydede gavle, som kroner tårnets sider (afb. c,p. 2721, sml. gavle p.
2687). fiver gavl eller fronton har sit selvstændige sadeltag, der skærer ind på
selve spiret. Over tårnets hjørner, i sammenstødet mellem tagfladerne, er der
1 Blandt de få undtagelser, der har bjælkeloft, er Bjolderup (Åb. 1832), som på flere
punkter afviger fra reglen; mellemstokværket med oprindelig kamin er således uden
sidestykke.
2 Også Møgeltønder (Tø. 1298) skiller sig ud. Tårnets plan er forneden langstrakt
i nord—syd og af bredde som skibet. Understokværket, der kun har en smal dør til
skibet, har aldrig været hvælvet, men i højde med skibets murkrone er der sket en ind
dragning af nord—sydmurene, således at kun den midterste, kvadratiske del hæver sig
over skibets tag, ganske svarende til forholdet i Nordborg-Breklum.
3 Bjerning og Vedsted (Ha. 317, 632) samt Øster-Løgum (Åb. 1766). De resterende
tårnafdækninger med sadeltag er alle fra nyere tid og rejst til erstatning for et spir.
4 F.eks. Stepping og Halk (Ha. 334, 451).
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E. M. 1952

g. Vilstrup.

E. M.1956

N. E.1957

h. Nordborg.

i. Tinglev.

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

lange vandudspyere, på gavlene et topspir, begge dele formet i bly ligesom
beklædningen i øvrigt. Selve spiret afsluttes — som skik er også ved andre spir
typer — med en vindfløj1. På enkelte af disse spir er der midt i hver af pyra
midens sider antydning af en grat, der strækker sig fra hver af de små tagrygge
over frontonerne til spidsen. Jo mere disse grater fremhæves, des mere nær
mer man sig det ottesidede pyramidespir mellem fire gavle, så velkendt syd
for grænsen og i Sønderjylland repræsenteret på Møgeltønder (Tø. 1299), Bro
agers dobbeltspir (afb. e, p. 2723) og Løjt (afb. b, p. 2721); her er tagryggen over
gavlfrontonerne næsten helt forsvundet, således at de fire gratspær udgår fra
gavltoppene, de andre fire fra tårnets hjørner, hvilket betyder, at disse spærs tøm
merkonstruktion er noget afvigende fra Tørninglen-spirenes. En regelmæssig,
ottesidet pyramide opsat direkte på murkronen, uden de fire gavle, som i
Rejsby (Tø. 1155* eller Broager klokkehus fra 1650, Sø. 2286*) er ikke nogen
lykkelig løsning. Elegant og velsammenarbejdet med tårnets murklods er der
imod spirtypen, som er firesidet forneden og ottesidet foroven. Denne spirtype
hører ligesom det ottesidede pyramidespir mellem fire gavle hjemme i de syd
lige egne; Tønder fra 1520’rne samt Bjolderup (Åb. 1833) og Sottrup (afb. p. 2729),
1 Ud overden ensartethed, der følger af spirformen og gavlblændingerne, fremviser de
såkaldte Tørninglen-tårne også visse fællestræk, deis i spirenes trækonstruktion (p.
2704), dels i opbygningen af tårnet, som f.eks. altid har fire stokværk og store, dybe
spareblændinger i tårnrummets frie vægge.
173
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der ganske vist ikke er middelalderlige, viser smukke eksempler. Det meget
slanke Tønder-spir er i øvrigt særpræget, fordi selve beklædningen er udeladt
på et stykke, således at de blottede spær fremkalder en lanterneagtig virkning
(afb. d, p. 2723).
Fra tiden efter reformationen er der bortset fra de enkelte allerede omtalte
tårnafslutninger kun grund til at nævne nogle få. Således det mærkelige, lille
lanternespir mellem fire renæssancegavle, som Rantzau til Trøjborg o. 1590
skal have sat på sit nybyggede og nu forsvundne tårn (Tø. 1355*). Endvidere
Vilstrups løgspir fra o. 1748 (afb. g, p. 2725) og nogle lanternespir fra tiden
mellem 1763 og 1789 på de alsiske tårne i Nordborg (afb. h, p. 2725), Lysabild
og Oksbøl (Sø. 2406, 2592) samt Tinglev fra 1810 (afb. i, p. 2725).
Benhusene horer hjemme i den række af tilbygninger, som i middelalderen
og senere rejste sig langs kirkens mure. Heri opsamlede man knogler fra ældre
begravelser1. To er bevarede. Hoptrups benhus, der er omtalt 1798, da man
betalte 16 sk. for at få de der opsamlede knogler begravet, er indrettet som et
lille, tøndehvælvet, nu utilgængeligt rum i det senmiddelalderlige, søndre vå
benhus’ fortykkede vestmur (Ha. 365). Øsby derimod, som måske først er fra
o. 1550, har fået en selvstændig bygning op mod søndre korsarms vestmur og
inddraget under dettes tag (Ha. 482*). Om våbenhusenes anvendelse til benhuse
se p. 2716 og sagregister.
Kirkestalde og kirkelader. De første, der endnu er almindelige på Als, ved
kommer egentlig ikke kirkerne; de opførtes i fællesskab af de enkelte landsby
samfund, som havde lang vej til kirke2. Anderledes med kirkeladerne, hvori
tiendekornet opbevares. De er kirkernes ejendom og derfor anbragt på et hjørne
af kirkegården, ikke som staldene et godt stykke uden for. Nu er der imidlertid
for Sønderjyllands vedkommende det mærkelige, at kirkeladen synes at være
et ukendt begreb, og det har naturligvis sin forklaring. Ganske vist optræder
der i Ribeærkedegnen, Ægidius Lauritsøns, regnskabsbog en bemærkning
om, at »ladden« i Visby er nedrevet 1617 (Tø. 1353)3. Man kan ikke afvise, at
der her kan være tale om en kirkelade og i så fald snarest en middelalderlig,
men så er det også den eneste middelalderlige lade, man hører om i Sønder
jylland. Hvor har sønderjyderne da opbevaret tiendekornet? I første række
ligger det nær at tænke på de mange fladloftede stokværk i de p. 2722 omtalte
tidlige tårne og på de styrtrumslofter, som enkelte steder er indrettet over sen
middelalderlige tilbygninger (f.eks. Starup sakristi, Ha. 421 og våbenhuset i
1
Kai Uldall: Benhus og benkiste, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, p.
169 ff.
2 Bjarne Stoklund: Kirkestalde, i Budstikken, 1957, p. 9 ff.
3 Derudover optræder betegnelsen kirkelade kun i 1920 og da om kirkestalden i Frorup (Ha. 348).
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Hagenbjærg, Sø. 2568); 1667 fik Hans snedker i Møgeltønder betaling for »et
Lofft, hand schøed offuer Schrifîtshuset, som Kirchens Korn ligger på« (Tø.
1300). Uanset om disse rum har været benyttet til kornopbevaring, dækker de
kun behovet ved et fåtal af kirkerne. De resterende må have haft en anden
ordning, og her falder søgelyset naturligt på de store loftsrum over kirkeski
bene, der i modsætning til mange af korene næsten altid er uhvælvede. I flere
tagværker sidder der endnu, over skibets vestende, nogle store og sikkert mid
delalderlige vinder, der kan have været benyttet til ophejsning af kornet. Det
gælder bl.a. Nustrup, Møgeltønder og Egen (Ha. 648*, Tø. 1317 med note 47,
Sø. 2522)1709 blev kirkeloftet i Egen kaldt »kornloft«. I Møgeltønder, hvor den
til vinden hørende lem bærer tydelige slidspor af rebet, står den såkaldte brænde
vinsstol lige under lemmen; traditionen beretter, at stolen har fået navn efter
den tår brændevin, som bønderne fik, når de afleverede tiendekornet. Disse
forhold sandsynliggør, at kirkelofterne har været benyttet som kirkelader, og
det er muligt, at en fornyet gennemgang af kirkeregnskaberne kunde afsløre
flere kornlofter svarende til Egens og vise, at »kornloft« er de uhvælvede kir
kers vanlige form for kirkelade.

NYERE TID2. FORFALD OG RYGGEVIRKSOMHED
Reformationen satte en stopper for senmiddelalderens byggevirksomhed,
der i hvert tilfælde i visse østlige egne havde et tilsvarende rigt omfang som
det, vi kender for eksempel fra Sjælland. I Kliplev skete afbrydelsen så brat,
at man aldrig nåede det planlagte mål. Derfor hæver et imponerende kor
parti sig nu højt over langhusets lave vestre del, som aldrig fik den forhøjelse
og de hvælv, der er forberedt ved fortandinger i loftsrummet. Mange klostre,
kirker og kapeller blev overflødige. Nogle forsvandt hurtigt, andre stod en
tid lang som stenbrud, hvor egnens folk forsynede sig med byggemateria
ler. Selv vældige monumenter som valfartskapellet i Årup forsvandt så
totalt fra jordens overflade, at erindringen om dets eksistens udviskedes
helt. Mange af de kirker, som endnu står, gik så stærkt i forfald, at de
senere måtte gennemgå store istandsættelser. Kun to ombyggedes og udvi
dedes endnu i Reformationens århundrede, købstadkirkerne Tønder og Søn
derborg. Enkelte våbenhuse og sakristier opførtes i 1500’rnes sidste halvdel,
1 I Brøns (Tø. 1222) er der spor efter en vinde mellem 5. og 6. spærfag
skibets vestgavl. 1696 tillod Ribebispen den kgl. ridefoged over Hviding og
strup herreder at oplægge korn på kirkens loft, fordi han havde skænket
kirker 30 rdl.
2 For perioden som helhed kan henvises til Carsten Petersen: Slesvigske
kirker gennem 300 Aar, Aabenraa 1941 (udgivet af Historisk Samfund for
land), der blandt meget andet har fremdraget stof af stor kulturhistorisk interesse.

regnet fra
Nr.-Rangde fattige
Landsby
Sønderjyl
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men flere blev nedrevet; værst gik det dog ud over disse tilbygninger i 1800’rne,
og af afløserne fra denne periode er ingen værdige til omtale; de er lige så ringe
i arkitektonisk henseende som samme periodes tårnbyggeri. — Opførelsen af
kapeller med altre var naturligvis slut med middelalderens udgang; enkelte
indrettedes til rene gravkapeller, andre inddroges i kirkerummet. Et par bor
gerlige gravkapeller rejstes i 1600—1700'rne, men ellers er de kapellignende
udbygninger fra nyere tid altid forårsaget af en befolkningstilvækst i sognet,
som har gjort en udvidelse af kirkerummet nødvendig. Når der ikke er opført
flere »korsarme«, end tilfældet er, må årsagen søges i den udstrakte anvendelse
af pulpiturer, der allerede fra sidste fjerdedel af 1500’rne begyndte at krybe
rundt langs væggene i skibet og helt ind i koret. En særstilling med hensyn til
eftermiddelalderligt byggeri indtager Sundeved og Als, som ved delingen 1564
(tillige med Ærø) tilfaldt hertug Hans den yngre og ved hans død 1622 nogle
af hans sønner. Nok gav det hertugelige byggeri sig størst udslag i slotte og
gårde, men med dem fulgte huskapellerne. Hertug Hans var virksom ved
ombygningen af Sønderborg S. Jørgen og opførte selv nye kirker; hans
mor, dronning Dorothea, lod 1568—70 indrette det fine kapel på Sønderborg slot,
mens kapellet på Augustenborg fra 1770—76 skyldes en af hans utallige efter
kommere. Hele denne byggevirksomhed, hvortil kommer en række fyrstelige
gravkapeller på Sønderborg slot og ved forskellige kirker, har i nogen grad
smittet af på landsbykirkerne. — Et tredie slotskapel, på Gråsten, indrettet o.
1698 af Frederik Ahlefeldt den yngre, kom først langt senere i hertugernes be
siddelse.
Et kvart århundrede efter Augustenborgs fuldendelse opførtes i en anden egn
af Sønderjylland liere kirkerum, de såkaldte kirke- og korsale i Herrnhutternes
nyanlagte by, Christiansfeld, nord for Haderslev. De er ikke indrettet med
hertugelig pomp og pragt; som flere andre religiøse sekters kirkerum præges
de af sjælden sparsommelighed i indretningen, men hvem tør påstå, at spar
sommeligheden har skadet her? Et interiør af finere virkning end søstrenes
korsal er ikke let at opdrive (sml. i øvrigt Ha. 240).
Af de to mest omfattende byggeforetagender fra 1500’rnes slutning lever
Tønder S. Nicolai fra 1591—92 helt på de senmiddelalderlige traditioner både
i plan og opbygning (sml. p. 2680 f.). Det gælder vel på sin vis også kirken i
Sønderborg, der rejstes 1595—1600, men her tjener nok til bygmesterens und
skyldning, at han var bundet af den middelalderlige kirke, hvis murværk til
dels indgår i den nye (Sø. 2062). Til trods herfor har han dog tilsyneladende
formået at skabe en bygning, der har stået som et hæderligt udtryk for en ny
tids arkitektur. Er dette faktum end godt tilsløret ved senere tiders ændrin
ger, kommer det stadig til orde i mange enkeltheder. Blandt disse er der sær
lig grund til at hæfte sig ved korets gavl. Den betegner et afgørende brud med
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Egmont Lind 1941

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

middelalderens blændingsprydede taggavl. Her er ingen fordybede blændinger,
men et fremspringende netværk af lisener og vandrette, profilerede bånd som
på de såkaldte »vælske gavle«, hvis svungne konturer også synes at have været
til stede. Manden bag dette nye indslag er formentlig den murmester Peter de
Castella, med hvem hertug Hans og byens borgere skrev kontrakt så sent som
1599, da byggeriet allerede må have været langt fremme.
Til samme bygmester må man henføre en helt tilsvarende gavl på Dybbøl
kirkes korforlængelse fra 1586 (Sø. 2206*), thi det er ikke videre rimeligt, at
man i Sønderborg bare skulde have kopieret landsbygavlen. Derimod må man
anse det for udelukket, at han har nogen andel i den rent middelalderligt præ
gede forlængelse fra 1582 på nabokirken Nybøl (Sø. 2269). Hvor manden med
det italienske navn arbejdede, før han bosatte sig i Sønderborg, og hvornår
dette skete, ved vi ikke, og om hans pludselige forsvinden midt under bygge
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riet i Sønderborg kan vi kun gisne1. Eet er imidlertid sikkert — med ham for
svandt det lille pust af fornyelse, der er at spore i Sønderborgegnens byggeri
ved 1500’rnes slutning. Da hertug Hans knap to årtier senere lod bygge en
helt ny kirke til Kegnæsboerne, var alle moderne tanker skrinlagt.
Omtrent samtidig med, at borgerne i Tønder fornyede og udvidede deres
kirke i middelalderlig ånd, gennemførte herren til Trøjborg, Peder Rantzau,
en virkelig modernisering af Visby kirke nær Tønder (Tø. 1352*). Foruden det
smukke og helstøbte interiør er der grund til at fremhæve det høje, smalle,
nordre våbenhus og kirkens østre taggavl. Begge har svungne gavlkonturer og
vandrette, profilerede bånd som Sønderborg, men der er ingen lisener; murfla
derne mellem de vandrette bånd brydes af fladrundbuede blændinger med
hvidtet bund. Denne gavltype, men uden de svungne kamme, blev karakteri
stisk for en del tilbygninger i de vestlige egne, østforlængelser og korsarme, som
alle er opført i tiden mellem 1648 og 1750, f.eks. Brede fra 1722 (Tø. 1488).
Noget afvigende i blændingsformerne er dog de såkaldte »kviste« på Rømø
kirke (Tø. 1419). — Udover Visby-våbenhuset skal der af periodens få tilbyg
ninger i øvrigt kun fremhæves det lille, nette våbenhus i Rejsby, hvor den ro
mantiske murmester har moret sig med at udhule fuglekasser i gavlens mur
tykkelse (Tø. 1155).
Haderslev domkirkes vestende blev helt slået til ruin ved en brand 1627,
hvor blandt andet tårnet og skibets nordre arkademur styrtede sammen. Et
par år senere indkaldtes murmestrene Andreas Claussen fra Husum og Lauertz
Jacobssen fra Ribe, der 1631 påbegyndte arbejdet. Af forskellige grunde gik
arbejdet kun langsomt fremad, og en snes år senere indkaldtes en ny bygmester,
Adrian Adriansen, som 1650 fik kontrakt sammen med Andreas Claussen. Fra
dette år stammer vestgavlen og den smukke forhal, der er et velkomponeret
stykke barokarkitektur med sandstensdetaljer (Ha. 108*). — Andreas Claus
sen fra Haderslev var 1641 bygmester på en udvidelse af Åbenrå S. Nicolai,
men hans korforlængelse med tresidet østafslutning veg allerede 1758 pladsen
for et større, retkantet korparti, hvis to hvælv efterligner kirkens øvrige hvælv
1 At Dybbøl-Sønderborggavlene er meget beslægtede med de ligeledes stærkt øde
lagte gavle på Lyksborg slot er muligvis uden betydning, men det er en nærliggende
tanke, at Castella kan have været blandt de indkaldte håndværkere til dette byggeri,
som afsluttedes 1582, og at han derefter har bosat sig i Sønderborg, hvor han fik bor
gerskab 1590. En tid var Castella beskæftiget på Brundlund slot (venligst meddelt af
landsarkivar Peter Kr. Iversen, Åbenrå), og han er måske identisk med den Peder mur
mester i Sønderborg, med hvem lensmanden på Nyborg slot og superintendenten over
Fyns stift afsluttede kontrakt 1589. Ifølge den skulde bygmesteren »kalke alle kirker
[på Als og Ærø] inden udi og gøre også alle kirkegårdsmure færdige og hvis andet som
på kirkerne kan være forglemt og skal have derfor over alt 4 tdr. øl ... bygmesterens
Iøn for hvis bygfældighed der findes hos fornævnte kirker på Als at gøre færdig efter
dette reg. lydelse 1444 mk. lybsk, 4 tdr. øl.« (RA. T.K.I.A. Akter vedr. forhandlinger
med enkedronning Dorothea og Hans d. yngre etc. 1573 . . . 1609).
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fra 1200'rnes midte. Samtidig blev langhusets tag forsynet med helvalme. De
to murfolk, der fik kontrakt på arbejdet 1757, var Jürgen og Lorentz Jacob
sen fra Åbenrå (Åb. 1686). Den sidste var i årene derefter virksom i flere af
omegnens kirker, bl.a. Hjordkær 1761 (Åb. 1820), men han havde allerede for
inden arbejdet i Kliplev, hvor han 1754—55 opførte et våbenhus med en ny
delig barokindfatning om døren. Soluret og en indskriftsten leveredes ligeledes
af en Åbenrå-borger, sten- og billedhuggeren Andreas Hinrichsen (Åb. 1978),
måske ham, der 1786 arbejdede for Haderslev domkirke (Ha. 114); se mere
herom i kapitlet om gravsten og epitafier (p. 2777). Højst kirke fik nogenlunde
på samme tid et våbenhus med et beslægtet dørparti (Tø. 1573*), men dets
mere primitive udformning skyldes næppe ovennævnte Lorentz Jacobsen,
snarere en lokal håndværker.
Repræsentanter for den lutheranske prædikekirke træffes først og fremmest
i slotskirkerne. Karakteristisk for dem alle er det omløbende galleri1, på hvil
ket bl.a. herskabsstolen har haft sin plads.
Om †Hansborg (Ha. 237), hvis kapel indviedes 1566, vides kun, at det havde
tjent som forbillede for det 1601—03 indrettede †kapel på Koldinghus, hvor
fyrstestolen var placeret vis-à-vis alteret. I dronning Dorotheas 1568—70 ind
rettede kapel ved Sønderborg slot har samme akse gjort sig gældende; men i
begyndelsen af 1600’rne fik orglet plads i vest foran fyrstindens stol, og denne
deltes i to stole, som anbragtes over for hinanden i tværaksen2. I det ældste
barokkapel, Frederik Ahlefeldt den yngres Gråsten, fra slutningen af 1600’rne
(Åb. 1918), er der to klare akser, længdeaksen øst—vest med alter — orgel og
tværaksen med prædikestol — herskabsstol3. Det er dog først den i 1770’erne
indviede slotskirke i Augustenborg (Sø. 2161), som har den ordning, der kan
betegnes som den mest karakteristiske for den lutheranske kirke, den der sam
ler gudstjenestens tre vigtigste elementer: nadver, prædiken og musik—sang
på eet sted. Her finder vi det såkaldte prædikestolsalter under orglet i kirke
rummets østende.
Disse slotskapeller er på grund af deres indretning i rum, hvis forhold og
arkitektur var mer eller mindre givet, at betragte som ren interiørkunst. Til
trods herfor har det yngste kapel, Augustenborg, fået en afgørende indflydelse
på den nærliggende Ulkebøl kirkes ombygning godt en halv snes år senere.
1 Et sådant findes ikke i det lille, lavloftede rum i Haderslev hospitalskirke, hvis
nuværende barokke prædikestolsalter fra 1720’rne ikke kan have noget at gøre med
kirkerummets oprindelige indretning o. 1570 (Ha. 209).
2 Prædikestolens oprindelige plads kendes ikke, men en svingarm til fontehimmelen
på den midterste gallerisøjle i vest viser måske fontens oprindelige plads.
3 Det af hertug August 1678 indrettede kapel i Nordborg slots †østfløj (Sø. 2202)
har haft en selvstændig, til dels bevaret altertavle (Sø. 2183*). Prædikestolens og org
lets plads fremgår ikke af den p. 2651 afbildede plan.
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Ved murmester Carl Ulrich fra Augustenborg lod man 1787 koret nedrive og
kirken ombygge til et vældigt langhus, hvis nu ødelagte indre udformedes på
samme måde som slotskapellets (Sø. 2336).
1773 blev den middelalderlige kirke i Ketting nedrevet på nær det brede
vesttårn. I stedet rejstes en uforholdsmæssig salskirke med valmtag i øst. Man
har lagt ansvaret for nedrivningen af den gamle kirke på præstekonen, der
under en gudstjeneste fik en klump ler ned i sin stol. Har dette end været
påskuddet til at få en ny bygning, er den virkelige årsag nok alligevel slots
byggeriet i Augustenborg, og hvad dermed fulgte for flækken af samme navn.
Dens indbyggere, fortrinsvis de fyrstelige betjente, sognede alle til Ketting,
eftersom slotskapellet, der nu er sognekirke, da var forbeholdt hertugen og
hans nærmeste (Sø. 2161).
Der meldes intet om, hvilken indflydelse hertugen af Augustenborg kan
have haft på ombygningen af disse to kirker, hvortil han besad patronatsretten, ej heller om de andre hertugers betydning for byggearbejder ved deres
respektive patronatskirker. Det er imidlertid klart, at Als’ mest anvendte byg
mester i 1700’rnes sidste fjerdedel var den Carl Ulrich fra Augustenborg, der
stod for Ulkebøl kirkes østforlængelse (Sø. 2333). Han arbejdede efter egne
tegninger og blandt hans andre arbejder kan nævnes korsarmene i Egen (Sø.
2521) og Nordborg samt tårnet sidste sted (Sø. 2178 og afb. h, p. 2725).
Når det gjaldt de hertugelige og adelige gravkapeller, kan man derimod ikke
tvivle om ejernes indflydelse på form, placering og indretning. Med undtagelse
af Hans d. yngre, der ved sin første hustrus død 1586 indrettede et gravkapel
på Sønderborg slot, valgte de øvrige pladsen ved korets gavl. Det gælder både
hertug Frederik af Nordborgs kapel ved Egen kirke fra 1628 (nu sakristi, Sø.
2520), hertug August af Nordborg (Pløn)s kapel ved Nordborg, fuldendt 1700
(Sø. 2176) og grev Conrad Detlev Reventlows ved Dybbøl fra 1750 (Sø. 2207);
en smedejernsdør i sidstnævnte kapel er udført efter samme forlæg som døren
fra 1740’rne i Holsteins kapel ved Diernæs kirke nær en af Reventlows besid
delser, Rrahetrolleborg i Svendborg amt.
Det forfald på bygningerne i deres helhed, som indledtes med reformatio
nen, fik i største delen af Sønderjylland et vældigt skub under svenskekrigene
i 1600’rne. Utallige er de kirker, hvor skriftlige beretninger melder om over
last i krigstider. Oftest forgreb soldaterne sig på kirkesølvet, og vejen dertil
gik jævnlig gennem vinduerne; de sønderbrudte vinduer forsynedes derfor ved
den påfølgende istandsættelse med solide jerngitre, som endnu ses i mange
kirker. Tagenes bly var også eftertragtet, og det er en af grundene til, at mange
bræddelofter i århundredets sidste del var så rådne og gennemhullede, at man
under regnvejr blev gennemblødt i kirken. Fortællingen om de brandenborgske og polske soldaters overgreb på Nordborg 1658 er særlig graverende: »Po
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lakkerne [havde] deres Ild i Kirken og opbrændte alle Stolene. Deres Heste
førte de ogsaa derind, saa at Sognefolkene imod den Søndag, paa hvilken man
kunde holde Gudstjenesten der igjen, maatte rydde Hestemøget ud og staaende bivaane Gudstjenesten« (Sø. 2171). At soldaternes opførsel her ikke var
enestående, fremgår blandt andet af et kgl. brev af 7. december 1663, hvori
det hedder, at kongen har erfaret, at hans landkirker i Haderslev amt »bey
vorigen Schwedischen Kriegswesen, sehr sollen Spoliiret und Übell zugerichtet«,
så at de delvis er uden tag, og at prædikestole og stolestader skal være bort
røvet sammen med kalkene. Reskriptet slutter med en opfordring til øvrig
heden om inddrivning af tiende- og rentepenge, så de ruinerede kirker så vidt
muligt kan sættes i stand; de kirker, der endnu havde nogen formue, skulde
komme de andre til hjælp med rentefrie gaver1.
Har kirkernes bygfældighed i 1600’rnes sidste halvdel en delvis undskyld
ning i »de hårde krigstider«, så er det nok alene dårlig vedligeholdelse, der godt
et århundrede senere havde bragt mange kirker i frygtelig tilstand af forfald.
Om flere kirker i Tønder-Højer-Lø herreder berettes 24. september 1791, at
de i høj grad trængte til reparation; bænkene er gamle og forfaldne, knæfald
mangler; gulvene er belagt med ujævne kampesten2 eller jord, vinduerne ofte
tilmurede eller uden glas; alterklæder mangler, messeklæderne er pjaltede og
lappede; adskillige steder er der ingen stolestader, og mange kirkegårde mang
ler porte og låger. Når hertil føjes, at renholdelsen er yderst mådelig, så kan
billedet vanskeligt blive tristere!3
Man må håbe, at nogle af de værste mangler er blevet afhjulpet nogenlunde
hurtigt og i alt fald før 1800’rnes anden halvdel. Fra denne periode stammer en
række mere eller mindre vellykkede kirkeistandsættelser, hvis vigtigste ingre
dienser var store, spids- eller rundbuede støbejernsvinduer, sort-gule flisegulve,
gipslofter og egetræsmaling; hertil føjedes undertiden et tag af skifer, og så
blev hele restaureringen i første runde gratis, — det gamle blytag betalte gildet.
Tre steder, Jels, Sommersted og Tyrstrup (Ha. 565, 573, 276), lod man sig
ikke nøje med istandsættelser. Her blev de gamle kirker jævnet med jorden
og nye rejst i deres sted. Hidtil har man tildelt L. A. Winstrup æren — eller
det modsatte — for dem alle tre4. Han er dog uden ansvar for Jels, der op
1

LA. Åbenrå. Haderslev amtsvisitatorialsager. Diverse udtagne sager vedr. kirke
bygninger. Endvidere afskrift i O. H. Mollers samlinger, bl. 299, Schlesw.-Holst. Landes-Archiv.
2 Sådanne kampestens- og jordgulve kan stamme fra opførelsestiden. Ved en restau
rering af Nustrup blev der i skibet afdækket et gulv af store, uregelmæssige kampesten
(se Ha. 649, fig. 6), som kan være kirkens ældste.
3 LA. Åbenrå. Libri datici 1766—1837 fra forskellige kirker i Tønder-Højer og Lø her
reder, Tønder amt.
4 Weilbachs kunstnerleksikon.
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førtes 1854 efter tegning1 af den slesvigske bygningsinspektør W. F. Meyer.
Sommersted fra 1858 og Tyrstrup fra 1862—63 er vidt forskellige fra Jels og
i god overensstemmelse med ånden på kunstakademiet i Winstrups studietid:
at nybygninger skulde være helt anderledes end alt andet. Dette sidste har
Winstrup med sikkerhed nået gennem sin frie omgang med de fleste historiske
stilarter og den gennemførte anvendelse af senmiddelalderlig murstenstekniks
vekslen mellem røde og gule bånd. »Pasticher« — er den dom, mange har fældet
over Winstrups kirker, men det er en dom, som skyder over målet. Hans ar
bejder står som repræsentanter for en overgangstid, hvor man søgte at lede
bygningskunsten ind i nye baner. Vel var Winstrup ikke blandt de bedste i
tiden, men han var ikke uden evner — og hans sans for proportioner fornæg
ter sig ikke. Hans arbejder er ikke ligegyldige som så mange andres, — og eet
af dem, spiret på Sottrup kirketårn, som Winstrup rejste 1862 efter en lyn
brand (afb. p. 2729), aftvinger umiddelbar beundring.
Ved restaureringerne i det 20. århundrede, og navnlig dem fra tiden efter
genforeningen, har man i talrige tilfælde søgt at udslette sporene efter de fore
gående. Vinduerne udskiftes, gipslofterne forsvinder, gulvfliser afløses af munke
sten osv. Meget af dette kan man næppe beklage, men adskillige af disse kirker
har samtidig fået en så omfattende udrensning, at rummene føles kolde og ube
nyttede. Ved synet af dem sender man en vemodig tanke til de mange ukendte
bygmestre og håndværkere, der forhen kun fjernede det nødvendigste, de
mænd, som har gjort det muligt for senere tider at trænge lidt ind i kirkernes
hemmeligheder, enten det gælder bygningen eller inventaret.

KRONOLOGI OG FORUDSÆTNINGER
De to ældste, danske kirker lå inden for sønderjysk område; det var de
(træ)kirker, Ansgar (o. 850) byggede i Hedeby og i Ribe, dengang Danmarks
to største byer, begge udadvendte i deres handel og livlige trafik med lan
dene i syd og vest.
Man tør måske også antage, at Sønderjylland — uanset herskernes mere
eller mindre officielle kristendom — på grund af sin beliggenhed har været
et af de steder i landet, hvor kristendommen ikke blot først fik fodfæste, men
hvor den først satte sig fast (ligesom reformationens gennemførelse her skete
nogle år tidligere end i den kongerigske del). Man kan derfor nok regne med, at der
visse steder er forsvundet både een og to kirker på de steder, hvor de nuværende
1 Projektet rettedes på visse punkter af C. F. Holm, København; Holm, som lidt
senere synes bosat i Haderslev, indleverede 1855 et projekt til Sommersteds nye kirke,
men Kunstakademiet vragede det og overdrog Winstrup opgaven. Holm blev i øvrigt
Winstrups konduktor på byggeriet.
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stenkirker fra 1100- og 1200-tallet rejstes; men intet bevaret træstykke1 giver
mulighed for blot en tilnærmelsesvis datering af en sønderjysk trækirke. Vi er
således henvist til de stående kirker og de til dem knyttede få historiske op
lysninger, hvis vi skal have svar på spørgsmålene: hvornår forsvandt trækir
kerne, og er de blevet fortrængt af de nuværende stenkirker eller af et ældre sæt?
En enkelt kirke, Bevtoft i Haderslev amt, giver gennem spor i murværket
uigendrivelige vidnesbyrd om en meget lang udvikling inden for samme byg
ning. Den anselige kvaderstensbygning, der består af kor og skib, er fra
1200’rnes midte og skabt som en udvidelse af en »højromansk« bygning med
apsis, kor og skib, der skønsmæssigt må sættes til sidste halvdel af 1100’rne.
Men i denne kirkes mure står rester af en mindre stenkirke, den høj romanskes
forgænger, som enten har bestået af kor og skib eller blot været et firkantet
kapel. Med denne bygning kommer man antagelig tilbage til senest første halv
del af 1100-årene (jfr. p. 889 f.).
Bevtofts successive udvidelse kan utvivlsomt tages som norm for kirkebyg
ningernes udvikling også før stenbyggeriets tid; at det var en ganske normal
udvikling fra 1100’rne (og middelalderen ud), fremgår af den etapevise opfø
relse, der er påvist for en meget stor del af Sønderjyllands kirker (jfr. p. 2671),
og som antyder, at man byggede, når man havde råd til det — formentlig
efter en fast, forudlagt plan. Disse forhold bidrager til at tegne det brogede
billede af kirkerne, som man må forestille sig dem ved overgangen fra træ- til
stenbyggeriet, hvor nogle egne endnu en tid holdt fast ved træet, mens andre
optog de nye materialer, og hvor den enkelte kirke kunde være halvt af træ,
halvt af sten, fordi man endnu ikke havde skaffet midler til at fuldføre den i
sten (jfr. p. 2670).
I den tidlige middelalder kan Sjælland prale med talrige velkendte bygher
rer, konger, bisper og andre stormænd (Ebbe Skjalmsøn, Truid Litle, Peder
Thorstensøn o.m.fl.), men Sønderjyllands kirkebyggere er anonyme. Sandsyn
ligvis har landsherren i visse tilfælde (f.eks. Skærbæk?) her som andre steder
optrådt som bygherre. Ribe og Slesvig bispestole har sikkert i mangfoldige til
fælde ydet bidrag, der har sat arbejde i gang (jfr. nedenfor) — og vel også
selv optrådt som bygherrer. Som herremændene senere hen skænkede gods til
altre og byggede kapeller (for at sikre sig og familien et trygt gravsted), således
har nogle nok også den gang enten bygget kirker eller stillet midler til rådig
hed, så sogneboerne kunde bygge. Thi det er sikkert blandt disse sidste, man
i almindelighed skal søge kirkebyggerne: de første kristnede i en egn slog sig
sammen og byggede et lille kapel, når den voksende menighed ikke mere kunde
rummes i et privathus; senere var hele sognet med, økonomisk og reelt, i selve
1

Systematiske gulvudgravninger er ikke hidtil gennemført i nogen sønderjysk kirke;
se i øvrigt afsnittet om byggematerialer p. 2656.
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arbejdet, — og denne tradition har sandynligvis holdt sig til en stund efter
tiendens indførelse, indtil kirken fik en egenkapital1.
Ved opførelsen af klostret i Løgum har Ribe bispestol spillet en stor rolle;
ikke mindre end tre Ribebisper bærer betegnelsen: den første grundlægger af
»dette sted«, men kun een af dem, Gunner, kan med sandsynlighed sættes i
forbindelse med det nuværende anlæg, kirke og kloster. Hermed er også det
eneste navn nævnt, som inden 1200’rnes midte kan knyttes til en nordsles
vigsk kirke. — De navne eller årstal, der i øvrigt kan fæstes på middelalder
lige bygninger, er få og sene, fra ca. 1500 ff2.
En mulighed for nøjere datering af en kirke har undertiden frembudt sig
ved møntfund, men i Sønderjylland er fundene dels tilfældige3, dels vage i
deres udsagn, hvortil kommer den usikkerhed, der er skabt ved kirkernes
etapevise opførelser. Eet sted giver møntfundene dog i forbindelse med kir
kens døbefont anledning til en omtrentlig tidsfæstelse af en større begivenhed
i kirkens bygningshistorie. — Ellers er man, for de sønderjyske som for andre
egnes kirker, henvist til at uddrage en relativ kronologi, dels ud fra sammen
ligninger med de nærmeste storkirker m.m. for gennem disse at konstatere en
nærmere eller fjernere udenlandsk indflydelse, dels ved at rådspørge stenmate
rialet, hvor især tuf- og teglsten yder vigtige kronologiske bidrag, og dels ved
at betragte bygningsskulpturen, det være sig profiler, ornamentik eller »sce
ner«. Endelig kan kalkmalerierne og kirkernes ældste inventar, først og frem
mest døbefontene inddrages i sammenligninger og overvejelser. De giver sjæl
dent eksakte oplysninger, men tjener til at afrunde det billede, de ovenanførte
data kan tegne af landsdelens kirker. Det skal dog ikke skjules, at bortset fra
isolerede tilfælde, hvor hjælp til tidsfæstelse kommer »udefra«, så er »det al
1 Det må understreges, at landsbykirkernes etapevise opførelse og deraf følgende grad
vise overgang fra træ til sten i forbindelse med den ovenfor antydede sammenblanding
af de to byggematerialer ikke taler for noget brud på traditionen fra de rene trækirker,
hvor selv en relativ lille menighed var i stand til at rejse sin egen kirke. Et sådant brud
kan forst være kommet med indførelsen af tienden, men hvor afgørende dette brud blev,
er vanskeligt at bedømme; ved større ændringer og ombygninger må frivillige bidrag
formentlig altid have spillet en stor rolle — ganske som senere og i vor egen tid. Der
kan i denne forbindelse henvises til ombygningen af Sønderborg bykirke 1595—1600
(p. 2064 og 2074).
2 Med stor sandsynlighed lader navnene på de to brødre Jørgen og Benedict Ahlefeldt sig knytte til to kapeller ved Kliplev kirke, hvoraf følger, at byggeriet må være
gennemført mellem o. 1490 og 1500, subsidiært 1513 (Åb. 1974). Den lille, enkle Hjord
kær kirke er ifølge pastor Niels Heldvads meddelelser opført 1520—22, hvilket stemmer
med sognets oprettelse (Åb. 1817). Samme kilde beretter, at sakristiet ved Hellevad er
opført 1522 af Laurs Dytmarson, Niels Heldvads bedstefar (Åb. 1739). Det store tårn
ved vestenden af Tønder Kristkirke kan antages at være opført o. 1520, da man ned
brød kirkens træklokkehus (Tø. 940).
3 Se noten p. 2735.
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mindelige skøn« over materialer, teknik m.m. endnu den vigtigste daterings
kilde.
En kirkegrundlægger. Foran p. 1051 omtales det, at de tre Ribebisper Radulf (†1171), Stefan (†1177) og Gunner († 1245) betegnedes som »første grund
læggere af dette sted« (dvs. Løgum)1. Kun Gunner kan, af arkitekturhistoriske
grunde, sættes i forbindelse med det nustående bygværk; men hvorledes? Ifølge
den tidligere opfattelse af klosterkirkens kronologi, der henlagde kirkens påbe
gyndelse til slutningen af 1100-tallet, var det vanskeligt at finde plads til
biskop Gunner som grundlægger, da han først tiltrådte sit embede 1228. Med
henvisningerne p. 1054 til bl.a. cistercienserklostret Jouy nær byen Provins
sydøst for Paris og først og fremmest til østgavlen på klosterkirken, der ind
viedes kort før 1222, kommer der overensstemmelse mellem bispens årstal
(1228—45) og Løgumgavlens senromansk-unggotiske karakter: bisp Gunner
betegnes som grundlægger af »dette sted«, fordi det var ham, der skaffede mid
lerne til igangsættelsen af den nuværende kirke, og det var under ham, kirkens
østparti blev opført.
Riskop Gunners bedrift har tilsyneladende ikke sat sig noget spor i lands
bykirkerne; alene hvælvene i de få, tidlige korforlængelser kan komme i be
tragtning, men det er endda tvivlsomt (jfr. p. 2696). To købstadskirker der
imod, Haderslev og Åbenrå, fra 1200’rnes midte, er synligt påvirket af byg
geriet i Løgum, både i enkeltheder og hvælvformer.
Møntfund. De ældste mønter, der er kommet for dagens lys, stammer fra
Valdemar I (1154—82) og er slået i Slesvig; sådanne er fundet i Døstrup og
Magstrup2. Af disse giver Døstrup-mønten, som er fundet i apsiden, anledning
til at slutte, at apsiden er samtidig med koret, — ikke som i teksten p. 1504,
hvor den omtales som en eventuel tilføjelse3. — Det største møntfund, fra
Starup (Ha. 397, tillæg 2617) er på 140 stykker, af hvilke de middelalderlige
tæller et par fra Utrecht4 og Bremen samt nogle Valdemar II. (Roskilde og
Ribe). Det må imidlertid overraske, at der blandt så mange mønter ikke er
fundet een eneste, der går længere tilbage, eftersom frådstenskirken i kraft af
sit byggemateriale, sin plan og sin opstalt må tilhøre en tid, der ligger ca. 100
år forud for prægningen af de ældste mønter. Hvilket bidrag giver da dette
1 Når de to forste bisper omtales som »grundlæggere«, kan det, bortset fra eventuelle
donationer, skyldes, at Radulf lod benediktinerklostret i Seem reformere med cisterciensermunke fra Herrisvad, mens overflytningen til Løgum skete under Stefan, der havde
været abbed i Herrisvad.
2 Tø. 1502 og tillæg 2619, Ha. 581. Mønter fra Valdemar II (Ribe) er fremkommet i
Toftlund, Hostrup og Rejsby (Ha. 827, Tø. 1553, tillæg 2633) samt Starup, hvorom
nedenfor.
3 Indberetningen opgav fejlagtigt koret som findested (jfr. p. 1502).
4 Otto I. eller II. dvs. fra tiden mellem 1212 og 1226.
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møntfund til bygningshistorien? Ad arkæologisk vej kan det fastslås, at den
stort anlagte, treskibede kirke med tårnsmykket vestfront aldrig blev fuld
endt, i hvert fald opgav man meget tidligt både sideskibe og vestfront, hvor
efter midtskibets arkader tilmuredes, således at kirken antog skikkelse af en
almindelig landsbykirke med apsis, kor og skib. Det omfattende arbejde, der
sandsynligvis er udført endnu i 1100’rne1, kan være afsluttet med anskaffelsen
af døbefonten, som leveredes fra »Haderslev-mesterens« værksted o. 1200 (jfr.
p. 2764). I forbindelse med dette omfattende byggearbejde er gulvene forment
lig blevet afgravet eller omlagt, således at eventuelle mønter er forsvundet.
Når de skriftlige kilder og møntfundene kun giver kronologiske bidrag til et
par bygninger i Sønderjylland, som ved deres særpræg skiller sig ud fra de
øvrige, må man vende sig mod forudsætningerne for landsdelens kirker for om
muligt ad denne vej at komme en tidsfæstelse nærmere.
I bygningsmæssig henseende kan Sønderjylland opdeles i tre områder: 1)
landskabet i nordøst (en stor del af Haderslev amt og det nordligste af Åbenrå
amt), 2) vestlandet (stort set Tønder amt) og 3) østlandet (Haderslev næs,
resten af Åbenrå amt og Sønderborg amt).
1) Landet i nordøst er granitkvaderkirkernes område; her er slægtskab med
de tilstødende nørrejyske og nordfynske. I fire-søjleportalerne (Aller-Tyrstrup)
mærkes indflydelse, der må skyldes Ribe domkirke.
2) Vestlandet er med sine tuf-tegl-granitkirker de blandede materialers land
og under stærk påvirkning fra Ribe. Denne giver sig til kende ikke blot ved
anvendelsen af tufstenen og i den med dette byggeemne samhørende udsmyk
ning, men også i den udtalte forkærlighed for apsider, af hvilke Hygum og
Roager utvetydigt er Ribeinspirerede. Alt, hvad landsbykirkerne fik fra Ribe,
afspejler domkirkens afhængighed af Rhin-Maas-egnene. Herfra kom tufste
nen med skib og herfra de sorte Namur-fonte. Der kunde da også komme impul
ser uden om Ribe. Som et talende vidnesbyrd om en direkte forbindelse til
Namur-egnene står kirken i Højer med de store, udvendige blændarkader.
Mens udstrålingerne fra Ribe tydeligt slår igennem i landsbykirkernes æld
ste afsnit, blegner de, efterhånden som teglstenen trænger sig ind, gør sig
jævnbyrdig med tuf en og til sidst besejrer den. Gennem denne proces vokser
der imidlertid en milieubestemt arkitektur frem, som giver sig udslag også i
Slogs herreds sene teglstenskirker.
3) Østlandets kampestenskirker er næsten blottet for dekorative detaljer og
derfor vanskelige at placere, men det synes dog klart, at de har deres nærmeste
1 Ifølge præstens beretninger 1908—15 om kirkens restaurering (jfr. p. 418) fandtes
der ikke teglsten i arkadernes lukkemure. Det er vel tvivlsomt, om man kan drage en
for sikker slutning af dette forhold, thi der har utvivlsomt været så rigeligt nedbryd
ningsmateriale fra sideskibene til rådighed, at man har kunnet klare sig uden nye ma
terialer.
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frænder på Syd- og Vestfyn. Teglstenskirkerne omkring Broager-Nordborg er
hverken sjællandske eller nordtyske, men snarest skabt gennem de veksel
strømme, der er gået over Østersøen1, impulser, der mærkes også senere i
middelalderen.
Er det ikke vanskeligt at fastslå den ripensiske indflydelse i gruppe 1 og
navnlig i gruppe 2, er det ulige sværere at uddrage kronologiske holdepunkter
af denne. Hertil bidrager den allerede p. 2669 omtalte omstændighed, at Ribe
domkirkes datering endnu ikke tør fastlægges og ikke kan blive det, før en ny
undersøgelse af dette hovedmonument er foretaget. Men en uvildig bedøm
melse af hidtil fremførte argumenter og en henvisning til domkirkens MaasRhinske »fædre« taler for en datering af domkirkens østparti til sidste halvdel
af 1100’rne. For den samme, forholdsvis sene datering taler domkirkens »børn«.
Da tufstenen indtil videre ikke her i Danmark har en dateringsgrænse opad i
tiden, sålænge det ikke vides, om biskop Thures kirke kendte og anvendte
dette materiale, er det ikke uvæsentligt for de sønderjyske tufkirkers — dom
kirkens børns — kronologi, at tuf’en i alle disse med een undtagelse, Hviding,
er blandet med tegl. Denne iblanding sætter »det almindelige skøn« til omkring
1200, ja, snarere efter end før. Til en sådan opfattelse passer de to Ribe-påvirkede portalkirker i nordøst utvungent med deres degenererede baser og kapi
tæler. — Resultatet af dette forsøg på at uddrage kronologiske holdepunkter
for landsbykirkerne gennem en sammenligning med domkirken bliver da mod
sat det tilsigtede: det er foreløbig snarere landsbykirkerne, der giver bidrag
til domkirkens datering end omvendt.
Lige så negativt bliver bidraget fra Odense og Slesvig til diskussionen om
de nordslesvigske kirkers alder. Med hensyn til Odense hindrer fornødent kend
skab til frådstenskatedralen en vurdering af dennes eventuelle betydning for
Starups oprindelige anlæg, og fra den nuværende teglstenskirke spores ingen
indflydelse i landsby- og købstadskirker. En vekselvirkning mellem de søn
derjyske Østlands-kirker af kamp og Fyns2 er både mulig og sandsynlig, men
vanskelig at påvise nærmere, før en systematisk undersøgelse af de fynske
kirker foreligger.
For en påvirkning fra Slesvig domkirke, til hvis stift den østre halvdel af
Nordslesvig hørte, skulde der foreligge rige muligheder, selv om stiftsgrænser
ikke er så afgørende som landskaberne i sig selv (med eventuelt forhånden
værende byggemateriale) og færdselsårerne til lands eller til søs. Men der fin
des ikke i Nordslesvig nogen påviselig indflydelse fra Slesvig. Alene gruppen
1

Ligesom Nr.-Løgum i vestlandet står under indflydelse af sjællandsk teglstens
arkitektur (jfr. p. 2685), således er tufstenen undtagelsesvis trængt over på Østlandet og
anvendt i Halk. Endvidere er der grund til at tro, at Østlandets 1200-tals tårne har gjort
springet fra Frisland tværs over Sønderjylland.
2 Als har fra gammel tid hørt til Fyns stift (sml. Ha. 36).
174
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omkring Broager kunde komme på tale i denne forbindelse på grund af det
uomtvistelige slægtskab med de angelske (Sterup, Eggebæk m.fl.), der regnes
for inspirerede fra Ratzeburg via Slesvig, hvis teglstenskorsarme på grund af
Petersportalen må henføres til tiden henimod 12001. Men det er netop den tid
eller lidt senere, man — uden hensyn til den hypotetiske sammenhæng med
Slesvig — kommer til ved et studium af kirkerne selv, hvoraf flere, bl.a. Nord
borg og Broager, har fået store tårne tilføjet ved 1200’rnes midte.
Danmark er ikke større, end at en påvirkning let kan komme fra et hvilket
som helst sted til et andet. Mens Sønderjylland med Valdemar I.s Dannevirkemur kan rose sig af at have haft det mægtigste og måske det tidligste tegl
stensanlæg i landet, findes de ældste teglstenskirker endnu bevaret på Sjæl
land. Det er da værd at notere, at Nr.-Løgum — hvis præstetiende fra Absa
lons tid oppebares af cistercienserne i Løgum — står isoleret blandt de sønder
jyske teglstenskirker, og at den egentlig kun forstås, når den ses i sammen
hæng med klosterkirkerne i Sorø og Ringsted. En forbindelse mellem Løgum
og disse klostre er ifølge sagens natur indlysende; ganske vist kender man
ikke Valdemarsmurens »overjordiske« udformning og udsmykning, men da der
ellers ikke i Sønderjylland (Sydslesvig medregnet) findes nogen teglstenskirke
med så stærke »sjællandsk« indslag, er det ikke sandsynligt, at Nr.-Løgums
bygmester har søgt og fundet inspiration ved Dannevirke.
Ovenfor er der givet et enkelt eksempel på, hvorledes et inventarstykke, i
dette tilfælde en døbefont, kunde bidrage til tidsfæstelse af en bygningsændring
ved en kirke2. Således kan der også af og til hentes vejledning hos kirkernes
korbuekrucifikser; men da de har et endnu løsere forhold til bygningen end
døbefonten, må deres vidnesbyrd tages med forbehold. Anderledes med de
vægfaste kalkmalerier, hvoraf de første i en kirke kan have betegnet den al
mindelige afslutning på arbejdet med det gejstlige hus. — Det er måske et
sammentræf, at der i Sønderjylland ikke findes hverken kalkmalerier eller kor
buekrucifikser, som tør ansættes til ret mange år før o. 1250. På den anden
side kan dette forhold i nogle tilfælde hænge sammen med sekundære bygge
foretagender eller ligefrem med den endelige færdiggørelse af kirken, fuldfø
relsen af dennes sidste etape: skibet. I den såkaldte overgangstid fremstilledes
prægtige kalkmalerier, hvoraf kun ganske få er bevaret, og korbuekrucifikser
af udmærket kvalitet bestiltes; af disse sidste er over en snes endnu at finde
i kirkerne. — Hvidings kalkmalerier kan ikke tilhøre kirken i dens ældste
skikkelse, men de kan med rimelighed sættes i forbindelse med et større, se
1

Det er i øvrigt ikke uden interesse at konstatere, at de angelske granitkvaderkirker, Slesvig domkirkes »børn«, er lige så unge som Ribe domkirkes.
2 Hvad døbefonte etc. samt bygningsskulptur angår og de sparsomme bidrag, de i
øvrigt kan yde til kronologien, henvises til p. 2754.
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kundært byggearbejde: skibet fik — som det hedder p. 1136 — »i 1200’rnes
anden halvdel« en forhøjelse og nye, særprægede vinduer. De fine kalkmalerier
i apsiden kan være udført i tilslutning til de store arbejder, hvis vigtigste
formål antagelig har været skibets forhøjelse. På samme måde stemmer hvælv
malerierne fra 1200’rnes senere årtier godt med den arkæologiske datering af
Møgeltønder kors ombygning.
Hvad korbuekrucifikserne angår, passer dateringen af Fjelstrups til o. 1250
som hånd i handske til den tidsfæstelse, tympanet fra syddøren antyder for
skibet. Også i Døstrup kan der være tale om et med skibet samtidigt kruci
fiks. I Bevtoft kan krucifikset derimod tvangfrit sættes i forbindelse med
de store arbejder, der gennemførtes i denne kirke ved 1200’rnes midte.
Man kan nu prøve at danne sig et overblik over de sønderjyske kirkers
alder og status i almindelighed, dels på grundlag af de kronologiske holde
punkter, som er fremlagt hidtil, dels på grundlag af »det almindelige skøm.
Det står da straks klart, at kirkernes etapevise opførelse lægger ikke så få
hindringer i vejen for overblikket, da een og samme kirke kan tilhøre både
1100’rne og 1200’rne, alt efter det afsnit, man hefter sig ved.
Den tap, hvorom kronologien drejer sig, er teglstenen, og man kan vanske
ligt forestille sig, at dette materiale er blevet almindeligt udbredt og anvendt
før slutningen af 1100’rne. Men teglfrie kirker kan naturligvis godt være yngre
end kirker med tegliblanding, selv om sandsynligheden generelt taler for det
modsatte.
Granitkvadre kontra kampesten giver intet holdepunkt for nogen relativ
kronologi. Som det er sagt p. 2662, er brugen af kvadre eller rå kamp snarest
et spørgsmål om stenmaterialets beskaffenhed i den pågældende egn — even
tuelt et økonomisk spørgsmål. — Rå kamp findes anvendt i kirker fra begyn
delsen af 1100’rne og til henimod 1300. Kvadre bruges som hovedmateriale i
bygninger, der senest tilhører midten af 1100’rne og ned til mindst 1200’rnes
midte; det træffes snart jævnsides med tuf og tegl, en enkelt gang i kirkens
yngste afsnit, hvor det ældre er opført af tuf (Randerup). Almindelige iagt
tagelser godtgør, at tilhugning og afbaning af kvadre ligger på et højt plan i
de teglfrie og formentlig ældre kirker, mens et kendeligt sløseri gør sig gældende
i de kvadre, som har fundet anvendelse sammen med tegl, f.eks. i Tønder amt.
Nordslesvigs romanske kirker strækker sig i tid fra ca. 1100 til ind i 1200’rnes
anden halvdel.
Til 1100’rnes første halvdel kan Starup (o. 1100) og den lille, ældste Bevtoft
med sikkerhed henføres. Det er endvidere sandsynligt, at et og andet korparti
ved Nordøst- eller Østlandets kampe- og kvaderstenskirker, hvor der er bygge
skel mellem kor og skib, kan tilhøre samme halve århundrede. I øvrigt tør
man om disse egnes granitkirker i almindelighed sige, at de skriver sig fra
174
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omkring midten af 1100’rne, eller bredere sagt: de hører hjemme tidligere
eller senere i dette århundrede, alt eftersom de er opført i een, to eller flere
etaper. — På Vestlandet kan kun Skærbæk med føje indskrives i denne alders
klasse, teglfri, som den er, og med en kvaderteknik, der holder mål med kir
kerne i nordøst, men står i kontrast til Vestlandets øvrige kvaderstenskirker,
som alle har iblandet tegl.
Tufkirkerne, teglkirkerne og blandingskirkerne dækker åremålet fra slut
ningen af 1100’rne og til omkring 1250. Blandt de ældste i disse grupper er
den sjællandsk orienterede teglstenskirke i Nr.-Løgum og kvaderkirken (med
tuf og tegl) i Hygum; en datering af disse til 1100’rnes sidste fjerdedel hviler
på Hygums kragbåndshoveder og Nr.-Løgums »fulde« mur i uregelmæssigt
munkeskifte og den særprægede, glaserede dværgsøjlefrise. Til samme kvarte
århundrede henfører man gerne den rene tufstenskirke i Hviding, hvis kor
endog kan tænkes at være lidt ældre. Andre teglfrie østpartier i tufstenskirker
kan være af samme alder, mens de stærkt teglblandede må henføres til om
kring 1200.
Inden for det sidste halve århundrede, fra omkring 1200 til omkring 1250,
ligger tufkirkernes teglstensskibe, blandingskirkerne (granit-tuf-tegl) og resten
af teglstenskirkerne. Østlandets ældste kirker af tegl, Broager og Nordborg,
med uregelmæssigt munkeforbandt, fine formstensfriser og 1200-tals tilbygnin
ger, kan vel gøre krav på at være fra omkring 1200, mens den tilhørende gruppe
må være noget yngre ligesom Slogs herreds teglkirker med de oftest uregel
mæssige friser af almindelige munkesten, der undertiden (på skibene) forenk
ledes til et fattigt savskifte. — Helt i bunden, måske strækkende sig over på
denne side af 1250, ligger et par tuf-teglkirker som Skast og Spandet, mens
teglstenskirken i Ubjærg måtte vente endnu længere på sit »romanske« skib,
muligvis helt til år 1300.
Slutning. Allerede flere gange har der været lejlighed til at berøre de uden
landske impulser, der fik betydning for Sønderjyllands kirker i den ældre
middelalder. Som en afrunding af det billede, der er søgt tegnet på de fore
gående sider, skal det i korthed resumeres, hvad kirkerne fortæller om den
udenlandske påvirkning — også hvad angår de vigtigste og mere særprægede
bygninger fra middelalderens senere del. Sønderjylland er foran efter kirkernes
byggemateriale delt i tre områder: Landskabet i nordøst, Vestlandet og Øst
landet. Mens det første foreløbig kun kan ses på baggrund af Nørrejyllands
kvaderbyggeri som helhed, er der for de to andre dele tale om en klar vestlig
og østlig påvirkning, hvis bestemmende faktorer er Vesterhavet eller Nord
søen og Østersøen.
Vestlandet modtog kontinentale strømninger over Nordsøen, fra egnene om
kring Maas og Schelde, Bhinen og Weser, alle de vandveje, som længe havde

133

KRONOLOGI OG FORUDSÆTNINGER

2743

været behersket af Frisernes søfart og handel1. På lignende måde blev Østlan
dets beliggenhed ved Østersøen helt bestemmende for dets kirker, blandt hvilke
især teglbygningerne med deres dekorative detaljer giver mulighed for en vur
dering. Kun undtagelsesvis har materiale eller impulser fra Vesterhavsområdet trængt sig frem til østkysten og da tilsyneladende langs den gamle han
delsvej ved Dannevirke. I Vestlandet udvikles de modtagne impulser, som
fortrinsvis formidledes over Ribe, allerede omkring 1200 til en milieubestemt
stil. To kirker, Hygum og Hviding, der hører til kredsen omkring Ribe dom
kirke, har så særprægede detaljer, at de under en eller anden form kan have
modtaget en direkte impuls fra fjernere egne end Ribe. Hygums kragbåndshoveder og Hvidings døre kan være hentet dybt inde i Frankrig2 langs de
ruter, der fulgtes af pilgrimmene på deres vej til Sant Jago de Compostela.
Fattigdommen på kirkeligt byggeri i tiden efter omkring 1300 gør det van
skeligt at følge den eventuelle fortsatte påvirkning; men måske viser de mas
sive, senmiddelalderlige tårne af Tørninglen-type også mod Nederlandene; i al
mindelighed — dog uden håndgribelige beviser — lader man dem være aflæggere
af Ribe domkirkes store tårn, der er så nederlandsk, som var det flyttet derfra.
Østlandet har ikke fået den samme kraftige, helt fremmedartede indsprøjt
ning, som blev Vestlandet til del med tuf’en, og hvad dermed fulgte, men de
østlige egne plejede en livlig forbindelse med lande og byer langs Østersøens
kyster — helt fra Gotland importeredes fonte og gravsten. Med Hanseaternes
handel voksede Østersøens betydning, og det blev ved Østersøen, de sønder
jyske byer voksede op; inden middelalderens slutning var Flensborg blevet en
ikke ringe konkurrent til Lübeck. Langs Østersøens smalle vestre del rejste
den ene stenkirke sig ved siden af den anden fra 1100’rnes slutning, og bygge
riet i Sønderjyllands østlige egne er — lige med undtagelse af den ensomme
og ældre Starup — fra begyndelsen milieupræget. Det gælder de ældste tegl
stenskirker, og det gælder alt senere byggeri i middelalderen: de få blændings
gavle, de murede tårne med deres spir og de tømrede klokkehuse. Alle disse
ting er hverken nørrejyske, sjællandske eller nordtyske. I Østersøområdet vi
ser de deres eget ansigt, skabt som de er gennem en krydsning af stilstrømme,
der gik frem og tilbage over Østersøens vestre del.
Mere isolerede ting fra tiden efter 1250 taler dog om en ensidig påvirkning
fra syd. Det gælder hallekirkerne i Haderslev (og Flensborg) fra 1200’rnes tre
die fjerdedel, der peger mod Nordtyskland-Westfalen; herfra — og fra Køln —
kom også den mere eller mindre samtidige strøm af krucifikser og figurer til
1

Handelen på Norden blev efter Dorestads fald overtaget af Utrecht, som fra det
12. århundrede — ved forbedrede besejlingsforhold — via Læk kom i forbindelse med
en lang række Rhinbyer (sml. Poul Enemark: Problemer etc. i note 1 p. 2669).
2 Se i øvrigt p. 2690 f.
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Nordslesvig. Nordtysk, med alt hvad dette indebærer af formsten, glasur og
farveveksel er Løgum klosterkirkes vestgavl — fra omkring 1300 — med dens
dominerende tregruppevindue. Mere selvstændig i opfattelsen, men klart præ
get af udviklingen i de nordtyske kystbyer, er Nordslesvigs senmiddelalderlige
mesterstykke — fra 1400’rnes anden fjerdedel — koret på Haderslev domkirke.

GLASMALERIER
Middelalderlige, hele glasmalerier er her i landet så sjældne, at dette forhold
alene må sikre Roagers vindue (Tø. 1172*, afbildet p. 2745) i skibets nordvæg
opmærksomhed. Med hensyn til helheden må der dog tages et vist forbehold,
idet vinduet er sammensat af i hvert fald to ikke samhørende halvdele, begge
forestillende en biskop, den øvre navngivet som den tyske helgen S. Willehadus.
Man kan derfor muligvis gå ud fra, at skibets sydvindue har haft en pendant,
men om den hos Haupt V, 69 afbildede glasstump med brudstykket af et
skægget mandshoved, set i trekvartprofil, har hørt hertil, eller måske har dan
net en del af et vindue i koret, må stå hen. Ruden har været udsat for flere
restaureringer, hvorved billedets udseende er blevet forvansket, den tidligste
restaurering er måske udført 1587 (dette år læste Haupt på maleriet), og her
til kan muligvis regnes nogle stumper med kartoucheagtige ornamenter, ved
bispens venstre albue og venstre fod, gengivet hos Haupt p. 68; sammesteds
ses desuden en lille del af den oprindelige, rudetegnede søm på figurens alba,
forsvundet ved en senere restaurering, muligvis den 1907 af H. Oidtmann
foretagne1. Som nærmeste paralleller til ruden kan nævnes glasmaleriet af S.
Martinus fra Rjerreby på Tåsinge, nu i Nationalmuseet, samt en biskop i Barlingbo kirke på Gotland2, begge dog ret afvigende i detaljen. Kantbortens
palmet i Roager er så vidt beslægtet med den kalkmalede frise i apsiden i
Ballum (Tø. 1407*), fra overgangstiden o. 1250, at glasmaleriet kan placeres
inden for samme tidsrum og milieu, og samtidig knyttes det ved hele sin op
bygning, med de smalle kantborter samt farvevalget, nøje til rhinske glas
malerier fra samme tid.
Endnu et, næsten fuldstændig samlet, glasmalet vindue blev 1908 fundet i
Starups nordre korvindue (Ha. 425*); det restaureredes af H. Oidtmann, men
1 H. Oidtmann gengiver i sin bog: Die Rheinischen Glasmalereien vom 12. bis zum
16. Jahrhundert, Düsseldorf 1912, I, 28, en normaliseret tegning af det restaurerede
maleri, hvor dog bladborten og kantornamenterne samt dalmatica’ens monster er bedre
gengivet end af både Heinrich Hansen og Haupt. Bispestavens hoved, der ender i et
trefliget blad, ses både hos Haupt og Oidtmann, men ikke hos Heinrich Hansen.
2 Johnny Roosval: Gotländsk Vitrarius, Stockholm 1950, pl. 14.
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Roager. Romansk glasmaleri, in situ, i skibets nordvindue (p. 2744).
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synes siden forsvundet1. Ruden, der må dateres til 1200-tallets midte2, var så
vel i dekorativ som i teknisk henseende afvigende fra Roager. Dens dekoration
var af en almindelig kendt type, det såkaldte tæppemønster, hvor de enkelte af
blysprosserne begrænsede småruder danner mønstret. Den anvendte malemåde, der især er udbredt i senromansk og gotisk tid, var en art grisaille-maling,
dvs. en sort eller grå skravering, som danner baggrund og får det lyse, ufarvede glas til at træde frem som mønster, her i Starup kombineret med enkelte
partier af farvet glas. Fra samme kirke, men næppe fra samme vindues
type, stammer endvidere en nyfunden glasstump, med rester af en kantbort,
der består af rosetter i en rundbuefrise, herover kuglebort og i sviklerne en
lilje. Mindre rester, nu i Nationalmuseet, af en bort er tillige bevaret fra Ho
strup (Tø. 1555), mens stumper fra Døstrup (Tø. 1508) har rester af bladværk;
et enkelt grønt skår påmalet et dobbelt spærstikafdækket vindue omgivet af
murværk.
Den eftermiddelalderlige skik at indsætte glasmalede våbenskjolde i almin
delige glasruder for derved at markere tilknytningen til en fyrste etc., eller
til minde om en gave eller lign., har øjensynligt også floreret i Sønderjylland
(jfr. kalkmalerier), men kun eet eksemplar er bevaret: hertug Hans’ våben fra
1569 i Haderslev hospitalskirke (Ha. 212*); forsvundet er Christian IV.s vå
ben og navnetræk fra Haderslev domkirke (p. 123), udført 1631 af en Johan
glarmester, antagelig identisk med den glarmester Johan Rrues, der 1627 le
verede †våbenruder til Ullerup (Sø. 2252) og de følgende år malede og for
bedrede †fyrstevåbner i Rroager (Sø. 2301). — En minderude, fra 1727, i
Skast (Tø. 1474*) med et orlogs- eller kompagniskib, repræsenterer den nyere
maleteknik, med emaillefarver, hvormed skyggevirkninger og nuancer lettere
kan angives.
KALKMALERIER
Unggotik. Mens de nordslesvigske kirker i lighed med Sydslesvigs viser en på
faldende mangel på romanske kalkmalerier, er området ifølge Poul Nørlund3
førende i overgangstiden, dvs. o. 1250. Det er dog kun et mindre antal udma
linger, der er tale om, i Starup (Ha. 425), Hviding og Rallum (Tø. 1139 og
1407*) samt i Rroager (Sø. 2302*), hvoraf endda intet oprindeligt er bevaret i
de to førstnævnte kirker; af restauratoren A. Wilckens’ undersøgelser og ko
pier fremgår, at kalkmalerierne her har været af ret høj kvalitet, at de har
1

Brev af 24. juli 1962 (i NM) fra Ernst Schlee, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp.
2 Se Oidtmann p. 69; jfr. i øvrigt p. 9, 28 og 128; ruden afbildet p. 148.
3 Vedr. afsnittet om overgangstidens kalkmalerier henvises til Nørlund-Lind: Kalk
malerier, p. 307—310.
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været beslægtede, og at de sammen med Ballum og Broager har udgjort en
gruppe med en viss ensartethed i udsmykningen af apsiderne: på hvælvingen
Kristus i mandorla omgivet af evangelisttegnene og flankeret af to eller tre
stående personer, hvoraf i hvert fald de to nærmeststående kan identificeres
som menneskenes forbedere, Maria og Johannes. Herunder en frise med en
række siddende apostle. De smukke bladornamenter, der i Ballum afgrænser
apostelrækken, peger nordpå, mod Bibe, ved deres lighed med detaljer på de
gyldne altre i Sale og Stadil. De kulturstrømninger sydfra, man forventnings
vis vil søge spor efter i Sønderjylland, viser sig f.eks. i Broager, hvor apsishvælvet er opdelt i zoner ved et vandret bånd indskudt mellem hovedfeltets
øvre evangelistsymboler og de nedenunder anbragte sidefigurer, en opdeling
som er enestående her i landet, men et almindeligt træk i rhinsk og westfalsk maleri. Til dette område synes også kalkmalerierne i Hviding at have
føjet sig. Før nedhugningen udførte Wilckens nogle kopier1, der viser maleriernes
høje, kunstneriske værd. Fra selve hvælvudsmykningen var kun bevaret en
lille del af den indrammende, krydsende siksakbort, fødderne og de nedre
dragtdele af to sidefigurer (afb. p. 2748) samt største delen af de to nedre
evangelisttegn, en fremadskridende løve og en pragtfuldt tegnet, stående okse
(afb. p. 2749). Apostelrækken var indrammet af en øvre palmetfrise samt af en
lavfrise med skiftevis bispehoved og palmet; herunder er på kopien antydet et
tæppedraperi. De siddende apostle (p. 2750 f.), alle med bog, er fremstillet i liv
lig bevægelse, næsten alle med drejet hoved og gestikulerende hånd — med
rigelig anvendelse af højlys på ansigter, hals og hænder. De dominerende far
ver har i øvrigt været en gullig brun og rød; baggrunden var blå.
Af kalkmalerier fra 1200’rnes senere årtier kan blot fremhæves udsmyknin
gen i Møgeltønder (Tø. 1301), hvor hvælvkapperne før den ødelæggende Wilckens’ske restaurering havde nogle finttegnede, springende dyr samt på kor
buen en ranke og cirkelmedailloner med Kristus og apostlene.
I teknisk henseende afviger de sønderjyske kalkmalerier fra 1200’rne ikke
synderligt fra det øvrige lands, blot kan peges på, at der i Ballum er anvendt
den lidt sjældnere grønne baggrundsmaling frem for den almindeligere blå,
ligesom de gyldne partier ikke er lagt på et stukunderlag, men på mønje.
Høj- og sengotik. De sønderjyske kirker synes, efter det bevarede at dømme
kun i ringe grad at have været udsmykket med kalkmalerier i det følgende par
hundrede år. Enkelte af de mere fremtrædende kirker er blevet bemalet: i
den i øvrigt billedfattige cistercienserkirke i Løgumkloster (Tø. 1095) ses
nogle få brudstykker, bl.a. af en rytter, i Nordborg (Sø. 2180*) resterne af en
korsbæring fra o. 1400 og i valfartskirken Lysabilds Helligblods kapel (Sø.
1 Kopierne samt de fotografiske optagelser heraf findes dels i Landesamt für Denkmalpflege, Kiel, dels i Flensborg bymuseum.
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Flensborg bymuseum fot.

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

2409*) nogle naive fremstillinger af Golgatha samt Kristi bøn i Gethsemane,
fra o. 1425, men intetsteds noget af væsentlig betydning.
Af de sengotiske kalkmalerier fra slutningen af 1400'rne til o. 1550 kan ud
skilles to værkstedsgrupper, virksomme på samme tid, o. 1485—1525, den
ene antagelig med udgangspunkt i Flensborg og repræsenteret i Åbenrå og
Sønderborg amter, den anden, den såkaldte »Liljemester«, rimeligvis en om
vandrende maler, hvis arbejder spores op gennem Jylland samt på Fyn. Ialt
syv (ni?) sønderjyske kirker kan henregnes til Flensborg-gruppen: i Åbenrå
amt Holbøl (p. 2012*) og Løjt (p. 1788*) samt muligvis Åbenrå kirke (p. 1691)
og Felsted (p. 1877), hvor kalkmalerierne er forsvundne, og i Sønderborg amt:
Nordborg (p. 2181), Dybbøl (p. 2211*), Sottrup (p. 2232*), Broager (p. 2303*)
og Tandslet (p. 2428*). I Sydslesvig hører Braderup1 (Kr. Südtondern) til samme
gruppe. Tidsmæssigt placeres disse arbejder af dateringen 1501 i Tandslet og
1520 i Løjt. I de nævnte kirker overspændes hvælvene af bølgende rankeværk,
der enten løber ud fra ribberne eller snor sig rundt på hvælvkapperne. To
forskellige ranketyper optræder sideordnet, den ene en tidselagtig ranke, med
småfrugter, hvis udløbere griber ind i hinandens slyng, og som ender i store
fantasikolbeblomster, den anden en spinklere dobbeltranke med parallelt lø
bende stængler, henholdsvis i dodenkop og grønt. Op ad ribberne løber al
mindeligvis en rankeomvundet stav, og langs gjordbuen vokser en fintformet
dovnældefrise. Flere af kirkerne (Holbøl, Nordborg, Broager og Tandslet) har
tillige i øst en fremstilling af dommedag, udformet efter et traditionelt skema,
der genfindes i hele Nordeuropa, og som endvidere går igen på altertavler
(f.eks. Højrup, Tø. 1198*). — Dette motiv, udført med forskellige småvariationer, svarer for Holbøls vedkommende ganske til dommedagsscenen fra tiden
mellem 1486 og 15142 i Flensborg S. Johanneskirke, og en nøje gennemgang
1
2

Meddelt af fil. kand. Barbro Hamenius, Lund.
Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 214 ff., fig. 16 og 100.
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Hviding. †Kalkmaleri i apsis, forestillende Lukas-oksen (p. 2747).

af såvel rankeværk som friser og dommedagsscene synes at vise en så nær
sammenhæng med de nordslesvigske, at man må formode, kalkmalerierne
skyldes et fælles værksted.
I Johanneskirken findes i hvælvkapperne cirkelmedailloner med evangelist
tegn ligesom i Nordborgs sydkapel. Her i denne kirke har en af værkstedets
malere anbragt sin signatur: Peter Ly. .kt (Lyrikt?); måske har denne Peter
L. tillige udført de enkle og i kunstnerisk henseende ikke særlig fremragende
passionsfriser, der er afdækket helt eller delvis i Dybbøl, Broager og Tandslet,
men som er langt ringere i udførelsen end Johanneskirkens figurtegninger, som
en anden må have været mester for.
I denne forbindelse må peges på endnu en kirke, Burkal (Tø. 1630), der
viser nær tilknytning til Sydslesvig. De stive ranker og »haletudseagtige« knop
per langs korets buer antyder, at samme maler har udsmykket Sieverstedt og
muligvis Breklum1.
Den anden gruppe er udført af den såkaldte »Liljemester«, en betegnelse af
født af værkstedets allestedsanvendte, karakteristiske liljeornament kronende
en trekant, hvorunder tre hjerteformede blade er fæstnet til en ring. Dette let
genkendelige ornament, af en udmærket dekorativ virkning, hvor det er an
vendt i hvælvtoppen eller over gjord- og skjoldbuer, skyldes antagelig, som
nævnt, en omvandrende maler, der har været virksom i store dele af Jylland.
For Sønderjyllands vedkommende findes hans arbejder i Oksenvad og Hygum
(Ha. 556*, 750*), i Højer, Højst samt Nr.-Løgum (Tø. 1031*, 1574* og 2641),
der ved en latinsk indskrift er dateret til 15182 (afb. p. 2752). I det nordfor
liggende Bibe amt kan maleren følges til kirkerne i Janderup, Vester-Nebel,
Skads og Jerne, og i Århus amt til Linnerup, Tørring, Føvling og Vinding samt
1

Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 303 og fig. 175 f. og Kr. Husum fig. 12.
Muligvis kan også en alterudsmykning på triumfvæggen i Hørup (Sø. 2362), ukendeliggjort af en dårlig restaurator, henregnes hertil.
2
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Hviding. †Kalkmaleri i apsis. Apostelrække (p. 2747).

Nr.-Snede, måske Tilst. Endelig optræder han også lejlighedsvis på Fyn, f.eks.
i Vejlby, Sandager og Horne1. Alle vegne ledsages det karakteristiske liljeor
nament af sparrer på ribberne, hvorfra udløber små, stilkede, krabbeagtige
blade, krydsende rundbuer ledsaget af prikker samt rosetter, dannet ved fan
tasifuld brug af passer — alle elementer der er karakteristiske for 1500’rnes
begyndelse, og som ikke mindst lindes i Århus amt, hvor man f.eks. i Stillinge
kirke tillige kan se en beslægtet lilje anvendt.
Den kalkmalede udsmykning i Slesvigs kollegiatkirke, Haderslev, først fra
1920 domkirke, hvoraf dog blot ret sparsomme, sengotiske rester er beva
ret, synes ikke at have præget det omliggende land. Mest fremtrædende i kir
ken er de to skjoldefriser i korsskæringsfaget (p. 123*), der i lighed med de
adskilligt ældre tilsvarende i Sorø og Ringsted (DK. Sorø p. 53 ff. og 142 ff.)
samt Århus Vor Frue, rimeligvis er malet til minde om egnens adelsmænd, der
måske har bekostet en udsmykning. Kalkmalede våbener, fra forskellig tid, der
viser adelsmænds eller storbønders tilknytning til den lokale kirke, findes for
uden i domkirken (hvor endvidere et S. Barbara maleri fra 1512 (p. 127*) er
1

strup.

Henvisningerne til Jerne, Sandager, Nr.-Snede og Horne skyldes mag. art. Ulla Haa-
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Hviding. †Kalkmaleri i apsis. Apostelrække (p. 2747).

knyttet til to Vind(?) våbener), desuden i Hviding, Møgeltønder og Daler (Tø.
1140, 1302, 1341*), i Bedsted (Åb. 1722) hvor et i heraldisk henseende inter
essant hertug Adolf-våben er afmalet, samt i Nordborg, Hørup, Tandslet og
Notmark (Sø. 2180, 2362, 2427 og 2491).
I modsætning til det øvrige land er Sønderjylland forholdsvis rigt på kalk
malerier også fra tiden efter reformationen; det skyldes antagelig ikke alene en
udstrakt billedglæde, som desuden kommer til udtryk på de forskellige inven
tarstykker, men også en vis konservatisme, som tillige viser sig i bevarelsen
af inventaret og i den stædige fastholden ved een gang vedtagne former og
motiver (jfr. prædikestolene af »Tønder-type«).
I Møgeltønder (Tø. 1302*) har hvælvenes store kolbeblomster endnu sengo
tisk præg, hvorimod dragter og figursceneri afspejler den aktuelle datid. Ung-
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Nørre Løgum. Kalkmaleri 1518 i skibet. Østhvælvets nordkappe. Hovedet er nu overhvidtet
(p. 2749).

renæssanceagtige, dekorative elementer har derimod indfundet sig i Brøns (Tø.
1224*), fra o. 1550, hvor kampen mellem den protestantiske og katolske kirke
udspilles på et stort, i ikonografisk henseende enestående vægmaleri, et for
lægfolk beregnet propagandistisk indlæg til gunst for den lutheranske kirke.
Motivmæssigt ændrer kalkmalerierne imidlertid kun langsomt karakter; længe
fastholdes således det ikonografiske skema, f.eks. for det i middelalderen så
yndede dommedagsmotiv, der findes såvel i Notmark (Sø. 2491*), fra 1564,
som i Kliplev (Åb. 1980), hvor Flensborg-maleren Johan v. Enum så sent som
i begyndelsen af 1600’rne har arbejdet efter det traditionelle forlæg.
Blandt de sønderjyske junkere, der som ovenfor nævnt i flere tilfælde har
spillet en rolle ved udsmykningen af kirkerne, må fremhæves Sturerne og
Breiderne. På korhvælvet i Notmark findes deres stærkt forvanskede våbener
mellem vinløv, der antagelig oprindelig har set ud som i Broager (Sø. 2305*),
hvor Ambrosius maler 1587 smykkede korhvælvet med store evangelistfigu
rer. Afbildning af evangelister og apostle, ofte i legemsstor udførelse, er i
øvrigt karakteristisk for tiden efter reformationen og findes bl.a. repræsente
ret i Vonsbæk, †Åstrup og Magstrup (Ha. 508*, 525 og 586) samt i Visby og
Burkal (Tø. 1356, 1630), alle fra 1600’rnes midte og udført efter forlæg, som
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også er benyttet ved bemaling af inventaret. I Agerskov (Ha. 872*), fra 1632,
findes halvfigurer af apostlene i kartoucherammer med frugtnedhæng samt
rammefriser bestående af skabloneret beslagværk og blade, alt efter ganske
samme skema som i de sydslesvigske kirker Rabenkirchen, Struxdorf, Översee
og muligvis Drelsdorf1. Antagelig har også den forsvundne udsmykning i Bylderup (Tø. 1611) hørt til denne gruppe.
Med 1700-årenes draperimaling, som oftest bag altertavlen og i gravkældre,
men nu for hovedpartens vedkommende forsvundet (jfr. bl.a. Åstrup, Hygum
(Ha. 525, 750), Sottrup og Hørup (Sø. 2234 og 2363)) ebber den kalkmalede
udsmykning af kirkerne ud. En helt moderne freskoudsmykning af et apsisparti er kun forsøgt 1952 af Hjalte Skovgaard i Gl. Haderslev kirke (Ha. 225*).
1

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

STEN- OG BILLEDHUGGERARBEJDER
Middelalder. I Sønderjylland — taget som helhed — holder stenskulpturen
sig på det jævne, bortset fra enkelte højdepunkter i Slesvig by, den vel herfra
inspirerede pragtfront i Munkbrarup i Angel (Kr. Flensburg) samt i Ribe,
hvortil en del af de sønderjyske landsbykirker er knyttet ved deres arkitektur.
I Nordslesvig når kun de fine hoveder i Hygums sydportal (Ha. 745*) tilsva
rende højder, ikke underligt, da der sandsynligvis er en forbindelse mellem
disse raffinerede menneske-, trolde- eller dyremasker og skulpturerne i RibeMunkbrarup-Slesvig, ja, når man ser på Hygum-menneskets og de tre dyreeller troldemaskers øjne, tør man næsten sige, at disse fire skulpturhoveder
danner bindeleddet mellem Slesvig og Ribe. På grund af hovedernes rutinerede
billedhuggerarbejde kan man vistnok uden at begå letsindigheder fastslå, at
de er tilvirket enten i Ribe eller i Slesvig; men det vilde være uforsvarligt at
give den ene by forrangen for den anden. Thi det kan ikke noksom under
streges, at det i denne forbindelse er uden betydning at fremhæve, at Hygums
statelige apsis er en kopi efter anden etage i Ribes apside. Den opfattelse, der
regner med, at en kirkes »skulptør« er identisk med kirkens bygmester, må
vistnok nu betegnes som vigende. Hvis en døbefont og en portalsten på grund
af teknisk og ornamental lighed kan knyttes til samme værksted (som f.eks.
i Fjelstrup, Ha. 302*, 308*), behøver det ikke at betyde, at der har været et
billedhuggerværksted ved kirken under ledelse af kirkens arkitekt. Man bør
utvivlsomt regne med, at forholdene i den store kirkebyggetid stort set har
artet sig som nu: specialarbejde måtte bestilles i special-værksteder med ud
dannede mestre og svende. Dengang som nu må der have eksisteret professio
nelle sten- og billedhuggerværksteder, som — på bestilling fra de forskellige
kirkebygmestre i de forskellige (lands)byer — leverede skulptursmykkede byg
ningssten, vanskeligere formsten, hele portaler eller vinduer, døbefonte og vie
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vandskar etc. til de kirker, der havde råd til at betale — samt mer eller mindre
rigt smykkede gravsten til velhavende private1.
Pag. 2668 er der gjort rede for, at man ikke lod sig afskrække fra at trans
portere byggematerialer langvejsfra. Som Ribe domkirkes tuf er fragtet fra
Rhinegnene, må dens granit være hentet i egne — omend ikke så fjerne hvor dette stenmateriale forefandtes. Når kalkstensfonte førtes fra Namur,
fra Weseregnen, ja, helt fra Gotland, har det ikke været nogen større begiven
hed, om portalerne i Tyrstrup, Aller eller Fjelstrup var transporteret til bygge
pladsen fra et stenhuggerværksted i Ribe, Haderslev, eller hvor de nu end er
hugget. De almindelige kvadre slog man ved selve kirken (jfr. p. 2662), og det
er ikke usandsynligt, at en del af den mindre lødige skulptur i Sønderjylland
er udført af disse kvaderslagere.
At der har været sten- og billedhuggerværksteder i domkirkebyerne Ribe og
Slesvig, er hævet over tvivl, og det tør vel også betragtes som givet, at de her
beskæftigede stenhuggere kun har fundet arbejde ved kirkerne, eftersom de
verdslige stenhuse, der byggedes i Sønderjylland i 1100-tallet og frem til o.
1250 nok kunde tælles på fingrene. I sammenligning med Nørrejylland og Fyn
er Sønderjylland fattig på bygningsskulptur og har næppe kunnet give ar
bejde til ret mange værksteder, hvis den bevarede skulptur strækker sig over
blot 100 år.
Men har der andre steder end ved domkirkerne i Ribe og Slesvig eksisteret
professionelle sten- og billedhuggerværksteder? og da hvor?
Stads- og bygningsmæssigt er der intet — i det tidsrum som interesserer os
her — der umiddelbart tvinger til at antage større værksteder i Haderslev,
Åbenrå, Sønderborg eller Flensborg, hvis købstadsrettigheder er fra anden
halvdel af 1200’rne. Betydeligst af disse har Haderslev været, hvad der dels
fremgår af, at kirken fik et kollegiatkapitel (første gang nævnet 1273), dels af,
at der før 1250 oprettedes et dominikanerkloster, ligesom der fra arilds tid
havde været en borg; selve Haderslevhus omtales først i begyndelsen af
1300’rne, men dets oprindelse fortaber sig i det dunkle.
Vi vender os da først mod den største gruppe af stenhuggerarbejder, granitdøbefontene, for om muligt gennem studiet af disse vore ældste inventarstykker,
ofte samtidige med kirkernes ældste bygningsafsnit, at få svar på vore spørgs
mål og vil så samtidig undersøge, om nogle af disse kar kan knyttes sammen
med den bevarede bygnings- og gravstensskulptur.
Danmark er som bekendt granitfontenes land par excellence. Kun her lin
des en kompakt masse af sådanne fonte — i Sydslesvig ebber de ud; de syd
1 Jfr. E. Moltke, i Weilbachs kunstnerleksikon II, 1949, p. 350 (»Marten«) og Elna
Møller, i Fortid og Nutid XXI, 1961, p. 261 ff. (»Den middelalderlige kirke som bygge
plads«).
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ligste granitfonte er ifølge Ernst Sauermanns kort1 Schwesing—Olderup—
Treia—Kosel, altså omtrent på breddegrad med Slesvig by. I det granitrige
Holsten findes kun tre enkle granitfonte.
I det nuværende Nordslesvig er der i alt 109 middelalderlige døbefonte, 93
af granit, 14 importerede stenfonte (ti gotlandske, tre fra Namur og een fra
Weser-området) samt to malmfonte2. I M. Mackeprangs grundlæggende værk
om Danmarks middelalderlige døbefonte påvises det med gode grunde, at de
to største af de sønderjyske grupper, arkadefontene og rankefontene — trods
lignende typers forekomst andetsteds i Danmark — virkelig er lokalprægede.
Den sønderjyske arkadegruppe, 32 fonte, strækker sig fra egnen vest for Vejle
fjord til sognene vest for Haderslev, over til vestkysten med et par enkelte
udløbere til Sydslesvig vest for Flensborg samt til Als3. Rankefontene (i alt
24) træffes i den for Sønderjylland karakteristiske form kun undtagelsesvis
nord for Kongeåen, men det er værd at notere, at såvel arkade- som rankefonte
af tilsvarende udførelse samt kombinationen arkade-ranke ligeledes findes på
Fyn4; med denne ø har også, ifølge Mackeprang, andre fonte5 forbindelse.
Mens der mellem de sønderjyske rankefonte kan konstateres en viss ens
artethed og visse slående ligheder, som frister til forsøg på værkstedsgrupperin
ger, er der ingen større påviselig sammenhæng mellem arkadefontene6; de op
løser sig i lutter smågrupper, og Mackeprang understreger derfor, at hans op
deling af disse fonte i tre grupper (1. rene arkadefonte, 2. med ranke over ar
kaderne, 3. med figurer eller ornamenter i arkaderne) er rent deskriptiv.
Blandt rankefontene grupperer en del meget ensartede sig omkring Haders
lev, og Mackeprang regner derfor med, at der har været et høj romansk sten
huggerværksted i denne by, ledet af »Haderslev-mesteren«7; en anden, lille
gruppe findes på Als-Sundeved8.
1 Ernst Sauermann: Die mittelalterlichen Taufsteine der Provinz Schleswig-Holstein,
Lübeck 1904, ved p. 72. Jfr. Kunstdenkm. Kr. Flensburg p. 38 f.
2 Hertil kommer 27 eftermiddelalderlige fonte samt en »dåbsengel« (jfr. sagregister).
3 Oversigtskort hos Mackeprang p. 147.
4 Jfr. Mackeprang p. 114 ff.
5 Broager og Hørup (Sø. 2315, 2370*).
6 Det hedder hos Mackeprang p. 306: »I endnu mindre Grad end ellers synes man der
for [ved arkadefontene] at kunne lægge de sædvanlige Kriterier: Fælles Opbygning og Deko
ration til Grund ved Inddelingen, hvad der selvsagt vanskeliggør en virkelig Rubricering«.
7
Til »Haderslev-mesteren« henfører Mackeprang: Bjerning, Starup, Øsby, Sdr.-Vilstrup, Tyrstrup gravsten, Ø.-Løgum, Hellevad, Tislund, Bevtoft, Grarup, Taps (Nr.Tyrstrup hrd., Vejle amt) samt Grarup tympanon. — Til hans værksted: Tyrstrup,
Fjelstrup font og tympanon, Aller, Hjerndrup, Stepping samt Øsby gravsten. — Til
hans »kreds«: GI.-Haderslev og Skrydstrup. — Nustrup er en grov efterligning.
8 Notmark, Svenstrup, Sottrup (beslægtet med de fynske fonte). Til »familien«: Uge.
Fjernere står de sydslesvigske rankefonte i Loit, Rieseby, Kosel, Medelby og Leck, der
forholder sig til Als-Sundeved-gruppen som Grarup-Bevtoft til Bjerning og dens fæller.
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Den ovennævnte opdeling i arkade—ranke
fonte har ifølge sagens natur intet værksteds
mæssigt grundlag, hvad mellemformen (ranke
over arkader) klart viser; det samme værksted
har selvfølgelig, alt efter kundernes ønsker,
udført rankefonte eller arkadefonte, smykket
dem med menneskehoveder, dyr eller fortæl
lende scener. Vanskelighederne melder sig blot,
når man skal prøve på at bringe de to grup
per i værkstedsmæssig forbindelse. En arka
derække,
en
primitiv,
romansk
bølgeranke,
naive menneskehoveder, planter af den al
mindeligste form, barnligt tegnede »løver« er
enkeltheder, der udgør det dårligst mulige
grundlag for en værkstedsgruppering.
Hertil kommer den også for romansk kunst
gældende regel, at lighed ikke betyder værk
stedsfællesskab, mens forskel ikke udelukker
en sådan. Lad det være tilstrækkeligt at hen
vise til de tre signerede fonte i Præstø amt (af
bildet her p. 2757): Lundby (805*), Bårse (865*)
og Kastrup (838*), af hvilke de to første som
eneste fælles kendemærke har en svær rund
stav om skaftet, mens Kastrup — vidt forskel
lig fra de to første — nærmest må betragtes
som kopi efter en gotlandsk bægerbladsfont.
Dersom disse fonte ikke alle var signeret af
mester Bonde Fris, vilde man ikke drømme
om at henføre dem til samme værksted, ja, det
er end ikke sikkert, at man turde fastslå
Lundby-Bårses samtidighed med Kastrup.
I Sønderjylland er der kun een signeret font,
Hoptrup (Ha. 370*), hvor mesterbetegnelsen
står på den firkantede fod med reliefruner: imi,
det gode, sønderjyske navn Imme. Selv om
Hoptrup-fontens
hjørnehoveder
ligner
hove
derne på Babsted-gruppen1, og selv om disse
fonte derfor muligvis kunde antages at skyla. Kastrup. b. Lundby. c. Bårse.
1

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

Tre døbefonte fra Præstø amt,
alle signeret af Bonde Fris(er) (p.2757).
175 *
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des mester Imme, løser dette forhold ikke de sønderjyske værkstedsproble
mer, så meget mindre som vi ikke ved, hvor Imme havde hjemme. Derimod
må det, som en yderligere kilde til usikkerhed vedrørende værkstedsbestem
melserne, erkendes, at vor viden om døbefontenes indbyrdes alder er meget
ringe (jfr. nedenfor), således at der måske kan være både een og to generatio
ners forskel mellem de fonte, man på grund af (overfladiske?) ligheder henfører
til samme værksted.
Hvis man, på denne usikkerhedens baggrund, gennemgår det sønderjyske
billedmateriale, hvad skulpteret granit angår, viser det sig, at det ikke er van
skeligt at udskille en del smågrupper, der i kraft af teknik, ornamentik og
— hvad fontene angår — tillige opbygning må formodes at repræsentere hver
sit værksted.
Omkring Haderslev linder vi Mackeprangs »Haderslev-mester«, af hvis fonte
de første p. 2756 note 7 nævnte fire fonte er hugget helt over samme læst,
mens de næste seks viser så mange fællestræk med de første, at det må være
tilladeligt at placere også dem i værkstedet, til hvilket endvidere Tyrstrup
gravsten (284*) tor regnes, ligesom formentlig Grarup tympanon (440*). Min
dre sikkert turde tilhørsforholdet for de muligvis samhørende †VilstrupØsby gravsten (Ha. 394*, 497*) være; men da begge kirker har »Haderslevfonte«, er det nærliggende at antage også de to gravsten for produkter af
»Haderslev-værkstedet«s virksomhed — samtidigheden forudsat; en med dem
ensartet ranke har Fjelstrup tympanon og font (Ha. 302*, 308). De to næsten
ens fonte i Gl.-Haderslev-Skrydstrup (Ha. 228*, 682*) kan ikke stilistisk reg
nes for sikre »Haderslev-arbejder« — selv om de måske er det? Hvis Fjelstruptympanets elegante ranke, der svarer godt til Tyrstrup gravstenens, er hugget
af »Haderslev-mesteren« eller i hans værksted, kan man kun konstatere, at det
stod skralt til med evnen til figural fremstilling.
Kummen i »Haderslev-værkstedet«s rankefonte hviler direkte på foden, der
er formet som et terningkapitæl. Anderledes med de tre Als-Sundevedske
rankefonte1, som har indskudt et omvendt keglestubformet skaft mellem kum
men og foden, som her er flad og firkantet med hjørnehoveder. Allerede Sauermann2 har stillet disse 3—4 ensartede fonte sammen i en gruppe, hvortil han
også knytter Felsted (Åb. 1883*); den er uden ranker, men rigt fortællende
skulpteret, af samme form og med samme fod, og fodens hoveder har en umis
kendelig lighed med hovederne på Notmark-fonten.
Alle de omtalte rankefonte jævnfører Mackeprang3, som nævnt, med fynske
1 Sottrup, Svenstrup og Notmark (So. 2237, 2554*, 2498), der trods indbyrdes varia
tioner formentlig må henføres til eet og samme værksted (hertil måske(?) også Uge,
Åb. 1850).
2 Taufsteine p. 43. Også Nr.-Løgum (To. 1534*) vil Sauermann fore herhen.
3 Døbefonte p. 141 ff.
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fonte af samme type, dvs. med en markant, meget bred akantusranke om
kring kummen. Til Fyn vil Mackeprang endvidere henføre Broager-fonten (Sø.
2315), med fint proportioneret kumme og en fod med sirlige hjørnehoveder,
ja, betragter den vistnok ligefrem som et fynsk importstykke. Denne bestem
melses rigtighed ufortalt er der imidlertid så stort et slægtskab mellem Bro
ager og Oksenvad (Ha. 560*), både i opbygning, proportioner og især i fodens
hjørnehoveder, at man gerne vilde henføre disse to fonte til samme værk
sted.
Den meget velhuggede font i Vedsted (Ha. 637*), med ranke over arkader,
har frænder i nord; den synes hugget i samme værksted som den endnu finere
Lejrskov-font1; dennes velfriserede mandshoveder minder ikke så lidt om Broager-Oksenvad, uden at dette dog behøver at sige noget i denne sammenhæng,
da sådanne hoveder tilhører en ret almindeligt forekommende romansk type.
- Måske hører Jegerup (Ha. 606*) med den enestående rigt smykkede fod,
der pranger med en i højt relief hugget kirkearkitektur og stående menneske
figurer, sammen med Hejls1, som nu ligger i Vejle amt, men oprindelig hørte
til Sønderjylland.
Beslægtet med disse fint huggede fonte, men grove og langt mere rå, er Rabsted (Tø. 1596), Rise (Åb. 1813) og den nu i Flensborg bymuseum værende
Kværs font (Åb. 1957), alle fra eet værksted. Til dette vilde man hellere knytte
den figurrige Nr.-Løgum-font (Tø. 1534*) end — med Sauermann — til AlsSundeved-gruppen; indicierne er dog ikke bindende. Om også de nøje sam
menhørende Hammelev-Ensted kan knyttes til Rabsted-gruppen, må stå hen
(Ha. 624*, Åb. 1859*).
Blandt andre smågrupper kan anføres Brøns-Abild-Klanxbüll2 med kryd
sende rundbuer og bølgeranke med spiralskud, samt de i sted vidt adskilte
Ulkebøl-Treia3 med det mærkelige, kannelerede skaftled.
En lille gruppe på fire fonte kalder Mackeprang: de vestslesvigske løvefonte,
og værkstedet vil han gerne placere i Vestslesvig4. Af disse kan Rejsby-Spandet-Hostrup (Tø. 1160, 1189, 1561*) med deres ens opbygning — à la Gotlands-font — og plumpe ornamentik utvungent henføres til een hånd eller eet
og samme værksted; til dette hører vel også Dybbøl (Sø. 2215*), hvis fodranke
og dyrerække på kummen røber samme svaghed i kunstnerisk udtryksform og
kraftoverskud i relieffernes mægtighed. Motivisk går udsmykningen af disse
1 Anst herred, Ribe amt, lidt nordvest for Kolding. Afbildet hos Mackeprang p. 312;
den har siddende mandslinge på fodens hjørner — en manér der går igen på den kraf
tigere, men også grovere Hejls (Mackeprang p. 311).
2 To. 1232, 1548, Kr. Südtondern fig. 153.
3 Sø. 2341 *, Kr. Schleswig fig. 300.
4 Døbefonte p. 286 ff. Til gruppen regner Mackeprang: Spandet, Hostrup og Rejsby,
»hvortil slutter sig den noget afvigende Font i Dybbøl«.

2760

SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT

150

fonte mere eller mindre igen på Tislund karmsten1 og på karmstenene i V.-Ved
sted (Ribe amt) samt på kapitælerne i Toftlunds nordportal (Ha. 829*). Måske
har vi her en række produkter fra eet værksted, selv om det bør understreges,
at et fælles motivvalg samt en ringe kunstnerisk udførelse ikke er de bedste
kriterier for en værkstedsbestemmelse; hertil kommer, hvis vi holder os til
Mackeprang, at værkstedet for de her nævnte fonte antages at ligge i Vest
slesvig, men Toftlund-portalen sogner klart til Ribe, og Tislund har en font
fra — »Haderslev-værkstedet«!
Den bølgeranke, der træffes på Dybbøl-Rejsby-fontene og på den ene Tislund-sten (hvor den snarest er siksakformet), kan ses som en ualmindelig plump
afglans af det forlæg, der ligger til grund for den smukke ranke på dørstenene
fra Haderslevs oprindelige †granitkirke (Ha. 56*), som repræsenterer noget af
det bedre i Nordslesvigs skulptur. Motiverne på disse er de vanlige romanske
o. 1200: bølgeranke og palmetfrise, samt en drage; men teknikken er ikke det
ellers brugte sønderjyske eetplans relief; her arbejdes i flere planer og med
rundede kanter og hulede former. En lignende teknik ses i bølgeranken på en
romansk gravsten i Rallum (Tø. 1415, afbildet p. 2761); men medens Haderslev-ranken med sand horror vacui udfylder hele stenfladen, er ranken i Ral
lum »åben«.
Mesterstykket blandt de nordslesvigske fonte var den uden tvivl i nyere tid
ophuggede font i Skodborg (Ha. 738*) med fire om kummen dansende figurer.
Den karakteristiske bølgeranke, hvis sideskud ender i treblade, kendes ellers
ikke i Nordslesvig2, men derimod på vievandskarret i Sørup og den med dette
samhørende font i Munkbrarup (Kr. Flensburg), samt på denne kirkes portalsøjlebaser. Med disse befinder vi os uden tvivl i et Slesvig-værksted.
Blandt »enligtstående« fonte skal kun nævnes Vonsbæk (Ha. 513*) med rig,
men ret grov person- og dyreskulptur, og den endnu grovere Lintrup3 (Ha.
772*) med en langstrakt jagthund, der snor sig gennem arkader for at snappe
en hare4. —
1 Ha. 909*. Allerede Haupt (V, 574) har set sammenhængen mellem Tislunds og V.-Vedsteds karmsten.
2 Trebladet på den ufuldendte font i Møgeltønder (To. 1313*) har kun overfladisk
lighed.
3 Stilles i Kr. Flensburg (p. 40) sammen med den langt finere font i Grundhof.
4 Granitfontene har ofte, helt op til vore dage været malede; endnu i dag er Rømøfonten oliemalet (Tø. 1426), en brungul-rød-brun-perlegrå staffering, der dækker over
en malet udsmykning fra 1839 bl.a. med forgyldning (og herunder ligger måske både
rokoko- og barokfarver), og talrige fonte er først blevet afrenset i nyeste tid. Regnska
berne fra både 1600’rne, 1700’rne og 1800’rne indeholder ofte udgiftsposter til fontenes
staffering, og det er hævet over tvivl, at de allerfleste, om ikke alle fonte oprindelig har
været malet, og de glatte kummer har måske været stafferet med både ranker og figu
rer. Et talende vidnesbyrd om oprindelig staffering turde Eroager-fonten give: Meget
ofte er kumme og fod af granitarter, der afviger både i kornenes størrelse og i farvevalor,
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Ballum. Romansk gravsten med bølgeranke (p. 2760).

Det vil ses, at denne gennemgang standser ved en opdeling af skulpturerne
i smågrupper, som ikke bringer nogen løsning på værkstedsproblemerne: hvor
mange og hvor. Bonde Fris’s fonte og den ovenfor foretagne sammenstilling
af
Mackeprangs
vestslesvigske
værksted
med
Tislund-Vedsted-Toftlund
skræmmer, fordi de synes at gøre næsten enhver værkstedssammenstilling
illusorisk.
Søger vi at se de sønderjyske fonte i en større sammenhæng, er det helt klart
— som også fremhævet af Mackeprang — at de har langt større åndeligt slægt
skab med Fyn end med Nørrejylland, og måske er »Haderslev-værkstedet«s
mester en indvandret fynbo; thi den gennemgående forskel mellem »Haderslevfontene« og de tilsvarende »fynboer« taler ikke for, at de sønderjyske ranke
fonte omkring Fladerslev er importeret fra Fyn. Enkelte tråde går dog nordpå,
mens der fra Skodborg synes at kunne trækkes en linie direkte til Slesvig, og
Hygum-hovederne siger måske: Slesvig eller Ribe.
Når man lader tankerne glide tilbage over de behandlede skulpturarbejder,
og når man så forestiller sig Hygum-hovederne, Skodborg-fonten — for ikke
at tale om Munkbrarup-mesterstykket — og ganske enkelte andre, må man
undre sig over, hvor ringe det sønderjyske materiale er, hvor lavt det står på
den kunstneriske rangstige: det ses på de såkaldte løver og andre dyr, på men
neskene og på menneskehovederne. Indtrykket er stort set det samme, hvad
enten man betragter fontene eller bygningsskulpturen, der fortrinsvis er knyt
tet til granitkvaderkirkerne i Haderslev amt (afb. p. 2766), mens gravstens
ornamentikken synes mere vellykket.
Blandt Haderslev amts syv skulpterede eller profilerede tympana udmærker
kun Vedsteds sig ved sine præcist huggede profiler (Ha. 631*). Fattig evne
lyser ud fra Fjelstrups korsfæstelsesgruppe (Ha. 302*), Allers Gudslam (Ha.
men her er forholdet særlig grelt: foden er sart lysgrå, mens kummen er af en grovkor
net, rødlig granit med fremtrædende, sorte korn. En sådan »arkæologisk frilagt« font
vilde næppe nogen kirkegænger i 1200-tallet have tålt; og fontenes forskellige farve
lægninger gennem tiderne viser da også, at de kirkelige myndigheder havde samme syn
på, hvorledes en døbefont burde fremtræde, som deres middelalderlige forgængere.
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260*) — det gælder også denne kirkes søjleskulptur —, Steppings Kristus (Ha.
332*) og Grarups akantustræ (Ha. 440*). Af Als-Sundeveds eneste to tympana
holder Ullerups, med affronterede løver (Sø. 2249*), jævnmålet, Hørups, med
tilsvarende fremstilling (Sø. 2358*) kun lavmålet. Hvad portalskulpturen i
øvrigt angår, kan den kun — bortset fra Hygum-hovederne — karakteriseres
som primitiv; det gælder dens dyre- og plantefremstillinger og de enkelte
hjælpeløse forsøg på at efterligne Ribe-kapitælernes fornemme akantus. Med
rette er det p. 1371 udtalt om Emmerlevs kragbånd, at de »med deres særpræ
gede overdekorering, der består af attiske profiler, bladranker og rundbuede
arkader med og uden kors«, næsten virker som prøver fra et stenhuggerværksted.
Heller ikke billedkvadrene aftvinger tilnærmelsesvis den respekt, som man
gen nørrejysk skulptur fremkalder: busterne af Kristus og den glorificerede
bisp i Skrave (Ha. 721*) er stive med gloøjne, det tilløb til god tegning, der
skimtes i Jels kirkes løve-kvader, forbliver ufuldbårent (Ha. 566*); de iso
lerede menneskehoveder på sokler og mure er, som fontenes, meget enkle.
Alene Lintrups bredansigtede, brutale »herremandshoved« (Ha. 766*) hævder
sig, ligesom den lille fortælling på Hjerndrup sokkel med den sørgende hest og
den døde rytter (Ha. 288*); også det klart tegnede skib med den store styre
åre på en kvader i Vilstrup kan nævnes (Ha. 378*).
Mest forstemmende er dog indtrykket af den sønderjyske rankeornamentik;
thi her er det ellers, at både snedkere, billedskærere og stenhuggere fra den
tidligste middelalder har gjort sig gældende ved fremragende præstationer.
Ikke få, men talrige sønderjyske skulpturstykker har ranker og planter så
ukunstneriske, ikke behageligt naive, men klodsede og ubehjælpsomme, som
var det et barn, der havde givet fortegning. På den anden side giver udsmyk
ningen (også fontenes opbygning) et overordentlig broget og mangesidet bil
lede af en aldrig hvilende trang til nye former; men det er denne ustandselige
jagen efter nyt i ornamentikken, der hos uformående håndværkere bidrager til
det relativt dårlige resultat. Hvor stenhuggeren holder sig fra eksperimenterne
og står fast på det een gang givne, lykkes arbejdet: de »Haderslev fontes«
brede ranker ligger — som de tilsvarende fynskes — sikkert og godt på kum
mens sider, og ranken på Fjelstrups tympanon godtgør, at en ussel menneske
fremstiller tilfulde mestrede en standardranke. Man kan ikke frigøre sig fra
den tanke, at dette forfald i faste former og i teknik betegner den romanske
stenhuggerkunsts sidste fase. Og hermed er vi inde i det vanskelige spørgsmål
om døbefontenes og skulpturens kronologi, der hænger så nøje sammen med
kirkebygningernes. Her vil vi kun undersøge, om skulpturerne kan give bidrag
til en nøjere kronologi.
Det er nævnt, at Mackeprang betegner »Haderslev-fontene« som høj roman
ske, hvilket vel vil sige: fra o. 1200; til samme tidspunkt henfører Aage Rous-
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sell de ranke- og palmetdekorerede dør
sten fra Haderslev gamle †kirke (Ha.
56), idet han sikkert med rette stiller
disse (i Sønderjylland enligtstående sten)
sammen med tilsvarende sjællandske.
Disse dateringer hviler på en almindelig
opfattelse af romansk ornamentik på
dette tidspunkt, hvor den endnu karak
teriseres af et udpræget fast grundskema
og variationer heraf. Ud fra samme skøn
betragtes planter med de såkaldte økse
blade af den art, som bl.a. ses på Bjolderup runegravsten (Åb. *1843, afbildet
p. 2763) og i plumpere former på fonte
af den vestslesvigske type, som et rela
tivt sent træk, dvs. tiden efter 1200.
Dette stemmer både med de vestslesvig
ske fontes form, der synes inspireret
af den senromanske Gotlandstype, og
med de kirker, hvori disse fonte står;
de er udpræget sene (jfr. p. 2742).
Såvel døbefonten som tympanet i
Grarup er af Mackeprang henført til
»Haderslev-værkstedet«;
men
tympanets
udslidte akantustræ giver ingen holde
punkter for datering af font og kirke nær
mere end: romansk. Anderledes ligger
forholdet med Fjelstrup, hvor font og
tympanon ligeledes er udført i eet og
E.M. 1933
samme værksted; her frembyder tym
Bjolderup. Romansk gravsten med runeind
panets krucifiksgruppe virkelig et da
skrift og øksebladet livstræ-kors (p. 2767).
teringsgrundlag. Men om værkstedet,
som af Mackeprang antaget, er identisk med »Haderslev-værkstedet«, kan kun
betegnes som en mulighed. Døbefontens spinkle ranke, der går igen på tym
panet (og på Øsby gravsten), er i udførelse vidt forskellig fra den brede ranke,
der netop fremhæves som »Haderslev-værkstedet«s vigtigste særkende, og fon
ten har kun det træk fælles med »Haderslev-fontene«, at kummen hviler di
rekte på foden. Muligheden for værkstedsfællesskab er vel i høj grad til stede,
så meget mere som Øsby besidder en font af »Haderslev-type«; men der må da
være tale om forskellige hænder og muligvis regnes med en viss tidsforskel.
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Ligeså ringe Fjelstrup tympanons krucifiksgruppe er i kunstnerisk hen
seende, ligeså stor er dens betydning for dateringen. Kristusfiguren udmærker
sig som f.eks. Steppings (Ha. 332*) ved ikke at være iført lændeklæde, men
derimod en kjortel (»surcot«), der når ned til noget under knæet og har halv
lange ærmer. Kristus står med sidestillede fødder og udadvendte tæer, men
hovedet hælder til siden, armene danner en svag bue, og den venstre hofte er
skudt stærkt ud til siden. Den udskudte hofte er et træk, der er velkendt fra
selv tidlige krucifikser fra Rhinegnene, og det hældende hoved kan ses på fi
gurer allerede i 1100’rne, men kombinationen af hoved-, arm- og hoftestilling
peger afgjort på tiden efter 1200 — det er den, vi kender fra landsdelens sen
romanske krucifiksfigurer (jfr. p. 2800 f.). En bekræftelse på dateringen af Fjelstrup-tympanets krucifiks til efter 1200 kan hentes i sidefigurernes halvlange
kjortler; disses længde er netop karakteristiske for første halvdel af 1200’rne,
og til dette tidsrum henviser også Johannesfiguren med de(n) fremstrakte
arm(e). Man tør da ved hjælp af denne naive krucifiksgruppe fastslå, at Fjelstrup kirke er opført efter 1200, og at den samtidig har fået sin døbefont. Et
tidspunkt o. 1225 vilde passe godt til krucifikset og dets sidefigurer. Hvis Fjelstrup har noget med »Haderslev-værkstedet« at gøre, har vi fået endnu et holde
punkt for dets virksomhed, der da kan udstrækkes til senromansk tid. Derimod
tør man ikke føre det tilbage til o. 1100 med den motivering, at den ældgamle
Starup kirke ejer en »Haderslev-font«; her må forklaringen være, at kirken o.
1200—25 har udskiftet sin tidligere font (jfr. p. 2738).
Der er ikke anden skulptur, der kan tidsfæste kirkebygningerne og ingen
kirkebygning, der kan levere en nøjere datering af skulpturen1; men af den
forsøgsvise sammenstilling mellem de senromanske fonte af vestslesvigsk type
og Toftlund må det fremgå, at skulpturerne på denne kirkes portal ikke tyder
på høj ælde.
Foruden de senromansk-unggotiske fonte, der fra Gotland importeredes til
Sønderjylland, fortrinsvis til østkysten, og hvoraf kun Nordborg-fonten (Sø.
2255) nævnes på grund af sine sirligt udhuggede menneskehoveder, er der også
kommet fonte sydfra. De findes alle i kirker nær vestkysten, hvortil de er ført
ad Weser, Rhinen og Maas over Vesterhavet. Fra Rentheim-værkstedet på
Weseregnen stammer sandstensfonten i Hviding (Tø. 1144*), et ret plumpt
arbejde fra anden halvdel af 1200’rne. De tre sorte kalkstensfonte i Højer,
Ballum og Tønder2 slutter sig til den, overvejende frisiske, gruppe, som har
fået fonte fra Namur-området. Højers font er noget enklere og grovere end
Ballums, til hvilken der ifølge Sauermann3 findes paralleller i Roitzheim, Fries1

Om kirkeinventarets betydning for bygningerne, se p. 2740.
Tø. 1037, 1412*, 965.
3 Taufsteine p. 11.
2
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Visby. *Vievandskar med primitive løvefigurer og ormeslyng (p. 2765).

heim, Menzeln og Euskirchen. Mens Højer-Ballum er romanske, tilhører den
ottekantede
Tønder-kumme,
med
fintformede,
hjælmklædte
hoveder,
1400tallet1 og svarer nøje til fonten i Süderstapel2.
En del granitfonte med glat kumme lader sig vanskeligt datere, således
f.eks. vodder (Tø. 1213), der dog formentlig er senmiddelalderlig. De indbyr
des beslægtede, tarvelige kummer i Asserballe (Sø. 2448) og Hjordkær (Åb.
1824*) med en (til tidliggotisk tid dateret) parallel i Wanderup (Kr. Flensburg)
er måske vidnesbyrd om, at man endnu i årene op mod reformationen gav sig
af med at hugge granitfonte. Hvis de grove og enkle kummer, der foran i
teksten er opført som vievandskar, virkelig er at opfatte som sådanne, må de
ifølge sagens natur tilhøre katolsk tid. Gram (Ha. 801) og Ketting (Sø. 2470)
smykkes af nogle meget primitive mandshoveder, kun med fordybninger til
øjne, hvorfra udgår to næseriller, en teknik som ellers er ukendt på de mid
delalderlige fonte, med Nr.-Løgum-fontens kummefigurer som eneste undta
gelse (To. 1534*). Det nyopdukkede, lille, stærkt medtagne vievandskar fra
Visby (tilføjelser p. 2636) er af en usædvanlig type med primitive løvekroppe i
lavt relief og store, kraftigt udragende hoveder samt symmetrisk ormeslyng (afb.
p. 2765). Betydeligt yngre forekommer den retkantede Arrildkumme (Tø. *1273).
Af senmiddelalderlig bygningsskulptur er der kun grund til at nævne det
teglstøbte Kristushoved i Roager (Tø. 1170) og de udmærkede, naturalistiske
konsolhoveder i Kliplev kor fra o. 1500 (Åb. 1972*).
Fra nyere tid skal kun omtales nogle enkelte døbefonte, da der ikke findes
bygningsskulptur, som kan gøre krav på nærmere omtale3.
1

I teksten, p. 965, fejlagtigt dateret til 1250—1350.
Kr. Schleswig fig. 273. Jfr. i øvrigt Sauermann p. 12.
3 Jfr. i øvrigt sagregister: Stenskulptur. Epitafier og gravsten er behandlet nedenfor
p. 2766 ff.
2
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En værdig repræsentant for nederlandsk renæssance er den fornemme font
i Sønderborg slotskapel, fra årene kort efter 1550, af forskelligtfarvet marmor
med alabastfigurer, tilskrevet Cornelis Floris (hvorom dog se p. 2783). Renæs
sancens
almindelige
dekorative
ornamenter,
diademhoveder,
tøj
guirlander,
vindrueklaser etc. ses på Tønder-fontens kalkstensfod, vel fra 1619, til den
ovenfor omtalte 1400-tals kumme af sort marmor (Tø. 965*). Fra o. 1700 er
den molesterede porfyrkumme i Gråsten slotskapel (Åb. 1926).
I 1700’rne og 1800’rne kommer kunstsandsten på mode. Sottrup har dog en
tid haft en klassicistisk font af brændt ler (nu i Sønderborg museum), støbt i
teglbrænderiet på Rennberg (So. 2238*).

E.M. 1954

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

G R A V S T E N O G S T E N E P I T A F I F R M. M.
Af romanske gravsten1 lindes i området bevaret 26, hvortil kommer tre for
svundne, der er kendt gennem afbildninger. Materialet er for alles vedkommende
granit, og efter deres form fordeler de sig med seks af den ældre type, hvor
stenen er dannet som et kistelåg (hvælvet eller tagformet) eller et relikvieskrin,
og resten tilhørende den yngre, flade type, trapezformet eller rektangulær, heri
blandt varianter med stumpvinklet overkant. På den cylindriske ligtræ-type
savnes eksempler. Hovedparten smykkes af et kors enten i relief som Hviding—
Brøns (Tø. 1149*, 1239) eller indristet som Vedsted (Ha. 639*), enkelte har ud
smykning med arkader, bølgeranker eller cirkelslag, der genfindes på andre
stenhuggerarbejder som tympana, fonte etc., og som derfor må ses i sammen
hæng med disse, jfr. p.2754 ff. Som ovenfor nævnt er det først og fremmest i
Haderslev amt og til dels i Vestslesvig, man kan tale om en rigere skulpturel
udsmykning — og for gravstenenes vedkommende fortrinsvis på de kistelåg1

Vedr. romanske stenkister, se p. 2784.
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formede. Ud over de tidligere omtalte må fremhæves Bjolderup (Åb. *1843, afb.
p. 2763), hvis »livstræ‹‹kors skyder økseformede blade, og som bærer områdets
eneste indskrift med reliefruner: Kæld Urne ligger her. Endnu en indskrift
findes, på Øsby-stenen nr. 2 (Ha. 497*), her dog blot et navn, »Thora‹‹(?), ristet
med majuskler. Blandt de valmtagformede gravsten indtager den rigt skulpte
rede i Højrup (Tø. *1203*) en særstilling; den har modvendte slange- eller
dragehoveder på endevalmene, arkader og Georgskors på siderne. Øsby nr. 1
(Ha. 497*) synes at være en dobbeltgravsten, da fladens to par modvendte
dobbeltarkader er adskilt af et kors på tværs af stenens længderetning.
Mens de romanske gravstenstyper således er velrepræsenteret, gælder dette
ikke den gotiske stilepokes; her har Nordslesvig kun eet eneste eksempel, i Fole
(Ha. 823*). En unggotisk sten er 1546 genanvendt og forsynet med ny ind
skrift (reliefminuskler), bomærkeskjold og hjørnecirkler med evangelisttegn.
Skønt der i Sønderjylland i middelalderen og renæssancetiden fandtes en ret
talstærk adel, har den kun efterladt sig ringe spor, hvad angår gravminder.
Dette kan måske skyldes, at den i social og økonomisk henseende dominerende
del af adelen, som i væsentlig grad udgjordes af Holstenere, er blevet gravsat i
deres hjemegn, mens den dansk-sønderjyske adel, der var overvejende i den
vestlige del og på Als, og som i økonomisk henseende næppe adskilte sig fra
storbønderne1, muligvis kun har efterladt sig mindre værdifulde gravminder,
der i højere grad har været udsat for at forsvinde.
Sønderborg-amtmanden Ditlev Brockdorffs sten fra o. 1538 i Sønderborg
S. Marie (Sø. 2116*), den ældste bevarede figursten i området, fremtræder som
en fuldt udviklet renæssance-gravsten med bueslag, vifteroset, balustersøjler
samt tværskrift med reliefversaler i fodfeltet. Stenen er af Chr. Axel Jensen2 til
skrevet den københavnske stenhugger og kongelige bygmester Morten Bussert,
hvis virkeområde udstrakte sig over hele Danmark, og som bl.a. har udført den
med Brockdorffs nærbeslægtede sten i Fyrendal (D.K. Sorø p. 1079*) over Erik
Dyre og hustruer. — Som et repræsentativt eksempel på den indvandrede hol
stenske adels dominans i Sønderjylland findes i Kliplev kirke (Åb. 1996 ff.*)
ikke mindre end syv renæssancegravsten samt to epitafier (det ene af træ, jfr.
p. 2866) over medlemmer af slægten Ahlefeldt, der både på verdslige og gejst
lige områder spillede en betydelig rolle, som amtmænd og som medlemmer af
Slesvig domkapitel. De fem gravsten i Kliplev er antagelig udført i samme
værksted i begyndelsen af 1560’erne og viser sig såvel ved de plattyske indskrif
ter som ved deres udstyr at være noje knyttet til nogle sydslesvigske adelssten
1 Joh. Hvidtfeldt: Oversigt over befolkningsforholdene i Sønderjylland i middelalde
ren, i SJyAarb. 1950, p. 175 ff.
2 C. A. Jensen: Gravsten, hvortil henvises også for de følgende tilskrivninger vedr.
de sengotiske sten og renæssancegravstenene.
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(i Rieseby, Kosel m.fl., Kunstdenkm. Kr. Eckernförde p. 292 og 224). På stenepitafiet, egentlig en stor tavle, (p. 1995*) fra o. 1587 over Catharina Ahlefeldt,
sat af faderen Henrik Rantzau, forekommer det eneste eksempel i Danmark på
et kvindevåben, hvis mærke efter fransk-nederlandsk skik er indskrevet i en
rude i stedet for i et skjold.
Jacob von der Borch, af ukendt oprindelse, har leveret det store, signerede
epitaf 1569 i Notmark (Sø. 2506*) over Thomas Sture til Gammelgård, gentaget
to år senere i Steinberg (Kr. Flensburg p. 342), over Johan Petersen til »Norgardt«. I de flankerende dydefigurer kommer renæssancens stræben mod en
levende bevægelse og sansen for det nøgne legeme tydeligt nok bedre til udtryk
end i de samtidige prædikestole og altertavler, og som dér inspireret af tidens
grafiske forlæg (Flötner). Indfattet i en træramme og med nu forsvundne fløj
døre, som en fløj altertavle, har det pompøse epitaf, smykket med livlige farver,
ganske behersket den af Thomas Sture byggede korforlængelse. Sandsynligvis
har kirkeejeren opført dette bygningsafsnit som gravkapel for sig og sin slægt
og har hermed været helt i pagt med tidens ånd; over hele Europa er der ved
denne tid rejst gravmæler i selve det hellige kor eller i særligt opførte grav
kapeller. Endnu en sten, fra Haderslev domkirke (Ha. 176), kun et brudstykke,
kan måske tilskrives Borch, ligesom en tilsvarende figurstil går igen i et dog
langt ringere arbejde i Emmerlev (Tø. 1381*) over Bendix Iversen til Rosenkrantz med to hustruer. Brudstykket over tre sønner af Joachim Breide( ?) i Ham
melev (Ha. 627*) fra o. 1575, beslægtet med en stærkt ødelagt sten i ITejls (Vejle
amt), er muligvis et nørrejysk arbejde, mens gravstenen over Mogens Kaas og
hustru, fra o. 1582, i Frørup (Ha. 360*), måske er hugget i et fynsk værksted.
I Nustrup (Ha. 666*) findes en kun påbegyndt figursten, der viser de første
stadier af figurens frihugning inden for den markerede rammelinie. At man
langt ned i baroktiden har fortsat traditionen med hugning af figursten (hvis
kontinuitet man klart kan følge på stenene i Ribe domkirke), fremgår af den
naive provstesten fra o. 1704 i Toftlund (Ha. 842*), hvor provsten optræder i
præstedragt flankeret af sine to hustruer, i langt mindre målestok, endnu under
renæssanceagtige arkader.
Renæssancens borgerlige sten følger næsten alle et almindeligt skema med
(relief)skrift langs randen, afbrudt af hjørnecirkler. Bomærkeskjolde findes
på en række sten, bl.a. på den enkle i Møgeltønder fra o. 1565 (Tø. 1328,
nr. 2), hvor skjoldformen endnu er asymmetrisk, mens den på de øvrige har
renæssancens symmetriske form1; skjoldene er efter gotisk skik ophængt i
remme og indgår i øvrigt gennem hele 15- og 1600-tallet i en udsmykning med
hjørnecirkler, der kan indeholde rosetter som på herredsfoged-stenen fra o. 1554
i Bylderup (Tø. 1622*) eller (hyppigst) evangelisttegn som på stenen fra o. 1574
1

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

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

over en præst i Gl. Haderslev (Ha. 231* nr. 1). Mange af de sønderjyske grav
sten har som hovedudsmykning en stor, skjoldbærende engel, et særlig i Syd
slesvig yndet motiv. Det findes på en del Tønder-sten, der efter en række
paralleller at dømme er Flensborg-arbejder. Således kan nævnes en borgmester
sten fra o. 1565 (Tø. 1008* nr. 1) svarende til en gravsten fra 1555 i Flensborg
S. Marie (Stadt Flensburg fig. 60) samt en noget yngre gruppe, fra begyndelsen
af 1600’rne (Tø. 1010 ff. nr. 4, 5, 6 og 11 samt Arrild, Tø. 1278, nr. 1 og Dybbøl,
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Sø. 2219), der viser sin Flensborg-herkomst ved forskellige detaljer overens
stemmende med f. eks. en gravsten o. 1622, ligeledes i S. Marie (Stadt Flensburg
lig. 61). Jævnsides det yndede englemotiv, der holder sig helt ned i 1630’rne
(Aller nr. 2, Starup, Ha. 273*, 434), ses motiver fra Golgatha, Kristus på korset
alene eller flankeret af Maria og Johannes (bl.a. To. 1011, nr. 11, fra 1630—50)
eller med opstandelsen (Emmerlev, Tø. 1382, o. 1626, Ubjærg, Tø. 1292, o.
1659; Hjerpsted og Mjolden, To. 1399 nr. 3 og 1456 nr. 3, fra beg. af 1700’rne
etc.), undertiden afløst af eller kombineret med dødssymboler (Kværs, Åb. 1961,
o. 1653, Hjerpsted, Tø. 1398, o. 1664). Mens stenhuggerne i renæssancen og
den ældre del af barokken synes at holde sig forholdsvis strengt til bestemte
motiver, dukker der i slutningen af 1600’rne efterhånden flere individuelle
fremstillinger frem, ofte inspireret af den afdødes profession, således en vand
mølle på den smukt udførte sten over en møller, d. o. 1669, i Dybbøl (Sø. 2220*
nr. 2, fra samme værksted som den ligeledes velhugne sten i Kegnæs, Sø. 2396);
på en Tønder-gravsten (p. 1012*, nr. 16) ses et vinfad omgivet af vinlov. Fra
et værksted, der arbejdede i 1700’rnes begyndelse stammer foruden den justnævnte sten, nr. 16, tre fine sten (Tø. 1012 ff. nr. 14, 15, 17), karakteristiske
ved deres livlige småengle, der holder en skrifttavle. Endvidere kan nævnes
Haderslev-finbagerens kringle (tilføjelser p. 2613 f.*), samt smedeværktøj (Ha.
175), Felsted (Åb. 1887) etc.
Mens man som ovenfor nævnt kan udskille en gruppe Tønder-sten, påvirket
af eller udført i Flensborg, Tønders overlegne handelskonkurrent og det vig
tigste forbindelsesled med Tyskland, viser andre sten, at man også har mod
taget påvirkning nord- og østfra. En ret afslidt, men meget elegant hugget
sten i Gram (Ha. 809, nr. 3), fra begyndelsen af 1600’rne, med Adam og Eva
som bærere af en skriftkartouche, er udført efter nøjagtig samme forlæg som
en sten fra o. 1613 i Føns (Odense amt)1. En ligeledes velhugget sten med et
trekløverformet opstandelsesfelt, sæbebobleblæsende putti og kraftfulde, skri
vende evangelister, fra Haderslev domkirke (p. 178 nr. 14), — den kan nu
identificeres som tilhørende borgmester Nis Thomsen og hustru2, — minder
i type og udførelse så meget om nogle lollandske sten, bl.a. en i Maribo, fra
o. 1642 over Niels Nielsen (Maribo amt p. 80 nr. 35*), at man må regne med
en sammenhæng.
Mellem en række stenhuggerarbejder i Haderslev og Ribe fra 1600’rnes 3.
fjerdedel er der en så intim forbindelse, at man tør slutte, at de er udgået fra
et fælles værksted. Sandsynligvis har dette ligget i Ribe, da hovedparten af
1

Det forhåndenværende materiale tillader ikke at afgøre, om der er tale om samme
værksted eller blot samme forlæg.
2 Både i skriftfeltet og randskriften læses: Nys Tho[msen]; jfr. borgmesterlisten hos
Achelis p. 424.
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Haderslev domkirke. »Ribeværkstedet«. Detalje fra epitaf nr. 4, 1665, med »memento mori« (p. 2772).

arbejderne findes her, men noget sikkert kan dog ikke siges ud fra det ma
teriale, der står til rådighed1.
Til dette formodede Ribeværksted kan foreløbig knyttes følgende arbejder,
hvoraf to er signeret II B H [Billed Hugger]:
O. 1650.
Ribe domk. Gravsten. Slotsskriver Jørgen
Pedersen, d. 1650.
O. 1650.
Haderslev domk. Gravsten nr. 31 (p. 180).
Indskriften afslidt.
1650’erne. Gram (Ha. 809). Gravsten nr. 4. Indskriften afslidt.
O. 1653. Ribe domk. Gravsten. Rektor Chr. Nielsen Friis, d. 1653.
1654. Ribe domk. Gravsten. Borgmester Anders Hansen Svane, d. <1657>, og
hustru, d. 16<85>?2
O. 1654. Ribe domk. Gravsten. Handelsmand Jens Pedersen, d. <1691>, hustru samt
datter, d. 1654.
O. 1659. Ribe klosterk. Gravsten. Handelsmand Claus Nielsen Kierchby, d. <1692>,
og hustru, d. 1659.
O. 1659.
Ribe domk. Gravsten. Rådmand Laurids Christensen Friis, d.
1659.
O. 1659(?) Ribe kirkegård. Brudstykker af gravsten.
[Rådmand, købmand Niels Peder
sen Terpager, d. <1698>(?)] og hustru Maren Rasmus [datter Harboe], d. 1659,
samt anden hustru Else Hansdatter Wandal3.
O. 1659. Ribe domk. Epitaf. Apoteker Johan Pouch, d. 1659.
1 Nationalmuseet har endnu ikke tilstrækkeligt sammenligningsmateriale fra Ribe amt.
Meddelt af antikvar, mag. art. Mogens Bencard, Ribe.
3 Identificeret ved hjælp af borgerlisten i, Fra Ribe Amt, VII, 343 f. og 350.
2
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0. 1660. Haderslev domk. Dydefiguren »Retfærdighed« fra †epitaf nr. 1 (p. 173*).
1661.
Haderslev domk. Epitaf nr. 2 (p. 159). Signeret
II BH 1 .
1665.
Haderslev domk. Portalen til Buchwalts kapel
(p. 187*).
1660 ff. Haderslev domk. Epitaf nr. 3 (p. 160*).
1665. Haderslev domk. Epitaf nr. 4 (p. 162*).
1665. Ribe domk. Gravsten. Toldforvalter Mathurin Dupont2.
O. 1665(?) Ribe domk. Epitaf. Rådmand Hans Wandel2, d. [1665?], og hustru, d.
16593.
O. 1667(?) Ribe domk. Epitaf. Slotsskriver Jørgen Pedersen, d. 1650, hustru og hendes
anden mand, Carsten Tønnesen, d. 1667.
1667 ff. Haderslev domk. Epitaf nr. 6 (p. 163*).
1668.
Brøns (Tø. 1238). Epitaf nr. 1.
O. 1672(?). Ribe domk. Epitaf. Toldforvalter Mathurin Dupont, d. 1672.
1673. Ribe domk. Gravsten. Amtsskriver Jens Martensen, d. 1672 og hustru, d.
<1686>3.
O. 1673(?). Ribe klosterk. Gravsten. Hans Guldaggers hustru, d. 1673, og datter, d. 1658.
Signeret II BH.
1674. Haderslev domk. Epitaf nr. 7 (p. 164*).

Mens gravstenene stort set er udført efter samme skema (afb. p. 2769), er
ikke to af epitafierne ens i opbygning, selv om de er blevet til inden for det ret
korte åremål af omkring 15 år. Det, der binder arbejderne sammen, er dels
det sæt af stikforlæg, som værkstedet har brugt, dels den anvendte teknik.
Ofte er motivet med den opstandne Kristus benyttet som topfigur på epita
fierne, på gravstenene i bladoval over skriftfeltet, endvidere evangelisterne,
der ligesom dyderne, Tro, Håb osv. enten flankerer skriftfeltet eller hviler på
gavlen, samt let draperede småbørn med dødssymboler (jfr. afb. p. 2771). Såvel
mands- som kvindetyper er let genkendelige, bredansigtede, mændene skæggede,
kvinderne med glat, midtskilt eller lokket, undertiden næsten proptrækkeragtigt krøllet hår, kraftige arme og store hænder. I stenhuggerteknikken viser
slægtskabet sig ved de særprægede, skarpt afgrænsede flader i figurernes dragter.
Værkstedets store virksomhed med levering af mindesmærker til den vel
havende Ribe- og Haderslev-borgerstand har naturligvis krævet flere hænders
arbejde, hvilket fremgår både af den kvalitetsmæssige forskel og af detaljer.
Et epitaf som Brøns 1668 (Tø. 1238, afb. p. 2773) står således i kvalitet væ
sentligt under f. eks. det samtidige Haderslev-epitaf nr. 6, men såvel dydefigurerne som storvingernes svungne kvindefigurer er så beslægtede med Ribeepitafiet 1667 og hele værkstedets udtryksmåde, at man ikke kan tvivle om
dets tilhørsforhold. På to af arbejderne, Haderslev-epitafiet nr. 2 fra 1661 og
Ribe-gravstenen fra o. 1673(?), ses signaturen IIBH, der må være en signatur.
Det må dog henstå som uvisst, om II er værkstedslederen eller en medarbejder.
1

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

To stenepitafier i Haderslev domkirke kan trods visse ikonografiske ligheder
ikke umiddelbart knyttes til værkstedet: Epitaf nr. 1 (p. 158*) fra 1650—53
har ved sit gravstensagtige storfelt med relieffet af korsfæstelsesscenen en ikke
ringe lighed med epitaf nr. 2, fra værkstedet, men dels er udførelsen af Golgatha-relieffet langt finere, dels er hele karakteren af den anvendte brusk
barokke ornamentik afvigende. Omvendt kan det andet arbejde, epitaf nr. 5
(p. 163*) fra tiden efter 1664 karakteriseres som grovere i udførelsen end den
nævnte gruppe og har i øvrigt store afvigelser i opbygningen.
176 *
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Mens det i 1600’rne hovedsagelig er den velstående del af borgerstanden,
de driftige handelsfolk med direkte kontakter til Holland og Tyskland, hvis
gravminder er repræsenteret, omfatter 1700’rnes sten et mere differentieret
udsnit af befolkningen.
En stor gruppe sten skiller sig ud fra landsdelens øvrige. Det er de mange
Rømø-sten, hvis indskrifter og udsmykning afspejler de mandlige Rømø-boeres
hovederhverv gennem hele 1700-tallet, skibsfarten, hvalfangsten ved Grøn
land. I hollandsk eller tysk tjeneste, undertiden på egne skibe, som »kom
mandører«, eller menigt mandskab, deltog Rømø-boerne ganske som mændene
på de frisiske øer langs hele vestkysten og nordkysten i den indbringende
hvalfangst,
mens
kvinderne
passede
landbruget hjemme. Rømø-gravstenene
slutter sig derfor naturligt til den gruppe særprægede sten, der findes på de
frisiske øer, Sild, Amrum og Føhr1.
Kun tre Rømø-sten (nr. 28* o. 1743, nr. 29* o. 1754, nr. 34* o. 1767, Tø.
1437 ff.) har den karakteristiske frisiske, opretstående steleform med rundbuet
eller karnisformet overkant, de to første tillige med indskrift og udsmykning
på begge sider, men mange af de øvrige flade, svagt trapezformede sten har
samme naive udsmykning af folkelig karakter som de frisiske sten. Motivvalget er så stereotypt og udførelsen så ensartet gennem hele 1700-tallet, at
stenene kun vanskeligt kan opdeles i bestemte værksteder endsige mester
arbejder, ligesom tilfældet er med de frisiske sten; det ses dog, at flere grav
sten fra fastlandets vestlige landsbyer er så nær beslægtede med Rømø-stenene, at de må være udført i fælles værksteder. Af egentlige mestersignaturer
kan kun nævnes »I L I« (Rømø nr. 7 o. 1697, p. 1434*)2.
Gravstenene kan opdeles i tre hovedgrupper, som muligvis dækker over et
tilsvarende antal værksteder:
Den ældste, ca. 1685—ca. 1725, med sten over personer fra den nordlige del
af øen (Juvre, Toftum, Bolilmark og Kongsmark), omfatter lange, ret smalle
sten domineret af indskrifterne, hugget med reliefversaler i forsænkede bånd.
Udsmykningen består af hjørnecirkler med evangelistsymboler eller rosetter,
undertiden adskilt af et englehoved, dødssymboler, Gudslam eller tulipan3.
Tre Bolilmark-sten4, udført af samme mester, har tulipaner i sviklerne over
og under de rundbuede felter, der afgrænser indskriften, en udsmykning
som går igen på to sten fra fastlandet, over Spandet-sognepræsten, fra o.
1717 (Tø. 1192 nr. 1) og en sten fra Emmerlev el. Ballum over en skipper
1

Jfr. Kunstdenkm. Kr. Südtondern p. 33 ff.
Bogstaverne »P T I« på nr. 35 o. 1771 (To. 1439) horer snarest til den egentlige grav
skrift. Mere sandsynlig som signatur er det utydelige ? L I på nr. 36 o. 1771 (Tø. 1439),
der dog ikke er verificeret på stedet.
3 Nr. 2—6, 9—10, 15—17 (To. 1434 ff.).
4 Nr. 13 og 18 (ægtepar) med samme bomærke som den udslidte nr. 21 (To. 1435 f.).
2
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Mjolden. Detalje af gravsten nr. 8, o. 1780. Færgemanden med sin båd (p. 2776).

stammende fra Kongsmark, d. 1714 (Tø. *1416 nr. 3)1. De to sidste sten har
den almindelige rektangulære form, som hyppigst findes på fastlandet. Til
svarende er tre Toftum-sten2 beslægtet med Skast-stenen o. 1710 (Tø. 1482
nr. 2), omend denne tillige over skriftfeltet smykkes af to engle, der holder
livets krone, et motiv som ikke alene er almindeligt på flere Rømø-sten, men
som findes overalt i Sønderjylland i 1700-årene.
Den anden gruppe, der dækker perioden ca. 1695—ca. 1710, og hvor den
sydlige del af øen og fastlandets vestkyst i højere grad er repræsenteret, har
så mange træk fælles med den første gruppe, at der måske kan være tale om
værkstedsfællesskab. Ikonografisk afvigende fra den første gruppe er de frit
siddende eller stående evangelister med deres symboler og de naive figurer af
Moses og Johannes Døberen. Samme naive præg har f.eks. sten nr. 12 (Tø.
1435*) med et relief af menneskehøsten, en allegori som var særlig yndet i
1700’rne, og hvorpå der findes adskillige eksempler også i Sønderjylland3. Ka
rakteristisk for denne gruppe er endvidere det ovale skriftfelt indfattet i en
laurbærblad-ramme, som sammen med de føromtalte naive figurer bl.a. findes
både på Rømø-stenene nr. 11 og 14 (Tø. 1434 og 1436*) og på sten fra de
kystnære landsbyer Mjolden, Skærbæk og Rallum4.
Den yngste gruppe, ca. 1740—ca. 1780, omfatter sten fra hele Rømø og især
1

Indskriften er her fejltydet, læs: Jørgen Erichsen af Konsmarck.
Nr. 19, 20, 22 (Tø. 1436).
3 Agerskov nr. 3 (Ha. 884), Højer nr. 4 (Tø. 1045), Skast nr. 7 (Tø. 1483), Skærbæk
nr. 14 (Tø. 1259), Ballum nr. 4 (Tø. 1416), Mjolden maleri og gravsten nr. 4 (Tø. 1454
og 1456*), Skast nr. 7 (Tø. 1483).
4 Tø. 1455 f. nr. 1 og 2, 1257* nr. 5 og Ballum p. 1416, (afslidt sten ikke omtalt i
DK, fotografier i Nationalmuseets arkiv).
2
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fra fastlandet i så stort et antal og fra så spredtliggende steder, at det må for
modes, at de fælles træk mere skyldes fælles forlæg end fælles værksted. Det
er i denne periode, at Rømø-stenenes folkekunst-agtige præg især kommer
til udtryk, i den familiemæssige opstilling af mand og kone og en stribe ens
artede børn (ældste eksempel på nr. 3 fra 1691, Tø. 1434), i skibsbillederne og
i de små individuelle træk (tømreren med sine redskaber1, færgemanden med
sin båd2, afbildet p. 2775) samt i den endnu engang anvendte ubehjælpsomme
fremstilling af menneskehøsten på nr. 28* (Tø. 1437, o. 1743). De laurbærblad
indrammede skriftfelter, som findes på hovedparten af denne gruppe sten, tilta
ger i antal ned gennem århundredet. Den ene krans, der i begyndelsen af 1700’rne
dominerede gravstenen (jfr. ovfr.), har ved århundredets midte opdelt sig i to
(nr. 29*, Tø. 1437, o. 1754) eller tre, der atter o. 1775 løber sammen i et sært to-eller
tretunget felt (Rømø nr. 40, Tø. 1440 og Mjolden nr. 8, Tø. 1456). De tre oval
felter over hinanden, ofte med den opstandne Kristus indfattet af eller stående
oven på den øverste laurbærkrans, findes både på gravsten3 og på epitafier4.
Kransene forbindes ved hjælp af pluskæbede englehoveder og flankeres ofte af
stående dyder eller svævende engle, der holder eller støtter den øvre krans.
De stereotype ansigtstræk og dragtnederdelenes bolleagtige folder er såre ka
rakteristiske for hele den omtalte gruppe og kan følges fra sten til sten.
Samme jordbundne, noget tunge præg har nogle sten fra 1700’rnes tredie
fjerdedel fra de to vestkyst-byer Skærbæk5 og Døstrup6, hvis stenhugger har
holdt sig til de populære, bladindrammede skriftfelter omgivet af siddende eller
stående evangelister og engle undertiden kombineret med opstandelses- eller
Golgatha-felter, et skema som ofte genfindes på Tønderegnen.
En højere kvalitet og en ganske anden udformning end de justnævnte folke
ligt prægede sten viser nogle gravsten over standspersoner fra Løgumkloster7
og Skast8, sikkert forarbejdet i et fælles værksted i 1730’rne. Det er her de
fintslyngede akantusranker langs skriftfeltet, som skal fremhæve de lange
indskrifter over de fromme sognepræster, der nu har »lagt deres hyrdestav«9.
1 Rømø nr. 23 (Tø. 1436*), dateret til o. 1723, men ifølge hele sin udsmykning og ind
skrift snarere fra 1760—70, jfr. nr. 33 og 35.
2 Mjolden nr. 8, o. 1780 (Tø. 1456).
3 Rømø nr. 32, 33 og 35 (Tø. 1438 f.), Randerup (Tø. 1469; ikke nærmere omtalt; fot.
i NM), Skast nr. 6 og 8 (Tø. 1483), Gram nr. 5 (Ha. 810), Toftlund nr. 6 (Ha. 844), Ballum
nr. 7 (Tø. 1416).
4 Sognepræsterne i Hygum, o. 1754 (Ha. 760) og Skodborg, o. 1756 (Ha. 739), Rømøhandelsmanden, o. 1773 (Tø. 1433).
5 Nr. 9, 11, 14, 16—18 (Tø. 1258 ff.).
6 Nr. 6—7 (Tø. 1519 f.).
7 Nr. 2 og 3* (Tø. 1125 f.).
8 Nr. 4 og 5 (Tø. 1483).
9 Skast nr. 4 (Tø. 1483).
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Kliplev. Gravsten nr. 8, o. 1768, signeret A[ndreas] H[inrichsen] B[ildhauer] (p. 2778).

Våbener og spejlmonogrammer, ligeledes indfattet af fligede akantusranker,
dominerer derimod de fornemme sten fra Varnæs 17351 og Tønder fra 1760
—70’erne2.
Mens rokokoen som stilelement kun i sjældne tilfælde har vundet indpas på
gravsten i den vestlige del af Sønderjylland, spiller den en afgørende rolle på
de sten, der er udført i Andreas Hinrichsens værksted i Åbenrå. Fra denne
fjordby har det været bekvemt ad søvejen at transportere gravsten til de for
skellige kystbyer, i hvis kirker stenhuggerens arbejder nu forefindes. Andreas
Hinrichsen Bildhauer er omtalt første gang 1755 i forbindelse med leveringen
1
2

Nr. 1 (Åb. 1904).
Nr. 18 og 19 (Tø. 1013), fra samme værksted.
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af et solur til Kliplev kirke (Åb. 1979), og beslægtede træk mellem dette og
gravsten nr. 8 sammesteds godtgør, at signaturen AH B1 her som andetsteds
dækker samme person.
Til Andreas Hinrichsen Bildhauer kan knyttes følgende signerede eller til
skrevne arbejder:
Efter 1745. Altona, kirkegården Norderreihe2. *Gravsten.
O. 1752. Nordborg. Gravsten nr. 2 (Sø. 2193).
1755. Kliplev. Skriftsten på våbenhus (Åb. 1978).
1755. Kliplev. Solur (rgsk.) (Åb. 1979).
O. 1758. Løjt. Gravsten nr. 3 (Åb. 1802*). Sign. AH B.
1759. Gråsten slot. *Gravsten (Åb. 1932). Sign. AH B.
O. 1760.
Holbøl. Gravsten nr. 4, sekundær indskrift (Åb.
2022).
O. 1765.
Halk. Gravsten nr. 1 (Ha. 473).
O. 1768.
Kliplev. Gravsten nr. 8 (Åb. 2000). Sign. A. H.
B.
O. 1768(?) Hårby (Odense amt). Gravsten, med sekundær indskrift
o. 1829. Sign. A H B.
O. 1769. Nordborg. Gravsten nr. 3 (Sø. 2193). Sign. A.H.B.F.
[F = fecit].
O. 1773. Øsby. Gravsten nr. 4 (Ha. 498). Sign. AH B.
O. 1778. Hagenbjærg. Gravsten (Sø. 2584*). Sign. A. HB. F.
O. 1778. (el. 73). Halk. Gravsten nr. 2 (Ha. 473).

Stenhuggeren har, med sikker hånd og ret stor teknisk kunnen, i hovedsagen
anvendt to forlæg, en vilter rokoko-ramme med muslingeskaller og bøjler om
indskriften, som det ses f. eks. på Løjt-stenen, hvis svævende engle går igen på
den ellers glatte sten i Holbøl, samt en spinkel, hjørneknækket skriftramme med
rocaille eller stiliseret blomst i hjørnerne som på Kliplev (afbildet p. 2777).
Afvigende er Halk nr. 2, med dyder foran pilastre samt liggende dødsgenius
imellem hjørnerocailler, begge de sidstnævnte detaljer i samme udførelse som
henholdsvis Gråsten-Holbøl og Kliplev. Øsby-stenen har med sine hjørne
cirkler med putti og Gudslam fulgt et helt andet forlæg, men bærer samme
signatur, der dog måske kan skyldes den billedhugger Andreas Henrichsen,
Haderslev, som ifølge regnskaberne udførte flere reparationsarbejder på dom
kirken 1786 (Ha. 114); men han kan være identisk med den omtalte Åbenråmester3. Endnu kan nævnes en gravsten fra o. 1771 i Højrup (Tø. 1203) be1

Signaturen AH B på nedre kant på Øsby nr. 4 og Gråsten er ikke tidligere bemærket.
Kunstdenkm. der freien und Hansestadt Hamburg II, 100 og fig. 64. Gravstenen
»nebst dem Begräbnis« tilhørende kgl. skovrider Andreas Wildschütz i Haderslev med
rokokoramme svarende til Løjt og med reliefindskrift på tysk samt et senere indhug
get årstal 1758, der antagelig må være tilføjet ved gravstenens overflytning til Altona
fra Haderslev, hvor der 1745 var indkøbt et gravsted i domkirken; jfr. †gravsten nr. 57
(Ha. 183).
3 Hvor varsom man skal være med tilskrivninger efter forlæg, viser bl. a. en gravsten
fra 1780 i Tamdrup (Århus amt) over Jens Olufsen Mandix, udført efter nøjagtig samme
(kombinerede) forlæg som Kliplev-Hårby og Nordborg-Halk.
2
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slægtet med de ovennævnte sten; ifølge sin grovere udførelse må den dog være
udført i et andet værksted eller af en ringe svend.
Har den lette søtransport eventuelt spillet en rolle for den ovennævnte
Åbenrå-mesters leverancer, kan dette ikke siges om Sønderjyllands formentlig
største værksted i 1700’rnes slutning, hvis arbejder findes overalt på fastlan
det, hovedsagelig dog i Haderslev og Tønder amter. Ialt 33 gravsten kan til
skrives denne produktive, anonyme mester og hans værksted, og flere kan sand
synligvis tilføjes:
O. 1777.
Varnæs nr. 2 (Åb. 1904).
O. 1780.
Løjt nr. 6 (Åb. *1802*).
O. 1780.
Visby nr. 6 (Tø. 1366).
O. 1781.
Højst nr. 2 (Tø. 1582).
O. 1783.
Tislund nr. 2 (Ha. 921).
O. 1785. Løgum klosterkirke nr. 4 (Tø. 1126).
O. 1787.
Arrild nr. 2 (Tø. 1278).
O. 1787.
Rabsted
nr. 6 (Tø. 1603).
O. 1789.
Mjolden nr. 9 (Tø. 1456*).
O. 1789.
Nustrup
nr. 7 (Ha. 668).
O. 1789.
Nustrup
nr. 8 (Ha. 668).
1780’erne. Agerskov nr. 1 (Ha. 884).
O. 1790.
Agerskov nr. 2 (Ha. *884).
O. 1790.
Skrave nr. 3 (Ha. 728*).
O. 1793.
Toftlund nr. 7 (Ha. 844*).
O. 1795.
Arrild nr. 3a (Tø. tillæg p. 2636).
O. 1795.
Agerskov nr. 3 (Ha. 884).
O. 1795(?) Lintrup (Ha. tillæg p. *2626).
O. 1796. Toftlund nr. 8 (Ha. 844).
O. 1796(?) Toftlund brudstykke (Ha. 845).
O. 1798(?) Branderup nr. 4 (Ha. 863).
1780-1800. Hviding nr. 6 (Tø. 1150).
O. 1800.
Rejsby nr. 11 (Tø. 1165).
O. 1800.
Rabsted nr. 8 (Tø. 1604).
O. 1800.
Branderup nr. 3 (Ha. 863).
O. 1802.
Hviding nr. 8 (Tø. 1150*).
O. 1803.
Agerskov nr. 6 (Ha. 885).
O. 1803.
Agerskov nr. 7 (Ha. 885).
O. 1803.
Sommersted (Ha. 579).
O. 1805.
Skærbæk nr. 27 (Tø. 1261).
O. 1806.
Hammelev nr. 3 (Ha. 627).
O. 1807.
Visby nr. 8 (Tø. 1366).
O. 1810.
Rabsted nr. 9 (Tø. *1604).

Gravstenenes købere har været sognepræster, kirkeværger og herredsfogeder,
men i ikke ringe grad tillige den solide del af bondestanden.
Også hos dette værksted kommer rokokoen til orde, først og fremmest i
Varnæs og Løgumkloster hvor muslingeskaller, rocailler og rokoko-bøjler ind
rammer skriftfeltet, men ellers især optræder som underordnede led. Det mest
karakteristiske for værkstedet er de velnærede, pluskæbede engle eller dødsge
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nier, og de nødtørftige draperier med et smalt klæde slynget i en bue op over
den ene skulder. Disse noget bastante repræsentanter for det hinsidige findes
både på de to justnævnte sten, der sammen med Løjt-stenen (passionsscener)
udmærker sig ved et rigere udstyr end de øvrige, samt på hovedmassen af
stenene, der stort set er formet efter to forskellige forlæg.
Mest traditionel er gruppen med hjørnecirkler, hvori englehoveder, timeglas
eller strålesol, og skriftfelt flankeret af spinkle akantusblade eller smalle rokoko
bøjler, som f. eks. Hviding nr. 8 (Tø. 1150*). Den anden og talrigste gruppe har
over skriftfeltet svævende engle, der støtter en bladindrammet oval eller cirkel.
Skriftfeltet flankeres her af frugt- og blomsternedhæng, der kan minde om
kantudsmykningen på de steleformede, frisiske sten fra o. 17501. Nederst giver
skriftfeltet som regel plads for et liggende barn med dødssymboler, et englehoved eller undtagelsesvis et skib som i Mjolden nr. 9 (Tø. 1456*), hvor en
skipper efter de bedste egnstraditioner har forlangt en henvisning til sit erhverv.
Toftlund- og Nustrup-stenene, fra o. 1789 og 1793 har overtaget et tillempet
renæssance-forlæg, hvor indskriftens draperifelt afsluttes af krone holdt af
engel og flankeret af putti. I Holbøl har en sten (nr. 3, Åb. 2022) fra o. 1789 et
tilsvarende draperifelt, men i øvrigt en afvigende udsmykning; den er udført
af en anden stenhugger, som har placeret sin signatur: M T B H på stenens
nedre smalside.
Mange andre eksempler på rokoko- eller Louis seize-sten, værkstedsbestemte
eller enkeltstående, vil endnu kunne nævnes. Arrild-Skærbæk-Løgumklosterstenene med løst komponeret blad- og blomsterværk2, de smalle, gravtrælignende
i Felsted (afb. p. 2781), Rejsby, Ullerup og Kegnæs3, Hygums4 stilfulde blom
ster- og guirlandesmykkede vase på skriftpostamentet eller en mere hjemligt
smykket sten i Branderup5 med blomstrende potteplanter i hjørnerne.
En særstilling indtager de enkle marmorplader fra »Gudsageren« i Christians
feld, hvor menighedens medlemmer fra 1776 og til nu ligger begravet i krono
logisk dødsorden under ensartede nummererede sten, blot smykket med for
dybede indskrifter (Ha. 241 ff.*). Fra slutningen af 1700’rne bliver det i øvrigt
almindeligt også på andre gravsten, at indskrifterne breder sig på bekostning
af udsmykningen. Enkle rammer, undertiden med lidt hjørneudsmykning, kan
være alt. Et lille værksted på Tønder-egnen6 giver karakteristiske eksempler
1

Kunstdenkm. Kr. Südtondern fig. 258—259.
Arrild nr. 5, o. 1819 (Tø. 1278), Skærbæk nr. 24, o. 1793 (Tø. 1261), Løgumkloster
nr. 5, o. 1788 (Tø. 1126).
3 Feldsted 1765 (Åb. 1887), Rejsby nr. 10, o. 1795 (Tø. 1164), Ullerup nr. 2, o. 1800
(Sø. 2262), Kegnæs nr. 5, o. 1803 (Sø. 2397).
4 Nr. 2, o. 1796 (Ha. 761).
5 Nr. 5, o. 1816 (Ha. 863).
6 Ubjærg nr. 3, o. 1845 (Tø. 1293). Visby nr. 9—11, o. 1839—1845 (Tø. 1366), Holbøl
nr. 5, o. 1847 (Åb. 2022).
2
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på udstyret o. 1840; ovale eller rektangulære skrift
felter aftunget i hjørnerne, der har smårosetter i relief,
samt af og til symboler som vaser, brændende fakler,
sammenlagte hænder eller en bikube som tegn på den
i tiden så ofte omtalte borgerflid.
En gruppe gravmæler er hidtil forbigået, fordi deres
materiale ikke er sten, men træ; de vil dog alligevel
blive behandlet her i deres naturlige sammenhæng
med gravstenene. Det er de såkaldte gravrammer og
gravtræer1, der i et begrænset antal findes spredt over
hele landet, og hvoraf der i Sønderjylland kendes
nogle interessante eksempler. I Kliplev (Åb. 1997 ff.*,
nr. 2, 4, 5) findes landets ældste bevarede gravram
mer, enkeltprofilerede egetræsrammer omkring tre for
nemme renæssance-adelsgravsten fra 1500’rnes midte,
de to med indskriften over afdøde skåret med fordybede versaler, nu sortmalede, men tidligere sikkert
udfyldt med sort beg. Gravrammernes almindeligste
funktion var ellers at markere det enkelte, flise- eller
jorddækkede gravsteds yderkanter, hvilket nok kunde
være nødvendigt både ude på de tidligere ganske uregulerede kirkegårde og inde i kirkerne, hvor gravene
lagdes tæt. Et eksempel herpå giver en tegning af en
nu forsvundet gravramme over Øster-Løgum-præsten
(Åb. 1778, afb. p. 2782) d. 1608, hvor partiet inden
for rammen dækkes af mindre fliser eller sten.
Det oftere forekommende, flade gravtræ eller grav
N.E. 1956
Felsted.
Gravtrælignende
sten
pladen, med en rammeindfattet fylding og oprindelig 1765,
med afdødes smedeværk
tøj (p. 2770 og 2780).
stafferet, findes der eksempel på i Døstrup (Tø. 1518*);
det er o. 1586 lagt over et præsteægtepar, som mindes
med fyldige indskrifter både på rammen og i de to sidestillede fyldinger. Netop
præster findes ofte repræsenteret på de forskellige kendte gravtræer, således også
i Øster-Løgum (Åb. 1777 f.), hvor tre præster efter hinanden (den førnævnte, d.
1608, hans datter og dennes to ægtemænd, faderens efterfølgere) har fået sådanne
mindesmærker, smykket med enkle, almueprægede dekorationer. Gravpladen fra
Øster-Lindet (Ha. *701*) er derimod over en adelsmand, som i lighed med de
samtidige gravsten står støttet til sit lange sværd under en arkade, beslægtet
med dem, man kan finde i prædikestolenes storfelter (jfr. Rejsby 1612, Tø. 1161).
1 Jfr. Kai Uldall: Gravtræ og Gravramme, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1931,
p. 41 ft.

2782

SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT

172

O. Woldbye 1959

Øster-Løgum. †Gravramme og -plade over K. Tomasen, d. 1608, og A. J. Spandovius, d. 1640 (p. 2781).

Efter forbudet 1805 mod begravelser inde i kirkerne finder man mange for
nemmere, stående kirkegårdsmonumenter, rejst mellem de mere jævne, liggende
sten eller stående, enkle kors af træ og senere af smede-og støbejern (jfr. p. 2932).
Mens kalkstenen gennem liere århundreder havde været det foretrukne grav
stensmateriale, dog efterhånden med en større udnyttelse af sandstenen, blev
denne blødere stenart i 1800’rnes to første årtier den hyppigst benyttede, og
oftest den røde sandsten. Det er den i empire-tiden så yndede søjle, glat eller
kannelleret, undertiden symbolsk knækket, og gerne kronet af vase eller urne,
som man finder overalt (jfr. Haderslev domkirke nr. 13, p. 198*), samtidig med
og efterhånden afløst af den retkantede stele (Højer nr. 4, Tø. 1046*), begge
med indfældede marmorplader og symboler på flid og borgerdyd. I 1840’rne
vinder den glatslebne granitsøjle eller -stele terræn, jævnligt kronet af mar
morkors. Perioden omkring århundredets midte er i det hele taget karakteristisk
ved sin sammenblanding af forskellige materialer, i byggekunsten som i grav
mælerne, således at der f. eks. intet usædvanligt er i at finde et monument
som nr. 25 på Haderslev klosterkirkegård (Ha. 200), hvor en marmorplade
hviler på et granit-profilstykke og støttes op mod en kalkstensplint, der har
indfældede marmorsymboler og krones af marmorkors.
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Højer. Romansk *sandstenskiste. Nu i Tønder kirkemuseum (p. 2784).

ANDRE STENHUGGERARBEJDER
Af egentlige billedhuggerarbejder, der hæver sig over gennemsnittet, kan
kun — udover enkelte af de tidligere behandlede gravsten og epitafier — nævnes
ganske få. Sønderborg slotskapel kommer her i første række med to betydelige
renæssancearbejder, døbefonten og portal-epitafiet over hertug Hans d. yngre.
Døbefonten (Sø. 2136*), et fornemt arbejde i nederlandsk stil, er udført i
kalksten og marmor og båret af alabast-karyatider; den er af Chr. Axel Jensen
tilskrevet ingen mindre end den nederlandske arkitekt og billedhugger Cornelis
Floris1. Udgangspunktet for denne tilskrivning er et brev af 2. febr. 1557 fra
tolderen i Helsingør, Sander Leyel2, der meddelte kongen, at han sendte ham
tre »udkastninger« til den font, som kongen havde bestilt vestfra, af den mester,
som havde udført kongens fars grav, nemlig Cornelis Floris’ gravmæle over
Frederik I. i Slesvig. Denne bestilling annulleredes imidlertid, hvad der hidtil
er overset, ved et efterfølgende brev af 5. febr. 15573, hvori kongen befalede
tolderen »i eget navn at skrive til Mesteren der og takke ham, men sige ham,
at Kongen selv har Mestre, som kunne gjøre den, hvorfor han ikke vil lade den
gjøre der«.
Da Sønderborg intetsteds er nævnt i de to breve, kan sagen dreje sig om en
helt anden font, men den mulighed foreligger dog stadig, at det er Sønderborgfonten, der omtales, og at kongen herefter har ladet den udføre af de mestre,
han havde i sit brød. Naturligvis kunde man tænke sig, at en af de fra Floris
modtagne tegninger var lagt til grund for fonten, men de stilmæssige kriterier
synes ikke at pege mod Floris. Nok bærer karyatiderne ubesværet deres byrde
som på andre Floris-arbejder, ligesom Matthæusengelen også støtter evangeli
1 I »Tilskueren«, 1932, p. 361 ff., gentaget af v. Thorlacius-Ussing, i Holland Danmark,
II, 1945, p. 82 f. og Otto Norn, sidst i Sønderborg slot. Historie og bygning, 1963, p. 153 f.
2 RA. Danske kancelli. Indkomne breve. Indlæg.
3 Kane. Brevb.
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stens bog på samme måde som f. eks. på Herlufsholm-gravmælet1, men dette er
almindeligheder, som ikke kan tjene til grundlag for værkstedsbestemmelse;
vigtigere er det, at såvel persontyper som — især — dragtbehandling står
fjernt fra Floris’ manér og viser bort fra hans værksted. Formentlig er fonten
blevet udført i 1560’erne.
Portal-epitafiet (Sø. 2148*) fra tiden efter 1586 over hertug Hans d. yngre og
hans familie, formet som en romersk triumfbue og udført i den flamske »Floris
stil«, som på den tid havde vundet indpas både i Tyskland, hertugdømmerne
og Danmark, er tidligere forsøgsvis tilskrevet både nederlænderen Robert van
Coppens2 og (sidst) den mecklenborgske hertugs hofbygmester Philip Brandin3,
begge dog uden tilstrækkeligt overbevisende argumenter; men at kunstneren
må søges inden for den nederlandske kreds, er klart.
Hovedparten af de i landsdelen gravsatte fyrster og adelspersoner hviler i
mere eller mindre fornemt udstyrede kister af træ, med malet udsmykning
(hertug Johan Bugislavs kiste fra 1679 i Nordborg, Sø. 2196*), læderklædt
(Kliplev, Åb. 2002), eller overtrukket med fløjl eller sort klæde (Sønderborg
slotskapel, p. 2155 ff.) og prydet med forskellige kunstfærdige beslag, våbe
ner, bæreringe og kisteplader af sølv eller andre mindre lødige metaller (jfr.
Friedrich Wilhelms kiste fra 1714 i Sønderborg slotskapel p. 2154*). Inden i
dem er der antagelig som i Kliplev (Åb. 2002) kister af bly.
Derimod findes kun få kister og sarkofager af sten, de ældste de romanske,
trapezformede kister af sandsten og granit fra henholdsvis Højer (tilføjelser p.
2632*, afbildet p. 2783) og Brede (tilføjelser p. 2639), beslægtet med en større
gruppe syd for grænsen. Først ned i 1700-tallet finder man stensarkofager i
landsdelen, alle af sandsten og med barokkens kraftige profileringer. I Møgel
tønder (Tø. 1331*) smykkes Schackernes sarkofager fra 1710—19 af det tradi
tionelle, pompøse udstyr: sørgende kvinde ved urne, grædende småbørn hol
dende familievåbenet samt på låget den korsfæstede Kristus, som (udført i
marmor) også ses på Reventlowernes sarkofager i Dybbøl (Sø. 2222*), her blot
kombineret med kraftige, kronede våbener på siderne. Også ægteparret Vieregges
sarkofager fra o. 1740 i Haderslev domkirke (p. 187) bærer på hovedenderne
kronede våbenskjolde indfattet i kartoucher, ganske svarende til dem der pry
der portalen (p. 187*) til familiens kapel, en fornem arkitektonisk portalopbyg
ning i sort og hvidt marmor.
1 Jfr. Chr. Axel Jensen i »Tilskueren«, 1932. Vedr. Floris-arbejder, se R. Hedicke: Cornelis Floris und die Florisdekoration, Berlin 1913, med tavler.
2 Chr. Axel Jensen, i »Tilskueren«, 1932, p. 366 f. og herefter understøttet af V. Thorlacius-Ussing i Holland Danmark II, 90, især på grundlag af en sammenligning mellem
opstandelsesreliefîet i Sønderborg og et tilsvarende på hertug Christophs gravmæle i
Schwerin domkirke, hvor der dog hverken er tale om forlægs- eller teknisk lighed.
3 Otto Norn, i »Sønderborg Slot«, p. 166.
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STUKARBEJDER
De ældste stukarbejder, som findes her i landet, de romanske kalkmaleriers
glorier, dragtbræmmer etc. udformet i gips, er der ingen eksempler på i Sønder
jylland, derimod nok anden middelalderlig stukudsmykning, således enkelte
hvælvslutsten fra 14—1500-tallet, formet som stjerner eller bomærkeskjolde1.
Almindeligvis forekommer stukarbejder fra renæssance og barok ikke i lands
bykirker, men må søges i kirker og kapeller knyttet til slotte eller herregårde.
I Sønderborg slotskapel, opført 1568—70 af dronning Dorothea, der på enhver
måde søgte at give sit kapel et så fornemt udstyr som muligt2, blev grathvælvet
smykket med hængekonsoller udformet i stuk (Sø. 2132*), frugtbundter med
englehoveder hvorpå medusahoveder, alt i livlige farver.
Men først og fremmest var det de hvælvede eller flade lofter fra barok- og
rokoko-tiden, som smykkedes med stukkaturer, gerne udført af indvandrede
eller indkaldte stukkatører, kaldet italienere, men ofte folk fra den sydlige del
af Schweiz3.
Navnet på den stukkatør, der har udført det englerige loft i Gråsten slots
kapel (Åb. 1922*) o. 1698, kendes ikke. Motiverne er de i barokken almindeligt
anvendte, Treenigheden, bebudelsen og dommedag (afb. p. 2786), efter gængse
Sadeler-stik, og stafferingen endnu med svage rester af den polykromi, der
før 1700 var almindelig, figurerne hvide med lidt forgyldning, himmelbaggrun
den dog rettelig blå.
Helt hvidt med kun en ubetydelighed forgyldning står landsdelens andet
store stukloft, Augustenborg slotskapels fornemme rokokoloft fra 1770’erne
(Sø. 2164*), rimeligvis udført af Michel Angelo Tadei fra Gandri ved Lugano,
som har signeret stukudsmykningen i havesalen på selve slottet. Denne stuk
katør, som har præget Flensborgs borgerhuse4, skal være kommet til SlesvigHolsten i 1777 i følge med baron v. Geltingen, hvis slot Geltingen, han har ud
smykket 1777—835 i lighed med Augustenborg. Hans virkemidler er ikke den
overdådige fylde som i enevoldsbarokkens Gråsten, men rokokoens spinkle,
elegante ornamenter, af og til drevent løsrevet fra væg og loft og fint afstemt
efter rummets indretning og inventar.
Endnu en italiensk stukkatør har arbejdet i Sønderjylland, Carlo Enrico
Brenno, der 1721 indledte sine mange arbejder i Danmark for konge og adel
med udsmykningen af Fredensborg kuppel- og havesal. Efter en rejse til Tysk1

Jfr. sagregistret: hvælv, slutsten.
Jfr. »Sønderborg slot«, p. 144 ff.
3 Jfr. Harald Langberg: Clausholms bygningshistorie, 1958, p. 69.
4 Jfr. Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 375 ff.
5 Jfr. B. L. Grandjean, i Weilbachs kunstnerleksikon, og Kunstdenkm. Kr. Flensburg
p. 137 ff.
2
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land og Italien udførte han 1729 et stukepitaf i Øsby (Ha. 493*), hvor han
ligesom på et epitaf fra 1727 i Odense S. Hans og i øvrigt på flere andre af
sine arbejder gjorde brug af arkitekturmotiver1; også her, som almindeligt på
denne tid, måtte stukken—ved en let blåmarmorering — illudere som marmor.
1

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

N.E. 1957

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

TRÆSKÆRERARREJDER
SKULPTUR OG MALERI I MIDDELALDEREN
I enhver diskussion om middelalderlige kunstfrembringelser er
der tre spørgsmål, som altid trænger sig frem: 1) kronologien, den absolutte
og den relative, 2) proveniensen (import eller hjemligt) samt 3) mester og
værksted.
Hvad det første spørgsmål angår, er der kun een vej at gå: ud fra sikkert
daterede stykker at skabe en relativ kronologi for alle de øvrige, udaterede
»emner«; men det kan ikke noksom understreges, at den pågældende datering
bliver typologisk — behæftet med en fejlmargin på fra 25 til 50 år — og i denne
forbindelse er det værd at erindre, at udenlandske værksteder ofte er mere
fremskridtsvenlige og længere fremme i udviklingen end hjemlige, og at mindre
mestre ofte er overordentlig konservative, dvs. at de vedbliver at arbejde efter
de forlæg og tegninger, som de brugte for år tilbage. Et skoleeksempel på dette
er en lille Maria-tavle fra Haga kirke i Uppland: stilistisk ligger den fast for
ankret i slutningen af 1400-årene; var den ikke dateret, måtte man sætte den
til sidste fjerdedel af 1400-tallet, o. 1475 vilde ikke være uforsvarligt. Imidler
tid blottede en restaurering følgende i mere end een henseende interessante
indskrift malet på bagklædningen: »15 an(no) 14 up sante Johans bapetese
dach so is dat bilte gemacket to stokholmie«1.
Med hensyn til problemet om import eller hjemlige værksteder, er dette i sær
lig grad brændende for de sønderjyske landsdele, der ligger som en bro mellem
det europæiske fastland og Danmark. I drøftelserne herom har tyske forskere, fra
A. Goldschmidt over W. Paatz til H. Wentzel, gjort sig til talsmænd for, at
sønderjysk — og i øvrigt som helhed dansk — middelalderskulptur i alt fald
fra o. 1250 var tysk, nærmere bestemt lybsk import2. Heroverfor står en række
ndledning.

I

1 Sveriges kyrkor. Uppland IV, 1912, p. 196. Monica Rydbeck: Mariaskåpet från
Haga kyrka, i Fornvännen, 1956, p. 213.
2 Ligesom allerede V. Curt Habicht i et stærkt kritiseret skrift: Hanseatische Malerei u.
Plastik in Skandinavien, Berlin 1926, p.l ff. (jfr. Viking, 1939, p. 99 ff.) vendte sig mod
den alt for kraftigt understregede teori om Lübeck som Nordeuropas kunstneriske navle,
kan nævnes Carl R. af Ugglas’ advarende ord, i »Sverige-Danzig eller Sverige-Köln —
eller . . . ?«, i Tidskr. f. konstvetenskap, 1944, p. 34: »Över huvud torde man göra klokt
i vid bedömandet av Östersjöländernas konstförhållanden att, hur dominerande än Lübecks ställning där än varit, icke tilldela sistnämnda stad en praktisk taget exklusivt
givande roll«.
177
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danske og andre specielt til Sønderjylland knyttede forskere, der dels for den
ældre tid taler om hjemlige værksteder under fransk påvirkning (Francis
Beckett, Poul Nørlund, Fritz Fuglsang), dels også for senmiddelalderens ved
kommende i større eller mindre grad antager tilstedeværelsen af hjemlige værk
steder (A. Matthaei, V. Thorlacius-Ussing, H. Appuhn, W. Johnsen)1.
Problemerne om import eller hjemlig produktion hænger nøje sammen med
det sidste af de ovenfor stillede spørgsmål: mester og værksted. Næppe inden
for nogen anden videnskab end den kunsthistoriske har letsindighed, over
fladiskhed og subjektivitet fejret større triumfer, end når det gjaldt om at ind
kredse en bygmester, en billedsnider eller snedker, en stenhugger, en maler
og deres værksteder. Endnu trives livskraftigt tidligere generationers mani for
at knytte anonyme værker til tilfældigt bevarede kunstnernavne, endnu har
den metode hævd at sammenligne stykke 1 med stykke 2, dernæst stykke 2
med stykke 3 og så fremdeles, således at tilknytningsforholdet mellem nr. 1 og
nr. sidst må betegnes som overraskende løst. Endnu ligger, i alt fald hvad
middelalderlig træskulptur angår, værkstedsbestemmelserne i det store og hele
på det subjektive plan — og det er meget få bestemmelser, der tåler en effektiv
kritik — idet det indtil nu har været en uoverkommelig opgave at lægge en
laboratorieteknisk undersøgelse til grund for de kunsthistoriske værksteds
bestemmelser2.
I amtsbindenes monografier er der, så ofte man har fundet det forsvarligt,
gjort opmærksom på samhørighed, eventuelt værkstedsfællesskab mellem mid
delalderlige skulpturer og malerier. Selv om den største forsigtighed som regel
er taget i agt, har man dog ikke — netop på grund af det subjektive element,
og fordi der er lagt for stor vægt på den overfladiske (fra det fælles forlæg
hidrørende) lighed — undgået fejltagelser, hvoraf nogle har kunnet rettes
dels ved tilvejebringelse af gode fotografier, dels ved personlig undersøgelse.
Og når der nu — i afsnittet om billedskærer- og snedkerarbejder — skal gøres
1 I denne forbindelse er det værd at citere de velovervejede ord, der er sagt om dette
i Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-LIolstein, Landkreis Schleswig, 1957, i ind
ledningen p. 45. »Was den weiteren kunstgeschichtlichen Rahmen betrifît, so lässt sich
ganz allgemein und vorsichtig sagen, dass das Gebiet des Bistums Schleswig auch nach
Zeugnissen der Plastik im 13. Jahrhundert noch eine Grenzprovinz des nordlichen
Kunstkreises bildet, freilich von besonderem, durch südliche und westliche Einflüsse
und ihre Vermischung bestimmten Character, indes die Schnitzwerke des Spätmittelalters noch deutlicher als die einfache ländliche Architektur seine Einbeziehung in den
niederdeutschen, vornehmlich lübischen Kunstkreis dokumentieren«.
2
Et lærerigt eksempel på grundlaget for diskussion om værkstedsbestemmelse er
»den skonne Madonna« i Vadstena, der vel uden overdrivelse kan karakteriseres som
en af senmiddelalderens vigtigste skulpturer. Op til den nyeste tid har man drøftet
denne figurs proveniens uden at opdage, at den var skåret — ikke af egetræ — men af
nøddetræ. Jfr. herom Max Hasse, i Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgesch. I, 1961,
p. 192 (jfr. her p. 2849).
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et forsøg på at sammenstille forskellige enheder til eventuelle grupper, er det
næppe af vejen at understrege forhold, som vel er enhver kunsthistoriker be
kendt, men som alt for mange alligevel forsynder sig imod, hvorved de forøger
værkstedsbestemmelsernes fejlkilder. Det drejer sig først og fremmest om bil
ledhuggerens (og malerens) forhold til et eventuelt forlæg, hvorefter kunstneren
eller håndværkeren har arbejdet, når han skulde forfærdige f. eks. en alter
tavle med skulpturer, reliefscener og malerier. Ikke blot synes der blandt for
skerne ikke at herske enighed om, i hvilken grad de middelalderlige håndvær
kere brugte »forlæg«, men i spørgsmålet om, hvor frit eller hvor nøjagtigt en
billedskærer kan følge sit eventuelle forlæg, røber adskillige kunsthistorikere
en beklagelig mangel på viden.
Det bør da først slås fast, at middelalderens billedsnidere — selv de største
— (som også senere tiders) altid har arbejdet efter forlæg. Dels har der i middel
alderen ikke eksisteret noget krav om, end sige lyst til originalitet, dels har det
selvfølgelig ligget uden for en billedskærers (og malers) kompetence ud af sit
hoved at skabe et helt sæt originale figurer eller scener. Det gælder i lige grad
en Bernt Notke, en Veit Stoss, en Claus Berg og en ganske jævn billedsnider.
Man tænke blot på de sengotiske altertavlers rigdom af figurer, reliefscener og
malerier.
Der er da også et væld af beviser på, at selv store, selvstændige kunstnere1
som f.eks. Hans Brüggemann, Veit Stoss og Claus Berg arbejdede efter andre
kunstneres (grafiske) forlæg. Vender vi os til den største middelalderlige billed
skærer, vi kender ved navn i Sønderjylland2, Husum’eren Hans Brüggemanns
store Bordesholm-altertavle, er det forlængst godtgjort, at han som forlæg i
rigt mål har betjent sig af Albrecht Dürers træsnit (der i øvrigt brugtes som
forlæg langt ned i 1600’rne); men man tager næppe meget fejl, når man hævder,
at Brüggemann ikke har fostret een original tanke i hele den vældige billedrigdom. Hans storhed ligger i hans evne til i træet at give kunstnerisk udtryk for
Dürers snit (der atter er andenhånds reproduktioner efter kunstnerens original
tegninger, som på deres side atter står i gæld til samtidige og ældre kunst
nere).
Den slutning, man tvinges til at drage af det temmelig stereotype billed
materiale, der er levnet os i de middelalderlige altertavler, er, at datidens billed
skærere, malere og stenhuggere oftest var næsten ligeså uoriginale som deres
1 Blandt ældre eksempler kan nævnes den skønne Junge-Madonna (afb. Heise: Lübecker Plastik Taf. 27), der er hugget efter samme forlæg som et par burgundiske Ma
donnaer (afb. E. Lüthgen: Niederrhein. Plastik, Strassb. 1917, Taf. XXIII, 4 (og 3)).
2 At Brüggemann var en født Husum’er, kan der næppe herske tvivl om efter Friedrich
Barenscheers afhandling i Nordelbingen XXX, 1961, p. 100 ff.: »Wurde der Schöpfer
des Bordesholmer Altars in Husum oder Walsrode geboren?«.
177 *
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efterfølgere i renæssancetiden og senere1, og de jævnere kunstner-håndværkere
har næppe stillet sig friere over for forlæggene end disse. De har slavisk fulgt
forlæggene2, så vidt deres arbejdsmateriale tillod det. Har de manglet staffage,
hvis forlægget f. eks. gengav en scene i et liggende rektangel, og billedskærerne
skulde bruge scenen i et stående rektangel, har de hentet også denne fra (andre)
forlæg3. Middelalderens, som senere perioders, kunstneriske (og litterære) ud
tryksmåde var i højeste grad eklektisk, og medens denne »kunstform« først
langt ned i baroktiden gav anledning til kritik, var den tidligere — nor
men.
Til et velassorteret middelalderligt billedskærer-, maler- og snedkerværksted
har der (som i renæssancetiden og senere) hørt en samling af forlæg: mapper
med tegninger og træsnit (senere kobberstik), kolorerede eller sort-hvide, af
figurer og ornamentik; ved siden af disse har der formentlig tillige været en
bestand af træmodeller (sådanne brugte også bronzestøberne og stenhuggerne,
og de sidste lavede dem undertiden selv)4.
Hvis man anerkender de synspunkter, der her er gjort gældende, vil det
være indlysende, at selv stor lighed ikke behøver at betyde fælles værksted, men
blot fælles forlæg. På den anden side er det en kendt sag, at selv stor ulighed
i udførelse ikke udelukker værksteds- eller kunstnerfællesskab (jfr. p. 2757),
hvad enten divergenserne her atter bunder i anvendelse af forlæg eller skyldes
den udøvende kunstner selv. Hvorfra forlæggene kom efter træsnittets, metal
snittets og stikkunstens opfindelse, behøver ingen nærmere påvisning. For den
tid havde man egne og andres skitse- og tegnebøger samt illuminerede hånd
skrifter, elfenbenstavler, vævede stoffer etc.; thi det er i kraft af disse, at der
1

Se herom bl.a. Theodor Riewerts: Marten und Govert van Achten. Zwei schleswigsche Maler um 1600, i Nordelbingen IX, 1932, p. 1 ff. og E. Moltke: Nogle male
rier i vore kirker og deres forbilleder samt lidt om Peder Candid, i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1955, p. 105 ff. — Et nyt, meget vægtigt bidrag til forståelsen af problemerne
om forlæg er nu givet af Georg Garde i Danske silkebroderede lærredsduge fra 16. og 17.
århundrede. Med særligt henblik på de grafiske forbilleder. Dansk Videnskabs Forlag
A/S. København 1961.
2 Eksempler på billedskæreres opfindsomhed — eller mangel på opfindsomhed — er
givet nedenfor p. 2810 f. og 2817 under Bevtoft- og Aller-grupperne, hvor man kan finde
eet karakteristisk apostelhoved anvendt på flere kroppe, ligesom den samme krop kan
forekomme med forskellige hoveder eller spejlvendt.
3 Disse synspunkter vender sig således i nogen grad mod dem, som er udtrykt bl. a.
af Wilh. Johnsen, der hævder, at det 16. og 17. århundredes billedsnidere »standen
ziemlich »verloren« da in einem gewandelten Lebensraum«, mens »der Meister des Mittelalters in weit höherem Masse Selbstversorger war und vermochte sich noch aus einer
festgefügten Überlieferung zu ernähren« (Nordelbingen XXVII, 1959, p. 51).
4 Jfr. de 1405—06 udførte statuer til Bremens rådhus. De udførtes af mestrene Jo
hannes og Henning. Johannes fra Hannover (lederen) fremstillede »formene« og kolore
rede dem. Se E. Waldmann: Die gotischen Skulpturen am Rathaus zu Bremen. Strassb.
1908, p. 2.
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kan drages en fast og ubrudt linie fra de ældste ikonografiske fremstillinger
og til de yngste middelalderlige, ja, langt længere ned i tiden.
Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at henvise til den franske arkitekt
Villard de Honnecourts »tegnebog« — beregnet først og fremmest på hans ele
ver — fra o. 1230, og til den såkaldte »islandske tegnebog« fra første halvdel
af 1400-tallet, i den Arnamagnæanske samling, København, hvor en tegner har
afkopieret talrige figurer og scener fra ældre og samtidige håndskrifter og
skitsebøger1. Særlig interessant i vor forbindelse er et billede i denne sidste af
en siddende, kronet helgen uden attribut, men med tilhørende tekst: »Kald
ham, hvad du vil, og giv ham det i hånden, som han skal værge sig med«2.
Det vil da være klart, at man — især når man står over for beskednere
værkstedsarbejder — let kan komme ud for at datere en altertavle, et kruci
fiks etc. ikke efter selve tingen, men efter forlægget. Et eksempel på et sådant
tilfælde frembyder netop den ovenfor omtalte Maria-tavle fra Haga (jfr. også
Skast-tavlen p. 2812).
Spørgsmålet bliver nu, om disse altertavler, skulpturer og malerier, der er
gjort efter mer eller mindre beslægtede forlæg (som på sin side kan være blevet
til i Nederlandene, i Köln, i Stettin, i Flensborg etc.) er skabt i Sønderjyl
land eller er importeret, og da hvorfra.
Et blik på ethvert lands kunstbeholdning gennem tiderne vil vise, at intet
land kan »dækkes« alene af import. Det gælder Sønderjylland som det øvrige
Danmark, at den løbende, normale produktion er udført af hjemlige værkste
der, der naturligvis i høj grad har rekrutteret fremmed arbejdskraft, og det
er en selvfølge, at mange nordtyske billedskærere har slået sig ned i landet
(jfr. atter den ovenfor nævnte Haga-tavle, der er forfærdiget i Stockholm af
en plattysk skrivende mester), hvad enten de nu blot har været på valsen,
eller de har været heroppe i en bestemt anledning — f. eks. for at opstille en
altertavle ell. lign. Langt ned i renæssance- og baroktiden træffes talrige tysk
eller plattysksprogede snedkre i Danmark.
Kun i særlige tilfælde, formentlig når det skulde være ekstra fint, impor
terede man — og da kunde det være både mester og svende, jfr. nedenfor —,
som da Stockholm hidkaldte den fremragende lybske billedskærer og maler,
1
Til Villard de Honnecourt, se Thieme-Becker: Künstler-Lexikon: Villard. — Den
islandske tegnebog er publiceret af Harry Fett: En islandsk tegnebog fra Middelalderen.
Chria. 1910.
2 At tilsvarende tegninger af f. eks. apostelfigurer har eksisteret, viser de talrige eks
empler på helt ens apostelskikkelser, men med forskellige attributter. Andre, indirekte
beviser på (forsvundne) grafiske forlæg kan fremdrages: I Kværs (Åb.* 1954) findes en
Pietà fra 1400’rne, der er bemærkelsesværdig ved sin »forkert vendte« Kristusfigur; men
af denne »spejlvending« turde fremgå, at billedskæreren har arbejdet efter et overført
træsnit. Samme slutninger kan drages af de talrige ens, men »spejlvendte« figurer, bl. a.
Madonna’er, der idelig træffes i det sengotiske materiale.
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Bernt Notke, til at udføre den bevarede S. Jørgensgruppe i domkirken, eller
da den lige så berømte Claus Berg blev indkaldt fra Tyskland for at skabe
den så vældige og billedrige altertavle, der nu står i Odense S. Knuds kirke, og
som for en tid lang slog sig ned i Danmark.
De få nederlandske altertavler, som er bevaret i Danmark — og af disse er
næppe mange gået til grunde — er egnet til at understrege, hvor lille alter
tavle-importen har været i »den seneste papistiske tid«.
Den af ældre forskere hævdede antagelse, at hovedparten af Danmarks mid
delalderlige skulptur var tysk, specielt lybsk, import, hviler på overdrevne
forestillinger om Lübecks stilling som nordeuropæisk kunstcentrum samt om
byens leveringskapacitet. Den »nordtyske« hypotese har underkendt det for
hold, at Nordtyskland inklusive Lübeck i hovedsagen modtog de samme kunst
strømninger og stilbølger som Danmark — heraf lighederne —, den har set
bort fra de enkelte danske landsdeles særpræg og har ladet de ganske vist kun
få overleverede danske mesternavne og værksteder ude af betragtning.
Med vikingetiden uddøde den særprægede nordiske stil i Danmark ikke; vi
kan endnu spore den livskraftigt i de få bevarede stavkirkerester og dens
efterklang i romansk stenskulptur. Men fra og med stenkirkerne er Danmark
kun en homogen kunstprovins af Europa i almindelighed. Kunstnerne evnede
ikke mere at indblæse deres værker »nordisk« ånd, sandsynligvis fordi en stor
procentdel af dem ikke var danske. Langt ned i 1600’rne kom, som nævnt, en
betragtelig del af snedkrene og billedskærerne fra Tyskland, og det samme
har utvivlsomt i endnu højere grad været gældende for det middelalderlige
Danmark, der med det vældige stenbyggeri i 1100’rne og 1200’rne — først na
tursten, så teglsten — blev et herligt opland for udenlandske mestre og svende.
I det store og hele har Danmark gennem middelalderen været den modta
gende part — omend de ældste danske frembringelser fuldtud kan kappes med
det bedste europæiske — og bortset fra Claus Bergs formodede eksport fra
Odense-værkstedet, kendes vistnok ikke eksempler på, at kunststrømmen er
gået fra nord til syd.
At Lübeck som Hanseaternes største stabelplads og med navne som Her
men Kode, Bernt Notke o. a. er blevet gjort til Danmarks hovedleverandør,
er måske ikke så mærkeligt, især når talen er om byens travle storhedstid i
1400’rnes sidste halvdel; men det er et postulat, der ikke bliver rigtigere af
stadig gentagelse. I byerne langs Bhinen og ved Tysklands nordkyst var der
større og mindre billedskærerværksteder, som var leveringsdygtige1, og det er
som bekendt ingenlunde al kunst i de lybske kirker, der er lybsk; lybsk kunst
1
Jfr. fra 1500’rnes Danmark udtryk som franzoske og pryske (preussiske) kister,
finske æsker, engelske, hollandske, danziger senge, stettinske skiver (borde) etc., se C.
Nyrop: Fra den kunstindustrielle Udstilling, Kbh. 1879, p. 64.
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er i tidens løb blevet berøvet flere »sikre« lybske storværker1. Sønderjysk kir
keinventar giver flere eksempler på importerede altertavler, der ganske givet
ikke har noget med Lübeck at gøre, og sandsynligvis vilde en nøjere sam
menligning mellem sønderjyske skulpturarbejder og arbejder fra de umiddel
bart sydfor tilgrænsende egne vise intimere sammenhæng end mellem lybsk
sønderjysk skulptur. Billedet forflygtiges imidlertid af de anvendte forlæg.
Hvad endelig de egentlige sønderjyske mestre og værksteder angår, er det
først fra 1400’rne, der er overleveret navne på kistesnedkere, billedsnidere og
malere; men allerede overgangstiden mellem romansk og gotisk kunst har be
varet i alt fald eet sikkert eksempel på et i egentligste forstand dansk værk
sted i Sønderjylland, et værksted af høj kvalitet.
Det vilde i øvrigt være ejendommeligt, om Sønderjylland pludselig i tids
rummet mellem o. 1250 og 1500 skulde være blevet tomt for snedker- og bil
ledskærerværksteder, ja, ligeså mærkeligt som hvis dette skulde gælde det øv
rige Danmark, hvor gyldne altre og fremragende romanske og unggotiske kalk
malerier, fornemme granitdøbefonte (senere malmfonte og -klokker) vidner
om tilstedeværelsen af kunstnere og værksteder af internationalt format.
Vi ved så uendelig lidt om arbejdsforholdene blandt middelalderens sned
kere og billedsnidere, stenhuggere og malere (ofte vel samlet i een og samme
person), mindst om billedsniderne, hvis erhverv åbenbart har været frit. Lavs
regler og skråer kendes i almindelighed først fra 1400’rnes slutning, og når
de endelig foreligger, skal man næppe tillægge dem alt for stor vægt (tit bør
man læse mest imellem linierne). Således er det en kendt sag, at der i den
senere middelalder kun var et par (tre—fire?)2 billedskærerværksteder i Ham
borg (med et indbyggerantal på en snes tusind); men den indflydelse, der
middelalderen igennem er udgået fra denne by, godtgør uimodsigeligt, at der
i Hamborg og omegn har arbejdet adskillige frie mestre, om hvis eksistens vi
intet aner3. — Skulde man dømme efter, hvad der kendes til billedskærer1 Lübecks fornemste skulpturer, de kloge og de dårlige jomfruer, er udført af en
kun for tilfældet indkaldt vesttysk kunstner (jfr. sidst Max Hasse, i Lübecker Museums
hefte, Heft 3, 1961). Om den tidligere som lybsk betragtede Vadstena-Madonna, se
ovenfor p. 2788 note 2. Heller ikke Stralsunds Junge-Madonna (om den jfr. p. 2789 note 1)
kan med nogen ret tages til indtægt for lybsk skulptur, og forlængst er en af de betyde
ligste af de tidligere altertavler, westfaleren mester Bertrams Grabow-alter fra 1399
udskilt fra det lybske domæne og tillagt Hamborg. Om den nederlandske altertavle i
Lübecks Mariakirke, se p. 2850.
2 Jfr. Wilh. Meyne hos W. Johnsen, i Nordelbingen XXVIII—XXIX, 1960, p. 311.
3 Meget belærende om billedskærernes frie stilling i Danmark er den kendsgerning,
at skråerne ikke nævner mesterprøver i billedskærerarbejde. Flensborg-skråen 1497
(omfattende malere, guldsmede, glarmestre og snedkere) krævede som mesterstykke af
snedkrene: et skab (»Schenkschive«) af fem stykker og et panel med trughvælving (jfr.
Wilh. Rust: Das Tischlerhandwerk der Stadt Flensburg, i Schriften der Gesellschaft für
Flensburger Stadtgeschichte Nr. 5, 1940, p. 34 f.).
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og snedkerværksteder i Danmark i renæssancetidens begyndelse, vilde disse
værksteder næppe være i stand til tilsammen at levere inventar til en brøkdel
af vore kirker1. Figura viser imidlertid, at det har stået ganske godt til med
snedkrene, både med deres antal og deres arbejder. Dette misforhold mellem
det overleverede skriftlige kildemateriale og den faktiske møbelbestand, et
forhold, der er særlig grelt, hvad middelalderen angår, er værd at drage sig
til minde, når en altertavles proveniens skal drøftes.
Denne almindelige indledning skal, til yderligere orientering om en anven
delig fremgangsmåde ved en middelalderlig altertavles opsætning (jfr. ovenfor
om Notkes S. Jørgen), illustreres med et referat af en kontrakt vedrørende
altertavlen i Georgskirken, Parchim, Mecklenborg2. Den 19. november 1421
oprettede kirken kontrakt med maleren Henning Leptzow i Wismar, som på
tog sig alt vedrørende udførelsen og opsættelsen af en altertavle i Parchim:
billedskærerarbejdet med nicher, piller, baldakiner og »maskværk«, og hvad
der ellers var af håndværksarbejde i træ eller jern samt maling og forgyldning.
På fløjene vilde han male, hvad og hvor meget »herrerne« ønskede, alt for fri
bolig i Parchim, for tre læs brænde, to flæskesider samt 210 lybske mark.
To ting i denne kontrakt vil man særlig fæste sig ved: een mester tager tav
len i entreprise; ved hjælp af sine svende eller i samarbejde med andre mestre
— i Wismar eller snarere i Parchim — leverer han tavlen, og han laver den
ikke (som man nuomstunder ville gøre) færdig i sit værksted, men udfører
den på åstedet af det ham af kirken leverede træ, idet han forpligter sig til
at blive boende i Parchim, til tavlen er færdig og til ikke at give sig i lag med
andre arbejder, så længe udførelsen af Parchim-tavlen står på. Selv om ad
skillige »tyske« altertavler i Danmark virkelig er importeret, tør man forment
lig regne med, at et ikke ringe antal af disse er blevet til på samme måde som
Parchim (og Stockholms S. Jørgensgruppe): Værkstedet, ikke tavlen importe
redes — og blev måske bofast.
Ved Parchim-tavlen er med andre ord tale om ganske samme arbejdsforhold
som i renæssancetiden og senere: kirken leverer (oftest) materialerne, een en
treprenør sørger for arbejdet. Da snedker Henrik Köning (en indvandret ty
sker) 1607 fortingede med Malmøs magistrat om udførelsen af altertavlen til
byens S. Petri kirke, blev der først udkastet en tegning af en kontrafejer, der
næst påtog Köning (sikkert byens største snedker) sig ansvaret for arbejdet;
han engagerede to velkendte billedsnidere til at udføre de frie skulpturer, stor
vingerne og dele af opbygningen, endvidere en drejer til at dreje søjlerne og
1 Jfr. Chr. Axel Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536—1600,
Kbh. 1911, p. 23.
2 Mecklenburgische Jahrbücher, 23. Jhg., 1858, p. 364 IT., jfr. B.u.K. MecklenburgSchwerin IV, 1901, p. 433 ff.
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en anden snedker til at beklæde alteret; resten har hans eget værksted påtaget
sig »på egen bekostning«1.
Andre forhold vedrørende renæssancetidens snedkere er egnet til at kaste
lys over enkelte af de mange dunkle problemer, der knytter sig til de middel
alderlige billedskærerarbejder. I Roskilde arbejdede i 1600’rnes første fjerde
del to billedskærermestre, hver med eget værksted, Brix Michgell (vel tysk)
og Anders Nielsen Hatt (vel dansk), sammen på samme altertavle (jfr. DK.
Kbh. amt p. 2262); det er Brix, der har kvitteret for pengene, det er ham,
der har modtaget bestillingen, været entreprenøren. Optaget, som han har
været, anmodede han sin kollega i byen om hjælp, og Anders Nielsens bi
drag står klart at skue den dag i dag, hermer og evangelistfigurer udført i hans
egen, særprægede stil, efter hans egne forlæg. Utvivlsomt er det mange gange
gået til på samme måde i middelalderen, både i de større byer som Lübeck
og i de mindre som Flensborg og Slesvig. Man kan derfor regne med, at for
skelligheder i beslægtede altertavler — for nu at holde os til disse — ikke
blot behøver at skyldes forskellige og skiftende svende, men et etableret sam
arbejde mellem forskellige mestre (værksteder)2. Ved anvendelsen af sådanne
har »entreprenøren« naturligvis ikke haft så meget hånd i hanke med arbejdet,
som når det blev til i hans eget værksted efter hans egne tegninger og »forme«.
Men de ofte store forskelle i stil og kvalitet, der ligefrem kan lyse ud af en
kelte altertavlers forskellige »hænder«, synes ikke at have generet den middel
alderlige bestiller3; det var en kendt sag, at et arbejde på de større eller op
tagne værksteder (dengang som nu) hovedsagelig udførtes af svende eller bort
liciteredes — hvorfor man undertiden kunde tage sine forholdsregler og kræve,
at mester i alt fald personlig skulde udføre hovederne (ansigterne) på de vig
tigste figurer (malerier).
I det foregående er der lagt vægt på at vise de vanskeligheder, der tårner
sig op for mester- og værkstedsbestemmelser, og den følgende redegørelse vil
søge at drage konsekvenserne af de skildrede fejlkilder. Forlæggets domi
1

Se Weilbachs Kunstnerleksikon III, Supplement, p. 38 med litt. henvisn.
Jfr. også W. Paatz: Bernt Notke p. 34. — For at tage et karakteristisk eksempel
ligger det nær at antage, at Notke, da han fik den store krucifiks-opbygning i Lübeck
domkirke og omdannelsen af lektoriet i entreprise, har bortliciteret en del af disse kæm
pearbejder til een eller flere lavsbrødre i staden. Kun således kan man tvangfrit forklare
bl.a den Notkes stil fjerntstående Madonna på lektoriet.
3 På en del gotiske altertavler er den kvalitative forskel mellem hovedscenens figu
rer og fløjenes apostle undertiden så stor, at man kunde fristes til at antage de første
udført af et »anerkendt« værksted i nærmeste by eller importeret, mens rammeværket
og apostlene var udført af en lokal snedker og billedskærer (Højrup, Skast, jfr. p. 2812).
— Den forlængst fastslåede forskel mellem et korbuekrucifiks og dets sidefigurer kan
dels forklares således, dels ved samarbejde mellem eller ligefrem bestilling hos forskel
lige værksteder.
2
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nerende betydning er understreget, og der vil stadig blive anført eksempler
på dets tilstedeværelse. Som følge af reglen, at lighed ikke behøver at betegne
kunstner-, men kun forlægsfællesskab, vil man i gennemgangen nedenfor finde
mangen hævdvunden mesterbestemmelse underkendt, hvilende, som sådanne
tilskrivninger ofte gør, på et mærkeligt, overfladisk skøn, hvor »hånden« er
forvekslet med forlægget. Omvendt skulde man forgæves søge efter mesterbestemmelser, der udelukkende finder fodfæste på rent subjektive (æstetiske,
følelsesmæssige) skøn af den art, der véd at skelne mellem den anonyme, sup
ponerede skulptørs (malers) ungdoms-, manddoms og alderdomsarbejder, der
er i stand til at følge samme anonymus på hans rejser til forskellige kunstcentrer etc. etc. Denne følelige mangel vil forhåbentlig være erstattet af en
anskuelig redegørelse for vanskelighederne ved egne og andres forsøg på at
henføre skulpturarbejder o. a. ikke blot til en bestemt mester, men til et
bestemt værksted, ja, blot til en bestemt by, en landsdel eller et land. Van
skelighederne er især indlysende i en tid, da originalitetsjageri var ukendt, da
et een gang skabt, populært arbejde hurtigt blev allemands eje, da f.eks. al
tertavlerne stort set var skåret over samme læst fra Pommern til Nederlan
dene, fra Nordtyskland til Stockholm, og hvor næppe een tavle er enkelt
mands værk.

BILLEDSKÆRER- OG SNEDKERARBEJDER
middelalder,
billedskærerarbejder.
De
sønderjyske
landsdele
er
den
part af det gamle Danmark, som har bevaret den største rigdom af middel
alderlige
snitværksarbejder.
Egentlige
romanske
skulpturer
eller
snitværks
arbejder findes ikke i Nordslesvig, med mindre man vil regne Egvads alter
bordsforside (Åb. 1754*) til denne kategori; men jo mere man nærmer sig
middelalderens slutning, des rigere bliver materialet. Billedstormerne har ikke
været rabiate, og 1800’rnes præster, der var de mest energiske udryddere og
de kulturrepræsentanter, som havde mindst sans for fortidens kirkelige inven
tar, har med enkelte undtagelser været moderate. Nutidens gejstlige har ind
taget mærkelige dobbeltstillinger, nogle vil fjerne alt gammelt, nærer en næsten
sygelig ængstelse for, at deres kirke skal blive et museum, andre hæger om
både katolske Mariatavler og »museumsgenstande« som f.eks. monstranshuse.
En af grundene til, at der er levnet så stort et antal middelalderskulpturer,
er den redningsaktion, Richard Haupt o. 1900 satte ind; det skyldes først og
fremmest ham, at mange ofte kunst- og kulturhistorisk betydningsfulde ar
bejder, som uforstående præster og kirkeværger havde kastet på loftet eller
stillet i skammekrogen, blev reddet til Kunstgewerbemuseum, nu Städtisches
Museum, i Flensborg. Herfra kom hovedparten af genstandene fra de nord
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slesvigske kirker efter disses genforening med Danmark 1920 tilbage til deres
respektive kirker eller til museet på Sønderborg slot. — Det er imidlertid en
beklagelig kendsgerning, at bortset fra enkelte levn i Sydslesvig, af hvilke
Helligtrekonger-gruppen i Slesvig domkirke er den vigtigste, var købstadkir
kerne i hele landsdelen på Haupts tid blottede for middelalderlig skulptur,
og det var her, man måtte forvente at finde de toneangivende kunstværker.
Med udgivelsen af »Danmarks Kirker«, Sønderjylland, vil hele det sønder
jyske materiale være publiceret, idet det sydslesvigske (bortset fra Slesvig by)
forlængst er udgivet og behandlet1.
Unggotik, o. 1250—o. 1300. Blandt Sønderjyllands ret talrige, kvalitativt
gode skulpturer fra denne periode findes enkelte fine stykker, både blandt
krucifikserne og Madonna-figurerne. De præges dog næsten alle af en viss pro
vinsiel konservatisme. Krucifikserne står kun undtagelsesvis mål med me
sterstykkerne fra Halberstadt og Wechselburg2, og en sammenstilling mellem
dem og de fine, sjællandske krucifiksfigurer af Vallensved-typen3 falder ud til
de sjællandskes fordel. Men det sønderjyske materiale er rigere og mere af
vekslende end i nogen anden dansk landsdel.
Den franske påvirkning, der mer eller mindre udtalt kan konstateres i op
fattelsen, har sikkert i almindelighed fundet vej gennem Sachsen-Westfalen
— et forhold der understreges af det såkaldte sachsiske kors med de små,
svævende, korsbærende engle i de vandrette korsarmsfelter og andre relieffer
i de lodrette. Til Lübeck mærker man intet. »Der er«, som Poul Nørlund skri
ver1, »ikke meget Llold i den Opfattelse, som især fra tysk Side5 er gjort gæl
dende, at Lybæk allerede tidlig i Aarhundredet har indtaget en kunstnerisk
Førerstilling overfor Norden« . . . Tværtimod »er paaviselige lybske Arbejder
fra før 1250 gennemgaaende af ringere Kvalitet end de danske«.
Kun een større friskulptur er bevaret, den 145 cm høje figurgruppe af Jesu
1 Først af den utrættelige redningsmand Richard Haupt, hvis imponerende værk om
Sønderjyllands kirker og kirkekunst m.m. udkom i Die Bau- u. Kunstdenkmäler der
Provinz Schleswig-Holstein I—II, 1887—88, fortsat med bind III 1889, hvori sag
registre og Johs. Biernatzki’s endnu overordentlig vigtige mesterfortegnelse, samt med
endnu to bind, der giver en oversigt over Slesvig-Holstens bygninger og inventar, bind
V—VI 1924—25. Materialet er senere genoptaget til behandling i den af Landesamt für
Denkmalpflege i Kiel udgivne, snart fuldendte serie: Die Kunstdenkmäler der Provinz
Schleswig-Holstein, som 1939 startede sit første bind: Die Kunstdenkmäler des Kreises
Husum. Hvert af disse »Kreis«-bind indledes med en kunsthistorisk oversigt, der i høj
grad har tjent »Danmarks Kirker« til hjælp og nytte; desuden indeholder den en rigdom
af værdifulde litteraturhenvisninger af kunsthistorisk, historisk og politisk art.
2 Afb. Dehio I, fig. 426, 427 (ca. 1200 og 1250).
3 DK. Sorø p. 1038*.
4 Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 60.
5 Nørlund sigter formentlig her først og fremmest til Hans Wentzel: Lübecker Plastik
1938, jfr. hans recension af dette værk i Acta Archaeol. XI, 132 ff.
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Brons. Madonna (p. 2800).

dåb, i Bov (Åb. 2031*) fra o. 1250, tre meget stillestående figurer med et ejen
dommeligt liniespil og en ikke ganske overvundet kejtethed. Om den oprin
delig har hørt til Bov kirkes inventar, er uvisst. Den står isoleret blandt de
bevarede skulpturer, og det forsøg, der er gjort på at knytte den til Hürupværkstedet1 eller til Lübeck, kan næppe stå for en nærmere prøvelse.
1

Fritz Fuglsang, i Nordelbingen IX, 102, 117, jfr. XXV, 14, jfr. Hans Wentzel: Lübecker Plastik p. 32 ff., 135 (lübsk).
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E. M.1962

De syv siddende Madonna-figurer samt en halv snes løse figurer, der er lev
net i de nordslesvigske kirker, er kun en meget ringe del af, hvad der een
gang må have eksisteret. Madonna-figurerne er af traditionel type (nu alle
uden attribut) med det påklædte barn siddende på venstre knæ. Barnet har
løftet højre hånd til velsignelse, mens venstre holder enten en bog (Jegerup
Ha. 604*, Nybøl Sø. 2273*), en kugle (Halk Ha. 461*, Mjolden Tø. 1449*)
eller en fugl som Nr.-Løgum (Tø. 1532*), hvor billedskæreren noget kejtet
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lader barnets ben krydse hinanden (et i øvrigt almindeligt træk). Højt over
disse står den yngste figur, den fine, franskinspirerede Brøns-Madonna1 (Tø.
1230, afb. p. 2798 f.), fra o. 1275. Arbejdets kunstneriske kvalitet fremgår bedst
gennem en sammenligning med den velskårne, men traditionelle Maria-figur
fra Braderup (Kr. Südtondern), der er udført efter et i mange henseender be
slægtet forlæg.
Blandt de løse figurer må nævnes en 108 cm høj Johannes Evangelist fra
Jegerup (Ha. 605*), med bog i venstre hånd og trædende på en kronet mands
skikkelse; det er uvisst, om den hidrører fra en sidealtertavle, eller den er
eneste rest af en apostelrække (over triumfbuen), således som der har været
i Hattstedt og Odenbüll (Kr. Husum).
En særstilling indtager det genreagtige relief på Bjerning korbueplanke (Ha.
325*), der har tjent som støtte for det nedenfor omtalte krucifiks fra o. 1250.
Men der ses ikke meget kunstnerfællesskab mellem det fine, »franske« kruci
fiks og de djærve relieffer på bjælken med den sjælevejende S. Mikael som
midtpunkt mellem himmel og helvede; det sidste er fremstillet som Leviathangabet, hvorhen drastiske djævle på den mest hensynsløse måde slæber de
fordømte sjæle, en propagandistisk realisme til hvilken man først langt senere
finder magen i kalkmalerikunsten.
Det er nævnt, at de i Sønderjylland bevarede senromansk-unggotiske kru
cifikser kun undtagelsesvis står mål med Halberstadt-Wechselburg, som, hvad
legemets fine gennemmodellering angår, virker ganske naturalistiske i sam
menligning med de sønderjyske skulpturers skematiske — endnu halvt ro
manske — anatomi, uden synderlig vægt på »naturlige« forhold inden for de
langstrakte kroppes og benenes detaljer. Et af de krucifikser, der i kunstne
risk henseende kunde kappes med de to nævnte, er det nu brændte i Bjerning
(Ha. 323*), kronet, endnu med vandrette arme og parallelle ben, et lænde
klæde med tyk vulst og raffineret foldekast. Det er typen fra Halberstadt,
men — bortset fra armene — elegantere og mere langstrakt, med tydelig
fransk influens. Måske er den lidt enklere og (med krone) kun 97 cm høje
figur i Lintrup (Ha. 769*), der har overlagte fødder, fra samme værksted.
Franskpræget var også den før branden bevarede Maria-figur i Bjerning, efter
samme forlæg som Maria i Nybøl (Sø. 2277*).
Blandt de bedste er også den lille gruppe: Stepping-Fjelstrup (Ha. 340*,
308*), den første stærkt medtaget af råd og uden arme, men ansigtet har be
holdt sit udtryk af træt resignation; den sidste, med bevaret »sachsisk« kors2,
har åbne øjne, armene som et cirkelsegment, knæfrit lændeklæde med elegante
1 Af Fritz Fuglsang (jfr. p. 1230 note 49), dog uden bindende grundlag, sat i forbin
delse med »Kosel-værkstedet«.
2 Se f.eks. fig. 10 p. 311.
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Landesbildstelle, Hamburg 1957

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

folder, parallelle ben, men højre fod lidt kejtet drejet ind over venstre2. Denne
fodstilling, som også Stepping har, er i det store og hele karakteristisk for de
sønderjyske krucifiksfigurer, men det er interessant at se, hvorledes billedskæ
rerne arbejder med problemet, og hvorledes den nedenfor nævnte HackstedtOksbøl-gruppe indpasser fodstillingen i kroppens linieføring (p. 2803). Opga
ven er imidlertid ikke løst så fint som af sjællænderne3. Kun den ovenfor
nævnte Bjerning og den ejendommelige, elegiske krucifiksfigur i Halk (Ha.
1

Grundlaget for ovenstående kliché venligst tilsendt af Wilh. Johnsen.
Til gruppen hører også den kun 85 cm høje figur i Kappeln (Landkr. Schleswig), der
har en fra Stepping-Fjelstrup forskellig øjenbehandling. I nævnte værk p. 45 hedder det;
» . . . schliesst sich an die in Fjelstrup und Stepping an (zugehörig vielleicht das Kruzifix
in Sieseby, Kr. Eckernförde), deren Meister französische Plastik kannte (Chartres)«.
3 Jfr. f.eks. vallensved (Sorø p. 1038*), Særslev (Holbæk amt, vel fra samme værk
sted), Høve (Sorø p. 798*), Gyrstinge (ibid. 391*), Bjeverskov (Præstø p. 253*) m.fl.
2
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466*) når her en sjællandsk (dvs. fransk) elegance; formentlig har denne op
rindelig også gjort sig gældende i armenes linieføring, nu virker de lovlig korte
til den langstrakte skikkelse og er måske fornyelser(?) ligesom Maria-figuren;
den langhalsede Johannes er derimod jævngammel med krucifiksfignren og
bærer præg af samme hånd.
Både Fjelstrup og Halk1 har bevaret deres »sachsiske« kors, og dette gæl
der også Højer-krucifikset (Tø. 1038*), der må antages at være fra samme
værksted som Bevtoft (Ha. 900*), Nybøl (Sø. 2277*) og muligvis den grusomt
opskårne og ændrede Dybbøl-figur (Sø. 2216*).
Af disse har Bevtoft og Dybbøl fornyede kors, mens Nybøl hænger på sit
oprindelige med bolleblomster, men med afsavede endefelter. Nær beslægtet
med denne gruppe (og måske fra samme værksted) er Broager (Sø. 2316*, nyt
kors), der i hovedets svage hældning, de vandrette overarme og de skråt
strakte underarme, overkroppens modellering og fodstillingen (hvor den over
lagte fod ses halvt fra siden) nøje svarer til Højer-gruppen, men lændeklædet,
hvis vulst og sløjfe nu er bortskåret, er en ubetydelighed kortere. Højer og
Nybøl har bevaret deres oprindelige sidefigurer, mens disse er fornyede i Bev
toft, tydeligvis, hvad håndstillingen angiver, efter de gamle figurer. Mens
Højers sidefigurer, af hvilke Johannes er ikonografisk beslægtet med Ulkebøl
(Sø. 2342*), sikkert er skåret i samme værksted som krucifikset (hele gruppen
tykt nystafferet af Wilh. Jensen, Garding), synes Nybøls krucifiks og side
figurer at være af forskellige hænder; Maria er ovenfor omtalt under Bjerning,
og hvad Johannes-skikkelsen angår, erindres man om tilsvarende skikkelser
(og hårbehandling) i Hürup-reliefferne, alt sikkert kun at betragte som tidens
almindelige tradition og tendenser.
En samtidig krucifiksfigur, omtrent af type som de nævnte, på nyt kors,
men med bevarede sidefigurer træffes i Jegerup (Ha. 607*); den »knækkede«
armstilling er knap så markeret, brystkassen ikke så rutineret skåret og lænde
klædet uden sløjfe, men med overfald til siden. De slanke sidefigurer er varia
tioner af tidens gængse typer (nærmest står de vel Højers); Maria holder en
rund genstand mellem sine hænder som måske Nr.-Løgum-Maria2. — Til ty
pen hører også den meget særprægede, vistnok efterbehandlede, krucifiksfigur
i Ulkebøl (Sø. 2342*) og den noget provinsielle i Højrup (Tø. 1201), hvis øjenbehandling synes at svare til den ovenfor nævnte Haddeby-figurs; Oksenvadkrucifikset (Ha. 561*) har glat hageskæg (kun ophøjet antydet af billedskæ
reren) og næsten vandret strakte arme.
1 Til Halk-krucifikset, se Fr. Fuglsang, i Kunstkalender, 1924, p. 105 f. og Nordelbingen VIII, 135, ».. . sie stellt ... einen Ausläufer der Maasschule dar, hat ihren nächsten
Verwandten in der herrlichen Lütticher Madonna des Schnütgen-Museums zu Köln«.
2 Af Fr. Fuglsang sammenstillet med Bjerning-bispen (Ha. 320*) og henført til et
fælles værksted (Festschr.Flensburg, 1928, p. 17 ff.).
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Døstrup—Nr.-Hackstedt—Oksbøl. Denne gruppe, af hvilken de nævnte1 kan
antages at stamme fra samme værksted, holdes først og fremmest sammen af
det halvlange, over det ene knæ højt opslidsede lændeklæde med flad vulst
og rudimentær sløjfe. Mens Døstrup, der har bevaret sit kors med den sjældne
halvcirkelbue over øvre korsarm, i modsætning til alle de andre nordslesvigske
figurer har bibeholdt den foregående periodes lodrette overkrop i forbindelse
med de kejtet krydsede fødder, forsøger Hackstedt—Oksbøl at gøre en dyd af
nødvendigheden og inddrage denne akavede fodstilling i kroppens »gotiske«
linieføring2 gennem den ene hoftes udskydning til siden; på de to sidstnævnte
figurer kan der fra højre skulder og til højre fods tæer tegnes et regelmæssigt
cirkelslag. Vi træffer derfor samme (men mere stiliserede) udvikling som inden
for de små, omtrent samtidige krucifikser, der plejer at betegnes som lybsk
arbejde: Grossenaspe (Holsten), Lübeck S. Marie samt krucifikset i mester
Bertrams Petri-alter, Hamborg3. Over disse lidt klumpede, sentimentale kru
cifikser står de samtidige sønderjyske ligeså højt, som de selv står under de
sjællandske.
Til slut skal nævnes den lille, fine gruppe: Hørup—Ketting—Svenstrup4
(Sø. 2371*, 2470*, 2554*), det sidste et kun 42,5 cm højt processionskrucifiks,
det første med bevarede sidefigurer (fra samme værksted), men på yngre kors;
dets oprindelige plads kendes ikke, idet det først 1668 skænkedes til kirken.
Alle tre krucifikser, sikkert fra samme værksted, er fra o. 1300, tornekronede,
med armstilling som et cirkelsegment, halvlangt, lidt opslidset lændeklæde
(Ketting endnu med sløjfe, de andre med et lille overfald) uden vulst, højre
knæ ret stærkt fremskudt (som på det importerede sjællandske krucifiks i
Haderslev domkirke (Ha. 133*)); Poul Nørlund nævner, at Ketting er beslæg
tet med det langt skønnere krucifiks i Öja, på Gotland, Nordens fornemste
kunstværk i denne periode; slægtskabet gælder dog kun tiden og den fransk
prægede type, men Nørlund gør også med rette opmærksom på, at det franske
i Ketting er noget germaniseret, og det er da også her under omtalen af Hø
rup antydet, at gruppen må opfattes som en videreudvikling af det forlæg,
efter hvilket f. eks. Schobüll-krucifiksgruppen (Kr. Husum) er skåret.
1 Fra Nordslesvig: Varnæs (Åb. 1900*), Oksbøl (Sø. 2599*), fra Sydslesvig: Nr.-Hackstedt (Landkr. Flensburg, se nu Fritz Fuglsang, i Nordelbingen XX, 15, fig. 15, efter
rensning og konservering), Rieseby (Kr. Eckernförde), alle sikkert fra samme værksted.
Til gruppen, men ikke til værkstedet, må henføres det fine, slanke Døstrup-krucifiks (Tø.
1513*), med spejlvendt lændeklæde, samt varianten i Hygum (Ha. 752*).
2 Sml. Kristusfiguren på Fjelstrup tympanon (Ha. 302*).
3 Hans Wentzel: Lübecker Plastik p. 11, 23, 32.
4 Hans Wentzel omtaler Ketting-krucifikset i Lübecker Plastik p. 17 note 29, og
skriver, at det »gehört im Typus durchaus zu den Westfälischen« og jævnfører det med
Soest-krucifikset (Inv. Westfalen, Soest, Taf. 61, 1), med hvilket Ketting hverken i hel
hed eller i enkeltheder har nogen lighed.
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Med Hørup—Ketting—Svenstrup-gruppen tager vi afsked med den senromansk-unggotiske krucifikstype. Det stærkt fremskudte knæ i forbindelse
med en let krydset fodstilling, karakteristisk ved de udadvendte tæer (således
som det i outreret form kommer til udtryk i Gram, Ha. 803*) varsler en ny
type. O. 1300 forlader vi den Kristusskikkelse, der selv i døden præges af vær
dighed og skønhed. Den følgende periode understreger lidelsen ofte indtil hæs
lighed. Hvor stor en rolle Köln har spillet for vore 1200-tals krucifikser, er van
skeligt, ja, vel umuligt at fastslå. For 1300’rnes lidelses- og »bloddråbe«-figurer
synes linierne derimod at pege direkte mod dette vigtige kunstcentrum, hvor
fransk og nederlandsk krydsedes med syd- og nordtysk (jfr. bl.a. Tisted amt
p. 1079).
Hvor kommer nu denne (Nord)slesvigs senromansk-unggotiske træskulptur
fra? Er figurerne importerede, lavet for tilfældet af importerede kunstnere eller
gjort i sønderjyske værksteder? Et objektivt svar må lyde: det kan ikke afgøres.
Det er ikke muligt at trække eet eller to krucifikser frem, en Madonna eller en
helgenfigur, og hævde: dette er importeret, denne er hjemlig. Som nævnt ligger
Sønderjylland, grænseområdet til det europæiske fastland, under for de syd- og
vestfra kommende strømninger; alligevel er der et vanskelig definerbart sær
præg over det sønderjyske materiale, et særpræg, der føles, både når man retter
blikket sydover, nordover til Nørrejylland, eller mod øst til Sjælland, Fyn,
Skåne. Der kan være rent franske importstykker iblandt, eller sachsisk-westfalske — og det er dette område, der viser de mest beslægtede former og op
fattelser — men det er værd at understrege, at der o. 1250 ff. har været i alt fald
eet dansk værksted i Sønderjylland, eller for at udtrykke det helt eksakt, at der
i det værksted, som har udført Hürup-passionen1, har været en duelig billed
skærer, som har nummereret figurer og rammeværk med runer, ganske som
mester Didrik og andre »tømrere« længere nordpå har nummereret tagværker
nes spær, remme og bjælker med runer (jfr. p. 2712). Hürup-runerne er den
sydligste udløber af det middelalderlige Danmarks gamle, nationale alfabet.
Det var længst fortrængt af de latinske bogstaver, men levede trofast videre i
håndværkerkredse — de forsvundne trækirker hindrer os i at vurdere den fulde
udstrækning —, mens gejstligheden og de lærde kun af nationale og antikvariske
interesser holdt runekundskaben ved lige. Hvilken stilling man end indtager til
Fritz Fuglsangs interessante, gennem årene udbyggede forsøg på at fastlægge
de unggotiske værksteder i Sønderjylland2, en tese der ifølge sagens natur må
blive subjektiv på mange punkter, er der en viss sandsynlighed for, at HürupHackstedt-friserne (med års mellemrum) er udgået fra samme værksted, selv
1

Landkreis Flensburg.
Sidst i Nordelbingen XXV, 1957, p. 7 ff. i anledning af restaureringen og konserve
ringen af Nr.-Hackstedt-passionsfrisen, med litteraturhenvisninger.
2
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om scenernes ikonografi kun undtagelsesvis stemmer overens; og mens det er
vanskeligt at finde direkte paralleller til Hürup-figurerne, er dette, som ovenfor
vist, ikke tilfældet med Nr.-Hackstedt. Naturligvis har dette værksted, som vi
kun ved en ren tilfældighed kan fastslå som sønderjysk (dansk), ikke været det
eneste; men hverken om dette eller om andre supponerede er vi i stand til med
nogen art af sikkerhed at afgøre, om de har været knyttet til cistercienserklostrene, eller har været »private« erhvervsværksteder, og hvor de i så fald har
haft hjemme. Med sikkerhed tør man dog udtale, at et kloster som det i Løgum
næppe var tænkeligt uden et snedker-, maler- og billedskærerværksted; da der
i kirkebygningen (jfr. p. 2685) er direkte franske lån, turde det ikke være nogen
usandsynlig antagelse, at også klosterets kunstnerværksted i de første genera
tioner var fransk orienteret.
Højgotik, 1300’rne. Fra 1300-tallet kan Nordslesvig kun opvise to Madonna
figurer, en siddende fra Højrup (Tø. 1200*) og en stående fra Bjerning (Ha.
320*). Højrup Madonna, o. 1300, hvis ben og fødder ses tydeligt modelleret
under kjolestoffet, har endnu bevaret kronens ring. Barnet, som Maria har på
skødet og fatter om med begge sine store hænder, holder en kugle i venstre
hånd og lægger kærtegnende højre på moderens bryst, som bl.a. Kirke-Helsinge
Madonna1 (Holbæk amt), en Soest-Madonna2 og andre fransk-provinsielle
Maria-skulpturer.
Betydelig vigtigere end denne gruppe, der illustrerer overgangen mellem
den strenge, romanske himmeldronning og den senere, gotiske barnemoder, er
den stående Madonna fra Bjerning, i teksten dateret til o. 1350, men muligvis
noget ældre. Hun er (bortset fra Sorø-relieffet, DK. Sorø p. 68*) den ældste
stående Madonna-figur i Danmark, karakteristisk ved den stærkt fremskudte
hofte, hvorpå hun støtter det nu hovedløse barn, den højtsiddende taille og det
»arkaiske« smil. Dette uudgrundelige smil har sin oprindelse hos den franske
Madonnatype, der forestiller den lykkeligt smilende moder3, og for os har det
en særlig betydning, fordi det med næsten fuldstændig sikkerhed viser, hvor
de nærmeste forudsætninger for denne skulptur skal søges: Köln. Ansigtet er
som afskrevet efter en af de mange relikviebuster i S. Ursula kirke i denne by4,
og de med Bjerning-Madonna samtidige eller ældre har det samme »saligheds
smil« (der genkendes fra Bamberg-skulpturerne — sjælen i Abrahams skød).
Af de øvrige figurer skal kun fremhæves den fint skårne apostelfigur i Asbøl
(Åb. 1910*) fra o. 1325, rolig, med naturlig værdighed uden mange samtidige
1

Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 69 (dat. til o. 1400).
Carl R. af Ugglas: Efterlämnade konsthist. studier, 1951, p. 109.
3 Se f. eks. en kalkstens-Madonna fra Champagne hos Lüthgen: Niederrhein. Plastik
Taf. XV, 3.
4 Jfr. Kunstdenkm. Rheinprov. Köln II, 3, 1934, p. 77; jfr. også smst. Landkr.
Koblenz fig. 106.
2

178*

2806

SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT

196

figurers kropvridning og -drejning, samt den mere provinsielle, barske Johannes
Baptist fra Kværs (Åb. 1954*) o. 1350. Den høje skikkelse, der træder på et
udyr, holder (som sin blidere og finere pendant i Klein-Solt, Landkr. Flensburg)
lammet på en lodretstillet (glorie)skive foran brystet, mens højre hånd er hævet
til velsignelse. Denne type afløses henimod 1400 af Johannes med lammet på
bogen, og udyret forsvinder. — Fra overgangen til 1400’rne stammer den sid
dende, lærende Kristus i Halk (Ha. 462*).
I alt er 15 store og små krucifikser bevaret fra 1300’rne, hvortil kommer tre,
som kendes fra ældre fotografier eller beskrivelser. Overgangen til den nye
krucifikstype, hvor døden og lidelsen understreges mere og mere, er antydet i
den ovenfor nævnte Hørup—Ketting—Svenstrup-gruppe tillige med det »im
porterede« sjællandske krucifiks i Haderslev domkirke. Billedet p. 2807 viser
typen, som den fremtræder i Løgum klosterkirkes store korbuekrucifiks: figu
ren har ganske forladt den stående stilling og hænger (her ganske realistisk) i
armene; kroppen er langtfra mager, men dog med markerede ribben. Lænde
klædet har definitivt mistet den »romanske« bælte-vulst (bevaret på Bømø, Tø.
1427* og på det nedenfor omtalte processionskrucifiks i Nr.-Løgum), men poser
til gengæld frem i en kræmmerhusagtig fold, et »modetræk« der kan udvikles til
stor overdrivelse på nordtyske krucifikser; vi genfinder denne fold på Nr.-Lø
gum- og Gram-Banderup-figurerne. Også sløjfen er forsvundet, erstattet af over
fald og sidesnip; mens overfaldet efterhånden forsvinder, holder sidesnippen
(i 1300’rne er der som regel to) sig ned i senmiddelalderen. Skønnest blandt
denne periodes krucifikser er korbuekrucifikset i Nr.-Løgum (Tø. 1535*), med
spinkle, næsten vandrette arme, store hænder og fødder. Det ædelt formede
hoved med bølgende, midtskilt hår og halvåben mund hælder lidt til siden.
Lændeklædet er af type som klosterkirkens; også det lægger sig tæt over knæene
og afsluttes med samme skrålinie, men det er enklere og finere i foldekastet.
De to, kun ca. 75 cm høje krucifikser i Gram (Ha. 802*) og Banderup (Tø.
1466) kan henføres til samme værksted, begge vel fra 1300’rnes første fjerdedel,
og er i nær familie med det lidt ældre og knap så detaillerede krucifiks Schobüll
2 (Kr. Husum fig. 55). Dette sidste har både bevaret sit endnu helt romanske
kors (hvis dette virkelig hører til figuren?) og begge sidefigurer, Maria med
samme håndstilling som Hørups. Også Banderup har sit oprindelige kors, tæt
besat med spidse, skarpryggede (laurbær)blade, ganske svarende til processions
krucifikset i Nr.-Løgum (Tø. 1534*). Med dette er vi fremme ved de radmagre
figurers gruppe; smal som et skelet hænger den udmærket skårne figur på sit
kors, men hængestillingen er ikke pointeret som ved de ovenfor nævnte figurer.
Den korsfæstede synes at bæres oppe kun af naglen, som gennemborer de smukt
overlagte fødder, og dette »stående« indtryk forstærkes af den stiliserede arm
føring, som så ofte findes på krucifikser fra første halvdel af 1300-årene: vand-
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Løgum klosterkirke. Korbuekrucifiks (p. 2806).

K. Jepsen fot.

rette overarme, skrå underarme og vandrette hænder. Kunstnerisk er der et
langt spring fra dette krucifiks til de ligeledes afmagrede i Gram (processions
krucifikset Ha. 803*) og Ullerup (Sø. 2256*), hvis krydsede fødder med udad
vendte tæer giver figurerne en uhøjtidelig lighed med sprællemænd, et indtryk
der ikke forringes af de nypåsatte, helt forkerte arme.
Til den magre type hører også Vilstrup processionskrucifiks (Ha. 386*), der
med sin S-svungne skikkelse giver det ynkeligste og mest medynkvækkende
billede af den døde frelser — ganske nøje svarende til beskrivelsen i den hellige
Birgittas åbenbaringer; også Spandet (Tø. 1190) har haft et sådant. Typen er
udbredt over hele Nord- og Vesttyskland, ofte i malede fremstillinger. I det
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mesterligt udførte Kammin-krucifiks1 (Pommern, formentlig et vesttysk im
portstykke) er det lykkedes billedskæreren at forlene figuren med en uforligne
lig skønhed.
I Nordslesvig er der ikke (og vistnok heller ikke i Sydslesvig) fundet nogle af
de drastiske »bloddråbekrucifikser«, som så rigeligt er repræsenteret i Tisted amt
(se d.) og som formentlig har deres udgangspunkt i de tilsvarende kølnske; det
må dog nævnes, at blodklaserne kan være skåret for sig og pålimet figurerne
og derfor senere være faldet af. Antagelsen af sådanne skårne bloddråber på
f.eks. Gram processionskrucifiks med den vældigt gabende brystvunde vil ikke
være urimelig.
Mjolden-figuren (Tø. 1451*, jfr. p. 2639) er det sidste, der med føje kan placeres
i 1300’rne2, en høj skikkelse, slank uden decideret magerhed, med skråt strakte
arme, ikke langt fra den horisontale linie, og halvlangt lændeklæde, der slutter
sig til lårene som vådt tøj. Fødderne er svagt krydsede, med indadvendte tæer,
men uden 1400’rnes klodsede stilling. Denne træffer vi først på nogle Vonsbæk
nærtstående krucifiksfigurer fra første del af det følgende århundrede, og det
vil derfor være naturligt at se på dem med det samme.
Gotikken i første halvdel af 1400'rne. Det overvættes smertebetonede for
svandt efterhånden fra krucifiksfigurerne, dødens mildhed, legemets skønhed,
Frelserens om ikke guddommelige så dog menneskelige værdighed afløste efter
hånden den rædselspropaganda, der i Rhinlandets, Westfalens og specielt
Kölns skulptur havde nået sit højdepunkt ved midten af 1300-årene under
indflydelse af tidens mystikere3. De græsseligste udslag på dansk område er de
ovenfor omtalte Tisted-krucifikser samt bl.a. Elmelundekrucifikset (DK. Ma
ribo p. 1580 ff.), hvis næsten abstrakte liniespil dog står i dyb kontrast til de
nordjyske krucifiksers plumpe svælgen i lidelsen og det hærgede menneske
legeme. Fra slutningen af 1300’rne og op mod 1450 befinder vi os i den blide,
stille periode, den der i Nordtyskland især er knyttet til to store kunstner
navne, mester Bertram i Hamborg (indvandret westfaler) og Hermen Rode i
Lübeck. Og materialet kommer nu, foruden storfigurer og relieffer, til at om
fatte egentlige altertavler, figurrække-altertavlerne, senere oplivet af een, så
flere figurgrupper eller fortællende relieffer.
Foruden de enkeltfigurer, hvis værkstedsforhold ikke nærmere kan bestem
1

Wentzel: Lübecker Plastik Taf. 143.
Derfor kan det godt kronologisk tilhore 1400’rnes begyndelse (jfr. p. 2827). »Sveri
ges kyrkor« ansætter f.eks. Sölvesborg-krueiflkset, Blekinge, af samme type, men med
meget gamle træk, til o. 1420.
3 Eksempelvis en Pietà i Soests S. Nicolaikapel, afb. bl.a. i Hermann Beenken: Bildwerke Westfalens, 1923, Taf. 40, jfr. også Bonn Provinzialmuseum hos E. Lüthgen:
Niederrhein. Plastik, Strassb. 1917, Taf. VIII, og de kendte krucifikser i Kölns S. Maria
in Capitol (1304) og S. Severin.
2
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mes, træder to større grupper frem i første halvdel af 1400-tallet, grupper
som til dels kan knyttes sammen i værkstedsforbindelser, men hvis samlende
faktor er de beslægtede forlæg. Den ene kan vi kalde Bevtoft-gruppen, den anden
Felsted—Emmerlev—Højer-gruppen; begge har tilknytning til westfalsk kunst.
Bevtoft-gruppen. Som en videreudvikling af den type, der er repræsenteret i
det ovenfor omtalte Mjolden-krucifiks, står den ligeså langstrakte figur i Vons
bæk (Ha. 514*), hvis yngre træk først og fremmest tilkendegiver sig i det kortere
lændeklæde og de stærkt krydsede fødder. Også det mere regelmæssigt ordnede
hår og skæg henviser krucifikset til tiden efter 1400. Det kan ikke fastslås, men
det er sandsynligt, at Vonsbæk er fra samme værksted som korbuekrucifikset
i Branderup (Ha. 856*), der tør antages at være skåret af samme hånd som
småkrucifikserne i Bevtoft (Ha. 899*) og Tønder (Tø. 960*). Mens Branderup
har et til Vonsbæk svarende lændeklæde, der blot i eet lag er svøbt om figurens
hofter, har både Tønder og især Bevtoft det fra Mjolden-typen kendte træk,
at lændeklædet er lagt om figuren i to lag, af hvilke det øvre er trukket i en
skrålinie op mod den ene side. Bevtoft og Branderup har bevaret deres oprin
delige kors, med hulede skiver langs kanterne (og sådanne har der efter alt at
dømme også været på det forsvundne Vonsbæk-kors); desuden står Branderups
sidefigurer, Maria og Johannes, endnu i kirken.
Det interessante ved denne gruppe krucifikser er nu, at det lille Bevtoftkrucifiks stilistisk står de bevarede figurer fra kirkens splittede altertavle så
nær, at de må være fra samme værksted. Dette giver en yderligere bekræftelse
på samhørigheden mellem de ovennævnte krucifikser, specielt Bevtoft—Bran
derup, idet der er intimt slægtskab mellem Maria som menneskehedens forbeder
fra Bevtoft-tavlen og Maria som mater dolorosa i Branderup.
På denne baggrund kan der, såvel i Nord- som i Sydslesvig, peges på en del
altertavler og enkelte »løse« figurer, der fortrinsvis af ikonografiske grunde
knyttes til gruppen. Men mens de hidtil nævnte skulpturer med en til vished
grænsende sandsynlighed har kunnet henføres til eet værksted, viser nogle af
de nedenfor omtalte figurer så store afvigelser fra Bevtoft-tavlen og indbyrdes,
at værkstedssamhørigheden bliver mere problematisk1. Forskellene mellem de
1

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

E.M.1953

b. Sdr.-Løgum.
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P.N.1922

c.

Tandslet.

El..M. 1957

d. Hørup.

Fra Bevtoft-gruppen. Fire apostelfigurer (Paulus) efter samme forlæg, men af forskellige hænder og
formentlig fra forskellige værksteder (p. 2809 ff.).

tre alsiske altertavler er nævnt under Oksbøl (Sø. 2595); disse til trods turde det
være nærliggende at antage, at de tre omtrent samtidige tavler i kirker på
samme lille ø er bestilt i samme værksted. Variationerne mellem disse, de øvrige
tavler og Bevtoft (der synes at være en af de ældste), kan da forklares ved, at
der er kommet nye medarbejdere til værkstedet, hvad enten det drejer sig om
nye svende eller et samarbejde med andre mestre (værksteder).
Bindeleddet mellem de enkelte tavler er — foruden den ydre lighed —
apostelfigurerne, af hvilke værkstedet har rådet over et begrænset antal for
læg, der varieres således, at man snart spejlvender en figur, snart tager hans
hoved og sætter på en anden apostels krop og vice versa1.
Hvor værkstedet(-rne) har været, ved vi ikke. Arbejdernes geografiske forde1
Forholdet fremgår klarest, om man tager Bevtoft-tavlen som generalnævner og
sammenligner dens apostle med apostlene i de andre tavler. En sammenligning (på
grundlag af et langtfra fuldstændigt fotografimateriale) viser da, at Bevtoft har otte
figurer fælles (dvs. efter samme forlæg) med den langt ringere Sdr.-Løgum tavle, deraf
een spejlvendt, og for de to gælder det kun kroppen (dragten). En sammenstilling med
Hørup viser fire fælles figurer, men i Horup sidder Peders hoved på Andreas. På samme
måde er Peders og Pauli hoveder sat på andre kroppe i Bisum-tavlen, hvis lodrette
parallelfolder skiller den ud fra gruppens øvrige figurer, ligesom Johannesskikkelsen af
viger fra Bevtofts; denne er endnu af den »højgotiske« type med udstående hårkrans om
kring en glat isse, mens Risums er »sengotisk«, med halvlangt, nedhængende hår, bølge
rillet som på Sdr.-Løgum og Wanderup.
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Einar V. Jensen 1943

a. Bevtoft.

Fra Bevtoft-gruppen. a—b. To apostelfigurer
efter samme forlæg, men med spejlvendt
dragt (p. 2809 ff.).

EL.M.1957

E.M.1953

E.M.1953

b. Sdr.-Løgum.

c. Sdr.-Løgum.

d. Hørup.

Fra Bevtoft-gruppen. c—d. To apostelfigurer, hvis
dragt er efter næsten samme, men hovederne efter
forskellige forlæg (p. 2809 ff.).

ling peger snarere mod Slesvig—Flensborg end mod Haderslev; thi det provin
sielle præg, der er over alle figurerne, selv de bedste, tyder ikke på, at værkste
det har ligget i en af kunstens hovedstæder og tvinger følgelig ikke til at søge
uden for landets grænser. Provinspræget understreges, når man sammenligner
gruppen med den fornemme altertavle i Leksand, nu i Evertsberg kapel, Da
larne1. Her har kappers og kjortlers folder et rislende fald i sammenligning med
Bevtoft-gruppens forenklede, stive, ret skarpe, ofte overdimensionerede folde
kast; her vender og drejer figurerne sig med naturlig ynde og værdighed i stærk
kontrast til de ældre af Bevtoft-gruppens rolige frontalitet eller til »bevægelsen«,
der dog kun er blevet et tilløb, på de to alsiske tavler i Hørup og Tandslet. Af
Leksand-tavlens figurtyper viser kun Petrus og Paulus slægtslighed med Bev
toft-gruppen; men det er klart, at Bevtoft-gruppens altertavler er en nordlig
udløber af en af tidens almindelige altertavletyper med de da gængse apostel
typer. Alle tavlerne har sikkert tillige haft det fællestræk, at de — som også
Leksand — har været lave, een-række-tavler, kronet af et lille krucifiks (beva
ret i Bevtoft, Tønder, Leksand).
Felsied—Emmerlev—Højer-gruppen tilhører ligeledes første halvdel af
1

»Sveriges kyrkor«, Dalarne (6) p. 21. Henvisningen skyldes Max Hasse, Lübeck.
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1400’rne. Den er næppe fra eet værksted, men muligvis — at dømme efter de
mange ikonografiske afvigelser — opstået ved samarbejde mellem forskellige
værksteder; dersom Højers (Tø. 1032*) velbevarede fløjmalerier er fra samme
værksted som malerierne i den lille tavle i Schwartau lidt nord for Lübeck, er
tavlerne vel udført i denne store Hansestad.
Karakteristisk for disse tavler er, at de i modsætning til Bevtoft-gruppen er
to-række-tavler med eet eller to midtfelter med relieffer, hvoraf det ene fore
stiller Marias himmelkroning.
De stilfærdige aposteltyper i disse tavler (samt i Jegerup Ha. 602* og Roager
Tø. 1175) er dem, der allerede ses i f.eks. Meldorf fra o. 1350 (Meldorf museum)1,
og som i nogen grad går igen i den westfalske Minden-tavle2 og den fra Lübeck
stammende Neustadt-tavle i Schwerin museum3. Ikonografisk står Felsteds
(Åb. 1878*) apostle Højers betydelig nærmere end Emmerlevs (Tø. 1374*),
med hvilke Felsted-tavlen egentlig kun har een fælles; således svarer Petrus,
Paulus og Jakob maior nøje til Højers, ligesom disse to tavlers himmelkroning
så nogenlunde er skåret over samme læst. En sammenligning med Minden
viser ligheder snart i ansigtstype, snart i kroppens stilling, snart i dragtens
foldekast, og hvad Neustadt-tavlen angår, er der udpræget lighed med Felsteds
Andreas og Petrus (for Johannes kun i dragtens foldekast); det er altsam
men træk der viser, at de forskellige værksteder har arbejdet efter mere eller
mindre ens forlæg, som de har varieret efter behag — ganske som tilfældet var
i Bevtoft-gruppen4.
Af andre altertavler skal kun — foruden den allerede omtalte Jegerup, hvis
dragter med tunge spiralrørsfolder giver indtryk af det sværeste uldstof —
nævnes Højrup-tavlen (Tø. 1198*) fra århundredets midte; dens dommedags
relief (i Flensborg bymuseum) er opbygget efter samme skema som de sam
tidige kalkmalerier (p. 2748): Kristus i mandorla flankeret af Maria og Johan
nes Døberen over salige og fordømte; de lavstammede apostle er af en anden
hånd, primitive og undersætsige som de endnu mere landlige figurer i Skasttavlen (Tø. 1475*), hvis forlæg tyder på 1. halvdel af århundredet, men som
derfor alligevel godt kan være en snes år yngre.
Blandt de »løse« figurer må fremhæves den smukke, men medtagne Pietà fra
1

Afb. f.eks. Appuhn: Gotische Plastik in Schleswig-Holstein fig. 8.
Afb. Münzenberger-Beissel: Zur Kenntnis und Würdigung der mittelalterlichen
Altäre.
3 Afb. Kunst- u. Gesch.-Denkm. Mecklenburg-Schwerin III, ved p. 282 f.
4 Boeslunde-tavlen (DK. Sorø p. 759), med hvilken Felsted-gruppen oftere er bragt
i forbindelse, bor næppe nævnes i sannne åndedrag som disse. Denne tavle, der, som på
vist af Curt Habicht (Hanseatische Malerei u. Plastik in Skandinavien, 1926, p. 22, jfr.
også Thorlacius-Ussing i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 95), er en del yngre end
de andre tre, fremtræder ganske afvigende i figurernes skæring, holdning og foldekast.
2
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Hørup1 (Sø. 2369*), der har en nøje tilsvarende korrespondent i Färentuna,
Uppland, den end mere fragmentariske fra Kværs (Åb. 1954*), hvor Kristusskikkelsen vender til den »forkerte« side (jfr. herom p. 2791 note 2), samt
den lidt plumpe Skrydstrup-Madonna (Ha. 679*).
Fra en fornem alabast-altertavle (stenen sandsynligvis brudt i Harzen eller i
Nederlandene) i Haderslev domkirke (Ha. 134*) er levnet en Marias himmelkroning (Maria og Jesus) samt 12 apostelfigurer, utvivlsomt nordtysk (lybsk?)
arbejde fra o. 1425.
Gotikken i anden halvdel af 1400'rne. Altertavler og »løsfigurer«. Den gotiske
altertavle opstår i sidste halvdel af 1300’rne, udvikler sig og finder sin form i
1400’rne, svulmer og vokser i 1500'rnes første halvdel. Sidealtertavler skyder
op på de »officielle« og private altre i alle kirker. I Haderslev Vor Frue kendes
ca. 30. Hver landsbykirke med respekt for sig selv har, foruden højaltertavlen,
haft mindst to sidealtre, eet for jomfru Maria i skibets nordøsthjørne, eet for
kirkens værnehelgen i sydøsthjørnet (hvor prædikestolene endnu kan hvile på
murrester fra alterbordet, f.eks. p. 2624). I Halk (Ha. 452) har også højalteret
været flankeret af sidealtre, og kirken har bevaret rester af mindst fire side
alter-prydelser. Hvert alter har fået sin skabstavle eller figur, måske dog under
tiden et kalkmaleri. Hertil kom kapelaltrene, hvis alterfigurer som Broagers
S. Jørgen (Sø. 2309*) ligefrem af størrelsesgrunde krævede et eget kapel. Hel
ligkorsalteret (lægmands- eller sognealteret) har næppe været savnet i nogen
kirke; det stod foran indgangen til koret, under triumfkrucifikset og måske
med en Pietà. Således kan man forestille sig ordningen i Hørup (Sø. 2368) med
tre altre på rad ved skibets østgrænse mod det for menigheden utilgængelige
kor: Maria med barnet, Pietà (under korbuekrucifikset) og S. Jørgen til hest.
Det er af de foregående afsnit fremgået, at altertavlerne i århundredets første
halvdel koncentrerede sig om Marias himmelkroning som hovedmotiv, og at
andre emner kun undtagelsesvis forekom. Denne Gudsmoder-dyrkelse, der i
Danmark har fået sit største og voldsomste udtryk i Claus Bergs Odensetavle
(o. 1520), er også velrepræsenteret i Sønderjyllands altertavler fra sidste halvdel
af 1400-tallet2, fortrinsvis i den nedenfor behandlede Aller-gruppe. Men ellers
er det Golgatha, der mere og mere trænger sig frem som det centrale i tavlernes
emnevalg, ofte det eneste, da den konservative ordning med apostelrækkerne i
fløjene bibeholdes århundredet igennem (der findes ikke i Nordslesvig eksemp
ler på scenerelieffer i fløjene fra denne periode). Af de ca. 25 højaltertavler, som
enten er bevaret, eller hvis emner kan fastslås, har 15 haft Golgatha-relieffer,
1

I Nordelbingen XXVII, 45 stiller Wilh. Johnsen Hørup Pietà sammen med en Pietà
i Lübeck Ægidiekirke (afb. Nordelbingen VII, 77); men her synes i det højeste at kunne
være tale om to (vidt) forskellige kunstneres arbejder efter beslægtede forlæg — et for
læg der i varianter var udbredt over det ganske tyske område.
2 Jfr. Matthaei: Schnitzaltäre p. 127.
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syv himmelkroningen, mens der kun er tre eksempler på andre fremstillinger.
Blandt disse kan den store tre-figur-fremstilling, som fra o. 1500 almindeligvis
optager midtskabene (jfr. Imperialissima-mesteren p. 2832) formodes i (†)Hostrup (Tø. 1559), og Rinkenæs (Åb. 1938): Maria med barnet flankeret af
henholdsvis Nicolaus og Dionysius, Laurentius og Antonius. En lignende ord
ning har der vel været i (†)Asbøl (Åb. *1910), hvor den bevarede JohannesDøber-figur har været een af de tre.
I bestanden fra 1400’rnes sidste halvdel kan årstal kun — formodningsvis —
fæstes på to altertavler; den ene er den ovennævnte i Hostrup, der brændte
1860, men hvoraf en Dionysius-figur er bevaret. Da højalteret blev indviet
1477, kan tavlen have været fra dette år. Den anden er sidealtertavlen fra
Døstrup (Tø. 1511*), der bærer et 1904/05 — muligvis rigtigt — opmalet årstal:
1499.
I slutningen af 1400’rne begynder også mesternavnene at dukke op. Hans
Grote i Flensborg (d. 1560) og Lütje Møller i Slesvig (— 1490’erne —) har alle
rede længe været kendt1, og i Ribe-ærkedegnens regnskabsbog fra begyndel
sen af 1500’rne nævnes flere gange Lukas maler i Flensborg; af dennes arbejder
er vistnok kun bevaret skabet og de glatte malerifløje (nu uden de oprindelige
malerier) af den 1515 leverede Hjerpsted-tavle (Tø. 1392)2. Ærkedegnen om
taler Lukas maler i forbindelse med den p. 1036 i Højer nævnte †S. Jørgensfigur3, ligesom det måske er Lukas, der hentydes til i en omtale af et †S. Jør
gens billede i Møgeltønder. I Hellevad (Åb. 1746) omtaler ærkedegnen en tavle,
der var købt til kirken af Lukas maler i Flensborg, ved hvilken lejlighed
kirken var blevet skammeligt bedraget4.
Altertavlernes bevaringstilstand er meget varierende; de fleste har gennem
gået istandsættelser på staffering og træ både i 16-, 17- og 1800’rne, hvor man
ikke altid for lige lempeligt frem (jfr. Nustrup, Ha. 656), også fordi man ikke
forstod at konservere den skallende staffering. Genanbringelsen af midtskabets
1

Jfr. Haupt III (Biernatzski), Landkr. Flensburg p. 372, Kr. Eiderstedt p. 278, Wilh.
Johnsen, i Beitr. zur Schleswiger Stadtgesch. Jhg. 1960, p. 37 ff. Jfr. ang. andre mester
navne, A. Matthaei: Holzplastik p. 234.
2 Carsten Petersen, i SJyAarb. 1941, p. 6 f.
3 De 3 gylden, som kirkeværgerne gav Lukas maler af kirkens penge, dem skal kirke
værgerne stå til regnskab for »wdhen swa skeer att all then det kommer wdh som giffuen
er til sancti Jørgen«.
4 Denne tavle har formentlig været en nu forsvundet sidealtertavle. Der savnes derfor
grundlag for med Wilh. Johnsen (Nordelbingen XXVIII—XXIX, 1960, p. 311), at til
skrive Lukas maler nærmere bestemte altertavler og skulpturer, som i øvrigt ikke synes
at have meget med hinanden at gøre. I det store og hele må denne forfatters opdeling
af sønderjysk skulptur i lokale værksteder — trods talrige fine iagttagelser — betragtes
med skepsis. Hans tilskrivninger til Lütje Møller (o.a.) kan næppe siges at opfylde ele
mentære krav til mesterbestemmelser; det samme gælder den heterogene samling, der
knyttes til »Magister amabilis Slesvicensis« o. a.

205

BILLEDSKÆRER- OG SNEDKERARBEJDER

2815

reliefgrupper har sjældent voldt restauratorerne vanskeligheder, men den vil
kårlige orden, hvori apostlene nu som oftest befinder sig, antyder, at disse
figurer dels med tiden har løsnet sig fra fod- og bagklædning, dels har mistet
deres attributter; hertil kommer, at de malede navne, der kan have været
anbragt på tavlens vandrette smalfelter, har været mere eller mindre læselige.
I flere (sikkert de fleste) tilfælde er apostelfigurerne dog nummereret på bag
siden enten med bogstaver, tal eller mærker, der har haft korrespondenter i
kridtgrundlaget på altertavlens bagklædning1.
To altertavle-grupper, hver for sig sammenknyttet af fælles opbygning, iko
nografi eller værkstedsforhold, lader sig opstille i sidste halvdel af 1400-tallet:
Aller-gruppen og Hammelev-gruppen, uden at det dog er muligt at angive, hvor
i Sønderjylland de inden for hver gruppe antydede værksteder har befundet
sig. Thi der er næppe grund til at antage import.
En tredie gruppe, der ligger på overgangen til næste århundrede, og som først
vil blive diskuteret i næste afsnit (p. 2832), tager som udgangspunkt alter
tavlen i Hald kirke (Randers amt, tidligere S. Mortens kirke i Randers); denne
gruppe, der har sin rod i nordtysk (lybsk) kunst og til dels må betragtes som
import fra Lübeck, behandles under betegnelsen: Imperialissima-mesteren.
Til Aller-gruppen kan regnes de nordslesvigske altertavler i Aller (Ha. 266*),
Spandet, Daler, Randerup, Højst (Tø. 1188*, 1342*, 1464*, 1574*), Varnæs,
Rinkenæs og Holbøl (Åb. 1897*, 1938*, 2015*) samt i Sydslesvig Kating og
Tating (Kr. Eiderstedt). Gruppen er ikke betegnelse for et værkstedsfællesskab,
men den sammenholdes dels af direkte værkstedsforbindelser, dels af apostel
typerne, dvs. disses forlæg. Lægger man kun aposteltyperne til grund, vil
gruppen udvide sig med flere tavler, f. eks. Sdr.-Bork i Ribe amt, Skellerup på
Fyn og sikkert adskillige andre, som ikke er eftersøgt2. Lægger man værksted
kriterier (»hænder«) til grund, splitter gruppen sig i flere bestanddele (jfr. ndf.).
Kvalitativt er disse tavler »dusintavler«; af de nordslesvigske hæver kun Holbøl
sig over gennemsnittet. De fleste af tavlerne er kun brudstykkeagtigt bevaret
(undertiden kun enkelte figurer), men en del af dem har haft lange, lave skabe
i een eller to etager som Holbøl (to etager, malerifløje), Daler (een etage, apo
stelfigurer også i fløjene), Aller, Spandet, Randerup. I de tre førstnævnte har
apostlene samlet sig om en midtgruppe: Marias himmelkroning, kun bestå
ende af moderen og sønnen; Højst, Varnæs, Kating og Tating har i midtskabet
en figurrig Golgatha-scene. Rinkenæs har haft tre endnu bevarede storfigurer
1 Jfr. Branderup (Ha. 854), Løgum klosterkirke, Højrup, Brøns, Højst (Tø. 1101 f.,
1198, 1230, 1575*), Egen, Notmark (Sø. 2524, tegning af attributterne i bagklædningen,
2493, arabertal).
2 Ifølge Matthaei: Holzplastik p. 107 er tre andre Eiderstedt-tavler fra samme værk
sted som Kating-Tating, nemlig Ording, Uelvesbüll og Vollerwiek (jfr. Kr. Eiderstedt p.
124, 230, 237).
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i midtskabet (Maria med barnet flankeret af S. Antonius og S. Laurentius) lige
som Sdr.-Bork (»Nådestolen« flankeret af Maria og en bisp), begge med apostelfigurer i fløjene.
Vender vi os til det ene af gruppens sammenholdende elementer, apostlene,
finder vi, at mens Holbøl og Højst, der er af vidt forskellige hænder, har brugt
samme forlæg for hver eneste apostel, kan f.eks. Højst og Spandet, hvis apostle,
efter alt at dømme, hidrører fra samme værksted, kun opvise fælles forlæg for
fire apostle; Daler, der med tilnærmelsesvis sikkerhed kan tilskrives samme
værksted som Højst—Spandet, har kun to apostle helt identiske med Højst
(to kan betragtes som varianter), men syv med Spandet (jfr. afbildn. p. 2817).
Fælles for alle tavlerne er to (også andetsteds hyppige) apostelhoveder (se
f.eks. p. 269 fig. 11, p. 1189 fig. 5, p. 1343 fig. 6) med busket, stærkt krøllet
hår; de fleste af gruppen har samme Andreas-type, kendetegnet ved en åben
bog i de to hænder og korset bag ryggen (Daler, Sdr.-Bork, Skellerup afvigende).
Som ved Bedsted-gruppen findes talrige tilfælde, hvor de samme forlæg er
delt op således, at man i to tavler finder de samme hoveder, men på forskellige
kroppe (d. e. dragt og håndstilling) og omvendt samme kroppe med forskellige
hoveder.
Hvad spørgsmålet om værksteder og »hænder« angår, kan det straks siges,
at der ikke blot kan fastslås forskellige hænder inden for samme tavles apostel
række (tydeligst i Holbøl), men for Golgatha-tavlernes vedkommende gælder,
at den eller de billedskærere, der har arbejdet på midtskabsrelieffet, sjældent
eller aldrig kan konstateres på apostelfigurerne. Når der således kan have været
både fire og fem billedskærere på samme tavle, når de samme forlæg findes ud
ført i de forskellige tavler på mere eller mindre forskellig vis, ofte sammen
blandet med andre, ja, når de største forlægs-ligheder træffes i tavler, der givet
er af forskellige »hænder«, vil det være klart, at det undertiden kan være van
skeligt, for ikke at sige umuligt at fastslå, om to eller flere tavler er udgået
fra samme værksted.
Skønt tavler som Aller og Daler ikke (når man virkelig går i detaljer), har meget
ikonografisk fællesskab, er de dog nærbeslægtede; de er skåret af forskellige hænder
(Aller er ringest), men alligevel tilhører de samme kreds eller milieu; de kan være fra
samme værksted eller fra to forskellige værksteder i samme by eller på samme egn.
Ligesom Højst—Holbøl har fælles forlæg for alle apostlene og alligevel ikke er af
samme hånd, således er også Sdr.-Bork—Varnæs fælles om de fleste apostelforlæg,
uden at det dog er muligt at påvise selv det svageste arbejdsfællesskab mellem de to
tavler, det være sig apostlene eller midtskabenes relieffer; ikonografisk, men ikke værk
stedsmæssigt slutter de sig til Skellerup.
I Daler—Højst—Spandet—Tating finder vi en regulær værkstedsgruppe; ikke blot
har de fælles ikonografi for en del af apostlene, men der er så megen detail-lighed mel
lem enkelte figurer, at det er tilladeligt at regne med, at samme hånd har arbejdet med
på de fleste; hertil kommer, at der består så nært et slægtskab mellem Højsts og Tatings
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a. Holbøl.

N.E.1956

b. Varnæs.

E.M.1955

c. Daler.

d. Rinkenæs.

Fra Aller-gruppen. Fire apostelfigurer efter samme forlæg — en femte ses i Højst
fløjens nedre felt nr. 3—, men af forskellige hænder og formentlig fra forskellige værksteder (p. 2816).

altertavle

i

nord

Golgatha-scener, at de må hidrøre fra samme værksted og delvis fra samme mand.
Med Kating har Tating (eller de andre tre) tilsyneladende intet at skaffe, hverken hvad
angår dens langt tarveligere Golgatha-relief eller de, stort set, bedre (med Holbøl sam
hørende) apostle.
I Rinkenæs-tavlen viser apostlene — trods forlægs-ligheder — et særpræg i forhold
til de øvrige af Aller-gruppen, der forbyder at henføre dem til samme hånd (hvad der
ikke er ensbetydende med, at de ikke kan være fra samme værksted som een eller to
tavler af gruppen), men af midtskabets tre storfigurer er S. Laurentius skåret efter
samme forlæg som Laurentius i en sidealtertavle i Nustrup (Ha. 658*) og måske af
samme hånd (?).
Hvad endelig angår Kristusfigurerne i Golgatha-scenerne (Højst, Kating, Sdr.-Bork,
Tating, Varnæs) er de alle skåret efter samme eller hinanden meget nærstående for
læg. Det samme gælder himmelkroningen i Aller, Randerup og Spandet. — Krucifik
set i Daler altertavle er ikke oprindeligt i denne, men kan have haft plads oven på
tavlen; det svarer meget nøje til Sdr.-Borks.

Nogle kunde måske fristes til et forsøg på at opstille en relativ kronologi
inden for Aller-gruppen; muligheden for, at et sådant forsøg skulde kunne lyk
kes, har man kun, dersom man holder sig til den snævre gruppe (Daler—Højst—
Spandet—Tating), hvor man virkelig tør plædere værkstedsfællesskab. Heller
ikke her er der dog noget holdepunkt for at tidsbestemme rækkefølgen: det er
de samme lidt stive, bastante foldekast, der går igen i alle disse tavler, det er
de samme spirende forsøg på bevægelse, som vi allerede kender fra Bevtoft-
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gruppen. Hvad en absolut kronologi angår, vil den rigtigste datering af disse
jævne tavler (og deres forlæg) formentlig være o. 1475 + ÷ 25 år.
Hammelev-gruppen består, ligesom de foran behandlede grupper, af altertav
ler, der snart er forbundet værkstedsmæssigt snart blot knyttes sammen af
ikonografien.
Under gruppen vil følgende tavler blive behandlet: Hjerndrup (opr. i Tyr
strup), Hammelev, Agerskov (Ha. 292*, (281), 618*, 876*), Vodder, NørreLøgum (Tø. 1210*, 1531*), Hellevad, *Rise (Åb. 1743*, 1811*) og Svenstrup
(Sø. 2552*).
Om alle tavler gælder, at der i hver af dem kan konstateres forskellige »hæn
der«, ligesom apostelfigurerne som oftest er skåret af andre hænder end Golgatha-scenens.
Hellevad-tavlen, der er den fuldstændigst bevarede, angiver typen, som
(måske bortset fra »nødhjælperne«) må antages at have været gældende også
for de mere fragmentarisk overleverede tavler: et midtskab med en reliefskå
ret Golgatha-scene, i de etagedelte fløje de 12 apostle og i predellaen de 14
nødhjælpere. Golgatha-gruppen omfatter Kristus mellem røverne over to ret
fåtallige grupper, det hele flankeret af to helgenfigurer i lidt større målestok.
Med een undtagelse omfatter de bevarede kølbuebaldakiner en stærkt fliget
»akantusblomst«.
At Hammelev og Nr.-Løgum er fra samme værksted, godtgøres af den indre og ydre
lighed mellem Golgatha-scenernes »gode« grupper, og Hammelevs Golgatha-snider
synes også at have deltaget i udførelsen af tavlens apostelrække (sml. de to Johannesflgurer). Derimod er der stor håndværksmæssig forskel på de to tavlers apostelrækker,
selv om seks apostle er skåret efter samme forlæg.
Med Hammelevs »gode« og »onde« gruppe er de to tilsvarende fra Agerskov — det
eneste bevarede fra denne tavle — nærbeslægtede; de samme nedadbøjede mundvige
går igen hos Maria og Johannes (jfr. også Nr.-Løgum), og der kan næppe være tvivl om,
at også Agerskov er udgået fra »Hammelev-værkstedet«.
Hellevad har kun opstillingen fælles med Hammelev—Nr.-Løgums Golgatha-grupper; ikonografi og (den her mere overlegne) skæring er forskellige. Også de (ringere)
lavstammede apostle samt nødhjælpernes kantede skikkelser viser, at der er tale om
vidt forskellige hænder (og altså formentlig et andet værksted), men hvad apostelfigu
rerne angår, har Hellevad syv, der er skåret efter samme forlæg som de to førstnævnte.
I Hjerndrup er de tre korsfæstede skåret efter samme forlæg som Hammelevs, hvor
imod mængden ved korsenes fod er afvigende; men af Hjerndrups 12 apostle er de ni
efter samme forlæg som Hammelevs (men væsensforskellige), fem (ligeledes helt for
skellige) efter samme forlæg som Nr.-Løgums. Derimod synes tregruppen, den segnende
Maria, Johannes og Magdalene, i Hellevad så nær beslægtede med de samme figurer i
Hjerndrup, at der kan være tale om samme hånd; men den øvrige Golgatha-scene er
afvigende. Hjerndrups apostle er også meget forskellige fra Hellevads, men der er
fælles ikonografisk forlæg for seks af dem. Hjerndrup, der i modsætning til de øvrige
af gruppen ikke har haft flankerende storfigurer, har mistet sine oprindelige baldakiner;
men de senere, klodsede efterligninger synes at vise, at de gotiske også her har haft
»akantusblomst« i kølspidsen.
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Vodder-tavlen er i opbygningen beslægtet med de forannævnte tavler. De tre kors
fæstede er skåret efter samme forlæg som Hammelev—Hjerndrup, men hermed hører
også ligheden med gruppen op bortset fra, at Matthias som den eneste apostel er skåret
efter samme forlæg. Både Golgatha-relieffet og apostlene er så afvigende i ikonografi og
udførelse, at ethvert grundlag for værkstedsfællesskab er bortelimineret.
Også Rise-tavlen er vidt forskellig fra de førstnævnte tavler; den har ikke »akantusblomst«, og dens krucifiks er langt fornemmere; men røverne genkendes fra Hamme
lev—Hjerndrup (og en af personernes spidse, ligesom af små kugler sammensatte hat
fra Nr.-Løgum); Judas (med køllen) og »Philip« er skåret efter samme forlæg som
Hammelev etc., men den nu som Judas anbragte apostel (Simon) med de udstående
tindingslokker er den i Bedsted-gruppen gængse type.
Efter samme forlæg som Rise er de to eneste fra Svenstrup bevarede apostelfigurer.

Konklusionen, man kan drage af denne detail-gennemgang bliver i det væ
sentlige den samme som ved Bevtoft-gruppen: Allergruppens og Hammelevgruppens altertavler synes at være udført af forskellige værksteder, der snart
har arbejdet alene med deres egen stab, snart i samarbejde med andre værk
steder.
Blandt de bedre altertavler er Nustrup (Ha. 651*), helt igennem typisk for
1400’rnes sidste halvdel, både ved hovedscenens ikonografi og ved de velskårne
apostelfigurer. Det er værd at bemærke, at den biskop, der står nederst til
højre i nordfløjen har en næsten nøjagtig korrespondent i Nr.-Hackstedt1 (nu
på Gottorp), hvor den hører sammen med en S. Dionys og en apostel. Typen
(dvs. forlægget) er meget almindelig og træffes bl. a. i Hjerting (Ha. 786*), i
Janderup (Ribe amt), i Ødsted (Vejle amt), for blot at nævne nogle enkelte
eksempler.
Blandt de andre altertavler fra 1400’rnes slutning danner Egvad (Åb. 1754*)
en værkstedsgruppe sammen med Deezbüll—Nieblum m.fl. i Sydslesvig. Tøn
der Kristkirkes tidligere altertavle, nu i Fahretoft (Tø. 954*) er formentlig
fra samme værksted som den ligeså store Golgatha-tavle i Horsens kloster
kirke, med hvilken den stemmer betydelig bedre end den langt finere (men
efter samme forlæg skårne) Møgeltønder-tavle (Tø. 1304*). Det fælles forlæg
har forledt Fr. Beckett (jfr. Tø. 1304) til at sammenstille denne med tavlen
i Plorsens, mens Thorlacius-Ussing vil gøre Møgeltønder-tavlen til et arbejde
af Henning von der Heide (om denne se p. 2844).
Som en fremmed fugl i det sønderjyske materiale virker den lille, mishand
lede altertavle i Kegnæs (Sø. 2388*), der formentlig hidrører fra Sønderborg;
1 Landkr. Flensburg p. 258, afb. af Wilh. Johnsen i Nordelbingen XXVII, p. 31
sammen med en bispefigur fra Hjerting (jfr. ovenfor) og fra Karlum (fig. 3), Kr. Süd
tondern (tekst p. 47). Johnsen tager dem som udtryk for samme værksted, ja, ikke blot
disse figurer, men den helhed (altertavle) hvori de indgår. De tre figurer bør tværtimod
tages som et skoleeksempel på tre forskellige hænders (eventuelt værksteders) udførelse
efter samme forlæg.
179
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den er næppe nordtysk, men skyldes im
port eller en vandrende billedskærer fra syd
ligere og vestligere egne.
Blandt de relativt talrige sidealtertavler
og »løsfigurer« må nævnes de yndige og yn
defulde Maria-billeder (ofte i den apokalyp
tiske fremstilling, trædende på måneseglen)
fra Hammelev (Ha. 621*), måske fra samme
værksted som en tilsvarende (afb. p. 2820)
i Flensborg bymuseum (opgives at stamme
fra Nordslesvig)1 og Nustrup (Ha. 658);
knap så formskønne er de to fra Hjerting
(Ha. 786, den ene, diegivende, fra samme
værksted som Skast (afb. p. 2821), Tø. 1477);
fremdeles er der Toftlund-Madonna (Ha.
835*), muligvis fra samme værksted som
den »spejlvendte« Nr.-Løgum (Tø. 1532*),
der atter har forlæg fælles med en Madonna
fra Tjæreborg (Ribe amt); Arrild-Madonna
(Tø. 1271*) står endnu i sit oprindelige skab,
og Hørup (Sø. 2368*) kommer fra en for
svundet rosenkranstavle. V. Thorlacius-Ussing hævder, at Bevtoft-Madonna (Ha. 896*)
E.M. 1953
er fra samme værksted som Bedsted-figu*Madonna fra Jels(?), nu i Flensborg
bymuseum (p. 2820).
ren2 (Åb. 1726*), begge fra årene o. 1475;
kun meget overfladiske krav til mesterbestemmelser kan forlede til med
W. Paatz3 at henføre de to slesvigske Madonna’er til »Mesteren for de lübske stenmadonnaer« og stille dem sammen med Lübeck domkirkes ældre
Madonna fra o. 14504, der ifølge sagens natur har samme tidspræg, men så
forskelligt fysiognomi, at det antyder forskellige kunstnerpersonligheder. Helt
efter samme forlæg som Bevtoft er Grundhof-Madonna (Landkr. Flensburg).
Maria-figuren fra Egen (Sø. 2528*) henføres af Thorlacius-Ussing til samme
1 Wilh. Johnsen har i brev foreslået, at denne Madonna — dersom målene stemte —
kunde være identisk med den hos Haupt beskrevne, 135 cm høje Maria-figur, som på
hans tid endnu fandtes i Jels kirke (jfr. Ha. 568). På forespørgsel oplyser Ellen Redlefsen imidlertid, at Flensborg-figuren kun måler 128 cm. Dette bør dog ikke udelukke
Johnsens tiltalende forslag, da højdeforskellen kan skyldes de nu manglende kronetakker eller ændrede sokkelforhold.
2 Herimod Wilh. Johnsen i Beitr. zur Schleswiger Stadtgesch. Heft 5, 1960, p. 46.
3 Bernt Notke p. 66.
4 Også afbildet hos C. G. Heise: Lübecker Plastik, 1926, fig. 45 (»um 1460«); Max Hasse
sætter figuren til o. 1450 (Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgesch. I, 1961, p. 187).
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Skast (Tø. 1477). Maria med barnet, efter afrensning af nyere farver (p. 2820).

værksted som den sirlige og pertentlige Møgeltønder Maria (Tø. 1309*); det er
åbenbart, at de to er nærbeslægtede i form og udførelse, men det kan ikke ude
lukkes, at dette ydre, overfladiske slægtskab blot skyldes fælles tid og milieu,
og nogen forbindelse til den af Thorlacius-Ussing opstillede Skærup-mester
(jfr. herom under Egen p. 2528 note 43) kan næppe knyttes. Derimod er Egen
Madonna sandsynligvis udført i samme værksted som tre andre fra denne kirke
stammende figurer (Sø. 2528*), der p. 1175 på for svagt grundlag er stillet
sammen med apostle i Roager.
Det er ikke muligt her at gå meget i enkeltheder i det rige materiale af »løse
figurer«, der nu står i kirkerne eller på museer, løsrevne fra deres skabstavler
eller baldakiner. Der henvises til sagregistrets Anna selvtredie, S. Chrysogonus,
S. Jørgen (udførlig omtale under Broager, Sø. 2309), S. Laurentius, S. Mauri
tius, »Nådestol« og Pietà m.fl.
Hvad Anna-Selvtredie-gruppen angår, er det interessant at følge billedskæ
rernes (dvs. forlæggenes) kamp for at fremstille en harmonisk opstilling af
denne tregruppe. I Skrave (Ha. 724*) sidder Anna frontalt med sin ligeledes
fremadvendte datter, i lidt mindre målestok, på skødet, mens Maria på sit
179*
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skød holder det lille Jesusbarn, der vender siden mod beskueren. I Vonsbæk
(Ha. 511*), som hører til den fragmentarisk bevarede højaltertavle (jfr. neden
for p. 2843) står en ung og skøn Anna med Jesusbarnet på højre og den næsten
ligeså lille Maria på venstre arm, en meget almindelig type, der går igen på
sidealtertavlen i Hviding (Tø. 1143*). Løgum klosterkirke løser problemet ved
at lade Anna, som storfigur, sidde med barnet i venstre arm, mens Marias lille
jomfruskikkelse står ved moderens højre side og kun når hende til skulderen.
Samme løsning, blot med Anna stående, ses i Rejsby (To. 1159*). Endelig viser
Løjt højaltertavle fra det følgende århundrede (Åb. 1792) Anna og Maria,
jævnstore, siddende på en bænk, mens barnet står midt imellem dem på Annas
højre knæ; og herved er alle krav til en skønsom symmetri med levende sam
spil sket fyldest.
En strengt frontal stilling behersker den ældste type af »Nådestol«-fremstillingerne, egentlig en gengivelse af Treenigheden: den siddende Gud Fader, der
holder sin døde søn på korset foran sig, mens Helligåndsduen svæver over dem;
således har det været på Løgum klosterkirkes nu defekte skulptur fra begyn
delsen af 1400’rne (Tø. 1106), i Åstrup (Ha. 529*) og i Skrydstrup højaltertavle (Ha. 676*); men efterhånden forsvinder korset, og Kristus anbringes
stående som en levende smertensmand ved siden af faderen, der støtter ham
med højre arm om ryggen og venstre hånd på hoften (Rødding Ha. 708*,
Tislund Ha. 912*, Løgum klosterkirke, tidligere Jerne, Tø. 1100*). Det er en
type, som går igen på de til Imperialissima-mesteren og hans samtidige knyt
tede tavler; herefter bliver Kristusfiguren slappere og mere hængende som
f. eks. i Abild (To. 1544) og i en gruppe nørrejyske tavler (jfr. nedenfor p. 2839)1.
Et af de ypperligste arbejder blandt 1400-tallets træskulpturer i Sønderjyl
land er den granvoksne, 185 cm høje S. Laurentius i Vodder (Tø. 1210*, også
afb. p. 2823), af Thorlacius-Ussing (tiltrådt af W. Paatz) tilskrevet tidens stør
ste nordtyske billedskærer, Bernt Notke; hans værksted lå i Lübeck, men på
det tidspunkt, da Laurentius-figuren ifølge de to kunsthistorikere blev til, o.
1490, var han i Stockholm, hvor han opholdt sig fra o. 1487 til o. 1497. Begrun
delsen for Laurentiusfigurens tilskrivning til Notke er en i almindelige vendinger
holdt subjektiv, kunsthistorisk vurdering2. Det er imidlertid værd at bemærke,
at vi i Notkes produktion (selv hvis den udvides med det konglomerat af værker,
der sammenstilles hos Paatz) ikke finder een eneste figur, om hvilken man kan
1 I Gaunø slotskapel (DK. Præstø p. 779) findes en »Nådestol«, hvor Gud Fader, ved
en mærkelig sammenblanding med Pietà-motivet, sidder med sin sons afsjælede legeme
liggende over knæene.
2 Thorlacius-Ussing: » . . .
en Figur, der i den mærkelig sammenbidte Opfattelse og
Formgivning er saa ægte Notke’sk som få«, og Paatz (efter at han forst noget unøjagtigt
har udtalt, at figurens »Locken sind genau so geschnitzt wie die Locken des Stockholmer
St. Jürgen«): »ihr Kopf ist genau wie alle Köpfe der Notkeschen Figuren«.
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E.M.1953

a. Vodder.

V. M. 1953

b.

Tystrup (Sorø amt)

c. Rabsted

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

sige: den ligner Vodder Laurentius! Betragter man Laurentii regelmæssige, i
ret højt relief skårne øjenbryn, der mødes ved næseroden, og bemærker man
den enkle, men virkningsfulde skæring af øjenomgivelserne, må man erkende,
at disse ikke er slående Notke’ske træk. Derimod er det hævet over tvivl, at
figuren er skåret efter et (gængs) forlæg, som også ligger til grund for de store
Laurentius-figurer i henholdsvis Tystrup altertavle (Sorø amt), afb. p. 2823, og
— spejlvendt i Rabsteds altertavle, begge fra Imperialissima-mesterens værk
sted (afb. p. 2823, jfr. p. 2838); dragtens foldekast er i Rabsted mere gnidret
og uroligt, bogen i højre hånd åben (lukket i Vodder), men håndens placering
på risten og den svagt mod denne ludende stilling godtgør til fulde, at det er
samme forlæg, der ligger til grund for begge figurer.
Krucifikser fra o. 1450—1550. Krucifikstyperne o. 1400 ligger nogenlunde
fast, selv om visse tidlige 1400-tals krucifikser knytter sig næsten helt og hol
dent til 1300'rnes langstrakte, afmagrede type, mens sene 1300-tals figurer
foregriber 1400’rnes type i armstilling, lændeklædets fald m. m.
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Ulige vanskeligere er det at fastlægge krucifikstypen o. 1450. Et betydnings
fuldt bidrag hertil er Max Hasses nylige påvisning af, at det malede årstal,
1489, på krucifikset i Lübeck S. Katharine kirke ikke, som hidtil antaget1,
gælder det træskårne krucifiks, men derimod hentyder til et senere malet kru
cifiks på korsets bagside. Hasse ansætter det skårne triumfkrucifiks til tiden
o. 14502.
Lübeck S. Katharine-krucifikset har W. Paatz indordnet i et værkstedsfæl
lesskab, hvis leder han har døbt »Mesteren for de lybske triumfkrucifikser«, en
gruppe- og værkstedsbestemmelse der vistnok må betegnes som en af denne
forfatters uheldigste, sammensat som den er af de mest heterogene elementer3.
Blandt denne imaginære mesters værker nævner Paatz også krucifikset i Lübeck
Ægidiekirke, en krucifikstype der er af betydning for forståelsen af visse søn
derjyske krucifikser. Også Max Hasse sammenstiller de to krucifikser, men kun
som hørende til samme type og tid (Ægidie-krucifikset dog lidt yngre end
S. Katharine)4.
Der er grund til at se lidt nærmere på disse to lybske krucifikser, fordi de så
at sige kan opstilles som normer for den krucifikstype, der bliver den fremher
skende i Danmark i sidste halvdel af 1400’rne og begyndelsen af 1500’rne.
Lübeck Katharine og Ægidie-krucifikserne er to beslægtede og alligevel vidt
forskellige typer; hvilket der er ældst, lader sig ikke sige, men typologisk ældst
er S. Katharine, en langstrakt type, med svagt fremad og til højre hældende
hoved, vredet højre og opadsvulmende venstre skuldermuskel, næsten vand
rette arme, en type der er repræsenteret af Ed-krucifikset i Uppland (»Sveriges
kyrkor« vI, 746) og af Nors i Tisted amt (DK. Tisted 252*), jfr. dog nedenfor.
Denne type er ikke en nydannelse, men angiver et naturligt, tidsbestemt ud
viklingstrin, hvis prototype findes i det ædle Bordesholm-krucifiks (Haupt I,
1 B. u. K. Lübeck IV, 1928, p. 106 f.,W. Paatz, i Nordelbingen VII, 1928, p. 90, jfr.
C. G. Heise: Lübecker Plastik, 1926, fig. og kat. 41, jfr. p. 9.
2 Niederdeutsche Beitr. z. Kunstgesch. I, 1961, p. 196: »Die beiden Beifiguren sind
wohl erst in den vierziger Jahren von einem alternden Meister geschaffen . . . das riesige
Kreuz kann . . . kaum viel später entstanden sein.«
3 Jfr. Carl af Ugglas: ... Fenomenet »Der Meister der Lübeckischen Triumphkruzifixe«, i Efterlämnade konsthist. studier, 1951, p. 149 ff., E. Moltke, i Fortid og Nutid
XXI, 1960, p. 44 f.
4 I Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 114 henfører Thorlacius-Ussing Skast-krucifikset (Tø. 1478*) til »Mesteren for de lybske Triumfkrucifikser’s Værksted (eller en
Elev af ham)«. En sammenligning med andre til samme »værksted« henførte krucifikser
fra Hjørring amt (Tolstrup og Torslev, der kan suppleres med Karup) viser, at Thor
lacius-Ussing snarest har haft Ægidietypen i tankerne; det er hævet over tvivl, at for
lægget for dette også har været forlæg for de jyske krucifikser, mens værkstedsfællesskab
næppe kan komme på tale. Et par meget tarvelige krucifikser, det ene fra Skern (Viborg
amt), det andet fra Kullerup (Svendborg amt), er skåret efter samme eller nærbeslægtede forlæg.
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525 fig. 756), hvor kimene til hver detalje i Katharine-krucifikset findes. Katharine- og Ægidie-krucifikserne er klare eksempler på, hvad to forskellige
billedsnidere i samme by kan få ud af to hinanden nærtstående forlæg, hvis
fælles træk er den turbanagtige tornekrone, den skrå hovedstilling1, den in
tense fremhævning af den venstre skuldermuskel og (vistnok) de årede arme
samt de korslagte fødder. Men Ægidie er mere kortfattet i krop og ben, bryst
kassen knap så stiliseret som Katharine; figuren hænger lidt dybere i armene
end Katharine, således at armene danner en regulær cirkelbue. Katharinekrucifiksets arme er ikke helt vandret strakte, men det meget svage cirkel
segment, de danner, er tilsløret af muskler og muskelbundter.
Der findes blandt de sønderjyske krucifikser en gruppe, som kan kaldes
Brede—Skast-gruppen; den har benyttet et forlæg, som står Ægidie-krucifiksets nær, men trods alt har så store afvigelser, at man nødes til at regne med
et varierende forlæg og en anden mester. Det eneste sønderjyske krucifiks, der
kan siges at opfylde de krav, man bør stille, når der er tale om samme forlæg
og værksted, er krucifikset i Asserballe (Sø. 2449*), nu på et senere kors2; selv
Ægidiefigurens ejendommeligt formede, helt lige højrefod genfindes hos Asser
balle, der har mistet lændeklædets sidesnip, men bevaret sin højre hårlok.
Brede—Skast-gruppen giver samme billede som de tidligere behandlede alter
tavle-grupper, idet den omfatter en sikker værkstedsgruppe samt nogle andre,
der viser, at det samme forlæg har været mer eller mindre alment tilgængeligt:
Processionskrucifikserne i Abild, Brede og Binkenæs (Tø. 1548*, 1492*, Åb.
1939) samt Brede korbuekrucifiks (Tø. 1493*) og det nu i Skast altertavle ind
satte krucifiks (Tø. 1478*) er ikke blot skåret efter samme forlæg, men åben
bart af samme billedskærer. Bedsted korbuekrucifiks (Åb. 1729*), hvis kors
svarer nøje til de ovennævnte processionskors, er udført efter ganske samme
forlæg som de anførte, men efter alt at dømme af en anden hånd. Dets Johannesfigur er skåret efter samme forlæg som Bevtoft-Johannes (Ha. 900*, side
figur til romansk krucifiks) og især som Tolks (Kr. Schleswig), hvis krucifiks
figur på sin side er udført efter samme forlæg som den øvrige Brede—Skastgruppe, men så forskelligt, at det ikke blot må være af en anden billedsnider,
men formentlig fra et andet værksted. Til Brede—Skast-værkstedet tør man
derimod nok uden større betænkelighed henføre det sydslesvigske Niebüll-krucifiks (Kr. Südtondern); af sidefigurerne står Maria Tolks nær, men forlægs
fællesskabet mellem hende og Bedsteds Maria er umiskendeligt — de kan dog
ikke være af samme hånd.
Kun forlægsmæssigt kan varianterne fra Spandet (Tø. 1190*) og Ensted (Åb.
1 Ægidie-krucifikset synes (efter de tilgængelige fotografier at domme) at have mistet
en fremfaldende hårlok på hovedets højre side.
2 Dettes evangelistengel går igen på Hostrups krucifiks fra o. 1525, Tø. 1559*.
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1859*, her dateret til o. 1500)
nævnes i denne forbindelse. Til
årene mellem 1450 og 1475 kan
måske også henføres varianten i
Visby, med armene i cirkelslag
stilling (To. 1360*, her sat til
1475—1500), det robuste processionskrucifiks fra Bedsted (Åb.
1728*)
samt
kæmpekrucifikset1
fra Rødding (Ha. 711*). Et eks
empel med skråt strakte arme fra
denne periode frembyder Hjer
ting (Ha. 788*), der næppe tør an
sættes senere end til o. 1475, og
det samme gælder vel den kort
armede figur i Døstrup (nu uden
sidesnip, Tø. 1514), omend hårbe
handlingen her har et yngre præg.
Hårog
skægbehandlingen
på
Ældre foto i Nat.mus.
Tinglev-krucifikset
(Tø.
1651*,
Bogense, Fyn. Korbuekrueifiks, til hvis udførelse der
1485 skænkedes 20 rhinske gylden (p. 2826 f.).
med skrå arme som Hjerting,
men åbne hænder) har mindelser
om Ægidie-typen, men lændeklædets flade folder henviser det snarest til år
hundredets sidste fjerdedel2. Om det påklædte »S. Hjælper«-krucifiks, se p. 662*.
De forlæg, der kommer til udtryk i Ægidie-krucifikset og i Brede—Skastgruppen, var længe i omløb, men ligesom Bordesholm-krucifikset går over i
Lübeck S. Katharine-typen, og dette atter benyttes og selvstændiggøres af
Bernt Notke i Lübeck domkirkes kæmpefigur 1477, således bliver heller ikke de
forlæg, vi her taler om, uberørte af tiden og udviklingen. Det er Brede—Skastforlægget, vi næsten linie for linie genfinder i det noget senere og slappere Daler
krucifiks og de med dette samhorende figurer, der indgår i den ovenfor p. 2815
behandlede Aller-gruppe; det er endvidere samme forlæg, vi i lidet ændret
skikkelse, men med ganske smalt lændeklæde, finder i Holbøl krucifiks (afb.
p. 2827), som er særlig værdifuldt for os, fordi det ligner det daterede, fynske
Bogense-krucifiks så meget, at der ikke kan være tvivl om, at samme forlæg
1

Rødding måler ligesom Brøns (Tø. 1232*) 175 cm; endnu større er Brede (Tø. 1493*)
og Egen (Sø. 2531*), der er ca. 180 cm høje.
2 Hvor forsigtig man bør være også i bedømmelsen af lændeklædets værdi som kro
nologisk faktor, får man indtryk af ved at se på triumfkrucifikset i Danzig S. Hans kirke,
dateret 1482 — bredt og med bløde folder. Jfr. Willi Drost: Kunstdenkm. der Stadt
Danzig 1, Sankt Johann in Danzig, 1957, p. 126.
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ligger til grund for de to. Bogensekrucifikset (afb. p. 2826) er skåret
(kort) efter 1485; thi dette år stif
tede prioren i Antvorskov og hans
broder, sognepræsten i Bogense,
20 rhinske gylden dertil. Et meget
beslægtet forlæg ses i Lysabilds
krucifiks (Sø. 2416*), som dog har
afvigende tveskæg. Blandt kruci
fikserne fra 1400’rnes sidste halv
del må fremhæves den fmtskårne
figur i Ullerup (Sø. 2254*) kun 61
cm høj, og Egen (Sø. 2531*).
Årene omkring 1500 danner ind
ledningen til nye ændringer i de
gængse
krucifikstyper;
naturligvis
danner århundredskiftet ligeså lidt
her som ved år 1300 eller 1400 af
gørende skel i krucifiksernes ud
E.M. 1958
formning, og mange af de eksemp
Holbol (Åb. 2019). Korbuekrucifiks (p. 2826 f.).
ler, vi af typologiske grunde har
henlagt til 1400-tallet, kan tilhøre begyndelsen af 1500’rne, og omvendt.
Men tendensen mod en korrekt anatomisk gengivelse og en naturligere stil
ling, fortsætter og udbygges; der er en stræben efter større symmetri i
den hængende stilling med tendens til dybere og dybere nedsynkning af
kroppen (kulminationen ses i den Rubens—van Dyck’ske krucifikstype), og
hvor helt vandrette arme træffes, kan man være sikker på, at de skyl
des uheldige fornyelser. Alle disse træk blandes og krydses med traditio
nelle former: vi træffer de symmetriske arme med svulmende skuldermusk
ler på Åstrup (Ha. 532*), overdreven armmuskulatur i Frørup (Ha. 356*),
og tager vi et eksempel som Egvad (Åb. 1759*), er det egentlig kun lænde
klædet og sidefigurerne, der røber, at vi er ved at overskride (eller nærmer os)
århundredskellet. Kristusfiguren er en kun svagt tillempet Ægidietype, men
den lille snip, som er krøbet op over lændeklædet ved højre side (allerede på
topkrucifikset i Notkes Århus-altertavle 1479), røber det sene tidspunkt. Det
er den snip, der kryber op, forstørres og udvikler sig til de lange og brede
flagreflige, som er så karakteristiske for de sene krucifikser, f.eks. Notmark
(Sø. 2500*) og bl.a. så typiske for Claus Bergs værksted; flagrefligene, der er
ført ned imellem benene og bagud til den ene eller til begge sider (Åstrup, Fole,
Ha. 532*, 820*) kendes bl.a. fra Notkes Lübeck-krucifiks 1477. Men Egvads
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lille sidesnip — som nu træffes på mangfoldige krucifikser — tør tages som
et forholdsvis sikkert tegn på, at billedskæreren har arbejdet o. 1500; her
med stemmer sidefigurernes udseende og karakter; de skjuler ikke deres
sorg, Maria helt hensunken i sin, Johannes flæbende med hånd under kind.
Man sammenligne gruppen med den omtrent samtidige i Brøns (Tø. 1232*) og
se, hvad to dygtige billedskærere kan få ud af to nærbeslægtede forlæg; fin
heden i Brøns, Marias sorg er dog noget udslettet af den sidste restaurering,
mens den fedladne Johannes’ ansigt med de små, forgrædte griseøjne slår godt
igennem den nyere overmaling.
Samtidig med ændringer i lændeklædet, der nu får langt flere variationer
end tidligere, kan tornekronens fletninger, som det ses på Kværs (Åb. 1958*),
blive mere åbne.
Et af de fineste krucifikser fra 1500’rnes begyndelse er Felsted (Åb. 1884*),
der har mistet sit kors, men bevaret sidefigurerne. Kristusfiguren muskuløs,
men slank, lidt kortarmet (som Egvad), står i hele sin type (tornekrone, arm
stilling, den åbne mund, lændeklædet) Bernt Notkes Lübeck-krucifiks nær —
uden dog at nå dettes mesterskab. Sidefigurerne viser en behersket sorg. Maria
kunde være skåret af den snider, der har udført Brøns’ Mater dolorosa, men
Johannes, der har hårlokker helt i 1400-tallets stil og med mandelformede øjne
som Notke-gruppens, er derimod meget forskellig fra Brøns’s plebejertype. —
Forlægget for hele gruppen, Kristus, Maria, Johannes, genfinder vi i det langt
ringere arbejde i Åstrup (Ha. 532*), og det forlæg, Imperialissima-værkstedet
har anvendt til sin krucifiksgruppe i Hald (Banders amt, jfr. nedenfor p. 2835),
står Felsted-gruppen meget nær; men — i alt fald med sin nuværende staf
fering — virker Hald-gruppen traditionel og sødladen i sammenligning med
Felsteds diskrete tale om sorg og død. Fra samme værksted som Felsted er
sandsynligvis det hæsligt oversmurte krucifiks i Kegnæs (Sø. 2392*), som vel
stammer fra Sønderborg.
Nordborg—Gross-Solt-gruppen består af en række kultiverede, men ret uper
sonlige krucifikser, hvis værksted vel har ligget i Slesvig by eller Flensborg; vi
finder dets produkter i Boren (Kr. Schleswig), i Gross-Solt og Sterup (Landkr.
Flensburg), i Medelby (Kr. Südtondern) samt i Nordborg på Als (Sø. 2187*).
De kendes alle på deres komplicerede tornekrone, det lange, naturalistiske hår
og det omvundne lændeklæde med stor sidesløjfe.
Betydelig mere kraftfyldte er de krucifikser, der i Nordslesvig har deres mest
markante repræsentant i Burkal-krucifikset, hvis figur ligner en korsfæstet
røverhøvding, og som kan benævnes Satrup—Burkal-gruppen. Det frugtbare
værksted har leveret arbejder til Satrup (Kr. Schleswig), Quern (Kr. Flens
burg), Aventoft (Kr. Südtondern), og i Nordslesvig til Ubjærg, Højst, Burkal
(Tø. 1287, 1579* med sidefigurer, 1636* m. sidefigurer), til Sønderborg og Tand-

219

2829

BILLEDSKÆRER- OG SNEDKERARBEJDER

Einar V. Jensen 1946

a. Burkal.

E.M.1953

b.

Tandslet.

E.M.1954

c.

Højst.

d. Oldenswort.

Fire Mater dolorosa-figurer, a, b og c fra Satrup-Burkal-gruppen og alle efter fælles forlæg; d tilsendt
fra Landesamt f. Denkmalpflege Schl.-Holst. (p. 2828 f.).

slet (Sø. 2086*, 2434* m. sidefigurer), hvortil kommer et krucifiks i Flensborg
bymuseum og et lille krucifiksgruppe-relief fra en †altertavle — hvis ikke der
er tale om en »stationstavle«1 — i Nybøl (Sø. 2273*). Forlægget for krucifiks
figuren genkendes i Jels (Ha. 570*). Mariafiguren (afb. p. 2829), der sørgende
fører en flig af hovedtørklædet mod øjnene, træffes i Lütje Møllers krucifiks
gruppe fra 1491 i Oldenswort (Kr. Eiderstedt). En nøjere sammenligning mel
lem Satrup—Burkal-gruppen og Oldenswort viser imidlertid med ønskelig tyde
lighed, at her ikke kan være tale om værkstedsfællesskab.
Tilbage står blot at omtale to af de typologisk seneste krucifikser, Notmark
(Sø. 2500*), der næsten i alle enkeltheder svarer til Ørsted (Odense amt), hvis
kors ligeledes er af samme type; formentlig har disse to krucifikser en eller
anden indirekte forbindelse med Claus Bergs Odense-værksted, men den slanke,
fmtskårne Notmark-figur savner i al sin glatte »pænhed« den gennemarbejdede
redegørelse for muskulaturen, der er så karakteristisk for arbejder, som med
sandsynlighed kan tilskrives Bergs værksted, og til dette kan man i alt fald
ikke med antagelige grunde henføre de to halverede sidefigurer fra Ketting
1

De 7—14 »stationer«, hvor processioner dvælede, når de mindedes Kristi gang til
Golgatha, via dolorosa, kunde være markeret af kors, relieffremstillinger eller malerier.
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(Sø.2470*)1. Fast forankret i denne mesters produktion2 står derimod det lille,
57 cm høje krucifiks (afb. p. 2831), en mester værdigt, som fra Oksbøl kirke
(Sø. 2600*) er kommet til Sønderborg museum. Sandsynligvis stammer det fra
en fynsk kirke.
Altertavler og »løse« figurer o. 1500 ff. Uden noget engentligt brud med den i
1400’rne skabte tradition skete der dog meget nyt inden for billedskærer- og
malerkunsten i tiden o. 1500: Nye skemaer førtes frem, den kunstneriske fri
hed blev større, og i de religiøse scener — især Golgatha — vandt megen verds
lighed indpas i forbindelse med en ofte kras realisme i fremstillingen. Apostlene
- som vi til stadighed finder i altertavlernes fløje — var forhen stilfærdige,
hellige mænd uden specifikke karaktertræk, nu tropper almue- og bondetyper
op i mange tavler. Man må dog ikke tro, at billedskærerne er vandret ud i land
og skov og har studeret den slesvigske bonde under hans daglige dont, nej,
også her er bonde-apostlene skåret efter gængse, internationale forlæg (jfr.
nedenfor p. 2847).
I Sønderjylland er det først i 1500’rnes andet årti, eller omkring 1520—25,
at de nye træk dukker op for alvor, godt repræsenteret i den store tavle i
Løjt fra 1520 (Åb. 1789*), hvor også renæssancedetaljer begynder at titte
frem. Den til 1515 daterede Egen tavle (Sø. 2524*) synes derimod ikke at have
indeholdt nye momenter set i forhold til 1400-tals traditionen, så vidt man
da kan domme efter de i baroktiden kopierede stavværksbaldakiner. Men det
var ikke blot provinsmestrene og -værkstederne og den lille, rejsende håndvær
ker, som fastholdt det traditionelle alterskab med dets lidet varierede befolk
ning, således som typen nu havde stabiliseret sig i løbet af 1400’rne; også ud
præget »købstadkunst« viser en moderat konservatisme (jfr. nedenfor Halk—
Vonsbæk), der endog kan give sig udtryk i et alterskab med så »bevægede«
fløj relieffer som Øster-Løgum (Åb. 1768*).
Allerede i slutningen af 1400-årene finder vi dog sporadiske eksempler på
eller i alt fald spirerne til alle 1500-tallets nydannelser. Alterskabenes størrelse
har selvsagt altid først og fremmest været et økonomisk spørgsmål — en ny,
stor tavle har sikkert i mange tilfælde krævet ombygning af koret — men nu
bliver næsten alle tavler bredere og højere — firfløjede altertavler er ikke mere
sjældenheder — og midtskabet bryder nu hyppigere sin horisontale gesims
(allerede Egvad, Åb. 1754*) og udvider sig med et topfelt eller -skab. Ordnin
gen med to ret store helgenfigurer i midtskabet på hver side af hovedscenen
oftest Golgatha — bliver almindeligere, næsten tradition (Løjt, Notmark),
og først nu bliver trefigur-midtskabet virkelig populært, hyppigst (jfr. »Impe1 Thorlacius-Ussing: Billedskæreren Claus Berg p. 95: Maria og Johannes, »der er saa
smukt udførte, at man kunde fristes til at henføre dem til selve Odenseværkstedet«.
2 Jfr. samme, i Danmarks Billedhuggerkunst p. 116.

221

BILLEDSKÆRER- OG SNEDKERARBEJDER

2831

E. M. 1959

Oksbøl (So. *2600*). Detalje af lille krucifiks, tilskrevet Claus Bergs værksted, og formentlig hidført
fra en fynsk kirke (p. 2830).
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rialissima-mesteren« nedenfor) »Nådestolen« eller Marias himmelkroning flan
keret af Maria med barnet (subsidiært en helgen) og en helgen (værnehelgen?),
storfigurer i forhold til skabet. Interiørbaggrund afløser efterhånden den gamle,
mønstrede guldgrund, og stavværksbaldakinerne forsvinder til fordel for tidselog rankeværk. Først og fremmest opstår der dog et hidtil ukendt liv, en ani
meret bevægelse udløser sig i fremstillingerne. 1400’rnes stillestående Golgathaskema med en »god« gruppe på venstre og en »ond« på højre side af Kristi kors
holder sig de første år, men opløses så, og grupperne mødes, bevæger sig ind i
hinanden for at blive samlet til en bølgende mængde, en markedsscene ved
korsets fod; fremstillingen formerer sig i de seneste tavler med bi-scener, som
omkranser hovedscenen (Løjt — og i Sydslesvig bl.a. stortavlerne i Aventoft,
Geltingen, Witzwort): korsbæringen,
-rejsningen,
opstandelsen, helvedesbesø
get etc. Aldrig har relief-altertavlerne stået de malede altertavler nærmere, ja,
egentlig er de blot at betragte som i relief ophøjede malerier. Det er strømnin
gerne fra Nederlandene og Westfalen, der igen gør sig gældende og nu som et
stærkt tidevand overskyller hele Nordtyskland og det skandinaviske område. I
de nederlandske og westfalske, malede tavler møder vi alle prototyperne på vore
1500-tals skårne altertavler. I Sønderjylland træffes kun tilløb til altertavler af
den type, for hvilken Claus Berg herhjemme står som eksponent, med scener
og figurer, hvor bevægelsen og uroen udtrykkes gennem klædebonnenes store,
voldsomme (umotiverede) kast, sindsbevægelsen, ja, lidenskaben ved over
eksponeret mimik og ondskaben ved plebejiske menneskefjæs.
Mærkeligt nok er fløjrelieffer meget sjældne i Nordslesvig. Øster-Løgums
dramatiske relieffer (der kontrasterer med midtskabets halvkonservative op
stilling) er noget nær et unikum (Åb. 1768*); selv Løjt og Notmark (Sø. 2492*)
holder fast ved de hævdvundne apostelrækker i fløjene.
Inden vi går over til at beskæftige os med bestanden og fremdrage enkelte
mere bemærkelsesværdige altertavler, vil det være betimeligt at trænge nær
mere ind på livet af et (eller flere) værksted(er), som har spillet en stor rolle i
den kunsthistoriske diskussion, en gruppe der står på overgangen til 1500-tallet,
med den kronologiske hovedvægt på 1500’rne, den typologiske på 1400-tallet.
Det er den såkaldte, allerede tidligere nævnte »Imperialissima-mester« og hans
»kreds«.
Imperialissima-mesteren. Dette billedskærer-pseudonym er hentet fra en ind
skrift på altertavlen i Hald kirke, Randers amt. Det er Andreas Lindblom1,
1 Nordtysk skulptur och måleri i Sverige från den senare medeltiden, p. 14: »Namnet
på denna anonymus har jag bildad efter inskriften på Jungfru Marie gloria [skal være: i
smalfeltet under midtskabet — i glorien står Sancta Maria ora pro nobisl i Hald-skåpet,
ett af hans förnämsta arbeten«. Disse arbejder, tildels tidligere sammenstillet af Ad.
Goldschmidt, opregnes i Lindbloms note 5. Litteraturhenvisninger hos Paatz: Bernt Notke,
1939, p. 135, jfr. iovrigt Sten Karling: Medeltida träskulptur i Estland. Sth. 1946, p. 288.
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der har ført det frem 1916, i forbindelse med et forsøg på at vise, at Haldtavlens mester 1468 havde arbejdet sammen med Bernt Notke i Stockholm, en
lidet anerkendt og tvivlsom hypotese. Francis Beckett1 kaldte den samme bil
ledskærer for Bergensfarer-mesteren, idet han som sit udgangspunkt for værk
stedets arbejder tog den såkaldtø Rese-tavle, »en tofløjet Altertavle i Lübecks
Museum ... stiftet 1499 i Mariekirken for en lybsk Bergensfarers Midler«.
Dette navn er imidlertid aldrig rigtigt slået an, og da senere forskere som
Walter Paatz2, v. Thorlacius-Ussing3 og Sten Karling fastholder Imperialissima-navnet, er der ingen grund til her at forlade denne specifikt svenske form
for nomenklatur.
Fælles for de nævnte forskere er, at de betragter Imperialissima-mesteren
som lybsk, ja, Paatz gør ham endog på et mere end spinkelt grundlag til Notkes
navngivne medarbejder og ven (o. c. p. 141); Beckett hævder, at han vel har
sin rod i Lübeck, men må antages at have levet i Danmark, hvor han især har
været benyttet af Ribe bispestol og domkapitel4. Karling opdeler ham i to.
Fastholder man, som her, navnet Imperialissima-mesteren, må udgangs
punktet for bestemmelsen af mesteren, hans nationalitet og værker ifølge sagens
natur være Hald-tavlen (afb. p. 2834); det er den tavle, som år 1500 skænkedes
til S. Mortens kirke i Randers af prioren Jens Mathiesen, og som bærer den navn
givende indskrift. Men det må da først slås fast — hvad nogle forskere ikke
synes at have bemærket — at Hald-tavlen og den tilhørende krucifiksgruppe
(afb. p. 2835) er udført af to forskellige, men begge meget rutinerede billedsni
dere. Den ene tegner sig for de tre midtskabsgrupper: »Nådestolen« med de om
givende seks engle, der bærer lidelsesredskaber, og de fire evangelistsymboler
samt de to flankerende figurer, Maria med barnet og S. Morten med tiggeren,
hvortil kommer krucifiksfiguren, der på afb. p. 2834 ses over altertavlen, men
nu med sine sidefigurer hænger på korets nordvæg. Den anden billedskærer tør
vi tilskrive de livlige apostelskikkelser samt — af grunde vi ikke skal komme ind
på her — krucifiksgruppens sidefigurer. Den førstnævnte billedskærer har mu
ligvis været »entreprenøren«, og når der i det følgende tales om Imperialissimamesteren, er det ham, der menes. I Hald-tavlen giver han udtryk for en stille
stående, noget konventionel skønhedsdyrkelse samt en virtuos, detaljedyrkende
1

Danmarks Kunst II, 1926, p. 163 ff., jfr. samme: Altertavler, 1895, p. 68 fî.
Se p. 2832 note 1.
3 Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 108 fî.
4 A. Matthaei: Holzplastik, 1901, p. 111 regner med »eine einheimische Werkstatt«.
Det samme er tilfældet med Horst Appuhn, der i Gotische Plastik in Schleswig-Holstein,
1955, p. 12 ironiserer over tilskrivningen til en Notke-elev (og Imperialissima-navnet) og
antager, at de danske altertavler og -figurer »nach dem — ursprünglich Lübecker —
Vorbild von untergeordneten Kräften im Lande selbst hergestellt wurden (z. B. der Altar
in Mögeltondern)«.
2
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Hald, Randers amt. Altertavle, skænket 1500 til Randers S. Mortens kirke. Før restaurering. Efter
Beckett: Altertavler 1895 (p. 2833).

teknik. Medarbejderens apostle er ikke traditionelle; de er livfulde, synftige og
lidt ondskabsfuldt karakteriserede. Vil det sige, at de to billedskærere af natur
og sind har været ligeså forskellige som deres værker? Langtfra — thi det synf
tige skal vel næppe så meget søges hos billedskæreren som hos den kobber
stikker, hvis stik billedskæreren sikkert med stor troskab har fulgt. Vender vi
os nemlig til krucifiksgruppens sidefigurer, finder vi den samme, om muligt
endnu mere sødladne opfattelse, som hos hovedmesteren, dvs. udførelsen, ud
trykket bestemmes, som naturligt er, af emnet. Apostlenes let karikerede fy
siognomier er imidlertid så livagtige og gengivet med en sådan lyst, at man
gerne vil tage dem som et mere gyldigt udtryk for medhjælperens kunstneriske
udtryksform end sidefigurerne.
En gennemgang af alle de arbejder, der i tidens løb med større eller mindre
ret er henført til Imperialissima-mesteren, falder uden for rammerne af denne
oversigt, ja, ikke engang alle arbejder, der inden for det middelalderlige Dan
marks grænser er sat i forbindelse med værkstedet, kan gøres til genstand for
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N. Termansen 1925

Hald, Randers amt. Krucifiksgruppe, skænket (sammen med altertavlen) 1500 til Randers
S. Mortens kirke. — Efter restaurering (p. 2833).

omtale her1. Blot de skulpturer og tavler vil blive nævnt, som tjener til at op
lyse og placere de mesteren tilskrevne tavler og figurer i Sønderjylland: Rabsted-tavlen (Tø. 1590*), Løgum klosterkirkes altertavle, egentlig hjemmehø
rende i Jerne, Ribe amt (Tø. 1100*), Daler sidealtertavle, Abild altertavlefigu1

Det bør dog nævnes, at henførelsen af Augustinus-skabet i Maribo domkirke (jfr.
Danmarks Billedhuggerkunst p. 111) til værkstedet må betegnes som yderst tvivlsom,
og den sammesteds anførte Maria-figur i Ørbæk kirke på Fyn falder ganske uden for
værkstedets norm.
180
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Hudefot.

a. Hald, Randers amt.

V. M. 1954

b.

Rabsted.
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c. Grimstrup, Ribe amt.

Tre Madonna-figurer, formentlig alle fra Imperialissima-mesterens værksted (p. 2836 ff.).

rer (Tø. 1344*, 1544*), Asbøl altertavlefigurer nr. 3 og 4 (Åb. 1910) samt i Syd
slesvig de to Aventoft sidealtertavler1.
Når Hald-tavlen tages som udgangspunkt, kan af de nævnte værker kun
Rabsteds altertavle uden videre anerkendes som et sikkert værkstedsarbejde.
Det er værd at bemærke, at smalfeltet under Madonna, ligesom Hald, har ind
skriften: »Imperialissima v[i]rgo Maria«, og at der i Laurentii hagel er indtrykt
en latinsk-plattysk indskrift med majuskler.
Det behøver ingen nærmere påvisning, at der til de to altertavlers Nådestol
og Madonna-grupper er anvendt de samme forlæg. Hald-tavlens Nådestol bre1 Kr. Südtondern p. 22 f., 49. — Der synes i denne forbindelse ikke at foreligge tvin
gende grunde til at komme ind på Johannes-Døber-figuren fra Översee (Landkr. Flensburg p. 46), der også er bragt i forbindelse med Imperialissima-værkstedet.
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E. M. 1962

d. Henne Højaltertavle,
Ribe amt.

P. Kr. Andersen 1940

e. Abild

sidealtertavle.

Hude fot.

f.

Jerne, nu Løgum
klosterkirke.

Tre Madonna-figurer, d formentlig fra Imperialissima-mesterens værksted (p. 2838 f.).

der sig på grund af de større pladsforhold mere end Rabsteds, som er klemt
inde i et ret smalt felt, således at der kun er blevet plads til to småengle for
neden og ikke til noget evangelisttegn. Af forskelle mærkes: Halds Gud Faders
skæg er mere vifteformet end Rabsteds, og Kristi brystkasse er her korrekt
anatomisk udformet med tydelig fremhævning af ribbenenes knoppede afslut
ning over for Rabsteds forenkling af brystkassen med skarpe skrålinier; håret
på Rabsteds Kristusfigur er lidt mere stiliseret end Halds og lændeklædet noget
smallere.
Mariafigurernes og Jesusbørnenes stillinger er næsten identiske, men noget
stivere på Rabsted end i Hald-tavlen (p. 2836 b og a); i denne vender barnet
front mod beskueren, med velsignende gestus, mens Rabsteds barn har holdt en
kugle i højre hånd og fører venstre op foran moderens bryst. — Et fællestræk
180*
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er Mariafigurernes svære, keglestubformede halse, en detalje, der sammen med
ansigtsformen har betydning for proveniensbestemmelsen.
Gennemgående er Rabsted-tavlens foldekast mere uroligt og gnidret end
Halds, en manér som går igen hos den tredie storfigur, S. Laurentius, der unddrager sig sammenligning med Halds biskop; derimod er det allerede tidligere
(p. 2823) påpeget, at Rabsteds Laurentius er skåret spejlvendt efter samme
forlæg som den tilsvarende fine figur i Vodder (1210*) og som Tystrup-figuren
(se p. 2823 a og b).
Apostlene i Halds og Rabsteds tavler er udført efter afvigende forlæg og af
andre hænder end de respektive altertavlers hovedfigurer.
Nøje knyttet til disse to tavler, men nærmest Rabsted er højaltertavlerne i
Grimstrup og Henne (Madonna-figurerne, p. 2836 f. c og d), begge i Ribe amt.
Selv om Hennes tredie storfigur, en velsignende biskop, ikke har større lighed
med Halds S. Morten, og selv om Henne-Madonnas kappe er draperet noget
anderledes end de andres, kan der næppe rejses tvivl om samhørigheden; denne
bekræftes ved, at Grimstrups apostle er gjort efter samme forlæg og formentlig
af samme medarbejder som Rabsteds, mens Henne-tavlens apostle har forlæg
og billedskærer fælles med apostlene i Tystrup-tavlen (DK. Sorø p. 966*, siden
1854 i Nationalmuseet), forlængst erkendt som et Imperialissima-arbejde. Selve
Tystrup-tavlen er forsvundet, men også den har bestået af et midtskab med
tre storfigurer: Nådestolen flankeret af S. Jørgen og S. Laurentius (afb. p. 2823 b).
Her, hvor figurerne i modsætning til de tidligere nævnte, er let tilgængelige og
står i renset eg, har man mulighed for at beundre billedskærerens fænomenale
kniv, den gennemførte, pilne sirlighed og akkuratesse i behandlingen af over
fladen og af de mindste detaljer. På den anden side vil man forgæves søge efter
nogen dybde i karakteristikken og omsonst spejde efter et indre liv hos figu
rerne; det findes ikke, og det er næppe heller tilstræbt.
Også her ligger det klart, at forlæggene for Nådestolen og Laurentius (spejl
vendt i forhold til Rabsted) er de samme som for de ovenfor nævnte tavler.
Gud Faders skæg er ikke så vifteformet som Halds, men den anatomiske ud
formning af Kristi brystkasse svarer helt til Hald og står i modsætning til
Grimstrup—Henne—Rabsted.
Det foreløbige resultat af disse sammenligninger må da blive: Alle de nævnte
storfigurer tør antages at være udgået fra eet og samme værksted, Imperialissima-værkstedet; kvalitetsmæssige forskelle antyder, at Hald- og Tystrup
figurerne er skåret af mere rutinerede hænder end de noget ringere Grimstrup—
Henne—Rabsted. Apostlene er udført af vekslende medarbejdere, Hald-apostlene af een, Grimstrup—Rabsted-apostlene af en anden og Henne—Tystrup
apostlene af en tredie.
Vi har nu et ganske solidt grundlag for at føre sammenligningen videre til
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tavlerne i Abild (1544*) og i Løgum klosterkirke (tidligere Jerne, p. 1100*). —
Blot en overfladisk sammenligning mellem Abilds Madonna (p.2837 e) og denne
tavles glatpandede, ungdommelige bisp på den ene side og de tilsvarende figu
rer i Hald—Henne på den anden godtgør, trods iøjnefaldende ligheder, især
mellem Madonna-figurernes foldekast, at her er tale om en fremmed hånd: dette
almindelige indtryk forstærkes ved en nærmere betragtning af »Nådestolen«,
der — selv om den er skåret efter samme forlæg som de ovenfor omtalte Imperialissima-værker, dog er væsensforskellig fra dem. Stillet over for Hald (og de
andre) erkendes let det fælles forlæg i hændernes, føddernes og foldekastets
stilling m.v., men Gud Faders smalle »race«-ansigt er Imperialissima-typen
fremmed, og hvad Kristusfiguren angår, finder vi ikke Imperialissima-tavlernes
stående skikkelse: Abild-tavlen viser en slap, sammensynkende Kristus, for
stadiet til den halvt hængende type, der træffes i nørrejyske tavler som f.eks.
Tvilum (Århus amt) og mere udpræget i Smidstrup (Vejle amt) og de med disse
tavler sammenhængende arbejder.
Også ved Mariafiguren er der udtalte forskelle fra de hidtidige Imperialissima-Madonnaer. Mens disse er frontale, med ingen eller en næsten umærkelig
udskydning af den ene hofte, fører Abilds Maria realistisk sin højre hofte ud
som støtte for barnet; til denne afvigelse kommer halsen, der ganske vist er
svær, men ikke keglestubformet; dens sider er konkave. Andre forskelle er
kappens reversagtige fald over skuldrene og håret, hvis udslåede pragt er
skjult under kappen.
Om bispen skal kun siges, at han er skåret efter samme forlæg som bl.a.
den Henne bisp, men han er mere i slægt med bispen i den just omtalte Smidstrup-tavle. Apostlene har intet fælles med de nævnte Imperialissima-apostle,
hverken i forlæg eller i hånd.
Hvis Abild-tavlen derfor skal være udført i Imperialissima-mesterens værk
sted, er hovedfigurerne vel skåret efter de i værkstedet værende forlæg, men
både Nådestolen, Madonna og den velsignende bisp er så forskellige fra de
arbejder, vi har kunnet sammenstille som Imperialissima-mesterens, at han
intet kan have haft med dem at skaffe.
Under hensyn til, at også aposteltyperne står Imperialissima-arbejderne
fjernt, må den naturligste slutning være den, at Abild-tavlen er udført i et
andet værksted, til dels med anvendelse af de samme forlæg som ligger til
grund for Imperialissima-mesterens arbejder. At netop disse forlæg har været
almindeligt udbredt, vil formentlig fremgå af det nedenfor anførte, men alle
rede her kan nævnes, at den meget provinsielle tavle i Hemmet (Ringkøbing
amt) bruger just disse forlæg.
Der er ingen grund til at gå nøje ind på detaljerne i Løgum klosterkirkes
altertavle, der oprindelig — som Henne og Grimstrup — havde hjemme i
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Ribe amt. Allerede p. 1101 er det røbet, at tavlen ved restaureringen 1925
blev tilnærmet Hald-tavlen i en sådan grad, at man uden hensyn til den op
rindelige, malede nummerering bag på apostelfigurerne anbragte disse i Haldtavlens orden; samtidig fjernedes den oprindelige, malede indskrift under Ma
donna (p. 2837 f) og erstattedes med Hald-tavlens: Imperialissima virgo Maria.
Vel fik Jernes, alias Løgum klosterkirkes, altertavle på denne måde en over
fladisk lighed med Hald-tavlen — thi begge tavlers midtskabsfigurer er de
samme — men Nådestolen er udført efter et andet forlæg (Gud Fader er stå
ende) ligesom S. Morten, og Gud Faders stive, regelmæssigt spiralkrøllede skæg
antyder en anden billedskærer. Maria er langt mere i familie med Abild-Madonna end med nogen af de nævnte Imperialissima-Madonna’er. Foran p. 1102
er figuren stillet sammen med Grarup-Madonna (Ha. 443*) og med kloster
kirkens Anna selvtredie (Tø. 1106*); her er det først og fremmest Jesusbørnene med de karakteristiske poser under øjnene, der udgør bindeleddet; i alt
fald synes klosterkirkens og Grarups Madonna’er at være skåret af samme
hånd, en hånd der ikke har anden tilknytning til Imperialissima-værkstedet
end den, der ligger i tidens stil og i anvendelsen af tildels beslægtede forlæg.
Det samme gælder »de hænder«, der har skåret de to Aventoft-tavler.
Vanskeligere er det at tage stilling til de otte Asbøl-helgeninders (Åb. 1910*)
tilknytning til Imperialissima-værkstedet, idet de alle hylder det samme bly
kvindeideal, som er Imperialissima-mesterens; de er dog gennemgående skå
ret med langt mere flugt og verve, knap så provinsielle som de her nævnte
Imperialissima-kvindetyper, og ingen af damerne har den karakteristiske keglestubhals. Vanskeligt, for ikke at sige umuligt, vil det være at finde ydre
eller indre lighedspunkter mellem Asbøls magre Johannes Døber (Åb. 1910*)
og nogen skikkelse inden for Imperialissima-værkstedets figurgalleri.
Selv om de ovenfor p.2835f. opregnede, til Imperialissima-mesteren henførte
værker, således synes at opløse sig i forskellige værkstedsgrupper, gør det ikke
spørgsmålet om Hald-mesteren og hans hjemlige eller nordtyske tilknytning
mindre brændende. Kort sagt, kan Hald-tavlens proveniens bestemmes? En
hidtil ukendt kalke af det mønster, der var presset ind i baggrundsguldet i
Hald-tavlens midtskab, skulde vise sig som gådens nøgle. Denne kalke, som
er overladt redaktionen af konservator N. J. Termansen (søn af Hald-tavlens
restaurator), forestiller et 44x31 cm stort retkantfelt. med bladværk, der er
således tegnet, at mønstrets linier fortsættes, dersom »skablonfeltet« anbringes
ved siderne, over eller under sig selv. Ifølge velvillig oplysning fra Max Hasse,
Lübeck S. Annen-Museum, forekommer det selvsamme mønster på en fra
Burgkirche stammende altertavle, et Magdalene-alter1 fra 1519 (fra samme
værksted som et Thomas-alter og et Jesse-rod-alter også fra Burgkirche —
1

Jfr. afbildningen hos A. Goldschmidt: Lübecker Malerei und Plastik.
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alle tre tavler i S. Annen-Museum). Herved bliver Hald-tavlen og de med
denne samhørende skulpturer knyttet til den store Hansestad, og denne til
knytning forstærkes, når vi vender os mod den tavle, Beckett tog som ud
gangspunkt, det af Bergensfareren Hans Bese 1499 i Lübeck Mariakirke stif
tede triptychon, Bese-tavlen kaldet (Madonna, se p. 2842 g) samt en Maria
med barnet (p. 2842 h) fra Jacobikirke i samme by (nu i S. Annen-Museum); i
nøje forbindelse med disse står to Madonna-figurer, den ene fra Darum (Bibe
amt, nu Varde museum, p. 2842 i), den anden i en sidealtertavle i Henne (Bibe
amt, p. 2843 j).
Fælles for alle disse Madonna-figurer1 er, at de — måske lige undtaget Jacobi — er elegantere og mere raffinerede end Haldskabets; bortset fra BeseMadonna er de skåret efter samme eller i hvert fald hinanden meget nær
stående forlæg.
Ene af alle har Jacobi-Madonna, der står strengt frontalt med ubetydeligt
udskudt venstre hofte som støtte for barnet, en svær, keglestubformet hals;
dragten, kappen og dens fald er i store træk som Hald-Madonnas. En sam
menligning mellem disse to godtgør yderligere, at mens Jacobi-figuren rigtigt
bærer barnet i venstre arm over den fremskudte hofte, har Halds Maria flyt
tet barnet over på højre arm, men har alligevel bevaret den svage hofteud
skydning til venstre — et skoleeksempel på, hvorledes billedskærerne på alle
måder søger at variere et een gang givet, populært forlæg. Bortset fra de to
figurers fælles, uformelige halse og de næsten ens børn er der een påfaldende
forskel mellem Jacobi- og Hald-Madonna’erne: Jacobi-Madonnas hoved er
ægformet med høj, hvælvet pande, lav, lidt tilbageskudt krone, og munden
er lille; heroverfor står Halds Madonna med en ret flad pande, høj kronering
og temmelig bred mund med smalle læber. De to figurer kan være fra samme
værksted i Lübeck, men de er ikke af samme hånd.
En langt naturligere og mere tvangfri holdning end i disse to figurer finder
vi hos Besetavlens Madonna, der ikke som Jacobi stirrer stift frem mod be
skueren, men bøjer hovedet med nedslagne blikke mod det næsten liggende
barn; men hovedet er det samme ægformede som Jacobi Madonnas, med høj,
hvælvet pande og lav, tilbageskudt krone. Kappens drapering er afvigende, og
figuren er derfor skåret efter et andet forlæg.
Mesterstykket blandt disse Madonna’er, og efter ganske samme forlæg som
Jacobi (og Hald, der blot har flyttet barnet over på højre arm) er Darum-figuren. Her er en frigjorthed, en elegance, som ingen af de andre figurer når,
1 Madonna-figurernes store lighed med Lübeck domkirkes såkaldte »skønne Madonna«
(afb. f.eks. hos Heise: Lübecker Plastik pl. 47) fra 1509 er påpeget af W. Paatz: Bernt
Notke p. 138 (»so genau, dass die »Schöne Maria« sogar einmal dem ImperialissimaMeister zugeschrieben werden konnte«).
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Wilh.Castelli, Lübeck

g. Fra Rese-alteret o. 1499,
Lübeck Mariekirke.

Wilh.Castelli,Lübeck

h. Fra altertavle i
Lübeck S. Jacobikirke.

Hude fot. o.1910

i.
Fra †altertavle i
Darum
kirke, Ribe amt.

Tre Madonna-figurer. g og h i S. Annen Museum, Lübeck, i i Varde museum (p. 2841).

et raffineret liniespil mellem moderens svage hoveddrejning, det sprællende
barn og draperingen af kappen, der lader den jomfruelige overkrop og den
smalle, højtsiddende midje komme til syne — en finesse som også Hans Memling så virkningsfuldt har brugt i sit berømte Ursula-billede. Nær DarumMadonna står den yndige Maria i den nærliggende Henne kirkes sidealtertavle.
Til sammenligning hidsættes Madonna-figurerne fra Daler (Tø. 1344* og 2843 k)
og Møgeltønder (Tø. 1309* og 2843 l, jfr. detailfoto p. 1310).
Her er ikke stedet til at udrede, hvorvidt disse Madonna-figurer (og de til
hørende tavler) er udgået fra eet eller flere værksteder; det må være nok at
påpege, at de kvalitetsmæssigt, i ånd og udførelse er forskellige fra de oven
for behandlede Imperialissima-Madonnaer, for hvilke Halds Maria står som
eksponent. Det er heller ikke til at sige, om Imperialissima-tavlerne er impor
teret fra Lübeck, eller værkstedet for en tid har slået sig ned i Danmark, nær-
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E. M. 1962

j. Henne sidealtertavle,
Ribe amt.

L. L. 1955

k. Daler

sidealtertavle.

Hude fot. o. 1910

1. Møgeltønder sidealtertavle.

Tre Madonna-figurer fra sidealtertavler. I kirkerne (p. 2841 f.).

mere bestemt Ribe. Den omstændighed, at ikke blot de stivere Imperialissimafigurer, men også de elegantere af Rese-typen, findes spredt over et større om
råde, synes nærmest at tale for direkte import. I så tilfælde synes den natur
ligste antagelse — især når man ser hen til de forskellige aposteltyper — at
være: samarbejde mellem to eller flere værksteder i Lübeck.
Rlandt de øvrige altertavler fra o. 1500 ff. er der grund til at fremhæve en
kelte. Halk-tavlen (Ha. 454*) og — fra samme værksted — Vonsbæk (Ha.
511*) er arbejder, der hæver sig over dusintavlernes masse. Også de er for
mentlig importstykker, i alt fald med rod i nordtysk tradition, således som
denne manifesterer sig ved 1400’rnes slutning, med et kraftigt islæt af neder
landsk. Mens Halk trods sin kvalitet ikke tidligere har været inddraget i den
kunsthistoriske diskussion, har allerede Rud. Struck udkastet den tanke (se
nere gentaget af andre, jfr. henvisninger p. 518), at Vonsbæk-tavlen skyldtes
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den lybske billedskærer Henning
von der Heide den ældre1. Efter
at nogle af de vigtigste af de denne
billedskærer
tilskrevne
arbejder
med vægtige grunde er blevet ham
berøvet2, bør også denne kunst
ner3 og hans produktion optages
til ny kritisk vurdering, og mellem
de da tilbageblevne arbejder vil
hverken Halk eller Vonsbæk være
at finde.
Til Henning v. d. Heide knytter
V. Thorlacius-Ussing også (bl.a.
med støtte i Rytterne-tavlen, som
Norberg lader udgå af mesterens
produktion) altertavlen i Møgel
tønder (Tø. 1304*). Ligeså indly
sende sammenhængen er mellem
Møgeltønder og en del af de i Dan
marks
Billedhuggerkunst
p.
106
nævnte
altertavler
(og
til
disse
El. M. 1953
Tønder kirkemuseum. Relief forestillende genopdagel
kan føjes Bosjöklosters)4 — en
sen af Kristi kors; fra ukendt kirke (p. 2845).
sammenhæng, der mere synes at
skyldes fælles (varierede) forlæg end fælles hænder — ligeså vanskeligt er
det at udfinde lighedspunkterne i Møgeltønders smalansigtede, lidt feminine
personer med rundskallerne i Henning v. d. Heides sikre arbejder. Møgel
tønders Golgatha står scenen i Tønders tidligere altertavle nær (Tø. 954* nu
i Fahretoft, Kr. Südtondern); begges scener — som også apostlene — er ud
ført efter samme forlæg (der genfindes i Magleby-tavlens Golgatha-relief, DK.
Sorø p. 942), men skæringerne i de tre tavler er vidt forskellige, også i kvali
tet, og med Henning v. d. Heide, som vi kender ham, har de intet at skaffe.
1 Først omtalt 1487, da han erhvervede sig et hus i Lübeck; overdrog 1519 sin søn af
samme navn sit værksted med indhold og tilbehør., jfr. i øvrigt W. Paatz: Bernt Notke
p. 147 ff. og Sten Karting, i Medeltida träskulptur i Estland. 1946, p. 288.
2 Rune Norberg, i Fornvännen, 1953, p. 84 ff.
3
Norbergs karakteristik lyder: »den rent konsthistoriskt uppbyggde, förfmade och
djuplodande konstnären Henning von der Heide d. ä. [har] knappast existerat ... Han
... är i själva verket en så — jämfört med Notke! — medelmåttig och utåtvänd konstnär,
som man kan avläsa på hans båda säkra verk«.
4 Denne altertavle bestemmes af Ewert Wrangel — på basis af altertavlerne i Meldorf,
i S. Peder i Eiderstedt og i Øster-Logum — som sønderjysk (Äldre kyrklig konst i Skåne,
Lund 1921, p. 268).
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Blandt de bedste tavler i Nord
slesvig hører også Nustrup, Ha
derslev amt, som p. 651 er henført
til samme værksted som Varnæs
(Åb. 1897*); denne sammenstilling
kan dog ikke stå for en nøjere prø
velse, da den væsentlig grundede
sig på de to tavlers delvise benyt
telse af fælles forlæg (ligesom Var
næs på samme grundlag har fæl
lestræk med tavler fra Aller-grup
pen, jfr. ovenfor p. 2815 f.
Mellem Bedsteds altertavle (Åb.
1724*), Felsteds sidealtertavle (Åb.
1880*), jfr. også Taarstedt (Landkr.
Schleswig), og Hagenbjærgs (Sø.
2574*) er der værkstedsfællesskab.
En sammenligning mellem Bed
steds Golgatha og den tilsvarende
Wilh. Johnsen fot.
scene i de tavler, vi tidligere har
Nørre-Løgum (Tø. 1532 nr. 5). Relief fra †sidealtertavle: fremstillingen i templet (p. 2846 og 2643).
behandlet, er egnet til at vise,
hvorledes der i Sønderjylland—
Nordtyskland (ja, man kan gerne tage Nederlandene med)1 har foreligget et
ikke særlig stort antal Golgatha-forlæg, der idelig varieres, så for een gruppes
vedkommende, så for en andens, så for krucifiksets, så for hele korsgruppens
vedkommende; men altid genkender man træk fra den ene tavle til den an
den, jævnfør f.eks. her røvernes stilling med Nustrup—Varnæs, Maria-gruppens stilling med Møgeltønder etc. Hvad Hagenbjærgs Mariakroning2 angår,
er det tankevækkende, at Gud Faders fysiognomi kunde være taget ud af en
Imperialissima-tavle.
Andre værkstedsforbindelser ses bl.a. mellem to altertavle-brudstykker, et
fra Frørup (Ha. 353*) og et relief med genfindeisen af Kristi kors, i Tønder
kirkemuseum (Tø. 956, afb. p. 2844), hvorimod der kun er forlægsforbindelse
mellem Øsby-Madonna (Ha. 486*) og rosenkrans-Madonna i Højsts provinsielle
sidealtertavle (Tø. 1576*). En lignende, lille rosenkranstavle findes i Ketting
1

Jfr. David G. Carters interessante studie: The Providence Crucifixion, its Place and
Meaning for Dutch Fifteenth Century Painting, i Bulletin of Rhode Island School of
Design. Museum Notes. May 1962.
2 Mariakroningen viser nu den yngre ikonografiske type, hvor Maria krones både af
faderen og sønnen (således også Notmark, Sø. 2492*) i modsætning til f.eks. Allergruppen (p. 2815), hvor sønnen alene kroner moderen til himmeldronning.
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(Sø. 2466*); de er enklere udgaver af tavlen i Gettorf (Kr. Eckernförde), hvis
forhold til Hildesheim og (mere problematisk) Lübeck sidst er skildret af Max
Hasse1. Sandsynligvis har Ketting-Madonna, som Gettorf, holdt et scepter i
den vistnok noget omdannede højre hånd. Den lidt større rosenkranstavle i
Vedsted (Ha. 634*), oprindelig i Ø.-Løgum kirke, har bevaret sine smalle fløjskabe med Christophorus og S. Mikael.
I forbindelse med disse små sidealtertavler kan nævnes den store højalter
tavle i Hviding (Tø. 1140*), som ligeledes er en rosenkranstavle; men den er
af en anden, i begyndelsen af 1500’rne meget populær, art; den store rosen
krans indfatter Kristus på korset omgivet af himmeriges beboere, mens re
præsentanter for jordens gejstlige, fyrstelige og andre verdslige stænder knæ
ler udenfor. Som påvist af Fritz Fuglsang er tavlen, formentlig et fra Rhinegnen importeret stykke, skåret efter et træsnit fra 1514 af Nürnbergeren
Erhard Schön.
Af en †sidealtertavle fra Nr.-Løgum (Tø. 1532* nr. 5) har Wilh. Johnsen i
Breitenburg slotskapel fundet og identificeret de af Haupt omtalte relieffer,
hvoraf præsentationen i templet afbildes her p. 2845.
Tislund-tavlen (Ha. 912*) har i midtskabet Nådestolen efter samme skema
som Imperialissima-værkstedet (Kristus med stærkt krydsede fødder) flan
keret af Maria med barnet (skema som lektorie-Madonna i Lübeck domkirke)
og en pave. De karakteristiske apostelfigurer, der har fjernet sig noget fra den
traditionelle 1400-tals type, har en hårbehandling, som minder om fløj figu
rerne i den stærkt omdannede tavle i Notmark2 (Sø. 2492*); i denne tavles
Johannes Døber genkendes forlægget fra Neukirchen, Kr. Südtondern. Både
han og bispen er repræsentanter for de langt udtrukne skikkelser, der endnu
mere outreret går igen i de høje, livligt gestikulerende, småhovedede apostle i
Løjt-tavlen fra 1520 (Åb. 1789*). Denne Nordslesvigs største og rigeste tavle
er formodentlig et westfalsk importstykke, men den har intet at gøre med
Taps (Vejle amt) og Ø.-Løgum (Åb. 1768*), til hvilke tidligere forskere har
knyttet den. Ø.-Løgum-tavlen har sin nærmeste frænde i Stuhrs altertavle
(Amt Delmenhorst)3, hvis Golgatha og fløjrelieffer er næsten identiske, men
livligere. Om anvendte forlæg, se p. 1769.
Skulpturerne på Løgum klosterkirkes munkestole og på orgelpulpituret (Tø.
1116*, 1121*) skal omtales her, fordi de har nøje sammenhæng med nogle
altertavlefigurer i Jelling (afb. p. 2847), sikkert nogenlunde samtidige med Tøn
der-pulpituret, som må være opsat imellem årene 1502 og 1514.
1 Der Meister der Rosenkranzaltäre, i Festschr. C. G. Heise 1961 (Niederdeutsche
Beiträge zur Kunstgesch. I, 202 ff.).
2 Om dens tilknytning til den såkaldte Herslev-mester, se p. 2512 note 30.
3 B.u.K. Oldenburg IV, 1907, p. 130: »sehr gute Arbeit wahrscheinlich eines bremischen Meisters.«
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De to inventarstykker kan med
grund antages at være udført af
samme billedskærer, og med dem
har vi måske fundet frem til et
hjemligt værksted, hvis anseelse
næppe har været ringe, siden det
har leveret til den store kloster
kirke. Som sikkert alle middel
alderlige
snedkerværksteder
har
det udført alt snedkerarbejde på
bestilling, lige fra enkle møbler
til komplicerede altertavler, og
efter evne smykket disse arbejder
med skulptur. Det er en djærv
bonderealisme1,
der
karakterise
rer disse håndfaste skulpturer.
Apostelhovederne er hentet lige
E.M.1954
H. Rasmussen 1903
ud fra det daglige liv; men det
a. Løgum klosterkirke.
b. Jelling, Vejle amt.
To aposteltyper, formentlig fra samme værksted
er (jfr. p. 2830) ikke danske bøn
(p. 2846).
der der har stået model.
Heller ikke her har vi sikre holdepunkter for en lokalisering af værkstedet,
og det lønner sig næppe at hengive sig til spekulationer. Man kunde gætte på
Ribe, fordi Løgumkloster fra de tidligste tider havde haft den nærmeste til
knytning til denne by og til domkirken; men der kan sikkert også findes argu
menter for Haderslev, Flensborg eller andre kulturcentrer. Under de nuvæ
rende omstændigheder vil enhver proveniensbestemmelse blive subjektiv, fordi
et relevant grundlag mangler. I apostelfysiognomierne kan der ikke hentes vej
ledning. Thi det er morsomt at konstatere, at også disse jævne mennesketyper
er skåret efter »internationale« forlæg. Foruden i altertavler nord og syd for
Danmarks gamle grænse træffes de langt sydligere; tilfældige eksempler er
München (Münzenberger Lief. XVIII, 7, fig. 5) og Blutenberg (afb. Künstle:
Iconographie p. 447), der viser den type, som er repræsenteret af Løgum klo
sterkirkes Petrus (p. 2847 a).
Røddings nu helt splittede altertavle (Ha. 708*) har bestået af et midtskab,
hvor pladsen optoges af »Nådestolen« flankeret af Maria med barnet og en
barfodet apostel med bog (alle afbildet p. 710 f.), samt to fløj skabe med de
12 apostle. Tavlen er mærkelig, ligesom sammenstykket, fordi »Nådestolen«
og apostelfigurerne er ganske middelmådigt arbejde, mens de to flankerende
1 Tilsvarende bastant skæremåde og slægtskab i aposteltyper findes også i Skrydstrups altertavle (Ha. 676*).
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midtskabsfigurer, Maria og apost
len, er udført af en betydelig mere
rutineret og beåndet mester. Ma
donna med det store, legende barn
er af en type, vi ikke før har truf
fet: ukronet, men med blomster
krans om det udslagne hår, der
risler naturligt ned over ryg og
skuldre: det er Madonna-typen i
Haselau-alteret o. 15251, i det lille
forkyndelsesalter fra Preetz 1515
(Holsten, nu i Nationalmuseet)2,
det er Riemenschneiders og Veit
Stoss’ Madonna — velkendt tidli
gere i Nederlandene, f.eks. Hans
Memlings »Martin van Nieuwenhoves Madonna« 1487 i Brügge (S.
Hans hospital).
E.M. 1954
Thorlacius-Ussing henfører Ma
Løgum klosterkirke. Kristus som Smertensmand
donna-figuren til Claus Berg, hvad
(p. 2849).
der nødvendigvis medfører, at og
så den 121 cm høje apostel må knyttes til denne billedskærers værksted.
Men hvis dette er rigtigt, og da det med vægt tør hævdes, at »Nådestolen«
og apostlene umuligt kan have noget at gøre med det berømte, fynske værk
sted — Claus Berg har ikke beskæftiget fuskere —, kommer vi til at stå over
for det ejendommelige tilfælde, at hovedfiguren og fløj figurerne i en altertavle
stammer fra eet (lokalt?) værksted, mens de to bifigurer skulde hidrøre fra
det fornemste billedskærerværksted i datidens Danmark. Selv om Madonna
figuren med dens smukke liniespil uden større vanskelighed lader sig indpasse
i Bergs produktion, således som man opfatter den i dag, vil det være svært
blandt værkstedets aposteltyper at finde blot een med Røddings blide fysio
gnomi; da også den kvindetype, sorn Rødding-Madonna repræsenterer, ikke
er ukendt andetsteds3 — og da kvaliteten næppe kan siges at være ægte
Berg’sk — bør man nok indtil videre sætte et spørgsmålstegn ved Claus
Berg-tilskrivningen4.
1

Kr. Pinneberg fig. 41.
Appuhn: Got. Plastik fig. 30.
3 Se f.eks. Rocchus-kapellet ved Bingen (Münzenberger pl. 78).
4 Eller i det højeste med Landkr. Schleswig, 1957, p. 47 forsigtigt sige: »aus dem Umkreis Claus Bergs der ehemalige Altar zu Rödding«. — I Madonnas dragt er foldekastet
ganske forvirret opfattet af billedskæreren: kappens folderygge løber ind i kjolen og
2
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Endnu mere usikker er vel
henføringen til Claus Berg af
den hårdt medtagne »Smertens
mand« (afb. p. 2848) i Løgum
klosterkirke (Tø. 1108). Lige
som den derværende Pietà (Tø.
1108*), opererer den med »Berg’ske« elementer og træk (fordi
disse nu engang ikke var hans
alene, men tidens); i ånd og ud
førelse står de begge fjernt fra
mesterens og hans svendes ruti
nerede og personligt prægede ar
bejder, hvor selv hæsligheden
er kunstnerisk betonet.
Et ubedrageligt tegn på, at
en skulptur er importeret, giver
træsorten, hvis der ikke er tale
om eg. Det var dette materiale,
E.M. 195
som var foreskrevet i Lübeck
Spandet (Tø. 1188). To helgenindefigurer »af blødt træ«
og formentlig også enerådende i
(p. 2849).
Danmark. Nederlænderne kunde
bruge nøddetræ1, svenskerne anvendte bl.a. birk, syd- og vesttyskerne lind,
pil etc. Det falder da udmærket i samklang med de to ovenfor afbildede
helgeninders apparition, at de er skåret i »blødt« træ. Bhinlandet må være
deres hjemsted.
Nordtysklands Hansestæder havde næsten fra deres start haft en konkur
rent i Nederlandene; deres konkurrence blev med tiden hårdere og hårdere,
og det gjaldt ikke blot forbrugsgoder, men også kirkeligt udstyr. Konkurren
cen tilførte imidlertid også den nordtyske kunst nyt, hårdt tiltrængt blod. Henimod reformationen begyndte de nederlandske altertavler at trænge ind i Nor
den, og så højt syntes de at være blevet vurderet også i Tyskland, at de ikke
blot påvirkede og ændrede de tyskes komposition, men de blev selv importerede.
Man kan formentlig tænke sig til det ramaskrig, de lybske billedskærere har
kjolens folder i kappen på en ulogisk måde, der må have gjort arbejdet vanskeligt for
maleren, når han skulde staffere kappen med een farve, kjolen med en anden og foeret
med en tredie. En sådan uklarhed kendes ikke i de sikre, altid logisk opbyggede Claus
Berg’ske værker.
1 Den af Max Hasse som nederlandsk bestemte Vadstena-Madonna, jfr. p. 2788 note
2, er af nøddetræ ligesom den af samme forfatter sammesteds omtalte, fine krucifiksfigur fra Karby (Kr. Eckernförde).
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opløftet, da de pludselig konstaterede, at der i deres egen by, i Mariakirken,
stod et alterskab med Antwerpens indbrændte hånd. Men de har måttet se
med beundring på dette opbud af virtuos skæring, udformningen og hele den
perspektiviske opbygning.
I Viborg søndre sogns kirke står nu en af de fornemste af de bevarede Antwerpen-tavler, oprindelig i Københavns slotskirke. Nordslesvig ejer i den lille
Ulkebøl-tavle (Sø. 2336*) en perle fra det samme kunstcentrum; nu er der kun
tre, mod oprindelig fire par bevægelige fløje, hvoraf de to par tilhørte hoved
skabet, to »topskabet«. Figurerne, der er »en ronde bosse« i modsætning til
det almindelige nordtyske relief, bevæger sig frit i perspektiviske rum, hvis
tre vægge er brudt af store stavværksvinduer. Hovedmotivet er kongernes
tilbedelse.
Med det nederlandske alterskab har den gotiske altertavle endegyldigt for
ladt tavlestadiet; det malede relief, der blot var det flade maleri hævet op i
to planer, hvis divergens forsvandt for beskueren, når han betragtede tavlen
på afstand, er nu erstattet af et perspektivisk interiør med kulisser og frit
agerende figurer.
Tilbageslaget til den lutheranske fløjtavle eller katekismusbrædtet var fryg
teligt. Det slog for en tid billedskæreren ud, og da hans kunst atter langsomt
vandt indpas i altertavlen, først i renæssancen, senere og friere i baroktiden,
måtte han gå samme udvikling igennem som sine middelalderlige forgængere;
her som der var han altid en mester i det ornamentale, men i menneskeskik
kelsernes og dyrenes fremstilling måtte han møjsommeligt tilkæmpe sig fær
dighed og anatomisk viden. Een ting fælles havde begge hold, de middel
alderlige som billedskærerne fra nyere tid: de skar efter forlæg, sjældent eller
aldrig ud af deres eget hoved; og havde renæssance-snideren først fundet frem
til et brugbart motiv, gentog han det indtil kedsommelighed.

MIDDELALDERLIGE OG SENERE SNEDKERARREJDER
Den pyntelige, 270 cm lange planke fra Aller1 (Ha. 264*) er nærmest at be
tragte som et stykke tømrerarbejde fra romansk tid; men dengang var tøm
reren, snedkeren og billedskæreren ofte samlet i een person. Måske har plan
ken indgået i en lektorieopbygning2, lektorieprædikestolenes forgængere, men
den kan også have hørt til en stolpebåret baldakin over alterbordet (ciboriealter); stolper af den slags er af og til fundet i danske landsbykirker3. En
sådan baldakin har givet kirkens helligste sted anseelse, den har beskyttet
det mod støv og smuds, og den har endelig båret de forhæng, som blev draget
for, når messetjenesten var forbi. Også i Bedsted (Åb. 1724) er der spor, der
kan tydes som rester af en ciboriebaldakin. — Om et eventuelt bevaret lektorie-brystværn i Løgum klosterkirke, se p. 1121.
Det er et spørgsmål, om de jernbundne kister og skabe skal regnes til smede-,
tømrer- eller snedkerarbejde; de enkle, jernbeslåede »kasser«, der er vanskelige
at datere nærmere, består som regel kun af 5—10 cm svære planker, som holdes
sammen af vinkeljern, og de tilsvarende skabe, både de frie og de indmurede
vægskabe er egentlig kun udhulede planker, hvor lågerne er det eneste, der
med nogen ret kan betegnes som snedkerarbejde; i den henseende skiller de sig
ikke meget ud fra 1600’rnes pengeblokke. Nogle kister har pengetragte til et
mindre, afskilret rum; men ellers har kisterne været stedets »bank«, hvor sogne
folkene kunde deponere deres værdisager, pantebreve, kontrakter o. a. Andre
kister har tjent til opbevaring af alter- og messeklæder, og normalt har deres
plads vel, når de ikke fungerede som offer- eller fattigbøsser, været i det svært
tilgængelige sakristi. Fra Brøns (Tø. 1235*) er bevaret to omtrent ens kister.
— Vægskabet i Sønderborg er interessant på grund af dets velbevarede maleri
af Smertensmanden (Sø. 2094*), og rester af samme fremstilling ses vistnok i
1

Ang. Bjerning krucifiksplanke, se p. 2800.
Den värmlandske præst, Peter Mogensen, giver i sin dagbog (1622—67) en udmærket
beskrivelse af et middelalderligt lektorium, der da var bevaret i hans kirke, Korpo i
Värmland; beskrivelsen har sikkert gyldighed også for danske kirker: »Thär som choret
begynness ähr en gammal lächter, och mitt i honom en predikstool, ther the tilförende
hafîva predikat, och mitt i lächteret ähr ett altar, att prästen war nästan tillijka i prädikstolen och altaret, allenast han vände sigh lijthet. Öfîver thet samma altar står Christi
crucifix« ... (Värmland förr och nu, 1962, p. 131).
3 Jfr. f.eks. Flade (DK. Tisted 986*) og i øvr. Aarb. f. nord. Oldkynd. 1911, p. 200 ff.
2
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det flyttede skab i Løgum klosterkirke (Tø. 1111). Den hyppige afbildning af
Smertensmanden i disse skabe, der som oftest har været indmuret i korets
nordvæg og vel oprindelig har været siret med en udvendig, spiragtig ramme,
tilkendegiver, at de har været opbevaringssted for monstransen med hostien.
Måske har der foran disse niche-skabe stået et kredens-bord1, eller de har selv
fungeret som kredenser. Af fritstående monstransskabe kendes kun to, det
forsvundne fra Randerup (Tø. 1465), dateret 1484 (minuskelindskrift) og et
unggotisk i Brøns (Tø. 1231*), der består af en karakteristisk søjlefod med
»bolleblomst«-kapitæl og et skab, hvis ydersider har haft malede helgenfigurer
(den ene en bisp); bagsiden har svage rester af et våben; spiret mangler.
Også dørfløjene kan i deres enkleste udførelse være gjort hos smeden. De to
til fire brede planker, der kan mødes kant ved kant, med false eller med »løse«
fjer, holdes sammen af gangjernene, jernbeslaget i øvrigt samt af bagsidens
revler.
Egentligt snedkerarbejde træffer vi først, når vi kommer til de mere kompli
cerede skabe, til de udskårne alterbordsforsider og til stolestaderne; om de sidste
gælder, at de udelukkende hørte til i koret (korstole, degnestole). Stole i skibet,
for menigheden, kendes først efter reformationen, fra 1550’erne; heller ikke
købmands- og gilde-stole, som de endnu er bevaret i de nordtyske Hansestæder,
er overleveret hos os.
Kun eet virkelig fint snedkret skab — halvvejs vægskab — er bevaret i vor
landsdel, relikvieskabet i Løgum klosterkirke (Tø. 1104*), lodret afskilret, atter
ved hylder delt i 2 X 4 rum, som igen ved fine trekløverarkader beriget med
rosetter er halveret i 2 x 8 rum. Heri har de nu forsvundne helgenrelikvier haft
plads, sandsynligvis indkapslet i kostbare gemmer af forskellig form (æsker,
kirker, hoveder, arme, dyr etc.). På dørfløjene viser malerier af de pågældende
helgener, hvem der har afgivet relikvier til hvert rum. Muligvis har skabet
stået på et særligt alter som en art alterskab — prototypen på de senere alter
tavler. Det har en nøje tilsvarende korrespondent i Doberan (MecklenburgSchwerin)2.
Blandt Sønderjyllands få bevarede udskårne alterbordsforsider indtager Eg
vad kirkes (Åb. 1754*) fra første halvdel af 1200’rne den vigtigste plads ved
siden af det kobberdrevne antemensale fra Kværn i Flensborg amt3. Disse to
1 Latin credentia, af credo, stoler på; det bord hvorpå de til messen anvendte hellige
kar m.m. stilledes, før de toges i brug på alteret. Ordet hænger sammen med de forsig
tighedsregler, man i middelalderen foretog før serveringen af mad og vin.
2 Jfr. Wenzel: Lübecker Plastik pl. 22.
3 Om dette, se Joachim Kruse: Eine Goldschmiedewerkstatt in der Stadt Schleswig
um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, i Beitr. zur Schleswiger Stadtgesch. Heft.
7, 1962, p. 42 ff. Ifølge J. K. repræsenterer de ovennævnte antemensaler tillige med det
noget senere i Rieseby (Kr. Eckernförde; måske oprindelig i Slesvig domkirke) en særlig
nordisk type, hvis værksted formodes at have været i Slesvig by.
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— samt den forsvundne fra Hellevad (Åb. 1743) — har (haft) en fremstilling
af den tronende Kristus i mandorla omgivet af evangelistsymbolerne og flan
keret af apostle i to arkaderækker. Egvad-reliefferne er nu borte og kun det
omgivende rammeværk med dets ornamenter bevaret, med dyvler fastgjort
til en bagklædning af svære egebrædder.
Af det gotiske stoleuærk må omtales celebrantstolen i Løgum klosterkirke
(Tø. 1111*), munkestolene sammesteds samt nogle degnestole. Klosterkirkens
celebrantstol, for den gejstlige, der celebrerede messen, og hans to hjælpere, er
et udmærket unggotisk snitværk, den ældste af de tre i det nuværende Danmark
bevarede tresæde-stole (Store Hedinge, DK. Præstø 66*, »Lage Urnes stol« i
Roskilde domkirke, DK. Kbh.s amt 1671*, begge fra o. 1525). Da den har stået
helt eller halvt i en murniche, er der hverken bagklædning eller udsmykning
på vangerne. Men af de tre spidse gavle mellem fialer er de to fyldt med gen
nembrudt rankeværk, som i virtuos skæring ikke står tilbage for det fineste
sengotiske. Midtgavlens maleri er fornyet.
De ni bevarede munkestole i samme kirke fra 1502—14 er af almindelig type
med klapsæder og udført i samme værksted som orgelpulpituret (jfr. p. 2862);
gavlplankerne har relieffer.
Fremmest blandt degnestolene står den smukke, sengotiske stol i Mjolden
(Tø. 1453*), af hvilken pulten med jernbeslået midtlåge, vinranke i de øvre
smalfelter og gavle med fornemme kolbeblomster er bevaret. Hvis den er fra
samme værksted som Daler (Tø. 1348) og Stadil (Ringkøbing amt)1, tør man
vel placere dette i Ribe.
Renæssancetidens snedkere og billedsnidere. Ungrenæssance. Som nævnt op
træder der renæssanceelementer allerede på den formentlig færdig importerede
Løjt altertavle fra 1520 (Åb. 1789*), både i de malede og i de skårne fremstil
linger; disse nye motiver var heller ikke fremmede for Claus Berg, da han ved
samme tid udførte sin kæmpealtertavle, nu i Odense S. Knud, eller for samtidige
sjællandske2. Men gotikkens former lod sig ikke straks fortrænge, og langt ned
i 1500’rne, på en række kirkemøbler, fortrinsvis prædikestole, panel- og stole
værk (men så at sige ingen altertavler) møder vi den blanding af gotik og
renæssanceformer, som indgår under navnet ungrenæssance. Den gotiske del af
blandingen kan vise sig i façadens helhed eller i udsmykningen: typiske blom
ster og blade; især fligebladene er børn af sengotikkens bladværk, ikke det stive,
skarpe tidselmylder, men det bløde, storbladede, stærkt fligede løvværk (der
atter i en anden form dukker op i slutningen af 1600’rne, akantusbarokken,
1

Jfr. C. A. Jensen: Snedkere og billedsnidere, 1911, p. 42.
Bl. a. »Lage Urnes stol«, celebrantstolen i Roskilde domkirke. Noget yngre end denne
er formentlig Sorø-skabet med samme våben (DK. Kbh. amt 1671* og DK. Sorø 66*, jfr.
C. A. Jensen: Snedkere og billedsnidere, 1911, p. 16).
2
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jfr. p. 2883). Også det gotiske stavværk, med vinduer og fiskeblærer etc. holder
ved, og foldeværket kan træffes på denne side af 1600, især i de konservative,
fra Ribe udgåede eller påvirkede møbler.
Renæssancens forløbere er småting som engle- og løvehoveder og et blad,
som er uløseligt knyttet til ungrenæssancen og den ældre del af høj renæssancen,
et nældeagtigt akantusblad, der stikkes ind i tide og i utide og alle steder, snart
i en buesvikkel, snart skjulende Adam og Evas løndom, et tørt og stift blad,
der i jævne snedkerarbejder kan virke mere end trist. Til disse ’blænkere’ kom
mer medaillonen med hoved eller buste, ofte i profil, af fornemme damer og
herrer eller landsknægte, i fladt eller meget fremspringende relief. De karakte
ristiske søjler, der tit vokser op af en vase (eller et balusterled) og således viser
sig som fjerne ætlinge af den italienske kandelabersøjle, kan midt i en ellers
rent gotisk sammenhæng afløse de gennembrudte eller vandnæsede søjler eller
stræbepiller og dukker op et stykke tid før renæssancens egentlige kendetegn,
façadens arkitektoniske opbygning.
Intet inventarstykke er bedre egnet til at illustrere den gradvise overgang
mellem de to stilarter end det 1572 daterede alterbordspanel i Døstrup (Tø.
1509*), et mesterstykke, som — i alt fald i nutidig sprogbrug — hovedsagelig
består af billedskærerarbejde — dengang hver snedkers sag: de tre nedre stor
fyldinger og de to øvre smalfelter består af ægte gotisk stavværk af en type,
der godt kunde træffes 50 og 75 år tidligere; men den lille tungerække langs
yderprofilerne og akantusranken, der slynger sig om fyldingerne og har trængt
sig ind i smalfeltet med årstallet, er vidnesbyrd om den nye stil, enkeltheder
som i forbindelse med hattebærende mands- og kvindehoveder går igen på et
stolepanel fra samme kirke (p. 1516*). Og hermed står vi straks ansigt til ansigt
med et af de mest karakteristiske ungrenæssance-elementer: masken ud af hvis
mund der skyder langstilkede fligeblade (overflødighedshorn o. a.) til begge sider
— som et kæmpemæssigt, opadsnoet overskæg (eks. Møgeltønder panel, Tø.
1316*, Skast stolestader, Tø. 1480)1.
Naturligvis har man i litteraturen gjort meget ud af dette smukt udførte
panel; der er etableret et værksted, til hvis mester, »Døstrup-mesteren«, man
har knyttet en mængde snedkerarbejder med lignende og ikke lignende orna
menter, kister, prædikestole, paneler etc. Med disse værkstedsbestemmelser
har man utvivlsomt været ligeså heldig som med de »provenienser«, vi i forrige
afsnit prøvede at eftergå i enkeltheder. Ifølge sagens natur er værkstedsbe
stemmelser for snedkerarbejder endnu vanskeligere end for billedskulpturarbejder. Mens vistnok ikke alle endnu har gjort sig klart, at den almindelige
billedskærer arbejdede efter forlæg, når han skar sine Madonna’er, apostle og
1

Her fejlagtigt, på grundlag af et reliefskåret årstal på et af staderne, dateret til 1612.
Der må være tale om genanvendt materiale fra o. 1575.

245

RENÆSSANCENS SNEDKER- OG BILLEDSKÆRERARBEJDER

2855

relieffer, er der næppe nogen, der har benægtet eller vil benægte forlæggets,
skabelontegningens eksistens, når det gælder snedkerarbejder, forløberen for de
senere ornament- og mønsterbøger. I snedkrenes produktion kan vi da endnu
mindre vente selvstændighed og skabende originalitet. Alle tidens værksteder
arbejdede med de samme — eller let varierede mønstre og former — kun sam
mensætningen af de enkelte elementer var forskellig og kan repræsentere den
enkelte snedkers indsats. Ved en plausibel værkstedsbestemmelse kan mønstret
derfor kun bruges som et supplerende argument for eller imod; det væsentlige
bliver her snedkersamlingerne, det anvendte værktøj og dets brug. Et eksem
pel vil illustrere: Der findes i Frederiksborg museum et anseligt, smukt 10-feltskab med en ornamentik, som nøje følger Døstrup-antemensalets (stavværk,
fiskeblære-rosetter, akantusranke, ja, selv den lille tungefrise); gotikken un
derstreges af den række af store kolbeblomster, der, som på så mange sen
middelalderlige altertavler, pryder den øverste liste. En overfladisk betragt
ning vilde straks indrullere dette skab blandt »Døstrup-mesterens« arbejder.
En nøjere gennemgang afslører imidlertid, at alle enkeltheder - i øvrigt tidens
fællesgods - i skabet er af langt enklere, for ikke at sige tarveligere udførelse
end Døstrup-panelets, og selv om akantusbladene er meget beslægtede, er de
dog dybt forskellige. Værkstedsfællesskabet kan naturligvis ikke benægtes,
men det er klart, at her er tale om to vest- eller sønderjyske snedkere, som har
haft kopier af samme mønsterblad til rådighed.
I Branderup (Ha. 853*) findes plankerester fra et alterpanel af fyr, o. 1550—
75, som viser, at denne kirke har beskæftiget en snedker, der i dygtighed stod
mål med »Døstrup-mesteren«. Regelmæssigt bølgende foldeværk afsluttet af
krydsende buer, der ender i stiliseret akantus og i bladkors, smukke rosetter
med vindrueklaser udgør hans mønstre, som endnu står med den oprindelige,
sarte snedkerstaffering.
Det spinkle, stærkt fligede akantusværk, der er anvendt på alterbordsforsi
den i Randerup (Tø. 1464*) findes andre steder i Sønderjylland, men især i
Ribe amt, og der kan vel næppe være tvivl om, at vi her står over for arbej
der, der er udgået fra Ribe. Stiliseret bladværk er også skåret på Mjolden
alterbordsforside (Tø. 1447*), her i forbindelse med figurrelief, adelsdamer og
-herrer, masker over fine foldeværksfyldinger, der har spiralstave snoede som
blikbånd, tunge- og tandsnitborter. Vi nærmer os nu tiden o. 1600, og figur
skæringerne viser, at vi her har med ren almuekunst at gøre. Den gotiske sned
kers fornemme rutine — vi så den på retur allerede i altertavlerne — er nu
helt forsvundet; disse primitive, livløse, men morsomme dukkeskikkelser er
uselvstændige kopier fra et mønsterhlad.
Mens der på Sjælland er mærkeligt mange ungrenæssance stolestader beva
ret, tager Sønderjylland sikkert prisen, hvad angår de ældste prædikestole
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med overgangsornamentik. Af prædikestole fra før 1600 findes ikke mindre
end 30 bevaret; de ældste med årstal er Stepping og Halk fra henholdsvis
1558 og 1559 (Ha. 341*, 468*), men ældst er den til degnestol ændrede Toftlund-prædikestol (Ha. 840*, jfr. †Hammelev Ha. 625) med etagedelte folde
værksfyldinger, som ender i brede hjerteblade og primitive spiraler og med
gotiske spir på hjørnerne1. Halk-Stepping-stolene er opbygget efter renæs
sancens skema med postament, storfelter og frise-gesims. På hjørnerne står
mangeleddede søjler — i Halk yderligere oplivet med et trehoved —, i pro
filer og rammer har perlestav, tandsnit og æggestav holdt deres indtog, mens
reliefversaler, masker og bladværk optager fyldingerne; det er hele ungrenæs
sancens bizarre skala med primitiv formglæde, kraftig lys- og skyggevirk
ning, saftig i modsætning til høj renæssancens stilrene tørhed.
Øsby prædikestol 1559 (Ha. 490*) har fået kannelerede korintiske søjler og
arkader i storfelterne; de kandelaberagtige montanter og opsatser er forvist
til arkadepilastrene sammen med fremstillinger af Adam-Eva, Fanden og hans
oldemor.
Øster-Løgum fra 1562 (Åb. 1776*) er derimod helt gammeldags med retkantfelter og hjørnepilastre ganske som Åbenrå-stolen fra 1565 (Åb. 1699*);
men her er felterne fyldt med religiøse relieffer og stifterparrets våbenskjolde.
En særlig gruppe danner Notmark-Ketting-Tandslet-stolene, alle i Sønder
borg amt (2500*, 2472*, 2435*), de to sidste dateret 1571 og 1576, Notmark
dog ældst, engang efter Thomas Stures død 1563, alle tre vel udført af hans
vekslende snedkere og alle karakteristiske ved deres blanding af fladsnit og
relief, deres til dels pudsige hjørnehermer og med kølbue over storfelterne. De
to ældste har bibel- og våbenfremstillinger, Tandslet løvemasker og englehoveder.
I Ullerup-stolens storfelter, fra 1578, (Sø. 2256*) optræder en af højrenæssan
cens almindeligste arkadetyper, hvor en vifteroset (palmet eller muslingeskal)
breder sig og udfylder bueslaget. Storfelterne har buste-medailloner og blødt,
storfliget, »gotisk« bladværk. Stolen er tilsyneladende fra samme værksted som
to i Sydslesvig fra 1581 og 1583 (Medelby og Ladelund, Kr. Südtondern), og
værkstedet skal derfor sandsynligvis søges i Flensborg. Mod Ribe peger der
imod den gammeldags, etagedelte stol i Rømø fra 1584 (Tø. 1427*) med medailloner og akantusværk.
Højrup-stolen 1582 (Tø. 1201*) skal kun nævnes, fordi den i al sin enkelhed
med glatte retkantfelter overalt og fyldingspilastre på hjørnerne utvivlsomt
repræsenterer den mest direkte afløser af den »gotiske« prædikestolstype. Dens
oprindelige malerier og malede skrift er forsvundet. Visby, fra 1590—95 (Tø.
1 I Nordslesvig findes ingen rene stavværks-prædikestole som den i Joldelund (Kr.
Husum) eller i Nørrejylland, Ho (Ribe amt), Egå (Randers amt) m.fl.

247

RENÆSSANCENS

SNEDKER- OG BILLEDSKÆRERARBEJDER

2857

1360), fra samme værksted som kirkens altertavle og døbefont, har derimod
i storfelternes arkader bevaret de senere så almindelige evangelistmalerier.
Dette lille udvalg af prædikestole, der viser udviklingen — og tilbagesprin
gene — kan passende afsluttes med en kort omtale af stolen i Broager 1591
(Sø. 2316*); den er en god repræsentant for prædikestolenes sidste stadium
inden overgangen til den rene højrenæssance: storfeltsarkaderne har muslinge
skal og bibelske relieffer1, løvehoveder ses på postamentfremspringene, og i
de smalle frisefyldinger er der kartoucherammer. Kun i hjørnepilastrenes stive
bladmontanter og i frisefremspringenes små buster — der også anvendes af
Hinrich Ringerinck, jfr. nedenfor — høres ungrenæssancens sidste stammende
tale. Stolens type peger mod Flensborg som ophavsstedet.
Blandt de tidlige prædikestole findes kun een med snedkersignatur, Skast
(Tø. 1479*), sign. 1585 I S, fra hvis værksted den samtidige stol i Bylderup
(Tø. 1615) også er udgået. Skast har frugtbundter på hjørnerne, Bylderup
kandelabersøjler, begge har høje postamentfelter og smallere frisefelter, og
begge anvender kartoucherammen om evangelist- og Salvator-mundi-reliefferne i storfelterne, ligesom de oprindelig har haft englehoveder under hjør
nerne. Måske er de lidt provinsielle stole gjort i Tønder, der allerede i slutnin
gen af 1500’rne kan antages at have haft større værksteder (sml. Tønder
typen nedenfor).
Det siger lidt om overgangen til reformationen i Sønderjylland — om kon
servatismen og den økonomiske sans her —, at bortset fra een eneste lutheransk
fløjaltertavle (Tinglev, Tø. 1649*) findes der i hele Nordslesvig ingen altertav
ler med ungrenæssance-ornamentik. Der eksisterer kun to altertavler fra før
år 1600, Visby 1593 (Tø. 1357*, fra samme værksted som font og prædikestol)
og Agerskov 1597 (Ha. 873*), begge rene høj renæssance-arbejder. Først efter
1600 begynder fornyelser af altertavler at gribe om sig, med måde, som det
vil fremgå af redegørelsen p. 2875ff.
Mens hver kirke ved overgangen til »den rene lære« havde mindst een an
vendelig altertavle, var det noget andet med prædikestole og stoleværk til me
nigheden; det skulde anskaffes af nyt, og derfor er det ældste stoleværk også
samtidigt med de ældste prædikestole og gennemgår som disse den samme stil
udvikling; de tidligste sikre årstal, der kan knyttes til stoleværk, er 1554 ff.
Møgeltønder (Tø. 1315 f.*), 1557 Notmark (Sø. †2502) og Starup (Ha. †431).
Det er stolestader med døre og ret svære gavlplanker afsluttet spidsvinklede,
halvrunde eller med kartouche-hoved (Randerup, Tø. 1467*), som kan være
optaget af et lille, halvrundt felt som på Frørup (Ha. 358*) eller have »buster«
som Visby (Tø. 1362), dateret 1592, eller Notmark; thi at Notmarks gamle
1 Tidfigst i Åbenrå prædikestol 1565 (ovenfor) og i Kettings prædikestolsdør, 1571,
med David og Goliath (Sø. 2474*).
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L.L. 1949

a. Tønder 1586.

E.M. 1956

b.

Højer 1591.

N.E. 1955

c.

Ballum 1600.

Jesu fødsel (forkyndelsen for hyrderne, hyrdernes tilbedelse). Relieffer fra prædikestole af Tøndertype
(p. 2860ff.).

†stader har været således udsmykket, fremgår af præstens beretning 1847,
hvor han omtaler de »udskaarne Ansigter af Biskopper, Riddere eller ogsaa
Blomster og andre Figurer« på gavlene. — Et par ejendommelige gavle med
naiv, fordybet ornamentik og primitive masker findes i Bevtoft (Ha. 903); de
er bemærkelsesværdige, fordi de med snørklede, minuskelagtige bogstaver bæ
rer signaturen: »kresten sneker 1579«.
I kapitlet om gotikkens træarbejder havde vi liere gange lejlighed til at
nævne Flensborg og Slesvig som de sønderjyske byer, hvorfra møbler udgik
til sønderjyske kirker. De spor, der førte til Ribe, dengang en stor og driftig
by, var svage og usikre, hvad der imidlertid blot betyder, at de Ribe-arbejder,
der uomtvistelig har eksisteret i sengotisk tid, ikke har udmærket sig ved sær
ligt præg. De ungrenæssance-arbejder, der fra o. 1550 breder sig i større og
større ringe omkring Ribe og også gør sig gældende langt ned i Sønderjylland,
borger for, at billedskærer- og snedkerhåndværket havde gammel hævd i dom
kirkebyen. Men også i 1500’rnes sidste halvdel har Flensborg været Ribe en
energisk og sikkert overlegen konkurrent (som i øvrigt også i tiden fremefter);
i århundredets sidste 10—20 år begynder Tønder at kunne konstateres på mar
kedet, og ikke som en døgnflue. At vi ikke hører om Åbenrå eller Haderslev,
kan skyldes kildernes tilfældige overlevering.
Høj- og senrenæssance. Som foran nævnt optræder renæssancen i Sønderjyl
land først som et ornamentalt indslag i 1500’rnes andet tiår, på samme måde
som barokken sniger sig ind 100 år senere. Renæssanceopstalten, den faste,
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N.E. 1955

d. Døstrup 1601.

E. M. 1954

e.

Højst 1603.

E.M.1954

g. Skærbæk 1606.

E.M.1954

f.

Rabsted 1605.

N.E. 1955

h. Brede 1612.

E.M. 1953

i. Arrild udat.

Jesu fødsel (forkyndelsen for hyrderne, hyrdernes tilbedelse). Relieffer fra prædikestole af Tøndertype
(p. 2860ff.).

arkitektoniske leddeling, viser sig først et stykke ned i 1500’rnes anden halv
del — atter svarende til, at barokken først gør sig gældende i kirkeinventarets
»façader« i 1630’rne. Til gengæld lever renæssancen — der for de fremskridts
venlige snedkere var et tilbagelagt stadium o. 1620 — ned til o. 1640 i Søn
derjylland (jfr. Spandet prædikestol Tø. 1190), ganske visst i modificeret, land
lig form —, trives side om side med værker, som i holdning og enkeltheder er
helt gennemtrængt af barokkens ånd.
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1600’rnes første trediedel kendetegnes ved en opblomstring af snedkerværk
steder, hvor man ikke tidligere kunde fastslå sådanne. Med prædikestolene af
Tøndertype — fra forskellige værksteder — gør Tønder sig kraftigt gældende
(jfr. også sangerpulpituret o. 1625 i Tønder Kristkirke, nedenfor p. 2862), i
Sønderborg optræder den flensborgsk skolede Niels Tagsen, og til Haderslev
tør man måske knytte nogle altertavler af en særpræget type med »selvstæn
dige« sidestykker, mens vi stadig intet mærker til Åbenrå. Ribe har ifølge sa
gens natur også været leveringsdygtig, men værkstedsarbejderne er vanskelige
at erkende. Førerstillingen, hvad Nordslesvig angår, er stadig Flensborgs med
de kvalitetsarbejder, der er tilskrevet Hinrich Ringerinck, men som muligvis
er fremgået af mere eller mindre intimt samarbejde mellem Ringerinck og hans
lavsbrødre. De fine prædikestole, selv provinsielle i forhold til hamborgske,
bremensiske, lybske og kølnske arbejder, virker som hovedstadsarbejde, når
de stilles over for det mere beskedne kirkeinventar, som er udgået fra andre
sønderjyske byer, Ribe indbefattet.
Prædikestole af Tøndertype1. Det falder naturligt at indlede afsnittet om
Nordslesvigs renæssancetid med den kronologisk ældste gruppe: prædikesto
lene af Tøndertype. Typen har som forudsætning Lübeckeren Hinrich Mattes’s2
prædikestol fra 1570 i Flensborg S. Nicolai kirke, eftersom denne stol står
Tønder-prædikestolene nærmere end den ganske visst meget beslægtede stol
af samme type fra 1579 i Flensborg S. Marie kirke. Som disse er Tønderstolene
af rektangulær plan med midtkarnap3, en type der optræder i Slesvig dom
kirkes nu ændrede prædikestol fra 1560. Tønderstolene har hjørnesøjler, der
vokser op af balusterled (Flensborg S. Marie: blomsterkalk), storfelterne op
tages af arkader med bibelske relieffer under bueslag med vifteroset; i de lave
frisefelter er der kartoucherammer om skrifthenvisninger, mens bibelsprogene
står i de relativt høje postamentfelter. Hvor alle enkeltheder er bevarede, ses
en svejet underbaldakin, trappeopgang med portal og retkantet himmel med
rundbuetopstykker.
Når Tøndertypen kan siges at bære sit navn med rette, skyldes det, at disse
prædikestole først og fremmest findes i Tønder og nærmeste opland, dvs. hele
det gamle Tønder amt. Syd for dette leder man forgæves efter dem, og den
omstændighed, at der ingen eksempler findes i Flensborg amt, støtter antagel
sen af Tønder som ophavsstedet.
Tøndertypen blev så populær i Tønder og de nordfor liggende amter, at ad1

Jfr. Haupt III, 94, »Tonderscher Typus«.
I. Warncke: Der Lübecker Kanzelmeister Hinrich Mattes, i Nordelbingen XI, 1935,
p. 127—54. H. M. den yngre antager første gang en lærling 1558, dør kort før 1583.
Flensborgstolen er hans ældste bevarede med årstal. Jfr. Stadt Flensburg p. 162.
3 Tysk: Kommandobrückentyp, Schiffbrückentyp. Typen er i øvrigt et naturligt ud
viklingstrin fra den såkaldte lektoriestol, jfr. p. 2851 note 2.
2
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skillige værksteder indrettede deres produktion derefter og skabte deres sær
lige variant; ja, så glad var man for opbygningen, at da Hans Thammesen i
Løgumkloster 1654 skulde udføre en prædikestol til Toftlund (Ha. 838*), blev
den af Tønder-type, ligesom de omtrent samtidige i Bedsted (Åb. 1729) og
Hellevad (Åb. 1747). Også den af H S signerede prædikestol fra 1648 i NørreLøgum (Tø. 1535) er en ren Tønder-udgave, omend som de just nævnte i naiv
almuestil. Typens overordentlige popularitet illustreres intetsteds bedre end i
Branderup kirke (Ha. 857*). Her opstilledes 1725 en barok prædikestol med
snoede hjørnesøjler og ottekantede storfelter, men typen er den tønderske,
hvad der kraftigt understreges af den retkantede himmel, hvis topstykker og
nedhæng er direkte efterligninger efter Tønder-typen.
Kronologisk opstilling over Tøndertypens prædikestole:
1580. *Møgeltønder, nu i Keitum, Kr. Südtondern (Tø. 1315).
O. 1580. Løgum klosterkirke (Tø. 1119*).
1580. Hjerpsted
(Tø. 1394*).
1580. Rodenäs (Rødenæs) (Kr. Südtondern).
1586. Tønder Kristkirke (Tø. 967*).
1591. Højer
(Tø. 1040*), kun felterne bevaret.
1600. Ballum
(Tø. 1412*).
1601. Døstrup
(Tø. 1514*).
1603. Højst
(Tø. 1580*).
1605. Rabsted
(Tø. 1597*).
1606. Skærbæk
(Tø. 1254*).
1607. Roager
(Tø. 1178*).
1609. Mjolden
(Tø. 1452*).
1609. Vodder
(Tø. 1213*), kun himmelen bevaret.
1611. Randerup
(Tø. 1466*).
1612. Brede
(Tø.
1493*), af Lauritz snedker i Tønder.
Emmerlev
(Tø. 1378*).
Arrild
(Tø. 1274*).
Burkal
(Tø. 1637*).
Sene efterligninger:
1648. Nørre-Løgum
(Tø. 1535*), sign. H S.
1654. Toftlund
(Ha. 838*), af Hans Thammesen i »Kloster«.
1659? Hellevad
(Åb. 1747*).
Bedsted
(Åb. 1729*).

Af disse hører alle før 1600 — med undtagelse af selve Tønder-stolen 1586,
hvis »hånd« ikke genkendes på andre stole — nøje sammen, således at der
intet er i vejen for, at de kan være gjort i samme værksted, omend til dels af
forskellige billedskærere. Dette værksted, der ligeledes har udført de elegante
magistratsstole i Tønder Kristkirke (Tø. 972*), er ganske provinsielt, hvad fi
gurskæringerne angår. Dets arbejder er karakteristiske ved de stive, men rø
rende relieffer, hvad enten det gælder de flade hjørnehermer på Hjerpsted
prædikestol eller drejer sig om de stadigt gentagne dydefigurer (efter Peter
Flötner, Nürnberg); allerede i Rodenäs har man vovet sig i kast med en relief
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fremstilling (Kristus på korset mellem Maria og Johannes), og Højer-stolen
viser scene-relieffer i alle storfelter, de samme der stadig gentages på de yngre
stole — og på de Ringerinckske —, kort sagt, de gængse: »bebudelsen«, »hyrder
nes tilbedelse«, »Jesu dåb«, »på korset«, »opstandelsen« og »himmelfarten«.
Snedker- og billedmæssigt står den to gange forøgede prædikestol i Tønder
Kristkirke over den just nævnte gruppe; det er den, der i egentligste forstand
bliver forbillede for alle de efterfølgende prædikestole. Men også her er relief
ferne jævne og just ikke præget af liv og kunstnerånd; bevægelserne er stivnet
og draperiernes kast ligesom frosne, figurernes stillinger ofte kejtede og ufrie.
Der er nogen forskel på Virgil Solis’ træsnitsforlæg for »Jesu fødsel«, hvor der
dog mærkes et visst sus i Josefs flagrende kappe, og billedskærerens gengivelse
af det samme klædebon, og sandelig et stort spring fra Henrik Goltzius’ for
nemme stik efter B. Spranger af »Syndefaldet« og til prædikestolens dukkeAdam og -Eva.
Det bevarede regnskab for prædikestolen i Brede 1612 giver den oplysning,
at den er leveret af »Lauritz Snediker udj Tunder« af hans eget træ for 232
mark. Fra samme værksted kan fire andre prædikestole antages at være ud
gået, alle uden hjørnesøjler: Roager, Mjolden, Randerup og Emmerlev. Som
billedskærer er mester Laurids så primitiv, at hans relieffer må henregnes under
folkekunsten — trohjertet kiste-kunst.
Tønderarbejde er også det dominerende sangerpulpitur1 1623 ff. i Tønder
Kristkirke (Tø. 961*), udført af snedker Peter Petersen og maler Hans Schmidt,
et galleri på 12 fag adskilt af hermer og opbygget efter renæssancens alminde
lige skema. Enkelthederne står ikke mål med helhedsvirkningen, og tåler næppe
sammenligning med de fine Flensborg-epitafier i kirken over Willems (Tø.
990*) og Wijdow (Tø. 992*), men nok med Thomæi (Tø. 995), der muligvis også
er Tønderarbejde. Sangerpulpiturets mester indleder en række af Tønder-sned
kere med navnet Peter Petersen, hvoraf pulpiturmesteren almindeligvis benæv
nes P. P. den første; han nævnes i Tønder 1620 og er vistnok identisk med
den P. P., der o. 1620 udnævnes til tolder og 1627 omtales som død. Om der har
været familieskab mellem ham og P. P. den anden (borgered 1666) og P. P.
den tredie (borgered 1693), som vistnok var fader og søn, er ukendt (jfr. i øv
rigt p. 2883).
Renæssancens største navn inden for de sønderjyske landsdele er ubetinget
Flensborg-mesteren Hinrich Ringerinck (også kaldet Ringeling).
Hvis den omfangsrige litteratur2, der findes om denne mester, er berettiget,
1 Sangerpulpituret 1652 i Haderslev domkirke (Ha. 144) flyttedes 1845 til skibets
vestende under orglet.
2 Ang. kilder, litteratur, tilskrevne og sikre værker, se Biernatzki hos Haupt III, 14,
C. A. Jensen, i Weilbachs Kunstnerleksikon III, 1952, p. 53, og sidst Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein, Stadt Flensburg, 1955, p. 61 fî.
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og hvis de arbejder, som er tilskrevet ham, hans værksted, »Umkreis« eller
hvilke udtryk, man nu finder passende, virkelig hører herhen, da står vi over
for en af de betydeligste og mest produktive renæssancesnedkere i Danmark,
og det vil da være med rette, at man taler om Ringerinck-manér, Ringerinckstil etc. Tilfældet Ringerinck er imidlertid analogt med så mange andre mid
delalder- og renæssance-mestre: et arkivalsk belagt mesternavn, navnet knyt
tet til et bestemt arbejde, de tilskrevne arbejder formerer sig, de i begyndelsen
hypotetisk tilknyttede værker bliver sikrere og sikrere, indtil man kun finder
dem omtalt som Ringerinck-altertavlen, Ringerinck-prædikestolen etc.
Ifølge den i note 2 p. 2862 omtalte litteratur skal Ringerinck kunne påvi
ses som stenhugger i Flensborg 1583, og man antager, at han er identisk med
den »Hinrich Stenhouwer und Snitker«, som 1589 udførte den endnu bevarede,
temmelig middelmådige sandstens-Madonna til S. Marie kirkes tårn. Dette, i
middelalderen og renæssancen ikke ualmindelige forhold, at en håndværker
arbejdede i forskellige materialer1, finder bekræftelse i et par senere regnskabs
poster, hvor en Hinrick Rildensnider 1602—04 fik betaling for at hugge to
våbensten i kompagniporten ud og ændre »Symbolum« i dronningens våben,
og som 1609 modtog 10 mark for »Rehauung« af en gravsten i S. Nicolai kirke2.
1588/89 var Ringerinck efter længere modstand blevet optaget i snedkerlavet,
dog med de indskrænkninger, at han kun måtte beskæftige een svend i sit
værksted, »aber nicht auf Rürgerdehlen, und nicht in schlichter Arbeit« (Biernatzki). 1615 købte han et hus i byen, som sønnen Johan senere overtog, da
faderen 1627 flygtede til København for de indtrængende krigstropper. Her
døde han 1629.
Ikke eet signeret arbejde er hidtil påvist fra det Ringerinckske værksted,
hvorimod en del arbejder, for hvilke Ringerinck har modtaget betaling, eller
om hvilke han har »fortinget«, omtales i kirkernes regnskaber.
Som de to hovedarbejder har man hidtil regnet den vældige og fornemme
altertavle fra 1598 i Flensborg S. Marie samt orgelhuset 1604—09 i Flensborg
S. Nicolai. Det sidste er detaljeret regnskabsbelagt, og heraf synes at fremgå,
at Ringerinck har haft arbejdet i entreprise. Til det grovere snedkerarbejde
har han anvendt snedker Anthon(i) Wulff3, mens han, hvad skulpturerne an1

Jfr. f.eks. nedenfor note 3, Harmen Hoborch.
Da Broager kirkeklokke (Sø. 2324) 1625 skulde omstøbes i Husum, fik Hinrich
Bildenschnider i Flensborg 4 mark for to små våben til den nye klokke [dvs. til træmodeller],
3 På Flensborg snedker- og glasmagerlavs drikkehorn var (o. 1594) indgraveret 17
mesternavne, følgende seks med tilføjet S (vel = Snitker): Harmen Hoborch, Gerdt
Lichtenberch, Anton Wulf, Hinrich Ringerinck, Hans Jacobsen og Peter Flansen;
Hoborch var også »Glaser«. Se Hans Schröder: Flensburger Trinkhörner, i FestschrFlensburg, 1928, p. 62 ff., jfr. Wilh. Rust: Das Tischlerhandwerk der Stadt Flensburg,
1940, p. 104. — På det 1656 forfærdigede låg læses Ringerincks son, Johans, navn. Om
2
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N.E. 1957

a. Kobberstik.

b.

Sønderborg

prædikestol 1599.

E.M.1956

c.

Dybbøl

prædikestol.

Jesu fødsel. To relieffer og deres forlæg: a. Kobberstik fra Salus generis humani 1590 (stik af Ægidius
Sadeler efter Joris Hoefnagel og Hans von Aachen). Fra Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds
duge, 1961, p. 279 (p. 2866ff.).

går, sandsynligvis har bortliciteret dem til een eller flere duelige Flensborgbilledskærere. Som allerede Jenny Müller1 fremhæver, afviger disse skulpturer
ved deres barokke indslag ganske fra den figurskulptur, som træffes på sikre
Ringerinck-arbejder; da man næppe — med Jenny Müller — tør regne med, at
Ringerinck har overladt det ganske billedskærerarbejde til en svend, ligger det
nærmest at antage, at han er trådt i forbindelse med andre lavsmestre (værk
steder) i byen. Forholdet bliver da nøjagtig det samme som ved den ovenfor
p. 2794 omtalte renæssancetavle i Malmö S. Petri, dvs. i overensstemmelse
med den sædvane, der fra arilds tid var fulgt af håndværkerne. Om Ringerinck
som »billed«-skærer fortæller S. Nicolai-orglet derfor intet.
Hvad angår det andet hovedværk, altertavlen i Flensborg S. Marie, må
dens tilknytning til Ringerinck afhænge af en stilbestemmelse, eftersom de
arkivalske oplysninger er så ubestemte, at de ikke tvinger til at tillægge Ringe
rinck nogen andel i denne stortavle, der sandsynligvis står som repræsentant
for, hvad det samlede ftensborgske snedkerlav kunde præstere2.
Der træffes ikke i Flensborg S. Maries altertavle een figur, der med nogen
rimelighed lader sig indpasse i det Ringerinckske figurgalleri, som vi kender
Johan Ringerinck, der virkede i Stockholm fra 1664 til sin død, se Göran Axel-Nilsson:
Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil, Sth. u. år), p. 416 f. Sammesteds omtales
også sønnen Peter, »født i Holstein« (død 1650 i Danzig). — Angående stedsbetegnelsen
»i Holstein« om Flensborg, jfr. f. eks. Jost Ammans bibeldedikation 1564 til Melchior Lorch
»von Flensburg auss Holstain«.
1 FestschrFlensburg, 1928, p. 142.
2 Stentavlerne er som bekendt udført af skoleholderen i Ribe, Peder Trellund Riber,
jfr. C. A. Jensen: Danske adelige Gravsten II, 1953, p. 74.
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d. Egen prædikestol.
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e.

Kliplev

prædikestol 1605.
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E.M.1957

f. Bov prædikestol 1626.

Jesu fødsel. Tre relieffer efter samme forlæg (jfr. a) (p. 2866ff.).

det fra de regnskabsoplyste arbejder; det gælder de store og de små karyatider
og muligvis også de nøgne englebørn. Sammenligner man altertavlens to bæ
rende storfigurer, Petrus og Paulus, med Kliplevfontens fire evangelister, må
det erkendes, at de sidste står langt under de første, ja, et hastigt overblik
over figurerne i Ringerincks regnskabsbelagte arbejder (der repræsenterer
mange forskellige billedskærere) næsten påtvinger det indtryk, at dersom
Ringerinck personlig har deltaget i de arbejder, der udgik fra hans værksted,
har han været ude af stand til at skabe et par så magtfulde figurer som Marietavlens Petrus og især Paulus1.
De arkivalsk sikrede arbejder2 (jfr. ovenfor), hvor Hinrich Ringerinck eller
Hinrich billedskærer udtrykkelig nævnes, er:
1

Vi ser i denne forbindelse bort fra, at der på Marietavlen forekommer et motiv,
der har en ret nøje korrespondent i epitafier, der er tilskrevet det Ringerinckske værk
sted. Det drejer sig om de nøgne, armløse engle, der flankerer hængestykkerne på de
småtavler, der sidder i fodpanelets arkader lige inden for Paulus- og Petrus-flgurerne. Et
næsten identisk motiv genfindes på Lübbert Wijdows epitaf i Tønder Kristkirke fra
tiden mellem 1610 og 1620 (Tø. 992*) og på Nis Hansens epitaf i Bylderup (Tø. 1618*).
Dels er her tale om fælles forlæg, dels er de nævnte engle udført af forskellige hænder,
dels — og det er det væsentlige i denne diskussion — står de smalansigtede engle på
Mariekirkens altertavle meget fjernt fra de bredansigtede englehoveder, som er karak
teristiske for de arkivalsk sikrede Ringerinckske arbejder. Hvilken del af Marietavlen
man end vil tilskrive Ringerinck, kan det næppe blive fodpanelet med dets storfigurer
og småtavler. — I denne forbindelse bør man sikkert også advare imod at tage de smukke
Adam-og-Eva-relieffer på Bylderup stolestader (Tø. 1617 *, nu Flensborg bymuseum) for et
sikkert Ringerinck værk; Jenny Müllers (o.c.p. 153 f.) udtalte usikkerhed i så henseende
bør snarere forstærkes end afsvækkes.
2 Her medtages ikke pulpiturerne på Gottorp slot, på hvilke »der Flensburger Bildschneider« (Haupt I, 351) 1597 arbejdede.
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1599

Sønderborg prædikestol (Sø. 2088*), opr. bestemt til Egen. »Henrik Lingerink«
[præstens fejlskrift], Flensborg, fik 23 dlr. og siden resten, ialt 80 rdl. for den
nye prædikestol i Egen, hvorfra denne kom til Sønderborg.
1600 Egen prædikestol (Sø. 2531*). En ny prædikestol, 60 dlr., forfærdiget hos samme
mand, som havde udført den til Sønderborg overførte prædikestol.
1604—09 Flensborg S. Nicolai orgel.
Anton Wulf gør det grovere snedkerarbejde (jfr. foran og FestschrFlensburg,
1928, p. 142), billedskærerarbejdet formodentlig bortliciteret.
1605 Dybbøl prædikestol (Sø. 2216*).
Rgsk. tabt., afskr. i embedets kaldsbog: udført af H. R. fra Flensborg, ca. 60
dlr. + transport fra vandet og fortæring for billedskæreren og hans svende.
1610 Kliplev prædikestol (Åb. 1988*).
Fortinget 26. juni 1610 med Henrich Bildenschneider zu Flensborg wegen eines
neuen Predigstuhles — betaltes 170 rdl. 14 sk. 30. juli fortingedes med Hans
Maler, Flensborg om staffering (53 rdl. 10 sk.).
1613 Kliplev døbefont med himmel (Åb. 1986*).
1613 fortingedes med Henrich Bildenschneider zu Flensborg. Udgift med kost
penge 123 rdl. Stafferet 1614 af Hans Maler, Flensborg, for 41 rdl. 4 sk.
1613 Kliplev. Epitaf over Birgitte Ahlefeldt, død 1580 (Åb. 1996*). 1613 fik Henrich
Bildenschneider zu Flensburgh wegen eines Epitaphy Jungfer Birtien von Alefeldt zu ehren 12 rdl. 6 sk. (Samme beløb til Hans Maler).

Det ejendommelige er nu, at det næppe er muligt ud fra disse syv arbejder
at få et indtryk af Hinrich Ringerinck selv, at pege på bestemte detaljer, fi
gurer eller relieffer i dem og fastslå, at her har vi mesterens egen hånd. Disse
fortrinligt udførte, stilrene værker har nemlig det særpræg, at de intet særpræg
har, for så vidt som man ikke skimter een markant personlighed bag dem.
Havde vi ikke regnskabernes ord for, at de var bestilt hos Ringerinck eller
betalt til ham, vilde vi heller ikke på grundlag af stilistiske træk turde hen
føre dem alle til hans værksted. Vi har allerede omtalt, at den figurlige ud
smykning på den store orgelfaçade i Flensborg S. Nicolai ikke kunde tilskrives
Ringerincks hånd, og skønt præsten i Egen udtaler, at hans prædikestol er
gjort hos den samme mester, som samme år eller året før leverede stolen til
Sønderborg, godtgør blot en overfladisk sammenligning mellem de to stole, at
deres relieffer i alt fald ikke er skåret af den samme mand. I det hele står
Sønderborgstolen med sine kantede, lidt primitive relieffer i modsætningsfor
hold til de øvrige regnskabsoplyste arbejder (jfr. fig. b p. 2864). De flotte, helt
barokke dydefigurer på dens himmel kan intet have med Ringerinck at gøre,
men må skyldes en svend eller en kollega. Hvad de andre ovenfor anførte
arbejder angår, er det tydeligt, at de trods store indbyrdes ligheder skyldes
forskellige hænder1.
Hvor finder vi da mester Ringerincks egen hånd? er det i Sønderborgstolens
primitive relieffer — eller i en af de andre stole? Er det Ringerinck, der har
1
Muligvis kan samme hånd eftervises i Kliplev-Tinglev prædikestole (Tø. 1652*);
men sammenligning vanskeliggøres af den sidstes staffering.
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a. Dybbøl prædikestol 1605. E. M.1959

b.

Nybøl

prædikestol o. 1608. e. m.1956

Opstandelsen. To relieffer efter samme forlæg, Albrecht Dürers lille kobberstikpassion, Kristusfiguren
på b dog afvigende, ikonografisk svarende til Sønderborg—Egen—Kliplev (p. 2868).

udført de store, ganske velskårne evangelister, Dybbøl-fontens bærefigurer?
eller har han ikke kunnet svinge sig op til større præstationer end de jævne
evangelistskikkelser under Burkal-fonten (Tø. 1635*), hvis kumme er en kopi
af Kliplevs?1 Eller gav Ringerinck sig overhovedet ikke af med figurskæring
bortset fra det, der indgik i den almindelige ornamentering? Havde han (og
hans værksted) specialiseret sig i »Comportemente, Postamente, Pilers, Capetahle, Kraakstene, Gesprenge, Zyratgehenge, Franser und Wappen«, som det
hedder i regnskaberne for Flensborg S. Nicolai orgel (Stadt Flensburg p. 62)
— og blev alt figurskæringsarbejde »sendt ud«?
Kun en dybtgående specialundersøgelse kan give svar på disse spørgsmål;
men den usikkerhed, der for øjeblikket hersker med hensyn til Ringerinck selv
og hans virksomhed, kan måske bidrage til problemernes klaring. Mon ikke
svaret her er det samme som ved de middelalderlige arbejder, vi beskæftigede
os med i forrige afsnit? Samarbejdet med de andre værksteder i byen, den
omstændighed, at Ringerinck i vid udstrækning har betjent sig af sine lavs
brødres hjælp, klart manifesteret i S. Nicolai-orgelet2. Måske vil den efterlyste
1

Også reliefferne på Burkal-himmelens topstykker er udført af en anden billedskærer
end Kliplev-himmelens, og disse er atter af en anden hånd end Kliplev prædikestols.
2 En antydning af, at forskellighederne inden for de Ringerinckske arbejder skal for
klares ikke af skiftende svende, men af benyttelse af andre værksteder, findes måske i
følgende: Det er en kendt sag, at et renæssance-snedkerværksted sjældent skifter stik
forlæg; det een gang brugte gentages til stadighed med få eller ingen variationer (se
182
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N. K. 1957

E. M. 1953
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E. M. 1956

Syndefaldet. Tre relieffer efter samme forlæg (af Hendrick Goltzius). a. Sønderborg prædikestol 1599.
b. Felt i Tønder kirkemuseum. c. Bov prædikestol 1626. (pag. 2866 ff.).

f.eks. Brix snedker i Roskilde, DK. Københavns amt p. 2262 ff.). Hvis man derfor inden
for værkstedets produktion pludselig finder et afvigende forlæg, er der grund til at nære
mistanke om, at en anden mester er kommet ind i billedet med sit værksteds forlæg.
Nu ved vi, takket være Georg Gardes ikonografiske studier (Georg Garde: Danske silkebroderede lærredsduge, 1962, p. 37 ff.), at Ringerinck (og andre Flensborgsnedkere) har
hentet forlæggene til »bebudelsen«, »fodselen« og »himmelfarten« fra Salus generis humani,
1590, med en billedserie stukket af Ægidius Sadeler efter Joris Hoefnagel og Hans von
Aachen (og med von Aachens karakteristiske streg), ligesom Kliplev fontehimmels »om
skærelse« er hentet herfra. Men det er også klart, at »opstandelsen« på de fire regnskabssikrede prædikestole er skåret efter Albrecht Dürers lille kobberstikpassion; for Sønder
borgs, Egens og Kliplevs vedkommende (sml. afbildning b p. 2867) er det dog med to
iøjnefaldende afvigelser, som godtgør, at man ikke har skåret direkte efter Dürers stik,
men efter et mellemled, en variant: Kristusfiguren på de tre prædikestole er ikke Dürers,
og den højhattede mand, der hos Dürer kryber sammen bag Kristi sarkofag, er udeladt
i de tre stoles opstandelsesscene. Dybbol-prædikestolens relief gengiver derimod (som
to andre Ringerinck tilskrevne prædikestole, Eggebeck og Munkbrarup, Kr. Flensburg,
udat.) trofast Dürers Kristus (afb. a p. 2867); de tre sidste stole har desuden det træk
fælles, at den forreste, opadseende kriger er rykket lidt tilbage i forhold til kobberstik
ket, således at begge kistens forhjerner bliver synlige. Er denne forlægsvariation inden
for samme emne rimelig inden for samme værksted — eller skyldes den et andet
værksted? — Det er i denne forbindelse ikke uden interesse at citere et brev (af 21.
jan. 1957) fra en af de bedste kendere af sønderjysk træskulptur i middelalder og nyere
tid, den nylig afdøde direktør for Flensborg bymuseum, Fritz Fuglsang: »Meine Überzeugung ist, dass Ringerinck, aufgewachsen im Kreis der Weser-Renaissance, bestens
bekannt mit den manieristischen Strömungen der Niederlande, hier vor allem als Entrepeneur auftritt, der die Risse macht und dann die Arbeiten weitgehend anderen
Bildschnitzern der Stadt vergibt. Ich glaube, es wird sehr schwer sein, überhaupt festzustellen, was von Ringerinck oder von seinen Gesellen in eigener Werkstatt geschnitzt
worden ist. Jedenfalls kann ich unter den vielen »Hånden«, die »Ringerincksche« Arbei-
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N.E. 1956

E.M. 1956
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E.M. 1956

Syndefaldet. Tre relieffer efter samme forlæg, jfr. a-c p. 2868.
d. Kliplev prædikestol 1610. e. Tinglev prædikestol. f. Kliplev fontehimmel 1613.

specialundersøgelse vise, at Ringerincks betydning for udviklingen af det flensborgske billedskærer- og snedkerhåndværk knap har været så dominerende,
som man nu regner med, og det er muligt, at man vil konstatere, at de arbej
der, man nu betegner med udtryk som Ringerincksk, Ringerincksk svende
arbejde, -elevarbejde, »Kreis«, »Umkreis«, »Werkstatt um Ringerinck«, »Angeliter Werkstatt des Ringerinck-Kreises« etc. blot er forskellige betegnelser for
flensborgsk milieu, for de flensborgske værksteder, af hvilke Ringerincks kun
var eet, værksteder der arbejdede intimt sammen, som det anstod sig gode
lavsbrødre, hjalp hinanden, når det kneb og stort set anvendte de samme
forlæg (jfr. afbildningerne p. 2864 ff.). En studie over Ringerinck vilde da blive
en redegørelse for snedker- og billedskærerforholdene på hans tid og hans
forhold til de på lavshornet nævnte kolleger (p. 2863 note 3).
Skulde den her fremsatte antagelse vise sig at være rigtig, vil man ikke med
rette kunne betegne Sønderborg-snedkeren Niels Tagsen som Ringerinck-elev
eller -lærling; han er da, som Ringerinck, en repræsentant for det datidige
flensborgske milieu, som han fører med sig til Sønderborg, og hvor han nu
ellers har arbejdet i kraft af sin nære tilknytning til hertughuset. Det samme
gælder den fra o. 1630 på Lolland-Falster virksomme Jørgen Ringnis, hvem
prædikestolene i Nordborg (Sø. 2188*) og Oksbøl (Sø. 2600*) er tilskrevet. At
ten gemacht haben nicht mit Sicherheit sagen, was nun wirklich die Hand Ringerincks
ist. Vielleicht kann man davon ausgehen, dass er an der Orgel [dvs. Flensborg S. Nico
lai] den David und die Musen der Briistung selber geschnitzt hat. Aber ist das sicher?
Was Ringerinck aber selber ist, das ist der Aufbau und die Anwendung der Ornamentik
in seinen Werken, also eben das, was uns veranlasst, diesen ganz grossen Komplex von
Arbeiten als »von Ringerinck« zu bezeichnen.«
182*
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han har tilhørt generationen efter Ringerinck, fremgår af, at hos ham — mod
sat Ringerinck og Tagsen — er bruskbarokken slået igennem.
To prædikestolstyper optræder blandt Ringerincks »regnskabsbelagte« arbej
der, den (af Haupt benævnte) vestflensborgske (Kliplev, med apostelstatuetter
under baldakiner på hjørnerne) og den østflensborgske (Sønderborg, Egen,
Dybbøl) med bladmontanter på hjørnerne1. Den »østflensborgske« er ikke nogen
anden end den stol, Hans von Bremen indførte i Flensborg Johanneskirke
1587, og som en Flensborg-snedker kopierede i Rroagerstolen 1591 (jfr. p. 2857).
Ringerincks østflensborgske (billige) prædikestol er en meget nærgående kopi
efter von Bremen, blot — som Rroager — med anvendelse af mere moderne
stikforlæg for ornamenter og figurrelieffer. Renfærdige og afslebne, som Ringerrincks stole af denne type er, når de ikke von Bremens mere inspirerede ud
førelse.
Betydelig dyrere (jfr. p. 2866) og også langt mere kompliceret er den vest
flensborgske (eller frisiske) prædikestolstype, der i Nordslesvig repræsenteres af
Kliplev, Tinglev (Tø. 1652*, efter 1614), Bov 1626 (Åb. 2036) samt af den Niels
Tagsen tilskrevne stol i Sønderborg slotskapel (Sø. 2136*). Den ældste stol af
typen er Flensborg Helligåndskirkes fra 1602, sikkert udgået fra Ringerincks
værksted og, trods aldersforskellen, nøje svarende til de nævnte nordslesvigske
både i opbygning og ikonografi.
Een altertavle, Rurkal 1622 (Tø. 1632*), en tro replik af tavlen 1621 i Klixbüll (Kr. Südtondern), står de regnskabssikrede Ringerinckske prædikestole
nær i talrige enkeltheder samt i topstykkets ikonografiske udformning af
Golgatha-relieffet; hertil kommer, at kirkens fontehimmel er en replik af Kliplevs (jfr. foran p. 2867). Med sine talrige relieffer (hvoraf flere efter Albr. Dürer)
i stor- og sidefelterne er tavlen en genoplivning af den gotiske relief-altertavle,
nu blot i renæssancens skikkelse, hvor de bevægelige fløje er gået op i samme
enhed som midtskabet2.
Man tilskriver Ringerincks værksted en hel række renæssanceepitafier af
nogenlunde ens type, og det antages (jfr. p. 989), at det ældste af typen i
Flensborg (epitaf Merfeldt 1597 i Mariekirken) er værkstedets første. Som ved
Mariekirkens altertavle hænger også denne værkstedsbestemmelse i en tynd
tråd, idet intet i figurskæringen henviser til Ringerincks regnskabsoplyste ar
bejder. Et med epitaf Merfeldt beslægtet og jævnaldrende epitaf findes i Tønder
kirke (p. 988, nr. 2, Thomas Andersen), men enklere, snarest at opfatte som en
art prototype. Nær Ringerincks regnskabsomtalte arbejder står derimod tre
1

Også kaldet Sundeved-typen efter Broager (ikke Ringerinck), Dybbøl og Nybøl.
Typen levede endnu 1643 i Boldixum S. Nicolai (jfr. Kr. Südtondern p. 268). Det
direkte bindeled til gotikkens fløjtavle, men helt i renæssancens formsprog, finder vi
f.eks. i Hein Baxmanns reliefrige fløjtavle i Allermöhe kirke fra 1613—14 (B. u. K.
Hamburg fig. 252).
2
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V.M. 1954

Rabsted. Topstykke med »forklarelsen på bjerget«, fra †fontehimmel. De liggende
apostlene i himmelfart-scenen på Ringerincks prædikestole. Fra Niels Tagsens værksted(?) (p. 2872).

apostle

svarer

til

andre Tønder-epitafier, nr. 3 (Carstens’), nr. 4 (Willems’) og nr. 5 (Wijdows),
fra henholdsvis 1608, 1609(?) og 1610—20. Hvad den kunstneriske udførelse
angår, er der et meget stort spring fra det jævne Thomas Andersen-epitaf til
især Willems-Wijdows, der, som vist p. 994, ikke blot må antages at være fra
samme værksted, men til dels skåret af samme billedskærer1. Det er et forhold
som mellem svend og mester, og skal disse to sidstnævnte epitafier tvinges ind
i den Ringerinckske produktion, må det påpeges, at de (og Burkal-tavlen virker
provinsiel og svendeagtig ved siden af dem) også hæver sig betydeligt over de
regnskabsoplyste værker. Atter her, ved epitafierne, synes man at stå ikke over
for en enkelt billedskærer, men over for eller i et milieu med en bestemt tradi
tion. Og der kan vel heller ikke være tvivl om, at en specialundersøgelse vil
henvise alle de Ringerinck tilskrevne epitafier i Syd- og Nordslesvig til mere
end eet værksted. I opbygning svarer Bylderup-epitafiet 1618 over Nis Hansen
(Tø. 1618*) nøje til de ovenfor nævnte epitafier (om hængestykket, se p. 2865
1 Til forståelsen af Ringerinck-problemerne vil det være lærerigt at foretage en sam
menligning mellem »de frie kunster« på det til Flensborg Nicolaikirkes orgel hørende
brystværn (der almindeligvis anerkendes som ikke udført af Ringerinck, selv om R.
havde arbejdet i entreprise) og dyderne på f.eks. Wijdows epitaf. De brede ansigter,
som er så karakteristiske for alle Ringerincks regnskabsoplyste arbejder — »typisk
Ringerinckske« — går igen på alle brystværnets kvindeskikkelser. Hvem er »mesteren
for de frie kunster«, og hvor længe har han arbejdet sammen med Ringerinck?
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N. E. 1957

N. E. 1957

E.M.1960

Relieffigurer
fra:
a—b.
Sonderborg
bykirkes
altertavle
og
hertugstol.
c.
tugstol. d. Munkbrarups (moderne) orgelbrystværn. a arkivalsk, b—d stilistisk henført til Niels
Tagsens værksted (p. 2874).

Sønderborg

E.M.1960

slotskapels

her

note 1), men der er ingen enkeltheder, der tvinger det ind i en intimere sam
menhæng med dem. Derimod er det ifølge sagens natur nøje knyttet til den
Nis Hansenske slægtstavle 1619 i samme kirke, en tavle ligeså enkel som det
Ringerinckske epitaf i Kliplev over Birgitte Ahlefeldt, men af en udførelse så
tarvelig, at det vil være en fornærmelse at indføje den blandt Ringerinckske
værker.
Med snedker og billedskærer Niels Tagsen omplantes Flensborgstilen til
Sønderborg; thi her finder vi både hans prædikestol af den vestflensborgske
type, altertavle og epitafier af type som de Ringerinckske; og ligheden med de
Ringerinckske prædikestole strækker sig endog til reliefferne (jfr. p. 2141 fig. 8).
Turde man antage, at det p. 2871 afbildede topstykke til Rabsted kirkes †fontehimmel (Tø. 1596) var af Tagsen, bliver hans afhængighedsforhold til Flensborg
endnu kraftigere.
Niels Tagsen antages1 at være søn af den Jes Tagsen snedker i Sønderborg,
der bl.a. nævnes nogle gange i Sønderborg kirkes regnskaber, her kaldet Jes
Taigssen Schnidtker, Jes Taigssen (1600—01) eller Jess Thaigss (1605). Sam
men med en Hans snedker deltog Jes i indretningen af den nye kirke i Sønder
borg, arbejdede på prædikestolstrappen og sandsynligvis også på stolestaderne.
Sønnen Niels, omtalt i Sønderborg 1611, må, efter sine arbejder og sin stil
1

Biernatzki hos Haupt III, 17.
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V. M. 1960

Sonderborg slotskapel. Felt af prædikestol, stilbestemt til Niels Tagsens værksted og med »himmel
farten« (jfr. »forklarelsen« p. 2871) efter Salus generis humani, 1590 (p. 2874, jfr. p. 2868).

at domme, have stået i lære i Flensborg, måske hos Ringerinck (jfr. dog foran
p. 2869). Han var gift to eller tre gange, og to af hans sønner, Jens og Filip
blev begge snedkere. Selv blev han bortrevet af pesten 1640; den 2. april note
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rede kirken i Sønderborg 2 skilling for klokkeringning ved hans begravelse1;
men ingen tavle eller sten i kirken minder om ham eller angiver hans hvilested.
I Sønderborg kirkes regnskaber nævnes Niels Tagsen en tre-fire gange, men
en notits af 29. marts 1619 er den eneste, der giver en positiv oplysning om et
bevaret inventarstykke: »Niels Taxsen sinen gesellen 2kanne Beer, als de beiden
stücken an dem Altare gesettet — 2 sk.«. År 1629 omtales »Nels Bildhawer«
(formentlig identisk med den flere gange nævnte Nils snedker) og 1636 Nielss
Taysen Bildthawer.
På grundlag af den først anførte notits har man med nogen ret sluttet, at
når Niels Tagsens svende foretog noget ved den nys opsatte altertavle, måtte
Niels Tagsen være dens mester. Der er næppe nogen grund til at anfægte dette
ræsonnement, og det stemmer godt hermed, at flere arbejder i selve Sønder
borg kan påvises at stamme fra altertavlens mester, arbejder, der sammen med
andre viser, at Niels Tagsen har været intimt knyttet til hertughuset, både til
Hans den yngre og sønnen Alexander. Med Ringerincks mange værkstedsbe
stemte arbejder in mente og på trods heraf vanskelighederne ved at identificere
ham kan det lyde mærkeligt, at man blot med den ovennævnte lille notits om
Sønderborg altertavle skulde være i stand til at tilskrive Tagsens værksted
endog en ganske lang række værker. Men mens Ringerinck foreløbig fremtræder
for os som en standard-renæssancemester uden slående karakteristika, har
Niels Tagsen sin egen særprægede udtryksmåde, hans mennesketyper kan ken
des på lang afstand, og hans gnidrede prædikestole er ikke til at tage fejl af.
Når man af Sønderborg-arbejderne må slutte, at Tagsen havde en vis til
knytning til hertughuset, er det nærliggende at undersøge, om han ikke har
været virksom ved andre af dette hus’ byggeforetagender; det virker da ikke
overraskende, at vi træffer ham både i Glycksborg, i Nykirke (Neukirchen) på
Angel og i Munkbrarup.
Følgende værker kan foreløbig (uden at en egentlig eftersøgning er foretaget)
tilskrives Niels Tagsens værksted:
Før(?) 1616 Sønderborg slotskapel. Hertugstol (Sø. 2143*).
1618
—
S. Marie. Altertavle (2076*).
— slotskapel. Prædikestol (2136*).
Glycksborg — (nu Neukirchen). Prædikestol (Kr. Flensburg*).
Munkbrarup kirke. Figurer fra †pulpitur(?) (Kr. Flensburg*).
1623 Neukirchen. Altertavle (Kr. Flensburg*).
1624 Sønderborg S. Marie. Epitaf Goldbeck (2105*).
1624—27
—
— Hertugpulpitur (2098*).
1626
—
— Epitaf M. Nielsen (2106*).

De vedføjede illustrationer p. 2872f. og 2875 viser typiske arbejder af vor
billedskærer, der ligesom Ringerinck — hvem han ikke når — ikke er kommet
1

Jfr. J. Raben: Hjemlige billedskærere, i SJyMånedsskr. nr. 3, 1. marts 1955, p.1 31.
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2875

V.M. 1960

Sønderborg slotskapel. Topstykker til hertugstolen, formentlig udført i Niels Tagsens værksted
(p. 2874).

ud over renæssancens former; i alt fald ikke i de ovenfor anførte arbejder.
Hvorfor finder man ikke arbejder fra Niels Tagsens hånd efter 1626, når han
først afgik ved døden 1640?
Hvis man vil forsøge at stedfæste Nordslesvigs øvrige renæssanceinventar,
støder man på vanskeligheder. Der er meget, der taler for, at mester H I, der har
signeret altertavlen 1610 i Skodborg (Ha. 734*), en i enhver henseende normal
senrenæssancetavle, har haft værksted i Ribe, eftersom tavlerne i Hjortlund
1608 og Åstrup (begge Ribe amt) kan henføres til samme. Men vender vi os
til en særpræget altertavletype, karakteristisk ved, at sidestykkerne har selv
stændigt topstykke, er vi straks på mere usikker grund. Det drejer sig om
følgende:
1610 Magstrup
1612
Stepping
1615
Starup, nu Vojens
1616
Mjolden
1617
Fjelstrup
1620
Jegerup
(1625)1 Vonsbæk
Moltrup
Hoptrup
†Bjerning
1638 Oksenvad
1638 Åstrup
1

(Ha.587*)
(Ha.337*)
(Ha. 611*)
(Tø.1448)
(Ha.306*)
(Ha.602*)
(Ha.508)
(Ha.544*)
(Ha.366*)
(Ha.318)
(Ha.557*)
(Ha.526*)

Årstallet 1625 er meddelt af S. Abildgaard; hvis det er rigtigt læst af ham, kan det
skyldes en staffering; det synes lovlig sent for denne tavle.
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Da alle disse tavler, med undtagelse af Mjolden (nordvestligt i Tønder amt),
befinder sig i kirker i Haderslev amt1, vilde det være nærliggende at gøre
Haderslev til centrum for denne altertavle-virksomhed2; men altertavlen i Øl
god (Ø.-Horne hrd. Ribe amt), ældre (skænket 1596) og langt finere end nogen
af de ovenfor anførte, viser, at typen i alt fald var kendt andre steder end i
Haderslev, omend den altså kom til at nyde særlig yndest i Haderslev amt.
Usikkerheden bliver ikke mindre, når vi betragter de eneste arkivalske oplys
ninger, der kan knyttes til gruppen, regnskabet for tavlen i Mjolden; det frem
går heraf, at kirken 1616 havde udgifter til vognskud og andet træværk, lige
ledes til billedsnideren og »en Tydske hollandtz Maller«. Her er tavlen altså
lavet på stedet, værkstedet er flyttet til byen, så længe arbejdet stod på. Efter
krucifikstypen at dømme, kan den tysk-hollandske maler være Jan von Enum
den anden (jfr. bl.a. epitaf Willems i Tønder, med malet krucifiks af Jan den
første (p. 2903). Kom billedskæreren fra samme by?
Den firsøjlede altertavle med gennemløbende gesims, storvinger, postament
og topstykke med vinger er renæssancens standardtype overalt. I Nordslesvig
som andetsteds træffes dog, i stedet for topvinger, selvstændige topstykker over
sidefelterne, således bl.a. den p. 2870 nævnte »Ringerinckske« tavle 1622 i
Rurkal og den rige Halk-tavle fra o. 1640 (Ha. 454*), der danner ramme om
den fine, sengotiske altertavle, omtalt her, dels fordi rammens skema endnu er
helt i renæssancestil, dels fordi den muligvis er fra samme værksted som Åstruptavlen (Ha. 526*). Andre eksempler er Hjordkær-Rylderup (Åb. 1822*, Tø.
1612), meget beslægtede med Sørup 1603 (Kr. Flensburg). Som repræsentanter
for »standardtypen« kan anføres Hjerting 1619 (Ha. 785*), rig, men naiv, samt
den velskårne, men lidt gnidrede Brede (Tø. 1490*) fra 1620’rne, med øreflipvolutter og andre barokke indslag.
Altertavlen i Toftlund (Ha. 833*) fra o. 1620 har derimod helt renæssance
karakter. Også den udmærker sig ved at have selvstændige topstykker over
sidefelterne, men med sin buede, brudte gavl over storfeltet danner den over
gang til en række altertavler, der kan knyttes til et værksted i Varde, et værk
sted, der tidligere — før kendskabet til de arkivalier, der meddelte mesterens
navn og hjemsted — var henlagt til Ribe; her i Ribe S. Katharine kirkes alter
tavle fandt man nemlig værkstedets hovedværk, ligesom domkirkens orgel
kunde antages at hidrøre fra samme mester. 1631 i februar forligtes Jens Olufsen
snedker og borger i Varde, med ærkedegnen i Ribe om en ny altertavle til
Skærbæk kirke (Tø. 1252*), noget større end den altertavle, samme mester
1 Hertil kommer Dalby 1619 i Nr.-Tyrstrup hrd., nu Vejle amt, men tidligere hørende
til Sønderjylland.
2 Carsten Petersens tilskrivning af disse o. a. tavler til billedskæreren Hans Dreyer
(SJyAarb. 1927, p. 213 ff.) er af flere grunde uantagelig.
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havde udført til Gram (Ha. 796*). Med disse to tavler som grundlag kan en
anselig række værker i Sønderjylland og i Ribe amt tilskrives værkstedet. I
Sønderjylland dreier det sig om følgende:
Før 1631
1631
1630’rne

Gram (Ha. 796*)
Skærbæk (Tø. 1252*)
Brøns (Tø. 1228)
Bevtoft (Ha. 894*)
1651 (malet) Randerup (Tø. 1464*)

Blandt de nærmestliggende kirker i Ribe amt kan nævnes altertavlerne i
Seem (Ribe hrd.), Janderup 1645 og Billum 1647 (begge V.-Horne hrd.), Brøndum (Skast hrd.), samt prædikestolene i Ål 1632 og Billum 1634. Så populær
var værkstedets altertavletype, at den efterlignedes over 100 år senere, 1754, i
Spandet (Tø. 1187*), endda med gentagelse af den fra Bevtoft-tavlen kendte
genanvendelse af apostelfigurerne fra den senkatolske altertavle.
Det er ejendommeligt at bemærke, hvor lidt Jens Olufsens arbejder, selv den
sene Randerup-tavle, er præget af barokken i den ornamentale udsmykning.
Storvingerne er så konservativ renæssance, at man — dersom de forelå løs
revne — med føje kunde ansætte dem til årene mellem 1600 og 1625.
Hvad renæssance-prædikestolene i Nordslesvig angår, er det kun et fåtal,
som lader sig henføre til fælles værksteder (selv om adskillige formentlig er ud
ført samme sted), og i almindelighed er det ikke til at sige, hvor i landsdelen
disse hovedsagelig velsnedkrede, men provinsielle stole er blevet til. At Daler
1606 (Tø. 1346) står i en højere klasse end de øvrige, hænger vel sammen med,
at den er udført i et lybsk værksted. Varnæs (Åb. 1900), fra samme år, hører
også til de bedre, mens de indbyrdes beslægtede Hygum (Ha. 753) og Rejsby
1612 (Tø. 1161*) holder sig på det jævne. En prædikestol som Hagenbjærgs
(Sø. 2578*), fra o. 1625, er lidt af en distanceblænder; figurskæringerne er pri
mitive. Fole 1627 (Ha. 820*) er, ligesom Gram (Ha. 804), beslægtet med Jens
Olufsens stole. Livfulde relieffer forekommer på Kværs (Åb. 1958*).
De samme konservative tendenser som ved altertavlerne gælder også i prædikestolenes opbygning og udsmykning; selv de sene Gram-Fole er upåvirket
af barokstilen.
Bruskbarok. Den tidlige barok giver sig (jfr. p. 2858f.) inden for kirkeinven
taret hovedsagelig udslag i ornamentikken, mindre i opbygningen. Dette frem
går klart, når vi betragter Nordslesvigs tidligste barokarbejde, det Tø. 997 af
bildede epitaf 1619 over Tønder-rådmanden Lorens Petersen og hustru1. For
melt er opbygningen ganske som den samme kirkes rene renæssance-epitafier,
men proportionerne er mere langstrakte, topstykket noget dominerende; det
1 Af Rud. Zöllner og Wilh. Johnsen tilskrevet Rendsborg-billedskæreren Hans Peper
(Heimatkundliches Jahrbuch 1953 für Kreis Rendsburg p. 22 f.).
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barokke giver sig imidlertid kraftigt til kende i »tilsætningerne« og ornamen
tikken : her er bløde, livlige, elegante former.
Blandt altertavlerne træffer vi ikke barokpåvirkede før ned i 1640’rne, men
blandt prædikestolene giver Hjordkær (Åb. 1825*), udateret, men fra o. 1625—
1630, et udmærket eksempel på et tidligbarokt kirkemøbel. Opbygningen er
ikke meget forskellig fra de »Ringerinckske« stole, dog er postamentfeltet højere,
egentlig et ældre træk, men åbenbart fremkaldt af indskrifternes længde. På
hjørnerne står dobbelthermer, og storfelternes muslingeskalbuer bæres af nøgne
småhermer med volut-arme, der sammen med reliefferne skaber en billedrigdom,
der grænser til trængsel. Renæssancens skarpt adskilte enkeltheder er ved at
forene sig og gro sammen. Englehovederne under hjørnerne er ganske »Ringe
rinckske«, og heri kan vi måske se et tegn på, at stolen er gjort i Flensborg.
Denne antagelse finder en viss bekræftelse i stolens typologiske sammenhæng
med de sydslesvigske stole i Emmelsbüll-Niebüll-Risum-Boldixum (Kr. Süd
tondern). Langt mere barokke i enkeltheder (masker og bladværk) er de to
prædikestole i Nordborg (Sø. 2188), fra kort efter 1626, og Oksbøl (Sø. 2600*),
der med gode grunde af Erik Skov (jfr. DK. Maribo amt II, 1593) er tilskre
vet Jørgen Ringnis; med disse arbejder fører denne Flensborgstilen til Als og
herfra videre til Lolland-Falster, hvor han slog sig ned o. 1630 og udøvede en
rig virksomhed. Men ligesom Ringerinck og konsorter ikke kom ud over renæs
sancens stilformer, således blev Ringnis til sin død stikkende i den barokform,
der var moderne, da han leverede de to alsiske prædikestole.
Endnu står den ejendommelige prædikestol fra 1636 i Haderslev domkirke
(Ha. 145*) som en god repræsentant for sit oprindelige Jeg, selv om adskillige
enkeltheder er gået tabt. Stolens syv bevarede fag viser en klar og storladen
opbygning med dybtliggende nichefelter i forhold til de fremskudte, fint ud
arbejdede dobbeltsøjler; denne mester har fattet barokkens idé.
Med »Bjolderup-mesterem (altertavle 1639, døbefont 1642, jævngammel præ
dikestol, Åb. 1836 ff.*) står vi over for et habilt værksted, der har endnu dybere
rod i barokken; sandsynligvis lå det i Flensborg, da man næppe kan afvise den
mulighed, at Claus Gabriel (jfr. nedenfor) har fået tildelt noget af billedskærer
arbejdet — alterets Salvator svarer ganske til Kristus på Sottrup prædikestol —;
altertavlens postament er her skrumpet ind til under storstykkets midtfelt
(sml. allerede Skodborg 1610, Ha. 734*), og postamentfeltet flankeres af pila
stre i ren barok; storfrisen er sammenknebet, storvingerne opløst og anvendt
som konsoller for frifigurer. Skønt prædikestolens midtparti over den rigt led
delte postamentgesims helt synes at flyde ud i ornamentik og billedtrængsel,
er det dog pudsigt at bemærke, at frisefelterne, skønt sammenknebne, endnu
har bevaret de fra de ældste »Ringerinckske« stole kendte skriftkartoucher.
Himlen er betydelig klarere i opbygning end stolen.
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Fra denne anonyme mester går vi over til den allerede omtalte Claus Gabriel,
idet vi i forbifarten noterer Spandet prædikestol 1640 (Tø. 1190*) og Holbøl
1641 (Åb. 2019), der giver eksempler på, hvorledes jævne kistesnedkere tillemper barok og renæssancekunst på deres stole, og hvor den Spandet snedker i
sine evangelistfigurer synes at have tilstræbt en viss ægyptisk monumentalitet.
Claus Gabriel1 er født i Flensborg i begyndelsen af 1600’rne som søn af Hans
kontrafejer. Han kom i lære hos frimesteren Henrik Lagemann i København,
og efter at han hos ham havde udstået seks år på kniv (men ikke på høvl),
modtog han sit svendebrev 20. marts 1632. Allerede næste år finder vi ham
som borger i hans fødeby, hvor han lå i stadige klammerier med sine lavsbrødre,
der efter megen modstand 1635 optog ham på de samme betingelser som tid
ligere Hinrich Ringerinck. 1636—38 var han soldat. 1648 forlod han Flensborg
og blev 27. juli samme år udnævnt til slotssnedker og forvalter på de to nord
sjællandske hovedslotte Kronborg og Frederiksborg. Han døde 8. okt. 1654.
På sine gamle dage havde Claus Gabriel de to sønner, Hans og Kaj2, som med
arbejdere.
Foruden de to sjællandske, af C. A. Jensen identificerede arbejder fra Claus
Gabriels slotssnedkertid, kan sønderjyske kirker fremvise adskillige værker,
hvoraf en del dog bærer præg af andre hænder, og i nogle tilfælde synes Gabriel
kun at have haft figurskulpturerne i entreprise. Gennem danske forbindelser er
en prædikestol kommet til Finland. Sikre og tilskrevne arbejder:
1634—35 †Rolandsfigur i Flensborg (Stadt Flensburg p. 399)
Mellem 1635 og 1642 arbejder i Glycksborg slotskapel3 (Kr. Flensburg p. 154 f.)
1639 figurskulptur i Bjolderup (Åbenrå amt, jfr. ovenfor p. 2878)
1640 figurreliefîer i Steinberg prædikestol(?) (Kr. Flensburg p. 52, 340)
1642 prædikestolen i Sottrup (Sø. 2238*)
1644 epitaf over Carsten Beyer i Flensborg Mariekirke (Stadt Flensb. p. 116*)
1646 prædikestolen i Breklum (Kr. Husum p. 67)
1647 prædikestolen i Bredsted (Kr. Husum p. 56)
1647 altertavlen i Sdr.-Løgum (Kr. Südtondern p. 234)4
Det følgende år tiltræder Claus Gabriel sin stilling på Sjælland; fra hans tid som
slotssnedker her kendes foreløbig:
1 Biernatzki hos Haupt III, 11, C. A. Jensen, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950,
p. 23—27 (med litt.-henvisn.); se endvidere Landkr. Flensburg, Stadt Flensburg, Kr.
Husum og Suomen kirkot (Finlands kyrkor) II, 1961, Askainen (Villnäs) p. 123, jfr. 142.
2 Kaj bosatte sig o. 1660 i London, hvor han under navnet Cibber (dvs. Cimber)
virkede som billedskærer og arkitekt og bl. a. byggede den danske kirke.
3 Her har flere snedkere og billedskærere været i
arbejde, da hertug Phillip bl.a.lod
altertavle og døbefont forny. Det er ikke fastslået,
hvormeget
Claus Gabriel har ud
ført, muligvis hele altertopsatsen, muligvis kun figurskulpturerne; døbefontens figurer
står Claus Gabriels manér fjernt.
4 Bisums altertavle (Kr. Südtondern p. 211) er en grov efterligning fra 1657 efter
Sdr.-Løgum.
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1654 altertavlen i Gørløse (Frederiksborg amt)
1654 altertavlen i Ølstykke (Frederiksborg amt)1

Claus Gabriel er en af baroktidens største sønderjyske billedskærere og tåler
sammenligning med den yngre Gudewerth (fra hvis værksted mærkeligt nok
ingen arbejder i nordslesvigske kirker kendes) og med Hans Dreyer2. Ikke
underligt, at hertug Phillip og senere kong Christian IV. knyttede ham til sig
og i øvrigt forsvarede den vistnok meget balstyrige og oppositionslystne kunst
ner mod lavsbrødrene. Hos ham er barokken endnu mere fremskreden end hos
»Bjolderup-mesteren«; det arkitektoniske skubbes i baggrunden, arkaden for
trænges fra altertavlens, prædikestolens og epitafiets felter, som ændrer sig
efter behovet. I Glycksborgs altertavle træffes firpasfeltet3, der senere går igen
som trepas i Sønder-Løgums tavle og i Gørløse på Sjælland (mens Ølstykke er
vendt tilbage til rundbuearkaden). I epitafiet over Carsten Beyer ses det pære
formede felt, som gentages i epitafier i Haderslev (også af en Flensborg-snider).
Men det er de frie, fuldplastiske figurer, der har haft hans kærlighed og viser
hans evner; frifigurer anvender han ikke blot i altertavler og epitafier, men på
prædikestolene som hjørnefigurer (Sottrup) eller i storfelterne (Askainen). Trods
sine udmærkede evner som billedskærer, trods sin umiskendelige inspiration
som kunstner er Gabriel lige så lidt som sine kolleger original — eller stræber
efter at være det. Hans evangelistfigurer og relieffer er skåret efter de gængse
stik4, men her har kobberstikkerne fundet en mand, der uden forringelse kunde
omsætte deres værker i plastisk arbejde.
Flensborg har formentlig også været hjemsted for de to følgende, foreløbig
anonyme værksteder, som virkede i årene efter 1650. Til det ene5 kan på stilistisk
grundlag knyttes:
1650 Epitaf over Hans Jebsen6, Sønderborg kirke (Sø. 2108*)
1653
—
— Ernst Baltzarn,
—
— (Sø. 2110*)
1654
—
— Jürgen Brandt,
—
— (Sø. 2111*)
1655
—
— Berendt Ubbing, Tønder — (Tø. 1002)
1 De seks storfigurer fornyet 1746 af H. L. Beck »i lige skikkelse og størrelse« (jfr.
Trap: Danmark III (5. udg.) p. 255).
2 Af denne fremragende billedskærer, der var kgl. billedsnider på Haderslevhus, og
hvis hovedværk findes i Holckenhavn slotskapel (Svendborg amt), findes ingen påvise
lige arbejder i Sønderjylland (se i øvrigt C. A. Jensen, i Fra Arkiv og Museum V, 1914,
p. 358—65 og foran p. 2876 note 2).
3 Efterlignet i det barokke topstykke i Egen altertavle 1655 (Sø. 2524*).
4 Forlæggene er ikke eftersøgt, men den omstændighed, at f. eks. »Jesu dåb« om
trent ensformet går igen andetsteds, bl.a. i Sverige, borger for det antagne forlægs til
stedeværelse; ikonografisk står det dåbsscenen i Merians bibel fra 1627 nær (sml. ma
leriet i Bjolderup altertavle — efter Merian).
5 Af J. Raben uden grundlag identificeret med Christoffer Lydichsen (SJyMånedsskr.,
1. marts 1955, 31. årg. p. 39).
6 Med malerier af Flensborg-maleren Heinrich Jansen (jfr. epitaf Wittemaken i næste
gruppe).
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Sottrup. Apostelhoved på prædikestol, tilskrevet Claus Gabriel (p. 2879f.). N.E. 1957

1655
1655
1657

Altertavle i Nordborg kirke
Tilføjelser til altertavlen i Egen kirke
Epitaf over Jens Jørgensen, Sønderborg

kirke

(Sø. 2182*)
(Sø. 2527)
(Sø. 2112)

De nævnte arbejder er typiske værkstedsprodnkter med mange ligheder og
forskelle, der skyldes vekslende svende eller samarbejde med andre mestre;
storligurerne på Hans Jebsens og Ernst Baltzars epitafier er f. eks. ikke af samme
hånd. Hvad opbygningen angår, er barokken vidt fremskreden; der er ikke
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mange rette linier, bruskornamenterne florerer, og i epitafierne er der forkær
lighed for de pæreformede felter; figurskæringen er mådelig.
Det andet formodede Flensborg-værksted tør man tilskrive følgende tre
arbejder:
1654 Epitaf over Chr. Thomsen, Tønder kirke (Tø. 999*)
1656
—
— Wittemaken, Flensborg S. Marie (Stadt Flensburg p. 117 (malerier af
Heinrich Jansen))
1671
—
— Gottfr. Schumacher, Haderslev domkirke (Ha. 166*)

Figurskæringen er betydelig bedre end på arbejderne fra det just omtalte
værksted; over kvindeskikkelserne er der en blid ynde; de fleste af dem har
glat hår med midtskilning som de noget grovere figurer på arbejder fra det p.
2771 omtalte stenhuggerværksted i Ribe(?). Af epitafierne lægger man især
mærke til Tønder-epitafiet med en fremstilling — til dels i retkantede småfelter — af det da meget gængse tema: menneskets aldre, her skildret med stor
indlevelse og humor. Man genkender næppe Gud Fader og Kristus i de to muntre
personer, der slår ud med armen, på hver side af gavlstykket med Helligånds
duen (Gud Faders velsignende håndstilling forekommer næsten upassende).
Stifteren har kunnet glæde sig over sit epitaf i ikke mindre end 15 år; han døde
først 1669. — Det mest bemærkelsesværdige ved Haderslev-epitafiet er det
sene årstal.
Blandt de enligtstående arbejder fra barokkens bruskperiode skal kun (da
prædikestolen 1636 i Haderslev domkirke er omtalt) fremhæves altertavlen
1642 i Åbenrå (Åb. 1692*); af et andet hovedværk fra bruksbarokken, den for
svundne altertavle i Haderslev domkirke fra 1641 (Ha. 137), er kun to sidetop
stykker bevaret. Den tårnhøje altertavle i Åbenrå, der står helt isoleret i
Sønderjylland, har endnu det arkitektoniske skema så nogenlunde i behold,
men domineres af fire ypperligt skårne storfigurer, der mere ligner østerlandske
vezirer end evangelister, de tre med vældige, flagrende fuldskæg. Tavlens rund
kindede englehoveder foregriber den type, vi ellers først kommer til at kende
på de tre Tøndermestre Peter Petersens arbejder omkring og efter 1700. — Det er
typisk for sønderjysk træskærerarbejde, at den altertavle, der kronologisk føl
ger nærmest efter Åbenrå, Døstrup 1643 (Tø. 1510), så at sige er i ren højrenæs
sance. Ren, kraftig bruskbarok træffer vi atter i de velskårne tilføjelser 1663 til
renæssanceprædikestolen i Tønder kirke (Tø. 967*), opgangspanelet med dør,
et storfelt og den vældige himmel.
En helt ny, ornamental stil giver sig til kende i den lille rest af altertavlen
fra Nordborgs forsvundne slotskapel o. 1678 (Sø. 2183*); den har blomster og
vinløv, men i en friere og elegantere udformning, end vi hidtil har mødt.
Vi kan ikke forlade bruskbarokken uden at nævne prædikestolen 1688 i Sdr.Vilstrup (Ha. 387*). Som påvist af Mogens Bencard må den stamme fra Hans
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Nielsen Bangs værksted i Middelfart, skønt mesteren selv var afgået ved døden
fire år tidligere; men så fast havde han fået indarbejdet sine evangelisttyper,
at den svend, som førte værkstedet videre, var i stand til — som han vel ofte
før havde gjort under mesters øjne — at reproducere dem i afdødes ånd. Stolen
har endnu den arkitektoniske tredeling, men ovale bølgerammer er rykket ind
i frisefelterne, mens tresidet afsluttede springlisterammer optager storfelterne,
hvor store, men endnu ret flade evangelistfigurer har afløst de religiøse relieffer;
på hjørnerne står snoede, vinløvomvundne søjler1.
Senbarok. Akantusbarok eller storakantus. I sidste halvdel af 1600-tallet ebber
den såkaldte bruskbarok ud; den arkitektoniske opbygning, der havde kæmpet
en fortvivlet kamp med brudte og bøjede linier, omsiggribende ornamenter og
blade, hævder sig stadig. Sengotikkens store, bløde, mygt svejede akantusblad
genopvækkes til nyt liv og driver atter de dygtige billedskærere til at præstere
virtuose arbejder, der næsten lader hånt om træets ydeevne. De brugte også eg
til disse blade, men mest er det lind eller andre let snitbare træsorter, som har
lagt ved til disse snart stive, flade og strittende, snart mirakuløst bøjede og
underskårne fligeblade — alt efter mestres og svendes håndelag. Var arbejdet
lettere for kniven end i den hårde eg, gjaldt dette også ormene, der med uhyg
gelig grådighed har fortæret næsten hver stump spiseligt ved, så de flotte vin
ger, topstykker og ornamenter nu ofte kun holdes sammen af stafferingens
bindemidler — resten er ormemel.
At også snedkrene i denne stilperiode i deres uselvstændighed arbejdede efter
forlæg, fremgår af den omstændighed, at man i hele Nordtyskland træffer
arbejder, der i opbygning, opløsning og enkeltheder (f.eks. de overfede engle
børn) er næsten identiske med sønderjyske arbejder, hvad der i høj grad van
skeliggør en sikker værkstedsbestemmelse. Hvad enten det nu er, fordi stor
akantus aldrig blev virkelig populært i Danmark, eller det snarere skyldes
træets uholdbarhed, er det en kendsgerning, at Danmark i forhold til Sverige
og især Norge kun har få sådanne værker bevaret; Sønderjylland er rigest
repræsenteret2.
Forrest blandt akantusmestrene må vi stille Peter Petersen i Tønder — også
kaldet Peter Petersen III. —, som gjorde selv Flensborgsnedkrene rangen stri
dig og i alt fald trængte ind i deres opland.
Som nævnt under Tønder kirke (p. 1017 note 33) kan man regne med tre
Peter Petersen’er, af hvilke den første er den her i oversigten p. 2862 omtalte
1 Jfr. i øvrigt sagregister. Monografi over Hans Nielsen Bang i Middelfart, ved Mo
gens Bencard, i Fynske Minder 1962, p. 230 fî.
2
Jfr. i øvrigt hovedværket om Akantus: Boar Hauglid: Akantus, I—II. Norske
Minnesmærker. Oslo 1950. — Der kan næppe være tvivl om, at storakantus i høj grad
har floreret i København, men at en af grundene til den nu sparsomme forekomst er
bybranden 1728.
183
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mester for sangerpulpituret i Tønder kirke (død senest 1627). Hvorvidt han er
i familie med Peter Petersen II., må stå hen. Denne aflagde 27. nov. 1666
borgered i Tønder (død 1710). Fra hans hånd kendes i Sydslesvig to gennem
kirkeregnskaber sikrede værker, altertavlen i Braderup 1676 og prædikestolshimmelen sammesteds 16791, begge før-akantus-arbejder. Peter Petersen II.s
nordslesvigske arbejder er i listen nedenfor opført i sammenhæng med Peter
Petersen III.s ud fra den antagelse, at denne, der aflagde borgered 13. maj
1693, er søn af Peter Petersen II2. Den imponerende liste over de to mestres
værker i Nordslesvig har følgende udseende (arkivalsk sikrede værker med
kursiveret årstal):
1686
1687
1687
1689
1692
1692
1692
Før 1693
Før 1693
1693

Rømø. Altertavle
Uge. Altertavle
Tønder. Dørindfatning til Nic. Tychs begravelse
Tønder. Istandsættelse af den gotiske altertavle, der senere
kom til Fahretoft (Kr. Südtondern). Rgsk.
Felsted. Fontehimmel
Abild.
—
Møgeltønder. Schackenborgs stol3
—
Præstestol
—
Degnestol, omdannelse

(Tø. 1424*)
(Åb. 1848*)
(Tø. 1008)
(Tø.
(Åb.
(Tø.
(Tø.
(Tø.
(Tø.

954*)
1883)
1548*)
1320*)
1317)
1317)

aflagde Peter III. borgered.

1693 Hjordkær. Storfigurer og -vinger på altertavle
1694
Møgeltønder. Prædikestol4
1692 el. -94
—
Altertavle, omdannelse
1695 Tønder. Altertavle
1695 Tønder. Nicolaus Tychs epitaf
1695—1702 Gråsten slotskirke. Inventar
1686—91 Tønder. Præstetavle
O. 1700 Møgeltønder. Ursins epitaf
1701 Tønder. Orgelfaçaden, omdannelse6
1703 Sottrup. †Altertavle (Haupt III, 14)
1704 Løgum klosterkirke. Font og himmel
1705
—
— Ligbåre

(Åb. 1822*)
(Tø. 1314*)
(Tø. 1307*)
(Tø. 952*)
(Tø. 1006*)
(Åb. 1924 ff.*)
(Tø. 980*)
(Tø. 1327*)
(Tø. 975*)
(Sø. 2234*)
(Tø. 1118*)
(Tø. 1123)

Hertil kommer fra Sydslesvig (foruden de tidligere nævnte stykker fra
Braderup bl.a.
1

Begge Kr. Südtondern. Om øvrige tilskrevne arbejder her, se Kr. Südtondern p.
400 f., jfr. også Kr. Flensburg p. 54.
2 Da Peter III.s formodede slægtskabsforhold til Peter II. først og fremmest grunder
sig på, at han har stået i lære hos en Peter snedker, skal det nævnes, at kirkeregnska
berne for Tønder også omtaler en Peter snedker, hvis fulde navn er Peter Jensen. Den
overordentlig store lighed mellem de ovenfor anførte arbejder fra før og efter 1693 taler
i alt fald for værkstedssamhørighed.
3 Peter Petersen, Bildhauer af Tønder (og Søncke Dethlefsen maler) fik betaling for
kapitæler på fru grevindens stol og for underhænget under samme.
4 Skænket af Nicolaus Tych. 5 Dette arbejde må nu tilskrives Peter Petersen.
6 Peter Bildhauer fik 150 mark for arbejde på orglet.
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1694 Grossenwiehe. Altertavle
(Kr. Flensburg)
1694
—
Døbefont
1698 Emmelsbüll. Altertavle
(Kr. Südtondern)
O. 1703 Fahretoft. Døbefont, tilføjelser til skrifte- og prædikestol (Kr. Südtondern)

Det siger sig selv, at denne produktion ikke kan være afstedkommet uden
mange og forskellige medarbejdere, hvad der også klart fremgår af den oven
anførte liste (bemærk året 1695). Noget egentligt skel ved 1693 kan ikke påvises,
men det kan i almindelighed siges, at de ældre arbejder er noget stivere (se
f. eks. døbefonten i Abild) end de yngre, af hvilke nogle er så virtuose, at man
kunde være betænkelig ved at knytte dem til værkstedet (som f.eks. præstetavlen i Tønder kirke). Hovedværket er indretningen af Gråsten slotskirke med
altertavle, prædikestol, krucifiks, pulpitur m.v., men derudover kan noteres de
to kæmpearbejder i Tønder kirke, altertavlen og det Tych’ske epitaf. Det er
ikke uinteressant at sammenligne Tønders og Gråstens altertavler. Begge fast
holder i nogen grad den arkitektoniske opdeling — i modsætning til f.eks.
Tychs epitaf (jfr. nedenfor p. 2887) — men den ældre tavle i Tønder er, bl.a.
med sine vigende sidestykker, ikke så lidt mere »barok« end den hertugelige i
Gråsten, som egentlig blot er en renæssancetavle med barokke ornamenter.
Dette er en bekræftelse på det velkendte fænomen, at værker ved hove gerne
følger modens luner og nye stilretninger, men med måde og med en forsigtig,
mod værdighed stræbende konservatisme.
Skal man søge efter værkstedets mestre, må det være i den hertugelige tavle;
thi selv om hovedparten af inventaret i Gråsten slotskirke formentlig har været
givet i entreprise til lavsbrødre (i Tønder eller Sønderborg), tør vi nok vente at
finde mesterhændernes spor i altertavlens figurer.
Blandt andre »akantus-mestre« kan nævnes Anthon Günther Lund1, der 1717
leverede den store altertavle i Broager (Sø. 2308*) — den noget mindre i Asser
balle (Sø. 2447*) fra o. 1719 ved Ernst Günther Lund1 — samt den meget ruti
nerede Claus Evertsen, som bl.a. satte et nyt topstykke på altertavlen i Hørup
(Sø. 2368*). Hvor jævnt den ellers flotte akantusbarok kan fremtræde, viser
altertavlen i Ullerup (Sø. 2252*); den er skåret 1706 af billedhuggeren fra Bro
hus på Als, Anthon Günther Frese, hvem også prædikestolen i Tranderup på
Ærø skyldes. Så er der mere flugt og rutine i Flensborgsnideren Hans Buchholz2,
som 1701 leverede den smukke akantus-fontehimmel i Holbøl (Åb. 2019*).
Det ældste årstalbetegnede arbejde fra hans værksted er prædikestolen 1691 i
1 Ifølge meddelelse fra Peter Kr. Iversen, LA. Åbenrå,
kun fra Broager kirkebog, mens Ernst G. L. 1721 fik en
han døde 3. sept. 1757, 79 år gammel; han er formentlig
søn, Ernst Günther, døbt i Sønderborg 2. marts 1679.
2 Om denne billedskærer se Haupt III (Biernatzki) p.
Kr. Flensburg og Stadt Flensburg.

kendes Anthon Günther Lund
datter døbt i Sønderborg, hvor
identisk med Hans Chr. Lunds
9, samt »Bildhauer«-register i
183*
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Husby (Kr. Flensburg); muligvis stammer også prædikestolen i Hürup (Kr.
Flensburg) fra værkstedet. Med disse to er Asbøl prædikestol (Åb. 1913) be
slægtet, og Hoptrup (Ha. 370*) har formentlig før sin omdannelse 1772 svaret
til Hürup. Hans Buchholz’ prædikestole er en fortsættelse og videreudvikling
af den type, som Hans Nielsen Bang i Melfar repræsenterede; i Asbøl er frise
og postamentparti erstattet af profiler, og hængestykkerne groet sammen til en
bræmme af elegant skårne storakantus; hjørnesøjlerne er veget for ophængte
frugt- og blomsterklaser, og evangelisterne i storfelterne er blevet langt fyl
digere og derfor mere fremtrædende.
Mens Flensborg, Haderslev1, Tønder og Sønderborg idelig, og af og til mindre
lokaliteter, optræder som leveringssteder af snedker- og billedskærerarbejder,
hører vi stadig ikke meget til Åbenrå; de fleste af de fra denne by kendte navne
er for os kun tomme betegnelser, fordi vi ikke kan fæste dem på bestemte
arbejder2. Kun eet større inventarstykke kan knyttes til en Åbenrå-billedskærer, ændringen 1772 af den ovenfor nævnte Hoptrup prædikestol; den
nævnes her, fordi forandringen sikkert har bestået i en fornyelse »i gammel stil«
af den formentlig medtagne skulptur.
Billedsnideren var Åbenrå-mesteren Matthias Bergenhagen, hvis evangelistfigurer springer endnu mere svulmende frem fra prædikestolens storfelter end
Hans Buchholz’.
Egentlige regence-arbejder af betydning findes ikke blandt Nordslesvigs kirke
inventar. 1736 leverede Chr. Gosche (ell. Gøttsche), Flensborg, en senbarok
altertavle til Dybbøl (Sø. 2212*); efter tidens mode er den opbygget som en
gavlfront i to planer med forskudte søjler, brudt og svungen topgavl; de oprinde
lige, sikkert fornemme figurer er nu erstattet af usle efterligninger. Tavlen er
en gentagelse af samme mesters altertavle 1734 i Flensborg S. Nicolai (Stadt
Flensburg p. 218). Noget beskednere blev den svagt rokokoprægede søjlealter
tavle, som snedker Christensen i Sottrup (Sø. 2234) 1783 opstillede i sin sogne
kirke, skønt de bevarede første, rige udkast viser, at tavlen da mageligt kunde
have konkurreret med Gosches3.
1 Den 7. april 1694 søgte Jørgen Rasmussen, »Bildhauer und Schnitzer zu Hadersle
ben«, om, at det ham tidligere tilståede privilegium på snedker- og billedhuggerarbejde
i Haderslev amts kirker nu på grund af hans alder og svagelighed måtte overføres til
hans sønner, Rasmus Jørgensen, billedhugger, og Jacob J., snedker. Af Jørgen Ras
mussens fra kirkeregnskaber kendte arbejder er kun loftet i Brøns kirke 1694 (Tø. 1223,
bemærk amtet) bevaret. Jfr. RA. T. K. I.A. D. 120. Haderslev by, håndværks- og næ
ringssager 1649—1728.
2 Følgende udskrifter fra Åbenrå kirkebog er meddelt af landsarkivet smst.: Anne,
Jens Bildensnider (f. 7. nov. 1638), Bildensnider Johan Jessen (gift 24. maj 1655 med
Kirst. Petersdatter og død 7. aug. 1692?), Bildensnider Jes Wollesen (d. 14. okt. 1657,
80 år), Bomme Rohlofîsen, billedhugger fra Bornholm (d. 19. juni 1763).
3 Jfr. Else-Marie Boyhus, i SJyAarb. 1958, p. 234 fî.
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Allerede
akantusbarokkens
»panelarbejder«
som altertavler og epitafier havde i mangfol
dige tilfælde fjernet sig fra den arkitektoni
ske opbygning. Resultatet var blevet en kom
position af bladrammer uden noget egent
ligt sammenholdende element som i den epitafietype, der i Nordslesvig er repræsenteret
af Nicolai Tychs (Tø. 1006*). Over for dette
repræsenterer
Bov
kirkes
rokokoaltertavle
fra 1771, af Fr. Windekilde1, Flensborg (Åb.
2030*) en tilnærmelse til det arkitektoniske,
idet her dog er tale om et spinkelt, gavlagtigt
panelværk, symmetrisk opbygget, men med en
energisk understregning af diagonallinierne,
V. M.1953
og i overensstemmelse med rokokoens orna
Toftlund. Brudestol (p. 2891).
mentale opfattelse, er alle korrespondenter
(storvingerne, deflankerende vaser) varierede.
Den mærkeligt tunge altertavle, med store, plumpe figurer, fra 1775 i Kliplev
(Åb. 1982*), skåret af Peter Chr. Hansen i Dalsgårde, med billeder af en Flensborgmaler, har ikke meget med rokoko at gøre; ikke underligt, da den må be
tragtes som en kopi af den 25 år ældre altertavle i Flensborg S. Nicolai (Stadt
Flensburg p. 159). Provinsiel rokoko finder vi i Ubjærgs prædikestol (Tø. 1288)
fra 1783 — med en tilsvarende i Aventoft 1768, Kr. Südtondern —, empireblandet i Ulkebøl prædikestol (Sø. 2342, vistnok først opsat 1810). Et andet
blandingsarbejde, hvor klassicisme, rokoko og senbarok optræder i fællig, er
den ganske pompøse altertavle i Lysabild (Sø. 2412*), af snedker- og bygmester
Hans Petersen Blæshøj og billedhugger Rudolphsen, Augustenborg; her er den
egentlige tavle med alterbordet komponeret ind mellem søjler, der lidt umoti
veret bærer gesimsstumper under en brudt, svungen og forkrøppet gavl, som
strækker sig ud over to flankerende portaler; Rudolphsens figurer af Moses og
Kristus påkalder smilet.
En lidt grov, men stilren og velproportioneret empire-prædikestol har sned
ker Andreas Wilckenskild udført 1798 i Agerskov (Ha. 880); den gammeldags,
polygone form med vægfelt skyldes rimeligvis en af Ribebispen approberet teg
ning ved rektor Lorens Hansen, Ribe. Tre år tidligere havde Fr. Hansen i Søn
derborg gjort en nyklassisk prædikestol i Lysabild (Sø. 2416) med hele det hertil
hørende ornamentale register: riflinger, fletværk, tandsnit, »dråber« og drejede
knapper. Blandt orglerne træffes ofte smukke, klassicistiske façader; den bedste
1

Jfr. samme mesters altertavler, Grundhof 1760 og især Adelby 1779, begge Kr.
Flensburg.
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var den med alteret og to svungne pulpiturer sammenbyggede façade i Sdr.Vilstrup (Ha.392*), en helhed som det lykkedes menighedsrådet at få opløst 1940.
Nyempiren lader sig repræsentere bl.a. ved cylinder-prædikestolen 1832 i Eg
vad (Åb. 1759) og Hagenbjærgs altertavle 1831 (Sø. 2572*) med ramme af J.H.
Koch om Eckersberg-maleri, mens nygotikken bl.a. kommer til syne i den spids
buede altertavle 1841 i Hygum (Ha. 750), i det helstøbte inventar i Vedsted
(Ha. 634 ff.) samt i talrige orgelfaçader fra Marcussen og søn.
Moderne utilstrækkelighed råber op i Sdr.-Vilstrups altertavle (Ha. 382), en
pastiche udført 1939—40 af arbejdsløse billedskærere i København under ledelse
af arkitekt Lønborg-Jensen.
En ejendommelig skikkelse i sønderjysk kirkekunst er billedskæreren, tørveskæreren og arbejdsmanden Jes Lind1 fra Øster Åbling i Roager sogn (død o.
1925), som i årene før og efter 1900 udførte krucifikser og religiøse relieffer (de
sidste i Thorvaldsen’sk stil) til en lang række kirker, hvoraf Svenstrup (Sø.
2559*) ejer (ejede?) den rigeste samling, anskaffet af pastor Fischer-Benzon,
i Roager. Jes Lind skar kun, sagde han, når Gud førte hans hånd.
Dette afsnit skal i al korthed afsluttes med nogle bemærkninger om tingene2
i kirkerne. Der tænkes her ikke blot på større inventar-genstande som pulpi
turer, orgler og korskranker, men også på de for Sønderjylland karakteristiske
nadverskamler eller
»brød-og-vin-skamler«, hvor det kongerigske Danmark
brugte lange, lige eller halvrunde knæleskranker, på kirkeskibe, hatteknager,
håndklædeholdere, småborde, -skamler etc., alt det som umærkeligt sætter sit
præg på en kirke og giver den hygge.
Næppe nogen anden landsdel — og det gælder vistnok også Sydslesvig —
har beholdt så mange af sine gamle pulpiturer som Nordslesvig, selv om der
er gået stærkt svind i dem i vore dage, hvor de overflødige ekstra-siddeplader
ifølge sagens natur er en torn i øjet på de præster, der prædiker deres kirker
tomme. Disse »pulpituder«, »poppelturer«, »bøns«er eller »lofter« var fra slut
ningen af 1500’rne et fast tilbehør i enhver dansk kirke, en billig udvidelse af
kirkerummet undertiden til det dobbelte. De strakte sig langs skibets vestvæg,
langs nordvæggen, til dels på sydvæggen og på begge sider af koret (Møgel
tønder), undertiden langs skibets østvæg over eller foran korbuen, i hvilket
tilfælde der kan være tale om en ny anvendelse af et ældre lektorium. Disse
pulpiturer rummede ungfolket, tilflyttere og dem, der af en eller anden grund
ikke kunde tilkøbe sig et stolestade på gulvet; men ofte var de opført som regu1

Jfr. J. Raben, i Fra Als og Sundeved 5. hefte, 1932, p. 25.
Den kulturhistoriske side af de sønderjyske kirker og deres inventar er fyldigt be
handlet af pastor Carsten Petersen i Sønderjydske Aarbøger 1931, 1939 og 1941 (Haders
lev provsti, Tørninglen provsti, Tønder provsti og Åbenrå provsti).
2
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N.E. 1957

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Håndklædeholder fra o. 1700 (p. 2892).

lære herskabsstole (som Schackenborgs i Møgeltønder, Tø. 1320), eller de
kunde blive optaget af velhavende mænds selvbyggede »bure«; når der i Egen
kirke (Sø. 2534) tales om »tolvmandsloftet«, har dette været reserveret kirkens
styrelse samt præsten1. Fyldigst optræder pulpiturerne nu i Møgeltønder, hvis
vest- og nordpulpiturer i tid strækker sig fra 1578 til 1692; fra 1737 til 1897
var der pulpiturer på korets nord- og sydvæg (Tø. 1320), jfr. også Brede (Tø.
1495), Egen (Sø. 2533), Gram (Ha. 805) m.fl. Rigt skulpteret er kun renæssance
pulpituret, sangerpulpituret mellem kor og skib2, i Tønder kirke (jfr. p. 2862);
ellers er de øvrige, i overensstemmelse med deres tid, »glatte«, med ottekantfyl
dinger, Brede 1692 (Tø. 1495), Gram 1697 (Ha. 805), forkrøppede fyldinger
Rødding (Ha. 713), vekslende fyldingsformer Hygum 1712 (Ha. 755) eller ret
kantede, Ballum 1734 (Tø. 1413), der samtidig har barokke tungefyldinger i
frise- og postamentfelter.
Også orgelfaçaderne går deres udvikling igennem, og, som det fremgår af
sagregistret, er der bevaret ikke så få gamle i vort område3, blandt hvilke det
velbevarede, lille orgel i Sønderborg slotskirke fra begyndelsen af 1600’rne (Sø.
2145*) bærer prisen som det ældste, mens Møgeltønders orgel 1679 (Tø. 1322*)
er det fuldstændigste, hvad både værk og façade angår. Den fornemme
façade
1

Jfr. J. Raben, i Fra Als og Sundeved 5. hefte, 1932, p. 43.
Også Haderslev domkirke har haft en »Lettner« — fra 1653
— mellem
kor og skib
(nu nedre orgelpulpitur, kaldet sangerpulpituret).
3 En plads for sig selv indtager det lille Louis Seize-orgel, antagelig fra 1774, i Chri
stiansfeld (Ha. 250*).
2
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på Haderslevs orgel (Ha. 150*) er fra 1652, mens den i Tønder præges af Peter
Petersens akantus-tilføjelser 1701, som næsten skjuler de ældre dele. Opbyg
ningen i et større midttårn og mindre, ofte spidsvinklede sidetårne med mel
lemfaldende småpibefelter, er den, der går igen i landsbykirkernes barokorg
ler, Brøns 1699 (Tø. 1236), Nybøl 1720 (Sø. 2280), Broager 1740 (Sø. 2321),
Notmark 1769 (Sø. 2504) etc. Louis Seize- og empire-façader ses bl.a. i Hvi
ding 1782 (Tø. 1147) og Sdr.-Vilstrup 1803, især før fjernelsen fra alteret
(Ha. 392*).
Trods reformationen hørte den strenge adskillelse mellem gejstlighedens kor
og menighedens skib ikke op; i adskillige kirker er der i protestantisk tid rejst
korgitre eller -skranker som en understregning af det tidligere så stærke skel,
og nogle enkelte er helt eller delvis bevaret, den fine senrenæssance skranke
fra o. 1625 i Haderslev domkirke (Ha. 144*), mod sideskibene, Møgeltønders
(Tø. 1313*) fuldstændigt, og Kegnæs’ 1691 (Sø. 2392*), uden døre, alle med
fyldingspanel forneden og tremmeværk foroven. Kegnæs’ er særlig interessant
ved endnu, efter middelalderlig skik, at have en krucifiksgruppe placeret på
gesimsbjælken, et middelalderligt krucifiks (jfr. p. 2828) og to sidefigurer fra
1691, hvis billedskærer tilsyneladende også har arbejdet i Neukirchen 1684
og i Klanxbüll 1692 (begge Kr. Südtondern) og skabt lignende figurer der.
På samme måde, som man i Kegnæs har fornyet korbuekrucifiksets sidefi
gurer, har man oftere efter reformationen ladet skære nye krucifikser, ja, kru
cifiksgrupper, eller skabt en ny krucifiksfigur til middelalderlige sidefigurer
(Højst 1744, Tø. 1579, jfr. i øvrigt sagregister).
Efter reformationen bliver alterkrucifikser almindelige, og sådanne forfærdi
ges endnu i vore dage, eller gipskopier af berømte modeller anvendes, hvis ikke
man råder over et middelalderligt processionskrucifiks (Notmark, Sø. 2497*),
et romansk af bronze, eller et kistekrucifiks af sølv, messing eller tin (jfr. sag
register: småkrucifikser).
I adskillige sønderjyske kirker er der (eller kendes) gamle alterskranker (jfr.
sagregister), men de sønderjyske landsdele adskilte sig ellers netop på dette
punkt fra den kongerigske, idet endnu den »Adlerske Agende« (jfr. Sø. 2315
med note 34), der autoriseredes 2. dec. 1796, anbefalede nadverskamler, hvor
menigheden knælede enkeltvis og modtog først brødet ved nordskamlen, så
vinen ved sydskamlen, som det fremgår af det afbildede stik fra G. Kilians1
postil 1668 for den kongelige del af hertugdømmerne. Bortset fra de smukke
skamler i Kliplev o. 1775 (Åb. 1984) kan Nordslesvig ikke opvise så fine skam
ler som landsdelen syd for grænsen, hvor Tönning, Kating, Garding, Osterhever og Tetenbüll m.fl. i Kr. Eiderstedt (jfr. dèr fig. 89—96) udmærker sig.
Nu er den halvrunde alterskranke i Sønderjylland som i »det gamle land«
1

Præst i Glückstadt, jfr. H. F. Petersen, i SJyAarb. 1955, p. 182.
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Brød og vin uddeles ved de to nadverskamler henholdsvis nord og syd for alteret. Stik fra G. Kilians postil 1668 for den kongelige del af hertugdømmerne (p. 2890).

almindeligst — i Haderslev amt ofte med »papyrustræer« af støbejern svarende
til gelændere, gravgitre, kirkegårdslåger o.a. i Haderslev, Christiansfeld og
omegn. jfr. p. 2932.
Der findes endnu bevaret en del ældre skamler, dels til ligkister, dels til
andet brug, vidnesbyrd om, at kirken holder selv gamle småting i hævd; på
samme måde er et par morsomme 1700tals bænke bevaret, bl.a. i Christians
feld (Ha. 248) og — som brudestol i Toftlund (Ha. 840, afb. p. 2887); den
maskesmykkede brudebænk fra 1678, godt og primitivt landhåndværk, i Sdr.Vilstrup (Ha. 390*) er ligeledes en omtale værd ligesom den meget bastante
træ-lænestol — der dog nok for præstens skyld oprindelig har været foret med
hynder — i Bylderup (Tø. 1617). Et lille, ved årstallet 1577 dateret, trebenet,
højstammet bord fra Rise kirke (Åb. 1814*) er nu i Åbenrå museum.
Angående døbefonte og -himle af træ, se sagregister; blandt fontelukkelserne
er nu kun et »bur« fra o. 1650 i Tønder kirke velbevaret (Tø. 967), bestående
af et nedre panelværk, hvorover balusterrække under gesims med gennem
brudte tulipanblomster i frisen.
Kirkekisterne er efter 1600’årene knap så jernspækkede som tidligere — det
samme gælder pengeblokkene —; et godt eksemplar af en 1700tals kistetype
ses i Tønders pengekiste (Tø. 979) med en liggende tigger eller Lazarus liggende
på låget; ingen pengetavler giver anledning til nærmere omtale; de er alle
landlige og solide ligesom den krusformede pengebøsse i Rømø (Tø. 1431).
Af de to fine, bevarede standure hygger det ene — et Peter Green-ur vist
nok fra 1744 — endnu i Åbenrå kirke (Åb. 1703*), mens et fornemt engelsk
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1700tals ur fra Svenstrup kirke (Rob. Rentch, Sø. 2559) for tiden befinder sig
i præstegården.
At befolkningen i et søfarende land som Sønderjylland, hvor Løjt- og Åbenråboerne for på Østen og Rømøerne på Grønland, ofte har hængt skibe op i
deres kirker, er ikke underligt; de tre fornemste er vel Åbenrå’s med Fr. V.s
monogram (Åb. 1706*), Ø.-Løgums 1777 (Åb. 1777*) og Varnæs’ 1784 (Åb.
1903). Intetsteds i Danmark findes vel så mange eksemplarer af skoleskibet
»Danmark« ophængt som i Nordslesvig.
Det er ofte de små ting, der skaber hygge, og det gør altid godt at se, at
der bliver gjort noget ud af det lidet. I de sønderjyske kirker er der endnu
bevaret en del velforarbejdede håndklædeholdere (jfr. afb. p. 2889) til præstens
tvæt efter dåben, ældst i Halk og Fole, fra første halvdel af 1600’rne (Ha.
466, 820); men det er vel nok en viss økonomisk sans, som har skabt knagerækkerne med de hjemmeskårne pinde, der virker rørende i vor maskinafret
tede tidsalder.
Foragtet og kastet på loftet finder man som regel de gamle salmenummertavler, små sorte brædder, foroven rundbuede, beregnet til at skrive salme
numrene på med kridt; adskillige steder er de dog i brug endnu, men som
oftest afløst — af hvad? af store, skrumlede tavler med vældige skydenumre
eller af slikkede stilkopier. De nyeste restaureringer viser dog, at menigheds
rådene er ved at blive klare over, at salmenummertavler vel skal kunne
tjene deres funktion, men ikke dominere. I Åbenrå kirke og i nogle andre
hænger enkle, smukke, moderne salmenummertavler.

Farveplanchen på følgende side: Bebudelsesscenen fra Løgumkloster-antemensalet, nu i National
museet (p. 2894). Lennart Larsen fot. 1963; jfr. i øvrigt p. 2.

TAVLEMALERI, PORTRÆTTER OG
STAFFERING
Middelalder. Med fine 1300tals arbejder som Løgum klosterkirkes antemensale og relikvieskabet sammesteds, med ganske velbevarede altertavlemalerier
som Højers, Hammelevs, Løjts og andres fra begyndelsen af 1400’rne til be
gyndelsen af 1500’rne — for ikke at glemme de dog hårdt restaurerede male
rier på den lille, nederlandske tavle i Ulkebøl, må det sønderjyske tavlemaleri
siges at være smukt repræsenteret — når man samtidig tager det jævnbyrdige
materiale med i de sydslesvigske landskaber.
Middelalderligt scene-maleri må først og fremmest søges på alterbordsforsi
der og altertavler; men også monstransskabe har (som regel faste) motiver på
lågernes indersider, ligesom stoleværk, triumfkorsenes bagsider og pengetavler
kan opvise figurale malerier.
Middelalderens foretrukne maling på træ (på lærred brugtes oftest limfarver)
var tempera, hvor hovedbindemidlet var æg, blomme eller hvide eller begge
dele, alt efter den virkning man vilde opnå. Gennem hele middelalderen, i alt
fald fra 1200’rne, har man haft kendskab til og brugt olier (de såkaldte tørre
olier) som bindemiddel, formentlig som tilsætning. At oliemalingsteknikken
(ifølge Vasari) skal være opfundet af brødrene van Eyck, er derfor ligeså utro
værdigt som så mange andre af denne udmærkede forfatters fortællinger; men
det er forståeligt, at denne såvel som andre store opfindelser har krævet et
berømt navn. Brødrenes indsats har vel bestået i, at de har overvundet de
hidtil uoverstigelige vanskeligheder, der var forbundet med anvendelsen af
olie som bindemiddel, og de har — hvad der ikke er mindre betydningsfuldt —
fundet frem til en brugbar tilberedning og en hensigtsmæssig tørrelse (siccativ).
Skønt oliemalingsteknikken efter v. Eyck’ernes anvendelse af den hurtigt
spredte sig over Europa og efterhånden blev fremherskende, holdt tempera
maling (med eller uden olietilsætning) sig langt ned i tiden (til 1800’rne, for
derefter at blive »genopdaget«), og der er næppe tvivl om, at talrige renæssance
malerier, hvis farveskala og teknik tilsyneladende ikke skiller sig fra den go
tiske, er udført i tempera. Temperamalingen var oliemaleriet overlegent ved
sine sarte, ligesom lysende toner og den gav ikke anledning til tørringsproble
mer (den tørrede snarest for hurtigt); som fortræffelig pigmentbevarer har den
stået sin prøve. Oliemaleriet rådede over en langt rigere farveskala end tempera’en — det gjaldt især de mørke farver —, dækkeevnen var langt større,
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og gennem den pastose maling fik man et nyt og ukendt virkemiddel; langt
ned i tiden voldte tørrelsesmidlerne dog knuder.
Maleribaggrunden var normalt træ1, der — først og fremmest på grund af
træfladens varierende absorberingsevne — fik påført en kridtgrund, til at be
gynde med en grovere, så en finere, hvis overflade var silkeagtig glat »som en
pigekind«.
Alterbordsforsiden i Løgum klosterkirke (Tø. *1096*), fra o. 1325, er, sam
men med antemensalet i Rieseby (Kr. Eckernförde) det ældste tavlemaleri
inden for det gamle Danmarks grænser. De ikonografiske ligheder og forskelle
mellem de foran p. 2852 omtalte romanske antemensaler og Løgums er meget
iøjnefaldende: Her som der er midtbilledet den tronende Kristus i mandorla
omgivet af evangelisttegnene — men hvilken forskel i opfattelsen. Den vand
rette opdeling af fladen på begge sider er ligeledes fælles, men mens de ro
manske relieffer nøjedes med 12 ret unuancerede apostelskikkelser, har Løgum
12 malede genrebilleder fra Marias levned, med 3 og 3 på hver side.
Foran p. 1097 f. er der gjort rede for nogle af de ikonografiske forlæg, uden
at det derfor er lykkedes at komme spørgsmålet om maleriernes proveniens
nærmere. De myge, storøjede, udpræget blide skikkelser er i hver enkelthed
internationale, tids- men ikke stedsbestemte. Der er intet samspil mellem figu
rerne; i bebudelsesscenen* ser Maria ikke på Gabriel og Gabriel ikke på
Maria, i Stefan-fremstillingen* har de tre skikkelser tre forskellige synsretnin
ger — og ingen rammer den mirakuløst genoplivede, stegte hane på bordet;
selv i besøgelsesmaleriet* lykkes det de to agerende at undgå hinandens — og
beskuerens — blikke. Medens ansigterne således efter middelalderlig sædvane
(der f.eks. lader helgener gennemgå de grusomste pinsler, uden at disse af
spejler sig i de martredes udtryk) er fjerne og udtryksløse, er der dog i fød
selsscenen* et spædt tilløb til psykologisk karakteristik. Det kommer — fri
villigt eller ufrivilligt — til syne i oksens (skinhellige) og i asenets (bidsk
muntre) minespil, men det er ikke til at tage fejl af, at allerede her tegner der
sig en viss, ikke uforståelig skepsis over for den givne situation i Josefs åsyn,
et ansigtsudtryk der først hos langt senere malere bliver karakteristisk hos den
passive fader (fineste psykologiske studie måske i Petrus Christus’ Berliner
billede af Jesu fødsel).
En nøjere beskrivelse af malerierne vilde derfor blot blive en redegørelse
for tidens maleriske udtryksmåde og vil ikke åbenbare mesterens (forlæggets)
nationalitet. Den naturligste antagelse må imidlertid være, at det udmærkede
1 Forskelligt — ligesom kridtgrunden — i Europas forskellige egne. — Lærredsmaleri
fandtes vel fra de ældste tider (faner, standarder, »tjæld« etc.), men i portræt- og genre
maleriet blev det først almindeligt i 1400-årene. I vort område er intet lærredsmaleri
bevaret. Jfr. DK. Maribo amt, Maribo domkirke p. 58 fig. 25.

285

TAVLEMALERI, PORTRÆTTER OG STAFFERING

2895

kunstværk er blevet til i klosterets eget værksted efter illuminerede håndskrif
ter i klosterets eget bibliotek, udført af en velskolet lægbroder.
For imidlertid ikke at lade noget middel uforsøgt til bestemmelse af male
rens hjemsted har redaktionen (jfr. p. 1097) bedt konservator Steen Bjarnhof
foretage en teknisk undersøgelse af antemensalet.

ANALYSE AF LØGUM KLOSTERKIRKES ANTEMENSALE PÅ GRUNDLAG AF
MIKROSKOPISKE FARVEPRØVER

ved Steen Bjarnhof
Tekniske undersøgelser af billedkunst er en forholdsvis ny gren af den kunst
historiske granskning, der begyndte med, at man forsøgsvis tog enkelte foto
analytiske og mikroskopiske metoder i brug. Siden er undersøgelsesteknikken
blevet udviklet, og man benytter nu en række hjælpemidler som røntgen, in
frarød- og ultraviolet fotografering, mikrokemiske analyser og materialestruk
turundersøgelser af forskellig art1. Derigennem kan man danne sig et indtryk
ikke alene af kunstværkets materielle organisme, men også af kunstnerens
fremgangsmåde eller teknik. Det sidste er af betydning, fordi teknikken i
denne forbindelse er en del af den kunstneriske idé’s formulering og materiali
sering; eksempelvis kan malemåden være typisk for en kunstnerisk tradition,
eller den kan være en afvigelse fra en sådan. Ved omhyggelige iagttagelser kan
værkets tilblivelse således følges gennem dets faser, og når et tilstrækkeligt
antal observationer inden for en bestemt epoke eller et miljø er samlet, kan
de være en hjælp ved stilistisk bedømmelse, datering og eventuel bestemmelse
af kunstner. Som oftest foretages disse undersøgelser i forbindelse med restau
reringer og er altså sjældent egentlig systematisk anlagte, hvad man må be
klage; for i de få tilfælde, hvor en virkelig gennemgang er foretaget, som ved
1’Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, der har gjort den tidligste
flamske kunsts teknik til sit speciale, har resultaterne været overbevisende.
Det ville i høj grad være ønskeligt, om der, særlig med henblik på den mid
delalderlige nordeuropæiske kunst, med tiden kunne fremskaffes så meget
teknologisk materiale, at det ville blive muligt at foretage sammenligninger
og konklusioner, som var underbyggede af righoldige og nuancerede erfa
ringer.
Undersøgelsen af Løgum klosterkirkes antemensale begrænser sig til en ana
lyse af maleteknikken på grundlag af mikroskopiske farveprøver. Der har ikke
været lejlighed til at benytte fotoanalytiske metoder, derimod har farvernes
1

I Nationalmuseets 2. afdelings arkiv findes de af konservatoren tagne farveprøver,
samt tegninger og beskrivelser af samme, ledsaget af et fotografi med angivelse af, hvor
på antemensalet prøverne er taget.
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ufordærvede bevaringstilstand været så gunstig for en overfladeundersøgelse,
at det er tvivlsomt, om røntgen eller andre fotografiske optagelser ville have
bragt afgørende detaljer for dagens lys. Til brug for undersøgelsen er en lille
flis af farvelaget fjernet (maks. ½ mm2). Efter en præparering af prøven, er der
blevet slebet et tværsnit, så farvens lagvise struktur kunne betragtes i mikro
skop. Bestemmelse af farvepigment er i nogle tilfælde sket ved kemiske reak
tioner direkte på farveprøvens snitflade, medens andre farver med relativ sik
kerhed har kunnet identificeres under stor forstørrelse ved deres krystallinske
form eller mangel på sådan. Endelig er antallet af forekommende farver ikke
stort, så de alternative muligheder har været begrænsede. Ialt er der udtaget
15 farveprøver, og undersøgelsen af disse viser, at antemensalet er udført i
en simpel blanding af à la prima- og lasurteknik med som regel to eller tre
farvestrøg.
Som antemensalet fremtræder idag er det, på trods af betydelige afflagninger af farven i dets underste del, i usædvanlig fin bevaringstilstand. Det er
hverken overmalet eller hyller sig i dunkle fernislag og selv de mest sarte la
surer og kontureringer er i hovedsagen bevarede. Afskalningen af farven, som
har molesteret den underste billedrække slemt, skyldes uden tvivl bevægelser
i de tykke egeplanker, der igennem århundreder har reageret hygroskopisk på
klimatiske forandringer, mest kritisk i tørkeperioder, hvor træmassen er svun
det og har levnet for lidt plads til farvelagene.
Grundering. Direkte på egetræet er fundet et tyndt understrøg af lys orange
pigmentering (mønje), hvorover selve grunderingen (ca. 1 mm tyk) er lagt i
to strøg, det underste meget groftkornet, det øverste finere og rigere på binde
middel (lim). Grunderingen er rødbrun, pigmenteringen er en jernoxydfarve
(brændt okker, rød jord eller lign.), tilsyneladende uden tilsætning af kridt eller
gips. Grunderingen har i tidens løb haft tendens til at spalte fra mønjeunderstrøget, som er blottet flere steder ved afskalning. Der er fundet spor af en
tidligere konservering (limfæstning) mellem grundering og mønjeunderstrøg.
Rids i grunderingen. I den glatte grunderings overflade er billedfelternes før
ste summariske tegning indgraveret med dybe rids, der stadig er synlige i den
fuldt udarbejdede overflade, og som tydeligt ses i farveprøve nr. 111, hvor
gravstikkens spor er opfyldt med farve. Den graverede tegning bærer præg af
at være overført som kalke, idet den mekanisk og uden spontaneitet ridser form
elementernes konturer op. (Sml. den afsluttende tegning og konturering).
Farverne. Farverne er malet direkte på den rødbrune grundering. Isolations
lag eller eensfarvede overstrøg, der dækker hele grunderingen er ikke obser
veret, hvilket kan begrunde, at de lyse farver er malet i to lag for at opnå
fuldstændig dækning af den mørke bund. Det underste lyse farvestrøg er sand1

Jfr. note på foregående side.
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synligvis eensfarvet, mens formmodelleringen er foretaget à la prima i det
øverste farvelag. Sådanne hvide, bogstavelig talt upigmenterede undermalin
ger (blyhvidt) er iagttaget under Kristusfigurens karnation og, i billedfeltet
»Bebudelsen«, i englens karnation og i Marias hvide dragt (farveprøve nr. 6, 10
og 11), medens de overliggende og afsluttende farvelag, foruden hvidt, har en
vis koncentration af farvekorn. Selve grunderingens brune farve spiller ikke
ind i antemensalets farvevirkning; farver og forgyldning er helt dækkende.
Som klangbund for lasurfarver tjener forsølvning eller forgyldning, således sølv
under regnbuen (midtfelt), som bund for et spektrum fra rødt til grønt (orga
nisk rød lak og kobberresinatgrøn) og under krigernes rustning i »Barnemordet«.
Kristi glorie er oprindelig forgyldt med malet ornamentik (noget medtaget) i
lasurteknik (organisk rød lak og sort). Forgyldningen er, undtagen stjernerne
i mandorlaen, lagt på et gult polimentlag (farveprøve nr. 8, 14, 16), forsølv
ningen derimod direkte på grunderingen (farveprøve nr. 17 og 19).
Stærke farver som rødt, blåt og grønt er lagdelte, med lyse dog pigmenterede
undermalinger og kraftigt farvede afsluttende lag, enten dækkende eller la
serende, således mandorlaens blå i to dækkende strøg (blyhvidt og azuritblå,
farveprøve nr. 20), og arkadernes røde farve (cinnabar- eller mønjeundermaling med lasur af organisk rød lak, farveprøve nr. 15), eller billedfelternes
grønne baggrund (kraftig grøn undermaling, muligvis i to strøg, af malakit
med gennemsigtig overlasur af kobberresinat, farveprøve nr. 12). De røde far
ver er således: mønje, cinnabar, organisk rød lak og rød jord; de grønne: ma
lakit og kobberresinat og den eneste blå: azurit, der er mest intens i mandor
laen. Dertil kommer en række okkerfarver af forskellige toner, brændte og
ubrændte og organisk sort. Det er bemærkelsesværdigt, at intet egentlig gult
pigment er fundet (f.eks. massicot eller litharge), men guldet er unægtelig af
stærk gul dominans. Sølv som ren metalvirkning forekommer kun i sværdhæf
terne (midtfelt), dog kan det ikke udelukkes, at disse oprindelig har været
overlaserede. Den hvide farve er blyhvidt.
Teknik. Inden for de i grunderingen graverede rids er lokaltonerne i de lyse
farvepartier forberedt med summariske undermalinger, mens formmodellerin
gen i de mørke farver (f.eks. grøn og rød) er sket allerede i undermalingen og
siden overlaseret med en dyb eensfarvet lasur. Dette viser som ventet, at ante
mensalet principielt ikke er udført i een og samme teknik, men at tilberedelsen
af hver lokalfarve har krævet en særlig fremgangsmåde, således at »ren« tem
pera- eller olieteknik ikke kan komme på tale. Der er ikke set spor af de typiske
skraveringer, som er den »rene« italienske temperatekniks kendetegn. Under
alle omstændigheder har bindemidlet, hvor det kan være et spørgsmål om
tempera, været så fedt og langsomttørrende, at farven har kunnet fordrives i
bløde overgange, og komplementærfarver har kunnet males ind i hinanden
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»vådt i vådt« (de blå dragters røde skygning). De rene lasurfarver som kobberresinat og evt. organisk rød lak har givetvis krævet et olie- eller harpikslignende
bindemiddel. Grænsen mellem tempera- og olieteknik er for øvrigt ikke vel
defineret, idet tempera i sig selv er en emulsion af limstof og olie (f.eks. ægge
blomme), og olieindholdet er sikkert ofte blevet forøget i en sådan grad, at
bindemidlets karakter har nærmet sig til, hvad vi i dag forstår ved oliefarve.
For Løgum antemensalets vedkommende må antages, at de halvt og helt dæk
kende farver er tilberedt i et sådant kraftigt temperabindemiddel. Modellering
af lys og skygge er, med undtagelse af de rød-blå klædebon, fremkommet ved
udtynding af farven med hvidt i glidende overgange; farvens fine forsletning
i Kristi dragt viser, at mesteren for antemensalet har betjent sig af et langsomttørrende bindemiddel, som også har været velegnet til at male farverne på i
kraftige, rustikke og næsten pastose penselstrøg. Der har ikke været lejlighed
til at foretage nærmere forsøg med hensyn til bindemidlets art, opløselighed
o.s.v. til yderligere underbygning af disse betragtninger.
Fra den første gravering i grunderingen til billedfelternes endelige udform
ning er der ikke foretaget betydelige rettelser i komposition eller i figurernes
stilling; billedernes udførelse følger trofast det første oplæg i klare stadier: for
beredende undermaling, afsluttende overmaling eller lasur, til den endelige af
slutning med en kraftig ornamental konturering, der så at sige er en grafisk teg
ning oven på det malede billede. I midtfeltet er, evangelisttegnene undtaget,
denne konturering ikke så udpræget, men indskrænker sig til få accenter i
dragten; de øvrige billedfelter er rigt forsirede med dobbelte og tredobbelte
over hinanden liggende konturer, der i farve er indstemte efter lokalfarverne,
f.eks. over karnationerne: rødbrune og over hvidt: okkerfarvede. Forløbet i
teknikken synes at være, at mesteren fra et ikonografisk og kompositionelt
bestemt udgangspunkt, gennem polykromeringen til den sidste grafiske kon
turering, med stigende frihed lader en personlig formel fortolkning komme til
sin ret, hvilket godt kan bringes i overensstemmelse med, at antemensalet er
udført efter forlæg, ligesom tegning over farverne ikke sjældent forekommer i
middelalderlige illuminerede håndskrifter. Utvivlsomt røber mesterens sær
præg sig tydeligst i denne afsluttende optrækning af figurernes omrids, drag
ternes foldekast og de små detaljers accenter, hvorimod hverken selve teknik
ken eller de anvendte farver er usædvanlige for middelaldermaleri i Europa.
Et ejendommeligt træk er den farvede, rødbrune grundering, som afgjort er
sjælden, men alene herudfra at ville slutte noget, er næppe forsvarligt. Denne
undersøgelse har altså ikke afgørende kunnet bestemme mesterens identitet
eller kunstneriske miljø, men man har lov at håbe, at de her noterede tekniske
detaljer, når tilsvarende undersøgelser af anden middelalderkunst har uddybet
vor viden, vil kunne blive til nytte ved endelig bestemmelse af antemensalet.
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Ikke meget yngre end klosterkirkens antemensale, og muligvis fra samme
værksted (klosterets?) som celebrantstolen sammesteds, er klosterkirkens reli
kvieskab (Tø. 1104*), hvis 16 malerier forestiller de helgener, der havde afgivet
relikvier til de 16 rum i skabet. De hårdt restaurerede figurer stod oprindelig
på blålaseret sølvgrund. Fra celebrantstolen (Tø. 1114*) er bevaret resterne af
en kvinde med hovedlin, knælende foran en nu næsten helt forsvundet Kristusfigur; der er ingen lighed mellem dette maleribrudstykke og relikvieskabets
helgenbilleder.
Går vi kronologisk frem, bliver det næste arbejde Højer altertavle (Tø. 1034*)
fra o. 1425, hvor malerierne på fløjenes bagside gengiver fire scener af Petri
legende (jfr. Hammelev nedenfor). Malerierne er måske udført af den maler,
Iwert, hvis navn restauratoren, Wilh. Jensen, Garding (1906), fandt tre gange
i tavlens oprindelige maling; de står malerierne på den lille Schwartau-tavle
(nord for Lübeck) så nær, at de tør formodes at være fra samme værksted; dette
har vel ligget i Lübeck, men noget egentligt »lybsk« præg kan man ikke tilkende
disse malerier, der helt står under westfalsk indflydelse. Det gælder i øvrigt
alle de nedenfor omtalte eksempler, at ingen af dem med sikkerhed kan stemp
les som lybske — kun en almindelig betegnelse som nedersachsisk må siges at
være dækkende, og Løjt-malerierne viser — ligesom skulpturerne — direkte
bort fra Lübeck.
Fløj malerierne (Mikael, bisp) på den mishandlede, lille Kegnæs-tavle (Sø.
2390*) har, hvad ærkeenglen angår, mistet hvert gran af middelalderlig karak
ter på grund af overmaling, mens bispen, der er velbevaret, både ved sin dragt
og stav synes at tilhøre slutningen af 1400’rne, yngre end skabets reliefscene.
Ved alterbordsforsiden (verdensdommeren) og sidealtertavlen (helgener) i
Arrild (Tø. 1269*, 1271*) står vi over for en rutineret, men jævn maler, der
også har udført dommedagsmaleriet på Nørre-Løgums antemensale (Tø. 1529*).
Hårbehandlingen og de stilfærdige ansigter peger snarest på tiden før end efter
1475. Hårdt medtaget af afskalninger, men klare i farverne, er de otte fløjbil
leder af Petri og Pauli historier på Hammelev-tavlen (Ha. 620*), alle på ud
strakt, landskabelig baggrund eller med rig arkitektur. De blodbestænkede
smertensmænd med svøbe og ris på indersiden af monstransskabenes døre i
Sønderborg (Sø. 2094*) og i Nybøl (Sø. 2279*) tilhører endnu 1400’rne, mens
Møgeltønders altertavlemalerier (Tø. 1306*) med fire udmærkede, tåleligt be
varede passionsmalerier tilhører overgangen til næste århundrede. De frembyder en variation af skurkagtige ansigter og rige, bizarre dragter, en enkelt i
korsbæringsscenen forsynet med majuskler: ?ENVORA. Fra begyndelsen af
1500-tallet er det propagandistiske maleri på Hørup predella (Sø. 2365*), hvor
den smertensmand-lignende Kristus omgivet af engle med lidelsesredskaber
flankeres af Maria og Johannes som menneskehedens forbedere. Omtrent sam
184*
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tidige er de jævnere fløjmalerier på den lille S. Jørgenstavle i Halk (Ha. 463),
to helgener, mens predellamaleriet forestiller Anna selvtredie flankeret af en
velsignende bisp og en anden, nu næsten forsvundet helgen. Fra 1515 er pre
dellamaleriet i Egen (Sø. 2526*) med en ulæselig malersignatur. Den apoka
lyptiske Maria flankeres her af to noget karikerede trekvartfigurer af profeter
i grelle farvetoner. Det hyppigst forekommende predella-motiv: Veronicadugen er bevaret i to tilfælde: Nustrup (Ha. 656) fra o. 1475 og Bedsted (Åb.
1726*) fra o. 1525.
Rigest på malerier er den store Løjt-tavle (Åb. 1792*) med fire predellamalerier, otte + otte fløj billeder dels fra passionshistorien, dels med scener
fra Johannes Døberens og Erasmi legender, dels med stående helgenfigurer. De
langstrakte skikkelser er i livlig bevægelse, scenen med bønnen i Gethsemane
har mindelser om Albrecht Dürers tilsvarende scene i den lille træsnitspassion.
Et skær af fornemhed hviler endnu over de dygtigt udførte malerier på den
lille Antwerpen-tavle i Ulkebøl (Sø. 2336*) med fine interiører og landskaber,
skønt tavlen har været udsat for et hårdt restaurator-angreb 1888—90; bebu
delsen og Franciscus er hovedmotiverne.
Eftermiddelalderlige malerier, renæssancens og de følgende perioders, skal
man finde i altertavler og på prædikestole, på pulpiturer og i epitafier, men
også lofter (jfr. p. 2699), døre, orgelfaçader og stoleværk har indbudt malernes
pensler, og i 1700’rne breder skikken sig at smykke kirkevæggene med store,
indrammede malerier (sml. f.eks. Aller, Ha. 272 og Kegnæs, Sø. 2396), en skik
der måske er overtaget fra slotskapellerne, og som i vort område er repræsente
ret af Gråsten slotskirke (Åb. 1930), hvor et endnu bevaret stort antal lærreds
malerier illustrerer bibelhistorien fra skabelsen til dommedag; hertil kommer i
Sønderjylland den fra Tyskland indførte skik at skabe et helt præstegalleri i
næsten legemsstore malerier, først på træ, senere på lærred; sønderjyske eksemp
ler giver især Tønder og Sønderborg kirker (Tø. 981, Sø. 2101*; jfr. også Hel
singør S. Olai).
Mærkeligt nok er der kun meget få malede alterbordsforsider i landsdelen,
og blandt disse kan kun maleriet i Ballum (Tø. 1410*) have krav på omtale,
og det kan samtidig stå som generalnævner for kirkernes religiøse malerier.
Maleriet, fra første halvdel af 1600’rne, er en illustration til Lukas 7, 36 ff. og
forestiller Jesu besøg hos farisæeren Simon, hvor synderinden væder Jesu fødder
med sine tårer, salver dem og aftørrer dem med sit hår. Her er tale om en tro
kopi efter den produktive Floris-elev, Marten de Vos gennem et kobberstik
1592 ved Raphael Sadeler — kun farverne er malerens egne. Og sådan er det
ved så at sige alle landsdelens religiøse billeder. Det er vist meget få motiver,
maleren kan stemple med »inventor« (jfr. P. Hansen nedenfor p. 2909). Endnu
to alterbordsforsider skal nævnes, fordi de på en ganske morsom måde forener
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Felsted. Malerier 1786 i altertavlens fløje, naiv folkekunst ved Varnæs-maleren Krollenkopf (p. 2902).

pryd og sparsommelighed, Røddings fra 1700’rne (Ha. 708) og Branderups fra
1774 (Ha. 853, forsiden nu i tårnrummet). På Røddings er der foroven på den
marmorerede træflade malet en »nedhængende« kniplingsblonde, og de tre sider
af Branderups alterbord er malet, som om de var dækket af et rødt alterklæde,
der forneden ender i frynser, foroven er dækket af en (malet) alterdug med
blonder.
Er det sparsomt med alterbordsmalerier, vrimler det derimod med pulpiturmalerier, strækkende sig fra den ældste type (Kristus og apostlene i hvert sit
felt) over religiøse scener, gammel- og nytestamentlige, til 1700-tallets emblem
billeder og blomsterudsmykning. Samlede man billedscenerne blot fra Møgel
tønder, Bov, Løjt, Brede og Døstrup vilde man få en billedbibel af anselig
tykkelse, og de talrige malerier, især i Møgeltønder, fortæller lidt om, hvilket
arsenal af »kunststykker« en kirkemaler måtte disponere over.
Bortset fra et par enkelte altertavler1, Sønderborg slotskapel og bykirke (jfr.
nedenfor), fyrstelige donationer, linder man ubetinget de bedste malerier i epi
tafier og her fortrinsvis i bykirkerne, hvor pengematadorerne slog epitafier op
i større og større målestok, udført af datidens bedste snedkere og billedsnidere,
smykket med malerier af de bedste tilgængelige malere, derfor en prægtig, en
1 I denne forbindelse må nævnes den »Chranach«ske gudstjeneste på den lutheranske
fløjaltertavles predella i Tinglev, o. 1575 (Tø. 1649*), ikke for dens kvalitet, men for
dens kulturhistoriske interesse. Der er ikke mange lutheranske prædikenbilleder fra den
tid bevaret i Danmark (jfr. note 20 til p. 1649).
184*
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uvurderlig kunstskat, vidnesbyrd vel mere om verdslig end om religiøs tanke
gang, men en torn i øjet kun på den fattige i ånden.
De talrige, vidt forskellige, tidlige og sene malerier giver rig lejlighed til at
følge maleriets tekniske og kunstneriske udvikling gennem tiderne, fra høj
renæssancens rene, temperaagtige farveskala, der ikke skiller sig fra de sen
gotiske altertavlers, over barok, rokoko etc. og helt op til vor egen tid.
Ligesom det ovenfor er antydet, at oliemaling formentlig var kendt før van
Eyck’erne, således er det også interessant at konstatere, at temperafarven, den
hurtigt tørrende, den utrolig holdbare, egentlig ikke lod sig slå ud af det rene
oliemaleri før i 2. halvdel af 1600’rne (dvs. den forsvandt med træbaggrunden),
og endnu i slutningen af 1500’rne træffer vi en teknik og farvebehandling, som
nøje svarer til den, der sås på de seneste gotiske altertavler.
I træskærerkunsten fandt vi det største og bedste side om side med det
naive, det folkelige og det hjemmegjorte; ganske ligeså blandt malerierne. Der
er et stort spring fra altertavlemalerierne i Sønderborg slotskapel, tilskrevet en
af tidens største, nederlandske malere, og den Varnæs-maler Krollenkopfs reli
giøse folkekunst bl.a. i Felsted altertavle (Åb. 1879, se afbildningen p. 2901).
Men mellem disse yderpunkter kan Nordslesvig opvise en lang række over
ordentlig dygtige, mindre dygtige og ringere malere, af hvilke en del navne og
arbejder skal omtales mere indgående.
Som nævnt er det ikke i motivet, man skal søge maleren, thi i det tidsrum,
vi nu beskæftiger os med — såvelsom i middelalderen, hvor det dog sjældent
kan bevises — er motiverne, emnerne, uselvstændigt overtagne stikforlæg. Det
er i udfyldningen af forlæggets »skema«, i farverne, at vore kirkemalere gør sig
gældende; men normalt er der ikke megen forskel på farveholdningen hos en
jævn sønderjysk og en dito fynsk eller skånsk maler fra samme tid; hver tid
har sin relativt faste farveskala og -fordeling. Når man derfor begejstres over
den festivitas og flugt, der — helt isoleret blandt landsdelens stive figurmalerier
(apostle, dyder etc.) — dukker op og lyser ud af apostel- og »sanse«-billederne
fra 1653 på Tønder kirkes orgelpulpitur (Tø. 978*), er det ikke på sin plads at
tale om, at den fremragende maler har gået i skole hos de bedste nederlandske
manierister ell. lign., men det er ikke uden betydning at vide, at vor udmærkede,
men uoriginale kolorist trofast har kopieret de flotte figurer efter Marten de Vos’
apostelmalerier gennem Joh. Ditmers kobberstik, ligesom hans »Sanser« går
tilbage på tegninger af tidens fornemste nederlandske kobberstikker, Hendrick
Goltzius.
Skal man derfor finde frem og ind til maleren selv, undersøge, hvad han kan,
ikke blot som kopist og kolorist, men som skaber, da lader det sig kun gøre i
de portrætmalerier af altertavlers donatorer (f.eks. Ha. 138*, Tø. 954 — datte
ren — og Åb. 1694*), i kostbare epitafier som Nic. Tychs i Tønder (Tø. 1006*),
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Tønder Kristkirke. Willems’ epitaf 1609. Familiemaleri tilskrevet Jan von Enum II. (p. 2905f.).

Hans Jepsens i Sønderborg (Sø. 2108*) etc. eller i de store præstemalerier, hvis
værdi stort set ligger i det kulturhistoriske.
Det ældste renæssancemaleri, og også det bedste, i landsdelen er Sønderborg
slotskirkes. Altertavlen (Sø. 2134*), fra anden fjerdedel af 1500’rne, er et triptychon med bueforkrøppet midtstykke, almindelig nederlandsk type, med ma
lerier både i midtpartiet og på begge sider af fløjene. Malerierne er af Otto Norn1
1 Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, p. 17 ff. — Sønderborg slot. Historie og byg
ning. Af Otto Norn, Jørgen Paulsen og Jørgen Slettebo. Kbh. 1963, p. 150 ff. (her date
ret til o. 1550). — Jfr. i øvrigt et stik af Magdalene ved korsets fod (på landskabelig
baggrund) sign. F. Floris Pinx. (sammenskrevet) I S fec. cum gratia et priuilegio C. M.,
i Kobberstiksamlingen 314, 179-80, til dels benyttet i den af Caspar Markdanner 1586
bevilgede og forordnede altertavle i Lejrskov, Ribe amt.
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Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Jens Jørgensens epitaf. Maleri af ægtefællerne 1656, signeret
Jacob Martin. For restaurering (p. 2908).

tilskrevet Frans Floris’ værksted, således at hovedfremstillingen, korsfæstelsesbilledet, »nok i alle hovedtræk egenhændigt er udført af mesteren«, mens de
øvrige malerier ikke hæver sig til samme kunstneriske højde. Og dog står de
ved deres menneskeskildring højt over de gennemsnitsmalerier, der ellers træffes
i vore kirker; det gælder således forgrundsfigurerne i »Kobberslangen«, i »Dom
medag« og især det første menneske i »Skabelsen«, Adam med den lydefrie krop,
endnu uformet ler fra knæene og nedefter, den ufærdige med de endnu kraftesløst fremstrakte arme og et kun halvt bevidst udtryk i øjnene.
Karsten Andersens epitaf i Tønder (Tø. 987) fra 1586 giver i sin nyrestaurerede tilstand et udmærket eksempel på høj renæssancens farvevalg og farvemåde (jfr. p. 988). Den meget bevægede opstandelsesscene er en typisk prøve
på tidens nederlandske manierisme, med forkortninger, kropvridninger og et
højst indviklet liniespil1. Farverne i dette og portrætterne af de afdøde er ma
lerens indsats; hvad de sidste angår, er der tale om rutineret, men ikke dybt
gående repræsentationsmaleri: Borgmesteren ser — fra sin ballonkappe —
1 Samme forlæg genfinder vi i opstandelsesscenen på Stagstrup prædikestol fra o.
1600 (DK. Tisted 509*).
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Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Ernst Baltsars epitaf. Maleri 1653, formentlig udført af Jacob
Martin. Før restaurering (p. 2908).

beskueren myndigt i øjnene; de to tilsyneladende jævnaldrende hustruer skuer
blidt ud i det fjerne, hver i sin retning. Muligvis har senere restaureringer gjort
maleren uret, og de to hustruers træk har været gengivet med større følsomhed,
end man nu kan se. Også de to anonyme brystbilleder fra 1602 i Haderslev
hospitalskirke (Ha. 218*) bærer stærkt præg af tidens tand og restaurering,
noget mindre præsteparret i Rømø (Tø. 1432*) fra 1608, hvor en udmærket
personkarakteristik endnu skinner frem.
Blandt de mestre, vi kender ved navns nævnelse, er to af dynastiet Jan
(Johan(nes), Hans) von Enum, Flensborg, repræsenteret nord for den nuvæ
rende landegrænse, nemlig Jan II., billedskæreren Hinrich Ringerincks nære
medarbejder, fra 1607 i »kongeriget«, død 1615, og tredie generation, Jan III.,
der, som det formentlig fremgår af følgende, kom på gale veje.
Jan II., om hvem der foreligger en ret fyldig litteratur1, arbejdede 1610,1613
og 1614 med stafferingsarbejder i Kliplev (Åb. 1986, 1988, 1992, 1996), hvor
1 Han er den eneste af de sønderjyske malere, der omtales af O. Andrup i »Danmarks
Malerkunst«, red. Erik Zahle, 1. udg. 1937. Til den i Weilbachs kunstnerleksikon anførte
litteratur kan bl.a. føjes: Th. Riewerts: Der Maler Johan von Enum, i Nordelbingen
XII, 1936, p. 39—59, samt Kunstdenkm. Stadt Flensburg, 1955, p. 575, jfr. p. 61.
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han også udsmykkede korhvælvet med kalkmalerier. Den, der under restaure
ringen 1959 havde lejlighed til at se de just afdækkede malerier, kunde ikke
være i tvivl om, at det bevarede Kristushoved skyldtes Enum; det er forment
lig denne udsmykning, der omtales i de p. 1980 citerede regnskabsudskrifter
1606,1610. Sikkert med rette har Th. Riewerts tilskrevet Enum de udmærkede
malerier i Willems’ epitaf i Tønder kirke (Tø. 990*), af hvilke det p. 2903 af
bildede gruppemaleri i topstykket viser hans karakteriseringsevne. Det er da
teret 1609, et tidspunkt da Enum vistnok var bosat i Nyborg på Fyn; den for
ham meget karakteristiske Kristusfigur (der dog ikke er hans egen opfindelse,
jfr. p. 992) genfindes i andre af hans arbejder, bl.a. i Mads Lerckes epitaf i
Nyborg kirke.
Det samme krucifiks går i lidet varieret form igen i en Golgathagruppe i
Mjolden altertavle (Tø. 1448), der er udført 1616, maleriet ifølge regnskaberne
af en tysk-hollandsk maler; da Jan II. døde 1615, må maleriet i Mjolden (der
som det har noget med familien at gøre, hvad der synes rimeligt) være udført
af Jan III1, hvad der forklarer variationerne.
Enum’erne står, ligesom de i det følgende nævnte malere, som repræsentanter
for den nederlandske manierisme, og at de to (der sikkert begge var født i
Flensborg) forekommer lige så nederlandske som nederlænderne selv, hænger
naturligvis sammen med, at de arbejder efter nederlændernes stik.
Et typisk arbejde i denne stil er nadverbilledet i Sønderborg bykirkes alter
tavle (Sø. 2076*), det, der 1619 indsattes i tavlen af Niels Tagsens svende.
Allerede Erik Pontoppidan berømmede dette maleri i sin Danske Atlas, og 100
år efter blev det kopieret på lærred af maler Stub til indsættelse i Egen kirkes
altertavle. Hvad kompositionen angår, har det formentlig eet eller flere stik
som grundlag. I alt fald er den bedste og mest karakteristiske af apostlene, den
langskæggede forgrundsfigur til højre, direkte kopieret efter Hendrick Goltzius2;
er det, som traditionen siger, et fra Holland importeret maleri, eller er det
udført af en dygtig Flensborg-maler?
1 Güttels p. 148 udkastede tanke, at den Hinrich von Leuen, som 1621 stafferede en
†prædikestol i Haderslev domkirke (Ha. 148), skulde være identisk med Jan van Enum,
kan sikkert afskrives. — Jan III.s levnedsløb er i øvrigt ukendt, men et brev af 7. fe
bruar 1641 kaster muligvis noget lys over kunstneren. Brevet er til Martinus Tancken,
resident i Haag, og melder, at der for tiden hos kontrafejeren i Haag, Hans Davidsen,
findes en kunstfælle ved navn Johan von Emmung (af middel statur, med gult hår og
noget koparret ansigt, om han skulde have antaget andet navn). Denne maler har 1639
gjort sig usynlig med en del kostbare klenodier, som Abigael, omslagsforvalteren Gotfr.
Schrøders enke, nu gift med borgmesteren i Ringkøbing, havde overladt ham for at
lave et kontrafej. Residenten skal derfor lade denne »letfærdige Fugl« gribe og aftvinge
ham tyvekosterne (RA. Inländ. Registr. 1641, fol. 360). — Hvis Emmung er fejlskrift
for Enum, må der være tale om Jan III.
2 Stik af Goltzius’ stedsøn, J. Matham 1602. Bartsch III, 158 nr. 102 (jfr. Georg
Garde: Lærredsduge p. 286, 66).
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Repræsentationsmaleri, sirlig og fin bykunst, byder fremstillingen af den
Lorens Petersenske familie i det fornemme, bruskbarokke Tønder-epitaf 1619
(Tø. 996*); er snitværket moderne, kan det samme ikke siges om maleriet, der
helt igennem følger gammel skik, et vandret delt storfelt med en religiøs scene
(dommedag) foroven og familien knælende på rad og række forneden, damerne
til venstre, herrerne til højre, alle i fineste puds, udadvendte.
Hans Schmidt (Smidt, Schmitt) fik borgerskab i Tønder 1615; det er ham, vi
skylder den lange række malerier på sangerpulpituret i Tønder kirke (964*),
alle efter stik, hovedsagelig af de med Hendrick Goltzius samtidige nederland
ske manierister1. Et signeret arbejde fra Schmidts hånd er topstykkets maleri,
(opstandelsen, efter samme stik, af Schwanenburg, som den tilsvarende scene
på Tønders sangerpulpitur) i hofbarber Hans Goldbecks epitaf 1624 i Sønder
borg kirke (Sø. 2105*); det er malet 1621 og signeret: »Hans Smidt pinxit Ao
1621«. Det ligger da nær at antage, at også hovedmotivet, Kristus på korset
omgivet af jordens folkeslag og stænder, hvorimellem afdøde og hans hustru,
ligeledes skyldes ham; men de små billeder giver ikke noget retfærdigt grundlag
for bedømmelsen af den i øvrigt rutinerede maler som portrætkunstner.
To år efter opsætningen af Hans Goldbecks epitaf malede en i Sønderborg bo
siddende maler, Wulf Petersen malerierne i det store præsteepitaf (personalia
forsvundne), der 1626 fik plads i bykirken (Sø. 2106*), og hvis hovedstykke,
forklarelsen på bjerget, han signerede W P, og samme år malede og stafferede
han det gamle orgel i Sønderborg slotskapel (Sø. 2145*) med milde, fine tem
perafarver. Wulf Petersen var formentlig søn af den Peter maler eller Peter
Wulf, den ældste af faget, som er kendt i Sønderborg, som tog så ivrigt del i
indretningen af den nye kirke (bl.a. krucifiks og prædikestol, Sø. 2087, 2089),
ligesom han nåede at staffere hertugpulpituret her 1625, hans dødsår2. Foruden
de anførte arbejder kendes også et par stafferinger fra Wulf Petersens hånd.
Hans første hustru døde 1631, hans anden (jfr. note 2) overlevede ham, der sidste
gang omtales 1656.
Med Heinrich Ians. von Holstein, som denne Flensborg-maler signerer sig på
Hans Jebsens epitaf 1650 i Sønderborg kirke (Sø. 2108*), kommer indflydelsen
fra Rembrandt kraftigt til syne; ret naturligt, da Jansen havde arbejdet i den
nes værksted fra 1645 til 1648. Foruden flere, velkendte arbejder i Sydslesvig3,
har denne ansete kunstner, hvis liv vi kender usædvanlig nøje, leveret billederne
1

Udførlig redegørelse for maleriernes forlæg hos Georg Garde: Lærredsduge p. 38 ff.
Jfr. J. Raben, i Fra Als og Sundeved XXII, 1945, p. 23 og sidst Mogens Larsen,
i FestskrRaben, 1960, p. 81—95, hvor fader og søn udførligt omtales. Til personalia kan
tilføjes fra Nordborg kirkebog 1621—70:1669 die Marti begravet Maren s. Wulff Malers
på slottet som F[yrstelig] N[åde] lod begrave. Offer 4 mk. 1 ½ sk.
3 Jfr. Kunstdenkm. Stadt Flensburg, kunstnerregister, endv. Ellen Redlefsen, i »Nordelbingen« XXVII—XXIX, 1960, p. 105.
2
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Mogens Larsen 1955

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Jens Jørgensens epitaf. Maleri 1656 af Sophia Catharina Fischer,
formentlig udført af Jacob Martin. Efter restaurering (p. 2908).

til det ovennævnte Sønderborg-epitaf, hvor han ikke blot har signeret hoved
billedet, korsnedtageisen, til dels kopi efter Rembrandt, med den anførte sig
natur, men også portrætbilledet af amtsforvalteren, dennes hustru og et ved
døden afgået barn, her både med arstal: 1650 og sammenskrevet HVHOLstein
fecit, derimod ikke de øvrige seks portrætter; som portrætkunstner rager han
ikke så lidt op over Schmidt og Wulf Petersen.
En ellers ukendt, habil maler, Jacob Martin har 1656 signeret to portrætter
i Jens Jørgensens epitaf i Sønderborg kirke (Sø. 2112), og ud fra disse malerier
tør man med sandsynlighed antage, at også de usignerede malerier i Ernst
Baltsars epitaf skyldes ham (Sø. 2110, opsat 1653), jfr. afb. p. 2904f.
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Mogens Larsen 1955

Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Jens Jørgensens epitaf. Maleri 1656 af unavngiven mand.
Efter restaurering (p. 2908).

Endnu et Sønderborg-epitaf har signeret maleri, idet købmand Jørgen
Brandts 1654 opsatte epitaf (Sø. 2111*) på hovedbilledet (gravlæggelsen) bærer
følgende indskrift: »P. Hansen inventer et pingcit 1654«, der viser, at maleren
ikke var så stiv i latinen som dygtig med penselen. Et mørknet præstemaleri på
lærred, som Hans Knudsen Krag 1689 lod opsætte over sig selv i Hørup kirke
(Sø. 2379), er sign.: P. Hansen; på grund af årsafstand og materiale er det
vanskeligt at afgøre, om de to ens navne dækker samme kunstner.
De allerede tidligere nævnte portrætbilleder fra den tilintetgjorte, kæmpealtertavle i Haderslev domkirke 1641 (Ha. 138*) giver sikkert fortræffeligt lig
nende billeder af det velhavende borgerpar, der skænkede tavlen, men langt
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over disse og andre portrætmalerier i landsdelen står billederne af amtmand
Joachim Dankwerth og hans unge hustru Clara, stifterne af Åbenrå kirkes
altertavle, der i størrelse har kunnet måle sig med Haderslev-tavlen; det er
portrætkunst af fin karat (Åb. 1694*). Selv om parrets klare, rolige øjne holder
beskueren på afstand, giver maleren dog langt mere end den rent ydre lighed,
især af amtmanden; han ser hverken lærd eller »ædel« ud, men der lyser myn
dighed (men ikke herskesyge) ud af hans træk; man fornemmer, at han er vant
til at skue vidt og til at give ordrer, der bliver adlydt. Hustruens storøjede ung
pigeansigt, der dukker op af en kniplingspyramide, har maleren forlenet med
renhed og kyskhed.
Udmærket, men ikke dyberegående portrætkunst finder vi i rådmand Berendt
Ubbings epitaf 1655 i Tønder kirke (Tø. 1003*): det er ikke svært at se, hvem
der har ført scepteret i det hjem. Også Haderslev-præsten Valentin Schmidt von
Eisenbergs (d. 1681) epitafieportræt (Ha. 161*) må, trods svagheder, nævnes
blandt de bedre.
Et af de mest storladne epitafiemalerier i landsdelen er det Rubensprægede
»Fremstillingen i templet« i Tønder kirke, i borgmester Lucas Ambders 1686
opsatte epitaf (Tø. 1004*), et mindesmærke, der stort set koncentrerer sig om
bibelbilledet (på lærred) og de to donatorer, brystbilleder af Ambders og hans
hustru (med senere påmalet høj kyse à la damerne på det nedenfor omtalte
epitaf over Nicolaus Tych). »Fremstillingen i templet« er af Harry Schmidt1 til
skrevet den fejrede (men lidet originale) holstenske barokmaler, Jürgen Ovens.
I den anledning skal her dels henvises til redegørelsen p. 1006 for den ejendom
melige divergens mellem kolorit og formgivning, dels peges på, at Ovens havde
været død i otte år, da epitafiet blev opsat2. Hvad portrætterne af de afdøde
angår, må de karakteriseres som udmærkede repræsentationsmalerier, men de
betyder på ingen måde noget spring i udviklingen i forhold til de foregående;
de er tunge og tyske, sikkert vederhæftige; men det skulde nok have været en
d’Agar, der til fulde kunde have ydet fruens raffinerede ansigt retfær
dighed.
I Tønder kirkes altertavle (Tø. 952*) ser man centralt i det vældige retabel,
umiddelbart over storfeltet et yndigt ungpigebillede; det er den afdøde datter
af Tønder-borgmesteren Friderich Jürgens, der sammen med sin hustru 1695
lod altertavlen opsætte i kirken, vel til minde om datteren, siden hendes por1

Harry Schmidt, Kiel: Neue Nachrichten über Werke des Malers Iürgen Ovens, i
FestschrFlensburg, 1928, p. 170 f., jfr. også O. Andrup i Weilbachs kunstnerleksikon:
Jürgen Ovens.
2 I øvrigt skulde der vel ikke være noget i vejen for, at et portrætbillede kunde bestil
les mange år før selve epitafiet; men her drejer det sig om det religiøse maleri. At der
kunde hengå et visst åremål mellem udførelsen af et sådant og selve epitafiets opsætning,
viser f. eks. Goldbecks p. 2907 omtalte epitaf 1624, med Hans Schmidts maleri fra 1621.
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Egen. Maleri, 1800, af kapellan Johs. Petersen, udført af Jes Jessen (p. 2912).

træt er blevet anbragt i centrum. Storfeltets nadverbillede er signeret af
H. C. Wilrich1, som også har signeret opstandelsesmaleriet i Tønder kirkes
største epitaf (ligeledes fra 1695) over en af byens største matadorer, kgl.
commissarius,
amtsforvalter
og
overinspektør
over
grevskabet
Schackenborg, Nicolaus Tych (Tø. 1006*). Der er da mulighed for, at Wilrich også
har malet brystbilledet af borgmesterdatteren i altertavlen; hvad de 11
portrætmalerier i Tychs epitaf angår, har Otto Andrup imidlertid tilskre
vet dem den i Nürnberg fødte, men i Husum boende maler Johan Ayer1

Om denne maler kan (fra Victor Hermansens efterladte papirer) hidsættes følgende
oplysning: Skildreren Chr. Willrich og hans tjener Frid. Joh. Hofmeyer, den første bo
ende i Århus, har opholdt sig nogen tid i Ribe. Tjeneren, som nu agter sig videre på
fremmede steder, får pas her. (Ribe. Kopibog 1690—95 under 18/7 1690).
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schöttel1 (knyttet til Gottorperne og kendt bl.a. som Hendrik Krocks lærer);
da billedet af borgmesterens datter ikke er befriet for en senere, hvidagtig
overmaling (den oprindelige skal være mere rødlig), og da portrætmalerier
af Wilrich foreløbig kun kendes gennem kobberstik, må spørgsmålet vel indtil
videre overlades en nøjere specialundersøgelse.
Blandt de hidtil anførte malere og malerier har der været ikke så få betyde
lige, men ingen af de følgende hæver sig over det middelmådige, det gælder den
produktive Sønnike Dethlefsen i Tønder, med hans pulpiturbilleder i Møgeltøn
der 1693 (Tø. 1319) m.m., det gælder Flensborg-»Schilderen« Monsieur Friderich
Willhelm Petersens malerier 1717 i Broager altertavle (Sø. 2308), J. H. Jacobsen
(Asserballe altertavle 1719, Sø. 2448*), den produktive B. Richter, Åbenrå, der
optræder som restaurator og kirkemaler i tredie fjerdedel af 1700’rne, Flensborg-maleren Jens Martin Lund, der bl.a. 1774 leverede malerierne til Kliplev
altertavle (Åb. 1982*), Joh. Stentzler, malermester Hegerstedt, Chr. Conradi etc.
etc., jfr. sagregister. Et eksempel på almuemaleriet giver de p. 2901 afbildede
motiver af Varnæs-maleren Krollenkopf. Til slut bør anføres Åbenrå-maleren Jes
Jessen (1743—1807) — hvis fader, Peter, gentagne gange nævnes — ikke blot
fordi han var Eckersbergs første lærer2, men fordi han med den største flid
har leveret malerier, udsmykning (og almindeligt malerarbejde) til mangfoldige
kirker i Nordslesvig. De religiøse malerier er, som forgængernes, kopier gennem
kobberstik af fortidens mestre (hvoraf Jessen ikke valgte de ringeste); men kun
undtagelsesvis hæver de sig over middelmådigheden — det var hastværks
arbejde, noget, den travle mand, som alle havde bud efter, skulde have over
stået. At han af og til har givet sig tid, viser den udmærkede kopi af korsned
tageisen (efter Charles le Brun gennem stik af Benoist Audran)3 i Lysabild
kirke 1791 (Sø. 2212). I Egen kirke hænger et udmærket portræt af den tilsyne
ladende stive og knastørre kapellan, Johs. Petersen, malet år 1800 (Sø. 2535,
afb. p. 2911); et nærmere kendskab til Jes Jessens produktion vil vise, at den
af Harald Olsen i Weilbachs kunstnerleksikon givne bedømmelse: en maler, der
var »i besiddelse af nogen karakteriserende og dekorativ Evne«, er en smule
summarisk, idet den åbenbart kun har fæstet sig ved det meget håndværksagtige og ved hastværksarbejderne.
Af C. W. Eckersberg selv findes kun een original, »Bønnen i Gethsemane have«,
i Hagenbjærg altertavle 1831 (Sø. 2572*), det ringeste af dette motiv, der er ud
gået fra mesterens hånd. Også hans fader, H. W. Eckersberg, optræder blandt
1

Hvorvidt Joh. Friedleins 1694 udførte kobberstik af Tønder-præsterne Stephan og
Bernhard Kenkel efter malerier af Ayerschöttel har de p. 981 omtalte malerier (nr. 2
og 3) som grundlag, kan ikke siges her, da disse malerier, på grund af opmagasinering,
ikke er set ved den undersøgelse, der ligger til grund for beskrivelsen af Tønder kirke.
2 Jfr. dog Åb. p. 1880.
3 Se Jennifer Montagu, i KonsthistTidskr. årg. XXXI, maj 1962, hefte 1—2 p. 5 f.
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malernavnene, dog kun som »maler« (Sø. 2260). Men mange andre »klassikere«
findes repræsenteret: Heinr. Hansen, F. C. Lund, A. Dorph, Jørgen Roed, C. A.
Schleisner, Hagedorn, Johan Thomas, Joakim og Hjalte Skovgaard, Larsen
Stevns etc., om hvem det for flertallet gælder, at de ikke havde deres styrke i
det religiøse maleri.
Til slut skal nævnes de såkaldte »riffelmalerier«(tysk: Rasterbilder) i Hader
slev, Løjt og Ullerup, fra 1700’rne, da den slags kuriositeter var på mode; i
Sydslesvig er der flere eksempler1.
For fuldstændighedens skyld tilføjes, at det heller ikke mangler på Lutherog Melanchton-portrætter (eks.: Stepping, Gråsten, Sottrup, Ha. 344, Åb. 1931,
Sø. 2242); det interessanteste Lutherbillede er dog ikke et maleri, men en bly
afstøbning efter Albert von Soests kendte relief, udført 1817 af den lærde
mechanicus Johan Christian Jürgensen, om hvem man kan læse nærmere under
Broager (Sø. 2322 note 51).
1 Se f. eks. under Flensborg S. Nicolai (Stadt Flensburg p. 175 fig. 85 med henvis
ninger).
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Løver som fødder på alterstager. a. Hørup. b. Hygum. c. Nr.-Løgum. d. Asserballe (p. 2924).

METALARBEJDER
GULDSMEDEARBEJDER OG MESTRE1
De sønderjyske kirker ejer en righoldig samling af altersølv m.m., hvoraf en
ikke ringe del stammer fra senmiddelalderen og renæssancetiden, til trods for
at netop denne landsdel har lidt særlig hårdt under 1600’rnes krige. Meget
kirkesølv er gået tabt ved plyndring, brand og anden ødelæggelse i denne
periode, og meget af det ældste altersølv er omsmeltet og omformet. På den
anden side har netop omlavningerne undertiden reddet enkelte dele af det
gamle, idet guldsmeden ofte har fundet anvendelse for en ældre del i en nyfor
arbejdet genstand.
Taget som helhed afviger det sønderjyske sølvtøj ikke nævneværdigt fra det
øvrige lands; det følger de samme moder og gengiver de samme modeller. Det
fornemme sølv i Nordborg og Augustenborg, skænket af fyrstehusene, er im
porteret, Nordborgs alterstager (Sø. 2186*) fra Hamborg, Augustenborgs stager
og dåbsfad (Sø. 2166*) fra henholdsvis Hamborg2 og Haag.
Ellers er det ejendommeligste sølvtøj — og specifikt for Sønderjylland —
brudekronerne og klingpungene (jfr. sagregister), hvis pungholdere og skaftdøller undertiden er smukt forarbejdet af sølv ligesom klokkerne også på de
mere almindelige klingpunge.
Mange efterretninger om det middelalderlige sølv er ikke bevaret, en liste
1

Enkelte hidtil ukendte stempler er afbildet p. 2932.
Fra Hamborg (og ikke Altona som nævnt Tø. 1036) stammer endvidere Højers vin
kande, skænket 1757, udført af Franz Peter Krumstroh (jfr. W. Scheffler, i Nordelbingen
bd. XXVII, p. 88). Meddelt af Sig. Schoubye, der i øvrigt har givet flere supplerende
oplysninger til dette afsnit.
2
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som Ribe-ærkedegnens fra 15141 over ti kirkers sølvskat er enestående og viser
lidt af, hvad der er gået tabt i tidens løb.
Kirkesølvet fra 1400’rne og største delen af 1500’rne er i hovedsagen udate
ret; det ældste årstal, 1435, findes på en sygekalk i Tønder Kristkirke (Tø.
958*), mens den tidligst daterede alterkalk og disk bærer årstallet 1466 (Åbenrå
S. Nicolai p. 1695*). Daterede oblatæsker og alterkander forekommer derimod
først omkring 1600’rnes midte, henholdsvis fra 1649 i Nr.-Løgum (Tø. 1533) og
fra 1646 i Tønder kirke (Tø. 957).
1400- og 1500-tallets altersølv er ikke alene udateret, men også »anonymt«.
Omend man ad arkivalsk vej har fundet frem til guldsmedenavne fra denne
tid, kan kun få af disse forbindes med genstande. Det ældste eksempel herpå
er den Herman guldsmed fra Ribe, der 1514 fra Mjolden kirke fik tilsendt noget
sølv for deraf at forarbejde en ny †monstrans (Tø. 1450). Først med Åbenråguldsmeden Peder Henningsen er navn og genstand knyttet sammen, idet
Bedsted alterkalk fra 1592 (Åb. 1727*) bærer guldsmedens navn. Det ældste
anvendte mestermærke er K S, af Sig. Schoubye identificeret med Tønderguldsmeden Karsten Johansen Schnell2, der virkede omkring 1590, og af hvem
flere arbejder er bevaret (jfr. p. 2919).
Det ældste altersølv lader sig således ikke henføre hverken til bestemte mestre
eller til bestemte byer. Først ind i 1600’rne bliver stempling almindeligere, hvil
ket hænger sammen med, at kravet om sølvtøjets lødighed for hertugdømmerne
først dekreteredes 1623 og yderligere understregedes med Christian IV.s Flensborg-konstitution 1646. Det må dog bemærkes, at der for Flensborgs vedkom
mende allerede 1497 var fremsat krav om overholdelse af en bestemt lødighed.
Fra 1600’rnes midte skulde der således være en viss mulighed for at mesterbe
stemme sølvtøjet, ligesom anvendelsen af bystemplet, gerne byens våben, an
giver mesterens tilhørssted. De mange variationer, der træffes så ofte i de søn
derjyske bystempler, synes at tyde på, at hver mester har haft sit eget by
stempel, og at han ikke — som i de større, lavsorganiserede byer — har skullet
præsentere sit sølvtøj til kontrol og stempling på rådhuset.
I denne forbindelse må omtales endnu en stempling ud over den almindelige
(med mester-, by-, guardein- og månedsmærker), og som kun kendes i Sønder
jylland3. Det er de såkaldte lødighedsstempler, hvormed mesteren angav gen
standens sølvlødighed i henhold til bestemmelser fastsat af lokale myndigheder,
der som regel fulgte Hamborgs og Lübecks devaluerende tendenser. Mens 151

Jfr. Sigurd Schoubye: Guldsmede-håndværket i Tønder og på Tønder-egnen 1550—
1900, 1961, p. 70, jfr. SJyAarb. 1941, p. 2 ff.
2 Ifølge meddelelse fra Sig. Schoubye guldsmedens fulde navn (jfr. biskop Hegelunds
dagbog).
3 Sig. Schoubye: Om lødighed og stempling i sønderjydsk sølv, i Arv og Eje, 1958,
p. 79 ff. og samme: Guldsmede-håndværket i Tønder etc., 1961, p. 55 ff. og 324 f.
185
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lødighed i hovedsagen var gældende for middelalderen, blev renæssancens sølv
14-lødigt for i 1600’rne at gå ned til 13, mellem 1700 og 1750 12-lødigt for
endelig at havne i en 10-lødighed. I perioden mellem 1760 og 1850 var nord
slesvigske guldsmede ene om at anvende lødighedsmærker med tal mellem 20
og 30, rimeligvis ikke til oplysning for kunderne, men til hjælp for mestrene
indbyrdes ved opkøb af det forskelligt lødige sølv, der samtidig var i handel.
Et væsentligt problem i forbindelse med kirkesølvet må være at fastslå dets
herkomst. Selv om en optælling af det mesterbestemte sølvtøj1 ifølge sagens
natur ikke kan blive helt nøjagtig, fordi visse tilskrivninger kan være usikre
(ligesom uidentificeret sølvtøj frembyder en fejlkilde), kan en sådan statistik
dog give visse fingerpeg. Opstillet efter byer fordeler antallet af mestre sig som
følger, idet første kolonne omfatter samtlige omtalte mestre, også helt moderne,
anden derimod mestre, hvis arbejder skønsmæssigt ligger før eller omkring 1850.
Nordslesvigske byer............................ 822
Flensborg
12
94

76
10
86

Nørrejyske........................................... 15
København
14
Tyskland
16
Haag
1
I alt
140

12
8
11
1
118

Det synes således klart at fremgå, hvad der for Tønder amts vedkommende
allerede er påvist af Sig. Schoubye, at sønderjysk — det vil her sige nordslesvigsk
— kirkesølv er fremstillet i de sønderjyske købstæder og landsbyer selv. Hertil
må regnes Flensborg3 med 12 mestre4. Har man erhvervet kirkesølv andetsteds
fra, er det i hovedsagen hentet i den største købstad lige nord for, Ribe (10
mestre) eller sydfra, Hamborg (8 mestre). København har spillet en ganske
ubetydelig rolle som leverandør.
Af de fire nordslesvigske købstæder ligger Tønder i spidsen med 22 mestre,
dernæst kommer Sønderborg med 21 og Haderslev med 18; herefter er der et
spring ned til den mindre by Åbenrå, med 11 mestre. På flækkerne fordeler
mestrene sig med 3 i Løgumkloster, mens Højer og Nordborg hver har een
mester, der i hovedsagen blot har foretaget reparationer af kirkesølvet. Også
Gråsten repræsenteres kun af een mester, fra nyere tid.
1

Jfr. sagregistret under: Guldsmede.
Denne såvelsom følgende mesteroptælling vedrører samtlige, også nyere mestre.
3 Det uidentificerede mestermærke EB på Tønder Kristkirkes alterkande nr. 1 (Tø.
957) er af Sig. Schoubye identificeret med Flensborg-guldsmeden Evert Buschs stempel;
Rabsteds sygekalk 1842 (Tø. 1595), udført af C. H. Hansen, har ifølge samme Flensborgs
bystempel (og ikke, som nævnt, Ribes).
4 Een Sønderborg-mester, Peter v. Ham, jfr. p. 2917, flyttede senere til Oksbøl.
2
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Et af de interessanteste resultater, Schoubye er kommet til i sine under
søgelser af Tønder-sølvet, består i påvisningen af de ikke helt få guldsmede,
som har været bosat i landsbyerne, ofte fuldt uddannede mestre, der i strid
med de almindelige forordninger har konkurreret med købstædernes guldsmede.
Det er imidlertid klart, at kirkerne ved anskaffelsen af altersølvet først og
fremmest har henvendt sig til de mere anerkendte mestre i byerne og ikke til
landsbyguldsmedene, der ifølge Schoubye fortrinsvis har lavet dragtsmykker.
Finder man landsbyguldsmede-navne i forbindelse med kirkesølvet, drejer det
sig i hovedsagen om reparationer. Det er da naturligt, at der af de ret mange
landsbyguldsmede i Tønder amt kun findes tre mestre, der har beskæftiget sig
med kirkesølv, alle fra Ballum og alle tilhørende det guldsmededynasti på fire
generationer, der virkede her. For de to mestres vedkommende er der tale om
leveringer af mindre ting som henholdsvis en klokke til en klingpung (Mjolden,
Tø. 1454) og en disk samt et alterbæger (Skast, Tø. 1478), mens den tredie
mester, Niels Thyssen Mikkelsen, har leveret både altersæt og sygekalk til
Rømø kirke (Tø. 1426).
Endnu en landsbyguldsmed kan føjes til de hidtil kendte, nemlig den Chri
stian Clausen i »Seblau«, dvs. Sebbelev i Ketting sogn, der 1781 til Notmark
kirke (Sø. 2496) forfærdigede en kalk (dvs. fornyede kalkens bæger) og en disk
samt forgyldte et lille kors. — Guldsmeden Peter v. Ham, Oksbøl, er et ek
sempel på en fra en købstad, først Odense, siden Sønderborg, tilflyttet landsby
mester. Antagelig har han ikke kunnet klare sig i byerne, men det har næppe
været uden betydning for hans flugt, at han ifølge Sønderborg bys bødeliste
1750 idømtes en bøde for urigtigt mål og vægt1. Fra ca. 1773—91 har han fore
taget reparationer eller udført småarbejder på altersølvet i Hagenbjærg (Sø.
2576), Oksbøl (Sø. 2594) og Egen (Sø. 2530).
Samme bødeliste giver i øvrigt et par oplysninger om nogle sønderborgske
guldsmedes forhold. Det hedder således om Casimir Vogt, der var tilvandret fra
Tønder, og som 1764—75 virkede i Sønderborg, at han 1767 havde besvangret
en gift kvinde og til straf herfor fik fire ugers fængsel på vand og brød, da hans
økonomiske forhold var så dårlige, at han formentlig ikke kunde betale en bøde.
Fra hans hånd kendes også kun eet kirkearbejde, Gråstens alterkalk (Åb. 1926).
Mindre væsentligt er det derimod at høre om Peter Bendixen, der har repareret
og ændret forskellige ting til kirkerne i Egen (Sø. 2530) og Hagenbjærg (Sø. 2576)
i 1750’erne, at han 1767 fik bøde for at have stjålet kål i naboens have.
Det stof, der i »Danmarks Kirker« er fremlagt om guldsmedene og deres
arbejder, bringer kun få suppleringer til de mesterbestemmelser og oplysninger,
der er foretaget af Chr. Bøje og Sig. Schoubye. Et lille bidrag til belysning af
nogle Haderslev-guldsmedes forhold o. 1700 kan tilføjes på grundlag af et læg
1

J. Raben, i Fra Als og Sundeved, hefte XXXI, p. 48.
185*

2918

SØNDERJYLLANDS KIRKER. KUNSTHISTORISK OVERSIGT

308

om næringssager i Tyske kancelli1: Ifølge en skrivelse af 20. jan. 1697 agtede
en Kolding-guldsmed, Hans Hansen Bock (Bøje p. 274: Buch) at slå sig ned i
Haderslev, hvor Thomas Bjørnsen i forvejen fungerede. Denne guldsmed er
sikkert identisk både med den hos Bøje p. 225 omtalte Thomas Hansen Bahr2
og med den sammesteds nævnte Thomas Biørn, der må være een og samme per
son3. Videre oplystes det4, at Bjørnsen 1679 havde fået borgerskab i byen, og at
han efter sin egen udtalelse ikke kunde opretholde livet p.gr.a. mangel på arbejde
på dette dårlige sted, hvorfor han ansøgte om et privilegium. Som resultat
heraf fik Th. Bjørnsen 14. dec. 1697 privilegium som »eneste guldsmed i Hader
slev og på slottets grund«, mens Hans Hansen Bock måtte resignere til Bibe
(Bøje p. 356). Th. Bjørnsen har efterladt sig nogle få arbejder blandt det haderslevske kirkesølv.
19. febr. 1701 overtog guldsmedesvend Matz (Mathias) Mogensen (Bøje p.
225)5 Bjørnsens privilegium og leverede flere arbejder6 til omegnens kirker
mellem 1711 (Åstrup, Ha. 530*) og 1743 (Agerskov, Ha. 878). En ansøgning fra
guldsmeden om, at privilegiet efter hans død måtte overgå til enken eller et
af hans børn, afsloges7. 2. nov. 1728 gjorde guldsmedesvend Jørgen Petersen
Brosbøll8 et forsøg på at erhverve privilegium som guldsmed i Haderslev, skønt
der på stedet allerede var een. Han mente, at de begge kunde ernære sig, »da
den nuværende guldsmed er en gammel mand og kan lidet selv arbejde og fuld
kommen holder folk til sit arbejdes fortsættelse, så at indvånerne må lade deres
arbejde forfærdige på omliggende steder«. Bystyret gik imidlertid imod Brosbølls ansøgning, da Mogensen stadig var rørig, selv arbejdede og kunde drive
sin profession9. 14. dec. 1728 forsøgte Brosbøll endnu engang at opnå privile
giet, men først når Mogensen engang døde; samtidig søgte han om at måtte
1

RA. Tyske kane. I. A. D 120. Haderslev by. Håndværks- m.fl. næringssager 1649—
1728; henvisningen skyldes arkivar Joh. Jørgensen.
2 Sig. Schoubye har gjort opmærksom på problemet vedr. identiteten.
3 Ifølge oplysning fra LA. Åbenrå nævnes i registeret til Haderslev bys skyld- og panteprotokol 1698 ff. en Thomas Goldtschmidt, der i selve teksten, p. 179, omtales som
Thomas Baahr Goldtschmidt, der ejede et 9 fags hus med laboratorium samt stald på 4
fag på slottets grund. I bibogen hertil omtales de behæftelser, der er indført på ejendom
men, heriblandt obligationer fra 1695 og 1697, den sidste underskrevet, Thomas Biørn
priviligierter Goldtschmidt. Ifølge skyld- og panteprotokollen overtog den ovenfornævnte
Matz Mogensen desuden Thomas Baahrs ejendom.
4 12. maj 1697.
5 Af Bøje blot omtalt som kgl. priviligeret guldsmed 1718.
6 Jfr. sagregistret.
7 14. aug. og 14. dec. 1715.
8 Med vedlagt skudsmål (hvis rigtighed attesteredes af B. selv!) fra Jens Christensen,
guldsmed i Kbh., for de 5 fjerdingår han havde været svend hos ham, samt fra Køben
havnerguldsmeden Bendix Lund, hos hvem B. havde været dreng.
9 Skrivelse af 3. dec. 1728.

309

METALARBEJDER

2919

ernære sig på landet i amtet, »såsom det nu Gud bedre disver er meget slette
tider«. Resultatet af denne ansøgning kendes ikke.
Det er ovenfor omtalt, at mesterstemplet K S dækker over Tønder-guld
smeden Karsten Johansen, der har leveret en del altersølv til sydslesvigske
kirker, og hvis arbejder og specielle stilpræg derfor er udførligt omtalt i Kunstdenkm. Kr. Südtondern p. 27 f. Af nordslesvigske arbejder har Schoubye (p.
287), ud over to forsvundne altersæt i Hostrup (Tø. 1560) og Hellevad (Åb.
1746), med rette tilskrevet Karsten Johansen det smukke altersæt i Tønder
(Tø. 956*) samt Visby disk (Tø. 1358*). Derimod kan bægrene til de to
sygekalke, fra 1745, i Emmerlev (Tø. 1377) og Ballum (Tø. 1411*) ikke (med
Schoubye) henføres til Karsten Johansen trods den overfladiske lighed, de har
med hans arbejder; både bægrenes bugede, barokke form og den graverede
båndornamentik taler herimod. De to ens sygekalke er homogene arbejder af
Tøndermesteren F. Chr. Munch, hvis stempler de bærer.
Alter- og sygesættet i Ubjærg (Tø. 1286), skænket 1710, med mestermærket
FHG er af Schoubye1 henført til Friedrich Hans Gregersdorff (p. 290), der fik
borgerskab 1711 og døde 1716, og som tillige har udført altersølv til sydsles
vigske kirker.
Varnæs oblatæske 1702, som her (Åb. 1899) er tilskrevet Kieler-guldsmeden
Johann von Barm, er sikkert med rette af Schoubye2 henført til Åbenrå-guldsmeden Johan Bock. — Til slut blot følgende oplysning: Den »Carl guldsmed«
fra Sønderborg, der 1738 omlavede Ketting kirkes kalk (Sø. 2482, note 38), er
antagelig identisk med den hos Bøje (p. 403) nævnte Carl Erichsen, som i
øvrigt kun er omtalt i året 1734.

ANDRE METALARBEJDER
Klokker. 1. Messe- eller korklokker, som i katolsk tid markerede gudstjene
stens forløb3, er bevaret i ret stort tal, en enkelt endda på oprindelig plads i
korets tagværk4, og huller til klokkereb i korhvælvene vidner om placeringen
af andre5. Adskillige af disse, hovedsagelig senmiddelalderlige »Stirmere«6
1 Rømø oblatæske 1733 (Tø. 1426), der af Schoubye (p. 289) med forbehold er tilskre
vet Søren Lorentzen, Tønder, kan næppe, som allerede omtalt i DK, være udført af denne
mester, da mestermærket ganske afviger fra det hos Schoubye bragte, nr. 11; det min
der mere om Ålborg-guldsmeden Steffen Ludvigsen Lemmichs mærke (Bøje 1277); frem
tidige fund vil formentlig afgøre spørgsmålet.
2 Guldsmede-håndværket i Aabenraa 1600-1900, Aabenraa, 1962, p. 9.
3 Uldall: Kirkeklokker p. XXI.
4 Nustrup Ha. 660*.
5 Rabsted Tø. 1602, Felsted Åb. 1882, Holbøl Åb. 2018.
6 Roager Tø. 1180, Brøns Tø. 1237.
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eller småklokker, hvis tværmål strækker sig fra ca. 13,5 til ca. 27,5 cm, har
hængt i tagryttere1, der som i Ballum (Tø. 1412) kunde få navn heraf: »stillems-huset«, af stille messe. De middelalderlige småklokker er alle skriftløse,
med undtagelse af Felsted (Åb. 1882*), der blot har et støbermærke, og Ulke
bøl (Sø. 2340), der med sin indskrift påkalder Jesus, Maria og jomfru Katharina.
Af de eftermiddelalderlige kirkeregnskaber fremgår, at disse klokker ofte har
været kaldt »Maria-klokker«2, ligesom det ses, at man har brugt dem længe
efter reformationen, f.eks. anskaffede Tandslet kirke (Sø. 2437) så sent som
i 1740 en lille »Maria-klokke« til tagrytteren. I løbet af 1700’rne synes klok
kerne, i hvert fald for de mindres vedkommende, ofte at have ændret plads til
degnestolen, hvorfra degnen ringede med klokken ved gudstjenestens indled
ning og afslutning3.
2. Egentlige kirkeklokker4 og malmfonte. Til trods for den sidste, store klokke
konfiskation under 1. verdenskrig eksisterer endnu et ikke ubetydeligt antal
gamle klokker, hvoraf omkring 29 er fra tiden før ca. 1500. I Møgeltønder (Tø.
1326) findes landsdelens ældste bevarede, daterede klokke, fra 1333, med ma
juskler, mens Notmarks klokke fra 1442 (Sø. 2505*) har de første arabertal,
der her i landet er anvendt på en klokke. Den tidlige middelalders sønderjyske
klokker er alle skriftløse, og først med den ovennævnte Møgeltønder-klokke
samt den lidt senere i Hagenbjærg (Sø. 2583*) finder man en indskrift med
majuskler, mens minuskier træffes første gang på Nr.-Løgum-klokken (Tø. 1538)
fra slutningen af 1300’rne. Kun fire klokker, alle fra sidste halvdel af 1400’rne,
nævner i indskriften deres eget navn, tre det yndede »Maria« og een »Ho
sianna«5.
De ældste, middelalderlige klokkestøbere var omvandrende håndværkere,
der undertiden satte deres sigil eller bomærke på klokken (jfr. Oluf Henriksen
Kegge)6, men sjældent navn og hjemsted. Hans Bonstede, muligvis fra Magdeburg, er den første kendte, der 1411 har navngivet sig, nemlig på klokken
i Hjerting (Ha. 791).
1

F.eks. Møgeltønder Tø. 1312, Asbøl Åb. 1912, Ulkebøl Sø. 2340, Lysabild Sø. 2415,
Tandslet Sø. 2437, Asserballe Sø. 2451, Oksbøl Sø. 2604.
2 Ulkebøl Sø. 2340, Lysabild Sø. 2415, Tandslet Sø. 2437, Asserballe Sø. 2451, Oksbøl
Sø. 2604.
3 Burkal Tø. 1634, Tinglev Tø. 1651, Bjolderup Åb. 1838, (Vodder Tø. 1212, Uge Åb.
1850, Felsted Åb. 1882).
4 Der henvises een gang for alle til Chr. Axel Jensen: Gamle sønderjydske Kirkeklok
ker og deres Støbere, i SJyKirkeklokker p. 35 ff., hvor specielt klokkernes indskrifter,
skrifttyper, navne etc. behandles. I øvrigt henvises til F. Uldall: Danmarks middelalder
lige Kirkeklokker, 1906, C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, i
Kirkehist. Saml. 3. rk. IV, 1882, samt Haupt III, 30 ff.
5 Jfr. sagregistret.
6 Hagenbjærg (Sø. 2583*).
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Med den produktive Peter Hanssen, Flensborg, indledes en mere end 100årig periode, hvor Flensborg spillede den dominerende rolle for leveringen af
klokker til Sønderjylland. Denne klokkestøber har foruden to usignerede klok
ker1, der er karakteriseret ved en af ham ofte anvendt bøn, leveret malmfonte
til Haderslev domkirke (p. 142*) og til Halk (Ha. 465*). Disse to fonte repræ
senterer de to typer, der kendes fra værkstedet, og hvortil Peter Hanssen har
anvendt varianter af de samme figurmodeller (jfr. p. 2863): Haderslev-fonten
fra 1485, hvor kummen i lighed med forbilledet, Århus domkirkes font
fra 1481, bæres af evangelister med dyrehoveder, og som smykkes af en
apostelrække under stavværksarkader, og Halk fra 1491, der som den meget
beslægtede font i Nr.-Brarup2 fra 1486 hviler på fire engle, og som smykkes
af nogle få relieffer, hvoraf Kristus som verdensdommer ikke alene går igen
på alle fontene, men tillige findes på flere klokker fra de følgende år3. I
mesterens yngste font fra 1497 i Flensborg S. Nicolai4 er typerne forenet —
kummens apostelrække og de bærende engle — til en fornemt gennemarbej
det helhed.
Peter Hanssens efterfølgere i Flensborg i 1500-tallet blev westfaleren Gerh.
van Mervelt og Michel Dibler, den sidste sikkert dette århundredes mest frem
ragende mester i hertugdømmerne5. I sin lange virketid, fra 1558—93, har han
leveret talrige klokker, hvoraf 14 til sønderjyske kirker, deriblandt sin første
klokke i det hele taget, Svenstrups fra 1560 (Sø. †2559). Ved Diblers død 1593
var Flensborgs rolle som hovedleverandør af klokker udspillet og overtaget af
byens betydeligste handelskonkurrent Husum, der tillige havde den fordel at
eje et støbehus. I denne by var to klokkestøber-slægter dominerende i de føl
gende 150 år, Melchior-slægtens to første (af fire) generationer fra 1584—1653,
og Asmussens tre generationer fra 1653—1728. Grundlæggeren af det første
dynasti, Melchior Lucas med familienavnet Brant, kan med sine medarbejdere
og senere efterfølgere, sønnerne Peter og Lucas Melchiors, tegne sig for ialt 16
sønderjyske klokker, men har desuden støbt døbefonten til Sønderborg kirke
i året 1600 (2082*). Dette arbejde har flere detaljer fælles med fonten i Poppenbüll fra 15906; således synes ikke alene de bærende evangelister støbt over
de samme modeller, men tilsyneladende også kummens apostelrelieffer, den lille
medaillon med dåbsscenen samt Lucas’ særlige mærke, den korsfæstede mellem
to engle; dette genfindes ligeledes på hans font i Nortoft fra 15897, hvor gotiske
1

Hjerpsted 1475 (Tø. 1397) og Hoptrup 1476 (Ha. 373).
Kr. Schleswig p. 420 og fig. 205.
3 Fyns-kirkerne: Lumby 1491, Sanderum 1492, Odense Vor Frue 1493 og Pårup 1496.
4 Kunstdenkm. Stadt Flensburg p. 160 og fig. 75, jfr. p. 54 f.
5 H. Joachim Kuhlmann, i Nordelbingen XXI, 58 ff.
6 Kr. Eiderstedt p. 149 og fig. 63.
7 Haupt II, 198. Kr. Rendsburg.
2
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og renæssance-ornamenter endnu optræder sideordnet, i modsætning til Sønderborg-fontens rene renæssance.
Mens Lucas’ søn Peter Melchiors, endnu virkede, tog dennes søn, Baltzer
Melchiors, fra Husum til Flensborg, hvorfra han leverede i alt 10 sønderjyske
klokker, indtil hans værksted ødelagdes under krigen 1660. 1600’rnes forskel
lige krige, der i så høj grad gik ud over Sønderjylland, har for øvrigt sat sine
tydelige spor i leveringen af klokker: ikke een klokke er støbt i de egentlige
krigsår samt i årene herefter; længst tid synes at være gået efter krigen 1658—
60, idet de to første klokker herefter bestiltes 1677 hos Claus Asmussen i Husum1,
der var priviligeret klokkestøber for Slesvig-Holsten, en fordel som også søn
nerne Johan og Asmus overtog. Denne slægt giver i øvrigt et karakteristisk
eksempel på et håndværks videreførelse fra far til søn gennem flere generationer
— med alt hvad dette indebærer af fastholden ved bestemte traditioner og ud
tryksformer — her indledt af Claus Asmussens far, Asmus Claussen, der 1653
overtog den førnævnte Peter Melchiors værksted. Efter Asmus Asmussens død
1728 overdroges klokkestøberprivilegiet til Joh. Hinr. Armowitz, der har leve
ret ikke mindre end 20 klokker til Sønderjylland, 19 mens han endnu boede i
Husum, samt een efter at han 1750 havde taget bopæl i Lübeck, hvor han blev
rådsstøber. Denne store handelsby drog også andre klokkestøbere til sig, bl.a.
privilegieindehaveren Joh. D. Kriesche, som 1763—71 boede i Eckernførde,
hvor han indtil 1777 efterlod en mestersvend, der skulde varetage privilegiets
opretholdelse2. Selv virkede han fra 1771 i Lübeck som rådsstøber, et indfly
delsesrigt embede, som gav eneret til støbning af alle klokker på over to skip
pund for byen og dens område, med ret til at udstrække privilegiet ud over de
lybske grænser3. Det er derfor naturligt, at enkelte sønderjyske kirker har
gjort bestilling hos de lybske rådsstøbere4, endda i større målestok, end man
har henvendt sig til København. Af københavnere kan kun nævnes tre i 16001700’rne: Borchardt Quellichmeyer med en klokke til Højrup (Tø. 1202) 1611,
Felix Fuchs, som 1636 modtog henvendelse om støbning af to †klokker fra Chri
stian IV., der var den drivende kraft i genopbygningen af Haderslev domkirke ef
ter branden (p. 157), samt Joh. Barthold Holtzmann, der 1752 omstøbte en
†klokke til Svenstrup (Sø. 2559). — De førnævnte rådsstøbere var dog ikke ene
herskende i Lübeck med omegn, men måtte optræde i stærk konkurrence med
andre lybske støbere, hvoraf det Kleimann’ske værksted gennem fire genera1 Ulkebøl og Asserballe (Sø. 2350 og 2451). — Til Tandslet (Sø. †2438) var dog 1669
omstøbt en klokke af Rudolph Melchiors.
2 I Varnæs og Kliplev 1774 (Åb. 1903, 1995) og Nordborg 1777 (Sø. 2193) findes
klokker med bynavnet »Eckernførde«.
3 Vedr. de lybske støbere, se: Th. Hach: Lübecker Glockenkunde, Lübeck 1913.
4 Foruden de førnævnte: Matth. Benninck og sønnen Reinh. Benninck, Berent Bodemann, Lorenz Strahlborn samt J. G. W. Landré.
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tioner, fra 1596—1754, var hovedkonkurrenten. Af Kleimann’ske klokker fin
des nu i Sønderjylland tre1, mens to er omstøbt2. Støbningen af een af disse
klokker synes endda at være kapret af den entreprenante Arend Kleimann,
idet Ulkebøls (Sø. 2350) sprukne klokke 1673 allerede var indskibet i Sønder
borg med Lübeck som mål, da Kleimann pludselig indfandt sig i byen, og man
derfor så sin fordel i at benytte ham. Kirkeregnskaberne oplyser desuden her,
at støbningen fandt sted på kirkegården. Mens det i middelalderen var regelen,
at en klokke støbtes på stedet, gerne, som ovenfor nævnt, på kirkegården, eller
i en bygning hørende til kirken, var det i 1600’rne vistnok undtagelsen, mest
anvendt af mestre, der stod uden for de egentlige bylav, eller som kom lang
vejs fra. I sønderjyske kirkeregnskaber er dette forhold omtalt i to sagn, vedr.
Hjordkær og Rinkenæs3 samt i en præsteindberetning 1755 for Lysabild4. En
tilsvarende beretning fra Toftlund (Ha. †842) nævner efter en ældre kilde, at
klokken blev støbt d. 2. dec. 1642 i våbenhuset ved kirken udi 4 timers tid.
Det drejer sig her om den omvandrende klokkestøber, lothringeren Claus
Wollo, eller Claude Voillard, der 1658 slog sig ned i Lübeck uden for det egent
lige lybske område og herfra konkurrerede med rådsstøberen uden direkte at
komme i konflikt med rådsstøberprivilegiet5, og som før den tid drog om i
Tyskland6 og Danmark7. Her har han bl.a. på kirkegården i Hjørring 1639
samtidig støbt klokker til Hjørring S. Katrine, S. Olai og Hørby kirker i Hjør
ring amt8 og herefter på sin rejse sydpå gennem Jylland støbt klokker i Ørslev
1641 og Vorde 1642 (Viborg amt), samt i Hornum 1642 (Randers amt). —
Endnu må omtales, den hidtil ukendte Hans Jepsen, der 1623 og o. 1625 om
støbte †klokker til Lysabild og Oksbøl (Sø. 2418, 2604).
Det betydningsfulde klokkestøberprivilegium for Slesvig-Holsten var nogle
år ledigt efter Armowitz’ flytning til Lübeck 1750. 1757 lykkedes det den
rendsborgske kleinsmed Rarthold Jonas Beseler at erhverve det kgl. privilegium
efter hård kappestrid med den københavnske klokkestøber M. C. Troschell,
som forsmåedes, fordi man foretrak en mand bosat i det pågældende område,
hvorved omkostningerne i forbindelse med leveringen formindskedes. Hermed
1

Åbenrå S. Nicolai 1623 (p. 1707), Gråsten 1698 (Åb. 1931), Lysabild 1706 (Sø. 2418).
Ulkebøl 1673 og Svenstrup 1708 (Sø. 2351 og 2559).
3 Åb. 1826 og 1944.
4 Sø. 2418.
5 Hach o. c. p. 187 og 234 f.
6 Jfr. Hachs liste, der kan suppleres efter H. Bergner: Die Glocken des Herzogtums
Sachsen-Meiningen, i Schriften des Vereins f. Sachsen-Meiningische Geschichte u. Lan
deskunde, 33. Hefte, Hildburghausen 1899, p. 31 f., G. H. van Borssum Waalkes: Vervolg
van Friesche Klokke-Opschriften, Leeuwarden 1885, p. 245 samt H. Otto: Glockenkunde, Leipzig 1884, p. 216 f.
7 Foruden de nedennævnte, i Mariager 1639, Bejstrup (Hjørring amt) 1640.
8 C. Klitgaard: Hjørring Bys Historie, Hjørring 1925, p. 224 f.
2
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var i Rendsborg grundlagt et klokkestøberværksted, der blev drevet gennem
fire generationer, indtil 18711. Grundlæggerens sønnesøn, Jacob Friedrich Be
seler, der forestod værkstedet 1821—71, var uhyre produktiv, og han er da
også den klokkestøber, der har leveret de fleste klokker til Sønderjylland, ialt
21, hvoraf dog ca. halvdelen nu er omstøbt.
Først o. 1790 begynder københavnske værksteder (H.C.Gamst og eftf.) at vinde
terræn, senere Frederiksværk, men i 19. årh.s anden halvdel bliver Sønderjyllands
politiske tilhørsforhold afgørende for klokkernes herkomst: efter 1864 er det tyske
støberier som Bochumer Vereins Gussstahlfabrik, Radier etc., der er leverandører
og efter 1920 de Smithske jernstøberier i Ålborg, der overtog leverancen af de 44 gen
foreningsklokker, som Nationalfondet af 1918 skænkede de sønderjyske kirker2.
Det store antal bevarede alterstager repræsenterer de samme former, som
findes i den øvrige del af landet. Mens ingen romansk stage er levnet, findes en
rig samling af den gotiske type (der holder sig til ned mod 1600), med cylinder
skaft og et varierende antal skaftringe og en fodskål, der som regel hviler på
fødder, der kan være formet som dyrepoter eller forestiller siddende løver (se
afbildn. p. 2914). Blandt de sengotiske stager må fremhæves den rigtprofilerede
i Hjordkær (Åb. 1823*), antagelig fra omkring kirkens opførelsestid 1522 og
beslægtet med Magleby-stagen i Præstø amt (D.K. Præstø p. 376), samt Hagenbjærgs (Sø. 2577*) på høje dyreben; hertil fmdes en ret nøje parallel i Felsteds (Åb. 1882*) tinstage, der bærer en indskrift for kirkens værnehelgen
S. Dionysios og altså må være fra katolsk tid (dvs. før o. 1526). — En middel
alderlig lysestage af brændt ler og med indstemplede ornamenter er fundet ved
åbningen af et i middelalderen tilmuret vindue i Burkal (Tø. *1634, afbildet p.
2925). — På renæssancestagerne fmdes de første giverårstal (de ældste endnu
på særlige lyseskjolde (Gl. Haderslev, Ha. 227: 1609), senere almindeligvis gra
veret på foden, men om disse giverårstal må bemærkes ligesom ved lysekro
nerne, at de ikke altid er identiske med tilvirkningsåret. Renæssancens slanke
balusterstager afløstes af de tungere og kraftigere profilerede barokstager (jfr.
Tønder Kristkirkes3), hvoraf enkelte efter middelalderlig skik anbragtes på
løver, dog liggende som f.eks. på Møgeltønder (Tø. 1312, nr. 3) skænket 1659.
— Oplysninger om gørtlernavne eller tilvirkningssted er sparsomme, men de
få, der fmdes, falder godt i tråd med det, man forventer: Lübeck (Egen, Sø.
2530, nr. 2: 1670), Plamborg (Tønder Kristkirke, Tø. 959: 1691), Flensborg
1
H. Joachim Kuhlmann: Die Rendsburger Glockengiesserei 1757—1871, i Heimatkundliches Jahrbuch 1953 für den Kreis Rendsburg, Rendsburg 1952, p. 24—36.
2 SJyKirkeklokker p. 7 ff.
3 To forsvundne alterstager, fra o. 1640-50, fra Tønder Kristkirke, er for nylig genfun
det og befinder sig nu i Tønder kirkemuseum. De er af lyst messing, 50 cm høje, og har
rigt balusterprofilerede skafter på kraftige fodskåle (oplyst af pastor Hans Magle).
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Burkal. Middelalderlig lysestage af tegl (p. 2924).

(Spandet, Tø. 1188 og 2635: 1706) samt Holland (Rømø, Tø. 1426: 1733 og
1735); heraf skiller kun Hamborg-stagernes hermeskafter på løvefødder sig ud
som virkelig fremmedartede. Fra Flensborg stammer endvidere stagerne i Bur
kal (Tø. 1634, nr. 3) og Holbøl (Åb. 2018, nr. 2) begge par stemplet V W for
Valentin Wiede d. yngre, sværdfeger i Flensborg. Burkal-stagerne med de
mange rundede skaftled svarer i type til en hel del stager fra 1700’rnes midte
i Haderslev og Tønder amter, hvoraf kan udskilles i hvert fald fire par1, der
må tilskrives gørtleren Johan Christian Fleicher, der ifølge kirkeregnskaberne
har udført stager til Vedsted 1726. — Formmæssigt synes gørtlerarbejderne
delvis at stagnere i 1700’rnes sidste halvdel, man sporer ikke mange forny
elser eller påvirkninger fra rokokoen, hvis formsprog måske også dårligt har
monerer med materialet. Senempiren findes repræsenteret af tre par enkle, ret
ens stager2, formodentlig alle udført af L. Beise, Haderslev.
Alterstager af andet materiale end malm og det lysere messing ses kun i
ringe tal. Let forklarligt er det at finde sølvstager i de til hertughoffet knyttede
kirker i Nordborg (Sø. 2186*) og Augustenborg (Sø. 2166*). Som eksempel på
en af de få messingblikstager med drevne barokblomster kan nævnes Haderslev
hospitalkirkes (Ha. 215*) fra o. 1675. Desuden må endnu omtales de drejede
træstager, der formodentlig stammer fra 1700’rne, hvoraf flere er udført med
den pågældende kirkes ældre malmstage som model (jfr. Magstrup, Ha. 589*).
Enkelte vides at have haft plads på alteret (Brede, Tø. 1492), men hovedpar
ten af de sortmalede eller forgyldte træstager har formentlig tjent som grav
stager (Løjt, Åb. 1796*).
1
2

Vilstrup 1725 og 1747, Ha. 384, Vedsted 1726 og 1750, Ha. 637.
Grarup 1837, Ha. 446*, Vonsbæk 1835, Ha. 512 og Hygum, Ha. 752.
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Rømø. Detalje af lysekrone fra 1500’rnes slutning, skænket 1704 (p. 2927).

Af ældre lysekroner lindes et forbavsende stort antal bevaret, herimellem
mange fornemme arbejder, for største delen antagelig importeret fra Tyskland
(Lübeck, Hamborg(?), Nürnberg) og Holland, en del yngre kroner måske ud
ført her i landet, bl.a. af de tidligere omtalte klokkestøbere.
Den kirkelige lysekrones middelalderlige funktion som minde over en afdød,
en dødsgave der tændtes på afdødes anniversarium, eventuelt på festdage,
kommer også klart for dagen i de efterreformatoriske kroner, da menigheden
virkelig havde brug for belysning i skibet, og da kronerne begynder at blive
almindelige; thi langt de fleste er gaver, skænket til amindelse af en afdød eller
givet i levende live af en, der med denne prydelse ønskede at sikre sig et efter
mæle. En anden sag er, at giverårstallene i talrige tilfælde ikke falder sammen
med lysekronernes alder. De kunde have været i privat brug i mange år, før
de nu blev købt og skænket kirken.
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Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie. Lysekrone nr. 3, udført i Nürnberg. Skænket 1653 af Benedict
Brand (p. 2928).

Mens landsdelen ikke kan fremvise een eneste middelalderlig lysekrone (gotiserende er kun Tislund, Ha. 920*), findes der ikke så få renæssancekroner,
hvoraf den ældste daterede bærer årstallet 1594 (Tønder, Tø. 982*, nr. 1). De
ældste renæssancekroner1 har slanke profilskafter med baluster- eller ægagtige
led og mellemfaldende skiver (til at bære lysearmene); som topfigur har de en
(romersk) kriger, en vildmand eller den flakte ørn, der blev almindeligst i
1600’rne, men i øvrigt holdt sig ned gennem 1700-årene. Forneden ender skaftet
i et dobbelt løvehoved med ring i flaben (Hostrup, Tø. 1564, skænket 1713, og
Rømø, jfr. afbildn. p. 2926), over hvilket der udvikler sig en flad kugle, som
på den ovennævnte Tønderkrone, en kugle der allerede i begyndelsen af
1600’rne kan udvikle sig til store dimensioner (Tønder, Tø. 982, nr. 2 —1622).
De S-formede lysearme strækker sig næsten vandret ud fra stammen og har i
1

Vedr. de forskellige typer, se Sigurd Erixon: Mässing, Sth. 1943, p. 38 ff.
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de nedre oprulninger en lille roset. Hen imod 1600 bliver de små S-formede,
tværstribede prydarme almindelige (jfr. den ovennævnte Tønder-krone nr. 1).
En renæssancetype, som på en måde foregriber baroktypen, og som skal
stamme fra Holland, repræsenteres af to kroner fra 1605 i Haderslev domkirke
(Ha. 156), hvor armene er bøjet dybt ned om den forholdsvis store hængekugle,
hvorunder der er en spids, profileret tap, som udgår fra en bladkrans. Lyse
armene smykkes her af hestehoveder i de oprullede ender, mens de på den sik
kert samtidige krone i Arrild1 (Tø. 1277) løber ud i hjælmede ansigtsmasker;
de små prydarme har her renæssancens yndede delfinform.
Af barokkroner ejer Sønderjylland en fornem samling. Med de store hængekugler, de mange nedadbuede lysearme, de pyntelige prydarme, spir og andre
ornamenter, der hver på sin måde bidrager til at opfange lyset og kaste det
mangedoblet tilbage, er de fuldt »møblerede« kirkerum blevet kraftigere oplyst
end med de tidligere ret spinkle kroner. Den barokke grundtype holder sig
længe, men varieres i detaljerne. Den flakte ørn afløses undertiden som topfigur
af engel med sværd og palmegren (Tønder nr. 3, Tø. 982), Nordborg (Sø. 2192
nr. 1), Jupiter med tordenkilen på ørnen (Varnæs, Åb. 1903, Sønderborg nr. 3
og Broager, Sø. 2104 og 2323*), pelikan (Randerup, Tø. 1468), eller figurer
med direkte hentydning til byen (Tønders skib, Tønder nr. 5, Tø. 984) eller
giveren (en bjørn, efter de Bær, Tønder nr. 2, Tø. 982). Ved 1600’rnes midte
bliver lysearmene — ofte på de fornemmere kroner — »knækkede« og danner
ligesom to modvendte C-bøjler; den fine Sønderborg nr. 3 (Sø. 2104 afb. p. 2927),
udført i Nürnberg, er et udmærket eksempel herpå ligesom kronerne nr. 1
og 3 i Åbenrå (p. 1704 f.*). Også Sønderborg-kronens »smågrenede« arme er
karakteristiske for tiden, ligesom de muslingeskalformede lvseskåle (Bevtoft,
Ha. 904) eller blomsterkalk-skåle (Åbenrå nr. 3, p. 1705*), der i 1600’rnes tredie
fjerdedel afløser de tallerkenformede, der i øvrigt er gængse siden renæssancen.
På kronen i Broager (Sø. 2323*) har der ifølge Haupt (II, 396) været ophængt
store messingringe på de nedre lysearme, hvilket skimtes på det ældre interiør
foto fig. 38 p. 2323; tilsvarende ringe, med bomærker, ses endnu på de syd
slesvigske kroner i Niebüll (Kunstdenkm. Kr. Südtondern fig. 220) og Welt
(Kr. Eiderstedt fig. 115). De små »perleringe«, der smykker både de øvre og
nedre lvsearme på den fornemme krone, med gennembrudt hængekugle, i
Rømø (Tø. 1432, nr. 2), er næppe sådanne »minderinge«, men snarere en del af
det reflekterende udstyr, som blev almindeligt i slutningen af 1600’rne og ge
nem 1700’rne, og hvortil også hører de dekorative, fligede refleksblomster, der
bl.a. ses på to Åbenrå-kroner (Åb. 1704 nr. 1 og 3).
I Sønderjylland som andetsteds er malmkronerne de almindeligste; derud
over findes kun nogle få smedejernskroner i Christiansfeld (jfr. p. 2931) samt
1

Hængekuglen, dateret 1747, er antagelig udskiftet dette år.
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Dåbsfade. a. Roager, fra 1600’rne, antagelig nederlandsk. b. Egvad, fra 1700’rne (p. 2930).

en enkelt krystalkrone (Bov, Åb. 2039) fra 1700’rne, med sleben hængekugle
og slebne »horn« (prydarme) og »pendeloques« (hængeprydelser). Et kuriosum
er den krone på Sønderborg museum (Sø. 2505), der er lavet af foden af et
barokbord.
Kun barokkronen i Oksbøl (Sø. 2603) og de nyere messingkroner i Hviding
(Tø. 1137, fig. 4) har bevaret de festlige, levende lys, alle de øvrige er blevet
omdannet til elektrisk lys.
Dåbsfadene1 i Sønderjylland er ganske som i den øvrige del af landet for en
stor del importstykker fra Sydtyskland, især Nürnberg, og Nederlandene, op
rindelig anvendt til profant brug og senere, ligesom lysekronerne, skænket kir
kerne. Ældst er de sydtyske messingfade2, fra 1500’rne, med bred, efterhånden
smallere rand, hvorpå enkle, indstemplede ornamenter, der senere dels kombi
neres med, dels afløses af opdrevne jagtscener i løvværk — gerne den alminde
lige hjort-og-hund-frise (jfr. Gram, Ha. 800*), for til sidst at blive presset i
forme. Udsmykningen i bunden er overvejende af bibelsk indhold, talrigst fore
kommer scener med bebudelsen (13) og syndefaldet (5), men også eksempler
med det habsburgske våben eller en hjort ses. Majuskel- eller minuskelindskrifterne omkring midtfeltet er dannet af meningsløse pyntebogstaver, oprindelig
udviklet af læselige indskrifter, der i tidens løb er blevet forvansket af de ikke
lige læsekyndige bækkenslagere. En enkelt indskrift på et fad i Moltrup (Ha.
547) kan dog læses: »ehbartalzeitgeluek«, hvilket kan tolkes som [ich w]art
1
2

Jfr. William Karlson, i »Kulturen«, 1957, p. 51 ff. med litteraturliste p. 92.
Om messinglegeringerne, se Sigurd Erixon: Mässing, Stockholm 1943, p. 13 fî.
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alzeit geluck (jeg venter altid lykken)1; hertil findes flere paralleller både på
tyske, svenske og norske fade2. Om det habsburgske våben læses altid: Got sei
mit uns (jfr. Tandslet, Sø. 2433). — De yngre fade- fra 1600’rne, af tyndere
gods og ofte med randforstærkning, undertiden polygonale, er som regel ne
derlandske (jfr. Lysabild, Sø. 2415*, Hammelev, Ha. 624*), men fadenes til
blivelsessted er dog vanskeligt at fastslå med sikkerhed, da de sydtyske frem
stilledes indtil omkring 1600’rnes midte, og de nederlandske motivmæssigt ofte
svarer ganske til de sydtyske. Som sikkert nederlandske tør man imidlertid
nok regne fade med opdrevne, mandelformede bukler, som f.eks. i Roager (Tø.
1177 afb. p. 2929)3. Af nederlandsk eller måske hjemlig tilvirkning er messing
fadet i Spandet (Tø. 1189) fra 1600’rne, med drevne halvrosetter i bunden og
på randen4. Egvad-fadet (Åb. 1758, afb. p. 2929), af kobber, med drevne buk
ler, kølbuelinie på randen og tre krydslagte fisk i bunden tilhører en gruppe
fade af ukendt oprindelse, som findes anvendt både her i landet5, i Sverige6
og Norge7. Af hjemlig forarbejdning er derimod nok en stor del af de glatte
messing- og tinfade fra 1700’rne, hvoraf enkelte bærer graveret giverindskrift.

SMEDE- OG STØBEJERNSARBEJDER
Af købstad- og landsbysmedenes tidligere mangesidige virksomhed i kirkerne
og deres omgivelser er ikke meget bevaret. Nok fmdes endnu en del låsetøj og
beslag på skabe, kister og døre fra den senere del af middelalderen, men først
med 1600- og 1700-tallet står et større — men dog ingenlunde overvældende —
materiale til rådighed. Gitre af forskellig slags må i stort tal være forsvundne,
således at smedenes mere gedigne håndværk på dette område nu kun ses på de
enkle gitre foran relikvieskabe og monstranshuse, og deres kunstfærdighed på
gitteret fra o. 1740 foran Vieregges kapel i Haderslev domkirke (p. 187*) og på
to dørfløje i Dybbøl (Sø. 2208) fra 1751; begge disse er smedet i tidens sirlige
stil med knækkede fladjern og akantusblade, Dybbøls i øvrigt udført efter sam
me fortegning som nogle tilsvarende til Holstens kapel i Diernæs på Fyn8.
Samme kunstfærdighed, men en mere sprælsk fantasi viser de tre smedejernsbuer, fra 1600’rnes midte, over magistratsstolene i Tønder kirke (Tø. 972), hvor
snabelagtige fantasilegemer i fladjern snor sig ud og ind mellem de volutslyn1

Jfr. dog tolkningen af »ebart« som et mesternavn, i Kulturen, 1957 p. 76.
Jfr. Norges Kirker, I, 1959, p. 172, Hovin kirkes fad.
3 Fra 1600’rne, her fejlagtigt dateret til 1751, da det blev købt.
4 Beslægtede arbejder findes desuden i Torsted, DK. Tisted p. 402*, i Taarstedt,
Kr. Schleswig fig. 281, fra 1680, og et omtalt i Kulturen, 1957, p. 70.
5 Bl.a. Pederstrup, Viborg amt.
6 Beslægtet ses i Kulturen, p. 87.
7 Spydeberg, Norges Kirker II, 293.
8 Sml. p. 2732, hvor kapellet fejlagtigt er kaldt Holsteins.
2
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Hjerpsted. Smedet stolestadestander, Tønder Kristkirke. Smedejernsbue fra o. 1650, over »magifra 1700’rne (p. 2931).
stratsstolen« (p. 2931).

gede rundjern (afbildet p. 2931), kronet af en blomst af samme type, som den
man så ofte finder på lysekronernes ophængningsstænger (jfr. Brøns, Tø. 1236).
De smedede lysekroner i Christiansfeld (Ha. 248*, 251) fra 1700’rnes slutning
og begyndelsen af 1800’rne er i øvrigt ene om at repræsentere smedenes virke
på dette felt i ældre tid. Derimod findes ikke så få opstandere på prædikestole
og stolestader (Hjerpsted, Tø. 1396) (afbildet p. 2931) samt hatteknager med
monogrammer og årstal, hvoraf ikke mindre end 15 er bevaret i sømandskirken
på Rømø (Tø. 1432).
Af vindfløje, der ikke alene er forarbejdet af smedejern, men også af kobber
og messing, findes en anselig mængde, især fra 1700’rne. Den talrigste gruppe,
vejrhanerne, er først omtalt 1584, men eksempler er kun bevaret fra 1650 (Bro
ager, Sø. 2300) og i øvrigt fra 1700’rne, af hvis talrige mængde kan nævnes så fine
arbejder som Hjordkær 1747(?) (Åb. 1821*) og Svenstrup (Sø. 2549*). Rigt
repræsenteret er også fanerne, hvoraf Bredes (Tø. 1490*) bærer årstallene 1608
og 1694, mens der kun findes tre eksempler på dragehoveder, det ældste fra
1612 (Højst, Tø. 1574). Af andre fløje kan nævnes renæssancekartouchen fra
1615 på Kegnæs (Sø. 2388) og en del med de almindelige kugler og kors.
Blandt kirkegårdens prydelser har smedens arbejder spillet en ikke ringe
186
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rolle. De enkle trækors, der i tidligere tid har smykket den jævne mands grave
(jfr. Broager, Sø. 2284, fig. 1), afløstes lidt før midten af 1800’rne af de mere
bestandige gravminder af smedejern1, prydet med volutter, liljer, blade og småkors. Det ældste, daterede eksempel, i Døstrup (Tø. 1520), er fra 1842, men
allerede på dette tidspunkt mærkede smedene konkurrencen fra jernstøberierne.
Så tidligt som o. 1816 findes et støbejerns-gravmæle i Højer (Tø. 1046), en ny
gotisk stele med kølbue og fialer, der ligesom den cylindriske støbejernsstele
fra 1836 i Rødding (Ha. 716) har fået overført sten-gravmælernes form på
støbejernet. Med Bylderup-korset fra 1824 (Tø. 1622) bliver denne form den
almindeligste, dog især fra 1840- og 50’erne, da anlæggelsen af jernstøberierne
rigtig tager fart; ikke mindst de mange krigergrave fra 1848—50 og 1864
bærer sådanne kors, men såvel disse som de ovennævnte smedejernsgravmæ
ler er nu i hastig forsvinden.
Støberiarbejder af enhver art udkonkurrerede ved deres prisbillighed gradvis
det håndsmedede arbejde. Endnu 1839 fik Grarups kirkegårdsportal smedejernsfløje (Ha. 439), men allerede året før havde Åstrup (Ha. 520) fået støbejernslåger
af den nygotiske type, som fmdes overalt i Haderslev amt (jfr. Hjerndrup, Ha.
288*) fra 40- og 50’erne, og som vel for en stor del stammer fra Haderslev
jernstøberi (jfr. Hoptrup, Ha. 375, note 3). Fra århundredets midte afløses
ligeledes de tidligere alterskranker af træ eller smedejern af de støbte alter
skranker med stænger formet som træer, leveret af Haderslev jernstøberi, efter
hånden i konkurrence med firmaet Spielwerg og Co. i Christiansfeld (Ha. 227).
Det voksende antal støberier og den deraf følgende udspecialicering satte sine
spor i kirkeinventaret, hvoraf i flæng kan nævnes en alterstage fra 1863 i Tyr
strup (Ha. 283*) og flere endnu hængende støbejemslgsekroner som den nygo
tiske i Tandslet (Sø. 2437) og de 1902 anskaffede petroleumshængelamper til
Lysabild (Sø. 2418). På tilsvarende måde fandt også byggestøbegodset anven
delse i kirkerne; endnu så sent som o. 1900 indsattes ved en hovedrestaure
ring nygotiske, spidsbuede støbejernsvinduer i Vedsted kirke (Ha. 633).

Enkelte hidtil ukendte stempler på sønderjysk kirkesølv (jfr. p. 2914 ff. og sagsregistret: guldsmede).
1. Johan Bock, Åbenrå (Schoubye p. 9). Åb. 1899 (1702). 2. Wolfgang Petersen, Haderslev (Bøje
p. 229). Ha. 489 (1838). 3. I. H. Petersen, Haderslev (?). Ha. 446 (1839). 4. Christian Claussen,
Sebbelev i Ketting sogn. Sø. 2413* (1796). 5. Peter Bendixen, Sønderborg (Bøje p. 404 og tillæg p.
85). Sø. 2576* (1754-56). 6. Christian Falck, Sønderborg (Bøje p. 404). Sø. *2101 (1767). 7. Hinrich Block, Flensborg. Åb. 1912 (1700). 8. Flensborg bystempel. Tø. 1595 (1842). Uidentificerede:
9. G S. Ha. 487 (o. 1650). 10. I W? (Malmø?). Åb. 1858* (1661). 11. M B. Ha. 751* (1741).
2:1. Tegnet af Elna Møller 1963.
1

Jfr. Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern, 1951.
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En stjerne * efter sidetallet angiver, at den pågældende genstand er afbildet.
Forsvundne genstande er kun registreret, hvor de skønnedes at have interesse.

Alterborde. Romanske. Af granitkvadre:
426, 693, 894, 1754; af munkesten: 1268,
1285, 1304, 1509, 1574; af tuf og munke
sten: 1210; ukendt materiale: 306, 575,
1878. — Gotiske. Af munkesten: 306, 336,
454, 617, 852, 1342, 1590, 1789, 2252;
ukendt materiale: (†) 128. — Middelalder
lige. Af granit: 873, 1857, 2014; af munke
sten: 650, 675, 912,1251, 1374, 1410, 1447,
1612,1723, 1768,1836, 1896, 2619; ukendt
materiale: †1022, †1558, †1648. — E†termiddelalderlige. Murede: 2272 (1582?),
1924 (o. 1698), 2133 (1725), 2212 (1736),
1692 (1758), 2364 (1771), 2464 (1773?),
2234 (1783); 1157, 1424, 2492; af træ: 486,
544, 796, 1981, 2030. — Uvis alder. Af
gnejs: 2212; af kamp: 292, 599; af kamp
og munkesten: 526; af munkesten: 442,
508, 1187, 1391, 1529, 1821, 2524; af
ukendt materiale: 832, 1228, 1464, 1475,
1544, 1742, 1848, 2075, 2308, 2336. Alterbordsnicher: 1285, 1304, 1590, 1692,
1723, 1821, 2272, 2492.
Alterbordsforsider. 1. Snedkerarbejder.
Romanske: †1743, 1754*. — Gotiske: 853,
894, 1096*, 1269, 1529, 1724. — 1550—
1600: 1509* (1572), 1263, 1357* (1593);
651, (†)853*, (†)912*, 1342, 1447*, 1464*.
— Renæssance: 1157, 1197, 1252, 1490. —
1600’rne: 611 (1615?), 1475 (1619), 1391*
(1622), 1424 (1686), †2015 (1691), 1304. —
1700’rne: 2234 (1783), 1896 (1790 ?); 599.
— 1648 (1826). — Ukendt alder: †817?,
1464, 1612, 1768. — Mestre, se: snedkere.
Oversigt: p. 2852, 2854 f.
2.
Malede. Gotiske: 1096*, 1269. —
1600’rne: 1410*, 1637*. — 1700’rne: †1269

(1755), 853 (1774); 708, 1187, 1981*. —
Oversigt: p. 2894, 2899.
Alterbøger. 1312, 2497.
Alterdiske. Sølv. 1696*
(1466), 140
(1506); 1110, 1533, 1912, 1938, 2467. —
1550—1600: †1560, 1727 (1592); 956,
1176, 1358*, 1614, †1746. — 1600—1700:
1578 (1631), 427 (1637), 1377 (1639), 1881
(to: 1640), 1634 (1646), 2214 (1650), 308
(1655), 140 (1658), 1926 (1660), 1858
(1661), 2339 (1662), 1450 (1663?), 1546
(1680), 1837 (1686), 1020 (1690), 2018
(1695), 1492 (1698 ?); 589, 1160, 1230,
1512, 1899. — 1700—1800: 1795 (1701),
1823, 1955?, 2274 (1704), 1286 (1710?),
267 (1712), 736, 2552 (1715 ?), 560 (1724),
681, 898 (1736), 1697 (1740), 1109, 2312
(1747), 1344 (1751), 560, 569 (1759), 1465
(1763), 1358 (1764), 818 (1766?), 878
(1772), 2576 (1773), 2166 (1775), 464
(1778), 226, 2496? (1780), 659?, 2529
(1784), 2034, 2414 (1796); 546, 915, 1036,
1252, 2080 (to). — 1800’rne: 1774 (1806 ?),
576 (1810), 710, 724 (1829), 606 (1830),
1144 (1831), 2414 (1832), 1426 (1834), 369,
696 (1837), 751 (1839), 636 (1872?); 139,
856, 1982. — Uvis alder: 215, 338, 356,
384, 488, 512, 588, 787, 798*, 836, 1188,
1272, 1311, 1392, 1411, 1594, 2080 (to),
2184, 2312, 2432. — Af tin: 1144* (1658 ?),
1595 (rosestempel P 1694). — Mestre, se:
guldsmede. — Oversigt: p. 2914.
Alterduge. Forsvundne:
2076 (1599,
1652, 1670 og 1676), 1424 (1680), 2076
(1688), 2182 (1699), 214 (1768).
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Altergangstavle, se: skriftebrædt.
Alterkalke (se også: sygekalke). Sølv.
†2597 (o. 1325). — 1400’rne: 1695* (1466);
338*, 1036, 1110*, 1899*, 2254*. Gotiske:
139*, 307, 606, 1230, 1578, 2413*. Sen
gotiske: 427, 1911, 1982, 2467*. — 1500’
rne: 140 (1506), †1560, 1726* (1592); udat.
1500—50: 215, 281*, 383*, 512*, 636*,
1176, 1358, 1478*, 1533*, 1594, 1822,
1938*, 2018, 2079* (to); 1550—1600: 281*,
294*, 307, 588*, 956*, 1211*, 1310, 1311,
1344, 1392,1614, †1746, 1837, 1954, 2080*,
2236*. — 1600—50: 2079* (1606), †798,
2254* (1618), 1774 (skænket 1630), 1594
(1635), 427 (1637), 1376 (1639), 1881
(1640), 1632* (1646); udat.: 354, 956*,
1159, 1450, 1478*, 1578, 1695*, 2414*,
2496. — 1650—1700: 445*, 606 (1653),
2496 (skænket 1655), 2080 (skænket 1657),
129 (1658), 2080* (skænket 1659), 1858*
(1661), 2338* (1662), 1450 (1663), 1272
(skænket 1664), 2236* (købt 1665), 2432
(skænket 1665), 636* (1679), 1546 (1680),
215 (1685?), 1837 (skænket 1686), 1020
(1690), 2496* (skænket 1693), 2018* (skæn
ket 1695), 1492 (1698); udat.: 487, 622,
787, 1211*, 1230, 1311, 1614, 1911, 2080,
2312*. — 1700—1800: 1795, 2214 (1701),
1823, 1954, 2274 (1704), 2184* (skænket
1708), 1286 (skænket 1710), 530* (1711),
267* (1712), 1188,1252* (1713), 736*, 2552
(1715), 2576 (1718), 546 (1720), 559 (1724),
680 (skænket 1725), 355 (1728?), 1411*
(1733), 898 (1736), 1696* (1740), 1377
(1745), 787, 1982 (1746), 1109, 2312*
(1747), 1697* (1751), 915 (1755), 569*
(1759), 1465* (1763), 1358*, 1512 (1764),
818 (skænket 1766), 877* (1772), 2165*
(1775), 658, 2529 (1784), 368* (1790), 606
(1795?), 2033, 2413* (1796); udat.: 281*,
622, 956*, 1036, †1110, 1160, 1272, 1311,
1344, 1392, 1925, †1926. — Efter 1800:
576* (1810), 464 (1812), 2184* (1814?),
710*, 724 (1829), 1144 (1831), 1425 (1834),
750* (1839), 2615 (1843), 836 (1844), 1478*
(1851), 2390 (1863), 798 (1865); udat.: 856,
1392. — Uvis alder: 771, 1512, 1982,
2236*. — Tin. 1600’rne: 1144* (1658?),
†681 (1661), 1595 (1694); 696*. — 2391*
(købt 1776). — Mestre, se: guldsmede og
gørtlere. — Oversigt: p. 2914.
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Alterkander. Sølv. 1600’rne: 957 (1646),
1311 (1674), 958 (1690). — 1700’rne: 2468
(skænket 1703), 2184* (skænket 1708),
2576* (1754—56), 1036 (skænket 1757),
2166* (1775); 2166*. — 1800’rne: 384* (købt
1818), 530 (1832?), 1698 (1837), 751 (1838).
— Uvis alder: 140* (to), 1359. — Tin:
771 (1738), 836* (1812?), †899, 916 (1841),
1200 (1845); 711. — Porcelain, køben
havnsk: 356 (o. 1840), 2214 (1843 el. 1859),
†2314 (1843), 1426 (1844), 1450 (1845),
659, 1160 (1846), †2529 (1849), 227, 339
(1840’rne), 268 (o. 1850), 2254 (1851), 1746
(1854), †1578 (1857), 1881, 2369? (1859),
2274 (1863), 1823 (1864), 1211 (1875?),
1465 (1884); 636, 856, 1272, 1758, 1926,
2018, 2414, 1232 (nu dåbskande), †2414 (to),
2432; Bing og Grøndal: 546 (o. 1840), 589
(o. 1850), 1594 (1857), 1286 (1869); uden
firmaangivelse: †2468 (1842), 2597 (1844),
†2081 (1860), †2391 (1863), 1393, 1533,
†2448. — Tysk fabriksarbejde: 2576 (to:
1893), 2552. — Af ler: †1837 (to, nævnt
1871). — Mestre, se: guldsmede og gørt
lere. — Oversigt: p. 2914 ff.
Alterklæder (alteromhæng). †2015 (1593
og 1599). — 1600’rne: †2308 (1628), †1632
(1639), †1648 (1640), †1304 (1646), †2272
(1656), †1228, †1648 (1662), †1982 (1667),
†2464 (1672), †2075 (1676), †2075 (1679),
†1144 (1680), †1424 (1682), †1590 (1688),
225 (1689), †952, †1374 (1691), †1157 (1692),
†1822 (1693), †2594 (kort før 1697), †2430
(1697), †2552 (1699). — 1700’rne: †2234
(1701), †2364 (1712), †2552 (1715), †1448
(1716), †2447 (1719), †2075 (1726), †1173
(1731), †1910 (1735), †2015 (1736), †2524
(1740), †2571 (1741), †2336, †2412 (1742),
†618 (1745), †2272 (1746), †2234 (1749),
†1724 (1750), †2388 (o. 1750), †1392 (1751),
†2308 (1752), †2552 (1759), †1632 (1763),
†2571, †2594 (1780), †1878 (1782), †1590
(1786), †1789, †2336 (1788), †2430 (1789),
†1198 (1791). — 1800’rne: †526 (1803),
†2182 (1817), †1173 (1820), †2572 (1827),
†1173 (1846), †2308 (1847), †2364 (1852),
†1812, †2594 (1853), †2182 (1857), †2572
(1860), 1531 (1888). — Udat. Nævnt 1593:
†238 (to). — Nævnt 1649—1700: †526,
†1187, †1342, †1424, †2234, †2252, †2308,
†2336. — Nævnt 1700—50: †426, †1410,
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†1448, †1590, †1848. — Nævnt 1750—1800:
†264, †318,†337, †508 (to), †544, †557, †576,
†587, †599, †734, †1100, †1252, †1304,
†1342, †1648 (to), †1692 (to), †1768, †1812,
†1848, †1857, †1878, †1896, †1910, †1938,
†1953, †2030, †2252. — Nævnt efter 1800:
†318, †600, †1424, †1857, †2552. — Uvis
alder: 292, 337, 526, 544, 587, 708, 750,
1173, †1357, 1424, 1857, 2075, †2133, 2388,
2412, 2552.
Alterskranker. Af træ. 1694: 2392*. —
1700’rne. Af træ: †900 (1715), 1272 (1721),
832, 1201 (1736), 1177, (†) 1513 (1751),
2166 (1770—76), 2341 (1787?), 2315?
(1790?); 1213, 1313, 1426, (†) 1492. 1800’rne. Af træ: 560 (o. 1800), 724 (1835),
2315 (1855),
†1956,2255 (1859), 2019
(1860), 879 (1861?), 2433 (1862?), (†) 2215
(1863), 1859
(1867), 1838 (1868), 1940
(1875), †2186
(1881); 340, 799. Af jern:
752 (o. 1845), 916 (1847), 820 (1853), 570,
1212 (1854), 697, 1534 (1855), 1393, †1614,
1635 (1856), 1451 (kort efter 1856), 1254
(1857), 577 (1858?), 660, 1160 (1859), 1232
(1850’erne), 1561 (1862), 900 (1864 el.
senere), 1578
(1868), 606 (1869), 1189
(o. 1860—75), †227 (1871), 268, 323, 589,
1111 (o. 1875), 465, 547? (1878), 513 (1881),
1984 (1882 el. 1863). — Uvis alder. Af træ:
624, 637, 856, 1758, 2498, 2530, †2639.
Af jern: 294,737, 1144. — Mestre, se: smede
og snedkere. — Oversigt: p. 2890, 2932.
Alterstager. Middelalderlig. Af ler: 1634.
— Gotiske eller af gotisk type. Malm: 356*,
370, 428, 488, 623, 660, 737*, 751, 819,
878, 1037, 1160 (to), 1200, 1211, 1231,
1253, 1286*, 1312 (to), 1345, 1359, 1377*,
1378*, 1412, 1492*, 1512, 1534, 1578 (to),
1698, 1728, 1746, 1823*, 1838, 1899, 1912
(to), 1939 (to), 1983, 1984, 2018, 2077*,
2081 (to), 2214*, 2215*, 2237, 2276, 2314
(to), 2340, 2370*, 2392, 2414, 2432, 2448*,
2468 (to), 2497 (tre), 2530, 2553 (to), 2598.
Messing: 1111, 1534, 2184. Tin: 1882*. —
1600’rne. Malm: 227 (1609), 532* (1614),
2392 (1617), 576* (1620), 856 (skænket
1631), 899 (skænket 1632), 916 (1632), 2081
(skænket 1635), 1253* (1637), 1728 (skæn
ket 1638), 1176 (1639), 1412 (1648), 1450
(1649), 856 (1650), 772* (1652), 2082 (1655),
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1312 (skænket 1659), 547* (1662), 339*
(1665), 2530 (1670), 606*, 696, 916 (1672),
464 (1675), 787 (1677), 1882* (skænket
1680), 141 (1681), 1286* (skænket 1686),
959 (1691), 2237* (1692), 1882* (skænket
1693); udat.: 141, 370, 428, 589*, 710*,
836, 959, 1144 (to), 1176, 1188, 1272 (to),
1345*, 1359, 1393, 1465*, 1478, 1534,
1546*, 1595, 1614, 1634, 1698, 1758, 1774,
1796*, 1926, 2034, 2553, 2630. Messing:
282* (1651?), 1850 (1662), 1546* (skænket
1688); 215, 1478. Tin: 636* (1664). Sølv:
2166* (o. 1650). — Bordstager: 321* (1649
og 1652); 356*, 799, 1534. — 1700’rne.
Malm: 1595 (1701), 1956 (skænket 1703),
2635 (1706), 2628 (1707), 878* (1718),
1650 (skænket 1719), 141* (1721), 384
(1725), 637 (1726), 1650 (skænket 1730),
339*, 1426 (1733), 1838 (skænket 1735),
1426 (1735), 1393 (skænket 1736), 384
(1747), 488 (skænket 1748), 637 (1750), 282
(1752), 488 (1761), 623 (1762), 308* (1767),
681 (1776), 446* (1777), 320* (1788), 1200
(1798); udat.: 268*, 308*, 464, 560, 751,
1231, 1492*, 1634, 1956, 2034, 2276;
messing: 2018 (1723), 1450 (1786), 1812
(1799); messingblik: 1312; sølv: 2186*
(1705); tin: 294; træ: 1231 (1745), 569*
(1757), †737, 1492, 1699, 1796*. —1800’rne.
Malm: 1858; messing: 512 (1835), 446*
(1837), 1512 (1873); 142, 752; messingblik:
1534; træ: 1465*, 1512; støbejern: 724
(1846). — Uvis alder. Malm: 799, 1037,
1212, 2340; tin: 799, †1758; træ: 589*. Mestre, se: gørtlere. — Oversigt: p. 2924.
Altertavler (se tillige: prædikestolsaltre).
1. Træskærerarbejder. Tidlig g otiske, — o.
1300. Løse figurer (Maria med barnet): 461*,
604*, 1230, 1449*, 1532*, 1910*, 2273*; (hel
gener og andre): 320*, 467*, 605*, 679*,
1450*, 1532* (to), 2031*. — Højgotiske,
1300’rne. Løse figurer: 320*, 462*, 1200*,
1757* (nr. 2),1910*, 1954*,2273*. 1400—50.
Højaltertavler: (†) 602*, (†)877*, (†)894*,
1032*, 1175, 1198*, 1374*, 1475*, 1878*,
2364*, (†)2431 *, 2594*. Sidealtertavler: 462,
679*, 914*, 1106 (to), 1230*, 2369*. — Sen
gotiske, 1450—1500. Højaltertavler: (†) 266 *,
281, 292*, 454*, 618*, 651*, 694*, (†) 708,
854*, (†) 876* (to), 954*, 1100*, (†) 1188*,
1210*, 1270*, 1342*, 1392, (†) 1464, 1531*,
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(†)1559*, 1574*, 1743*, 1754*, 1811*,1897*,
1910* (to?), (†) 1938*, 2015*, 2388*, 2465*,
2552*. Sidealtertavler: 443*, 529*, 545*,
658* (to), 680*, 786*, 835*, 896*, 914,
1036*, 1106*, (tre) 1143*, 1159* (to),
1210*, 1271*, 1309*, 1310* (to), 1344*,
(†) 1477, 1511*, 1532*, 1593, 1726*, 1757*,
1757* (nr. 3), 1772* (to), (†) 1938, 2309*,
2368*. Løse figurer fra høj- eller sidealter
tavler: 320*, 512, 724*, 876, 1424*, 1954*
(to). — 1500ff. Højaltertavler: 137, (†) 353*,
(†) 510*, 676*, 708*, 912*, 1140*, 1175*
(to?), 1176, (†) 1229*, (†) 1286, 1304*,
1544*,1590*,1724*,1768*,1789*,1910*,
2336*, 2492*, 2524*, 2574*. Sidealtertavler:
444*, 462*, 486*, 621*, 622*, 634*, (†)
956*, 1108* (to), 1532*, 1576*, 1880*,
1910*, 1911* (to), (†) 2214* (to), 2273*,
2368*, 2466*, 2526*, 2528* (to), 2576*. —
†Altertavler: 281, 310, 512, 529, 559, 568,
588, 784, 1104, 1162, 1286,1411 (to), 1465,
1560 (?), 1574, 1650, 1849, 1982, 2017. —
1550—1600. Fløjaltertavler: 1357* (1593),
873* (1597); 1649*, 2133*. — 1600—50:
587* (1610), 734* (1610), 544* (1610—20),
337* (1612), 600 (1614), 612* (1615), 426
(1615—16), 1449* (1616), 306* (1617),
2076* (1618), 784* (1619), 602* (1620),
1632* (1622), 508* (1625), 1252* (1631),
526*, 557 (1638), 1836* (1639), 1692*
(1642), 1510 (1643), 2272* (1646); †137,
(†) 226, †318, 366*, 456*, 750, 796*, 817,
833, 894*, 1228, 1490*, 1612, 1822*. —
1650—1700: 1464 (1651), 2182*, 2524
(1655), 1157 (1677), 1376* (1685), 1424*
(1686), 1848* (1687), 1822*, 2367* (1694),
952* (1695); (†) 267, 1142, 1924*, 2183*.—
1700—50: 2235, †2236 (1703), 2252 (1707),
1198 (1716), 2308 (1717), 214*, †636 (1723),
2212 (1736), 2368* (1738), 1285, 2464*
(1743); 1307, 1649, 2447*. — 1750—1800:
352* (1752), 1187 (1754), 2030* (1771 †.),
367, 2430 (1772), 1982* (1774), 2234 (1783),
266* (1784), 2412* (1791), 1173 (1795). —
1800’rne: 1410 (1801 el. 04), 2272* (1804),
1953 (1840), 486*, 1858 (1841), 750 (1842),
265, 1103 (1845), 723 (1846), 2552 (1876);
508*. — Mestre, se: snedkere og billedskæ
rere. — Oversigt: p. 2805, 2809 ff., 2815,
2830 ff., 2857, 2874 ff.
2. Malerier. 1500’rne. På træ: 1649*,
†1880, 2134*. — 1600’rne. På træ: 545*
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(1610—20), 612*, 1449 (1616), 2078* (1618),
786* (1619), 1836* (1639), 1694*, 1695*
(1642), 2272* (1646), 1464 (1651), 1159
(1677), 1376 (1685), 1848 (1687), 954 (1695);
138*, 267, 307, 338*, 367*, (†) 367, 460,
509*, 834*, 1228,1836*, (†) 2183. På lærred:
2367 (1688), 1938 (skænket 1698); 770,
1925*. På ukendt materiale: †2031 (1670),
†2338 (1693), †320, †559*. — 1700’rne. På
træ: 2017* (1702?), 2254 (1711), 798*,
818 (1715), 1271 (1716), 2308, 2309 (1717),
855 (1718), 2448* (1719), 215 (1723),
338*, 694* (1729?) 1252* (1735), 2368*
(1738), 2465 (1743?), 896* (1746), 1286
(1747), 294 (1750?), 1188 (1754), 654*, 656
(1756), 678* (1757), 1745 (1758), 1613?,
1756 (1759), 876* (1763), 529* (1767), 460*
(1768), 601*, 1358*, 1545 (1769), 367*
(1773), 1490(1775), 914 (1776), 1344
(1777), 1613(1780), 2236 (1784), 267*
(1785), 1880 (1786), 1210 (1790 ?), 2309
(1794), 2254 (1799); 226, 353, 588*, 1308,
1424*, 1477, 1532, 1593, 1649, 2390. På
lærred: 1576 (1702), 1982* (1774), 1822
(1780), 2465 (1788), 1899 (1790), 2412*
(1791), 1173(1796), 2430 (1798), 1103
(1799). På ukendt materiale: †1199 (1716),
†l 198 (1754), †1812 (1775). — 1800’rne.
På træ: 1510. På lærred: 382 (1803), 2273*
(1804), 2527* (1814), 2572* (1831), 486
(1836), 1953 (1840), 750, 1858 (1841), 723
(1846), 1910 (1856), 1822 (1889); 735*,
1358*. På kobber: 266 (1845). — 1900’rne:
1410 (1924). — Ukendt alder: †427, †512,
†1632. — Mestre, se: malere. — Oversigt:
p. 2787 ff., 2893 ff.

Apsider. Af frådsten: 401. — Af granit
kvadre: †56, 259, †349, 552, 644, †730, †794,
830, †849, †866, †890, †1353, †1370, †1388,
†1738?, 1503 og 2737, †1586, 1751, †1764,
†1807. — A† granitkvadre og munkesten:
1444. — Af rå kamp: †703, 1503, †1586,
1644, 1831, †2026, †2228, †2248. — A† rå
kamp og munkesten: 2424. — Af munkesten:
†301, 1282, 1554, 1569, 1608, 1626, 1678,
†1679, †2174 (?), †2205 (?), 2288, †2517. —
A† tuf, evt. blandet med andre materialer:
744, 765, †1026, 1135, †1154, 1168, 1184,
†1195,1218,1403,1472, †1486. — Oversigt:
p. 2673, 2684.
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Arkadepiller. Før 1300: 406, 1070*,
(†) 2291,2458, †2487, †2519. —1300—1550:
66, 80*, 85, †1967*. — Efter 1550: 946
(1591), 69, 2069 (1595—1600). — Korsskæringspiller: 66, 1069*, †1682*.
Arkitekter og bygmestre.
Aakjær, Sv. Aa. 2625 (1956), 2620
(1957), 2622 (1960—62), 2627 (1961), 2626,
2635.
Aas, Richard 2640 (1959).
Adriansen, Adrian 110, 113, 114 (1650).
Arnoldt el. Ornoldt, Jacob, Flensborg
†2644 (1650).
Arthur-Nielsen, Ingemann 1934 (1935).
Bardewick, Cornelius Hansen, Frederi
cia 1686 (1757).
Bentsen, Andreas, Vallekilde 2629 (1896).
Bertelsen, Andreas †616 (1828), 100
(1835).
Berthelsen, Haderslev (se også: tømrere)
476 (1834), 486 (1835).
Bielfeld, P., Slesvig 2586 (1928).
Blom, G. V. 1517 (o. 1920).
Blunck, Berlin 831 (1912).
Blæshøj, H. Petersen (se også: snedkere
og billedsnidere) 2412* (1791).
Bohlsmann, C. A. 2170 (1770—76).
Borch, Martin 1905 (o. 1920).
Brandin, Philip 2784 (o. 1586).
Brummer, Carl 1656 (1925).
Bugge, Aage 1550 (1920).
C allesen, P. 1980 (1882).
Carstensen, V., Tønder 2643 (1961).
Castella, Peter de (se også: murmestre)
2207 (1586), 2064 (1595).
Clausen, Andreas, Haderslev (mul. ident.
m. murmester Andreas Claussen, Husum)
† 1686(1641); 2730.
Clausen, H. 475 (1906).
Clemmensen, Ebbe 1979 (1951), 832
(1953), 837 (1954), 2616 (1955), 1558, 1562,
2638 (1956), 2210 (1959), 2632 (1962).
Clemmensen, Karen 1561 (1945), 2632
(1962).
Clemmensen, Mogens 2300 (1924—27).
Dahlerup, Vilhelm 951 *, 1017 (1863).
Dall, Sønderborg 2474 (1927).
Dethlefsen, Richard, Königsberg 2286
(1907).
Dieussart,
François
(—1701—1711—)
1933.
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Dose, Cai, Slesvig 1686 (1756).
Draiby, Ejvind og Fred. M. R. 2620
(1957—60).
Eggeling,
regeringsbygmester
1066,
1068, 1076, 1078, 1087, 1128, 1138, 1168
(1913), 1094 (1914), 1124 (o. 1918).
Fink, Dan (søn af Jep Fink), Åbenrå
1788 (1943).
Fink, Jep, Åbenrå 1763 (1933—35),
1820 (1943).
Finsen, Arne, Ribe 1452, 1457 (1937),
769 (1939), 1463 (1940), 1341 (1942), 1348
(1943).
Fischer, bygningsinspektør 633 (1873),
223 (1877), 611 (1882), 586 (1880’erne).
Graae, Rolf 225 (1951), 224 (1952), 1323
(1954), 2614, 2620 (1957), 2640 (1959),
2622, 2642 (1960), 2625, 2627, 2628, 2633
(1961), 2626, 2632, 2635.
Gram, Peter Jürgensen 224 (1911).
Grotrian,
Anton,
Augustenborg
2296
(1854), †2318 (1855), 2569 (1856), 2073,
2126 (1867), 2124 (1893).
Hagerup, Th. 233 (1896).
Hansen, Axel, Ribe 1548 (1924), 1558
(1927), 1390 (1931), 1356 (1933), 784, 792
(1934), 1037 (1936).
Hansen, C. F. 2568 (1827—34).
Hansen, Gotfred 2446 (1939).
Hansen, H., Skærbæk 1256 (1921).
Hardie-Fischer, V. 734, 738 (1949), 442
(1951), 674, 685, 686 (1952), 2618 (1954),
1508 (1955), 2549 (1957); 2617,2618 (1956).
Havning, Thomas 2583 (1920), 2396
(1921), 2480 (1922), 2122 (1923), 1953,
2073, 2074, 2090, 2343 (1924), 1031 (1954),
2643 (1961?).
Herman værkmester 101 (1458).
Hertzen, Christian Heinrich, Christians
feld 556 (1802), †733 (1816).
Hesterman, Hans 110 (1649).
Hetsch, G. F. 486 (1841), 118 (1844).
Hjorth 822 (1853).
Holm, C. F., Kbh. 565 (1854); 2734.
Holm, C. F., Haderslev 573 (1855), 352,
357 (1856), 575 (1857), form. ident. med
Holm 120 (1844), 692 (1858) og ifølge
Weilbach med nedenstående J. F. Holm.
Holm, Helge 122 (1941—51), 2073, 2074
(1960).
Holm,
Johann
Friedrich,
bygningsin
spektør, Haderslev, senere Flensborg 1908
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(1864), 2444, 2450 (1867), 758 (1870), 2522
(1871); 2734.
Hossfeld 122 (o. 1891).
Huusmann, Hans J. 611 (1925).
Jablonowski, Haderslev 1810 (1893),
471 (1895), 1152 (1899), 633 (1900), 1094
(1902).
Jacob 2065 (1600).
Jacobsen, Lorentz (se også: murere og
snedkere) 1848 (1750), 1820 (1762), 1857
(1771), 1093 (1778).
Jacobsen, Niels, Odense 708 (1902), 1674
(1904), 1263 (1909).
Jensen, Christian, Nordborg 2586 (1832).
Jensen-Klint, P. V. 1707 (1921).
Jepsen, J. K. 1094 (1920), 524 (1940),
506 (1941), 2618 (1953).
Johansen, Niels 2039 (o. 1920).
Jurgen Christian, slotsbygmester i Kol
ding (se også: murmestre) 555 (1752).
Jürgensen, Jürgen 573 (1892).
Jürgensen, N., Haderslev 245 (1894),
633 (1900), 616 (1903), 598 (1905), 542,
615 (1909), 224 (1911), 224 (1926).
Jørgensen, Thorvald 1914 (o. 1920).
Klint, Esben 1677, 1791 (1949—56),
2012 (1957), 2630 (1958).
Klint, Kaare 230 (o. 1920), 1690 (1949),
1677 (1949—54), 2059.
Knudsen, Guderup 2548 (1934).
Koch, J. H. 2572 (1831).
Koch, Mogens 1691 (1956).
Koch, V. 1169, 1172 (1887).
Krag, Jep 1173 (1795).
Krogh, Knud J. 2616 (1958).
Lautrup-Larsen 2262 (o. 1920).
Lehn Petersen, Knud, Odense 2161
(1932), 1922 (1935).
Lønborg-Jensen,
Harald
1068,
1078,
1087 ff., 1094 (1920), 1122 (1923), 1935
(1928—32), 152 (1933?), 318 (1937), 382
(1939), 122 (1941—51), 148 (1947), 128
(1951).
M. C. 2461 (1773).
Magdahl Nielsen, J. 704 (1909), 1152 (o.
1920).
Meydenbauer 96, 122 (1888).
Meyer, landbygmester 2586 (1832).
Meyer, B. I. 492 (1835).
Meyer, W. F. 100 (1835), 381 (1838), 118
(1840), 1094, 1096 (1844), 565 (1854).
Meyling, Mogens 2577 (1949), 2388
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(1952), 2569, 2570 (1954), 2395 (1961),
2356.
Moesgaard, M. 1753 (1936—38), 1741
(1941).
Mundt, Holger, Sønderborg 2474 (1927),
2099 (1929), 2186 (1933), 2548 (1934),
2279 (1938), 919, 2332 (1939), 1646, 2177,
2180 (1940), 950 (1941—46), 966, 1614,
1722 (1942), 1629 (1943—45), 1641 (1945),
1635 (1946), 1374 (1949), 1489, 2272, 2276
(1950), 650 (1951—53), 1610,1979 (1951—
59), 852, 1820, 1895 (1952), 1423 (1952—
54), 832, 1877 (1953), 837 (1954), 1558,
2638 (1956 ff.), 1824.
Møller, Niels, Hjerting (se også: sned
kere og tømrere) 597 (1838), †567 (1842),
598 (1843).
Møller, P., Hjerting (se også: blytækkere) 692, 700 (1858), 1262 (1864), 783
(1867).
Nielsen, Niels A., Åbenrå 1674 (1937).
Nyrop, Martin 2283 (1903), 2352 (1920).
Oberberg, Hercules von 2129 (1568—70).
Olsen, Erik 2446 (1939).
Olsen Riis 2618 (1958).
Ornoldt, se: Arnoldt.
Petersen, Erik 1537 (1930), 822 (1932).
Petersen, Vilhelm, Odense 1596 (1923),
1909 (1925).
Platen, Wilhelm Friedrich von 2130
(1720), 2159 (1729).
Pohleman, Herman 110 (1649).
Prahle, A. W., Flensborg 2072 (1881),
2124 (1893), 1301 (1896—98).
Prüss, I., Gråsten 2072 (1881).
Quitzau, Matthias 1093 (1817), 1052
(1819), 1090 (1830), 1094 (1834).
Rosenberg, (J.) Gottfried 2202 og 2649*
(1766), 1092 (1767), 2170 (1770—76).
Ruhlmann, E. 1642 (1943).
Schiffmann,
Curt,
Sachsen-Altenburg
424 (1912).
Schmidt, Hans Jensen 2580 (1895).
Skovgaard, Carl jun. 1245 (o. 1920).
Skovgaard, Hans Georg 1166 (o. 1920).
Skovgaard, Johan Thomas (se også:
malere) 2223 (o. 1922).
Skovgaard, Joakim (se også: malere)
2646 (1923).
Smidt, C. M. 1094 (1920).
Smith, Julius 2438 (1920).
Steenwinckel, Hans van 219 (1637).
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Studemann 633 (1899).
Thomsen, Hans, Søderup 1818* (1793).
Thrue, S. 344 (1920).
Ulrich, Carl, Augustenborg (se også:
murmestre) 2178 (1785, 1788), 2514 (1797),
2732.
Winstrup, L. A. 2569 (1856), 2209
(1857), 573, 734 (1858), 1558, 1740, 1810,
2060 (1860), 276, 280, 1558, 1559, 1561,
2228, 2230 (1862), 949, 1895, 2200, 2464
(1863), 1689 (1869); 2733 f.
Vogensen, Jørgen (se også: murmestre)
401 (1908).
Vosz, C., Kiel 2251 (1903), 2028 (1905),
1689 (1908).
Zeller, Adolf, Berlin 424 (1912).
Zeltner, Theodor?, Kbh. 2586 (1852).
Barselpotte. 1883* (1851).
Baser. Før o. 1300. Terningformede:
260*, 279*, 302, 732*, 1248, 2616, 2761. Attiske: 280*, 744*, 765, 866*, 867*,
2132*. — Andre former: 332, 830* (to),
891*, 1086, 1168?, 1784*, 2026, 2359
(munkesten). — Efter 1300, af munkesten:
870.
Begravelser,
kapeller.

se:

gravkældre

og

(grav)-

Blytækkere.
Christensen, Claus, Als 1488 (1706).
Clausen, Christen, Als †1646 (1667); 2668.
Clausen, Christian, Als †1979 (1735).
Lasse, Jørgen, se: Lorentzen, Jørgen.
Laust 1156 (1798).
Lorentzen, Jørgen, Egen 2361 (1752) i
rgsk. kaldet Jørgen Lasse fra Guderup.
Matthiessen, Christen, Bylderup 2004
(1782).
Møller, P., Hjerting (se også: arkitekter)
1262 (1864).
Nielsen, Hans 722 (1690), 768 (1691).
Schultz, Jacob 237 (1637).
Schwartz, Johann Friederich, Eckern
førde 1979 (1769).
Todsen, Jens, Tønder †2299 (1625).
Blændinger (se også: gavle). Delt af li
sener eller halvsøjler. Før 1300. Lisener:
301, 401, 404, 408, 1027, 1066, 1135*, 1154,
1168, 1169, 1184, 1195, 1206, 1218, 1219,
1265, †1388, 1403, 1472*, 1505*, 2288,
2290, 2519. Halvsøjler: 744, 765, †866,
1066, 1168*, †1388. — Oversigt: p. 2682.
Bogstol. 1731.
Borde. 1814* (1577), 548 (1700’rne), 728.
Borgmesterstol. †2093.

Benhuse. 365, †422, 482*, †948, †1690,
1721, 1786(?), †1908, †2072, †2251, †2299,
†2334, †2407, †2426, †2521. — Oversigt:
p. 2726.
Berettelsestøj, se: sygekalke og -diske.
Bibel, se: alterbøger.
Bibliotek. †392, †591, 1090, 2094.
Billedhuggere,
gere.
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se:

sten-

og

billedhug

Billedskærere, se: snedkere.
Bispestav. 1111*.
Blystøbergruber
(se
tillige:
2619, 2641. — Oversigt: p. 2668.

kaminer).

Brudekroner og -smykker. 370*, 384*,
465*. — Forsvundne: 227, 268, 281, 308,
428, 488, 513, 532, 547, 560, 570, 577, 589,
606, 624, 637, 682, 1037, 1253, 1492, 1512,
1561, 1578, 1596, 1614, 1651, 1774, 1812,
1823, 1838, 1850, 1859, 1882, 1984, 2018,
2034, 2082, 2237, 2255, 2276, 2315, 2341,
2392, 2530. — Mestre, se: guldsmede.
Brudestole. †1580 (1674), 390* ? (1678),
†148? (1684), 840 (o. 1730), †270, †2344,
†2475. — Oversigt: p. 2891.
Byggematerialer. Før 1250—1300. (Se
tillige: tagværk og trækirker). Granit
kvadre ud- og indvendig: 1195. Granit
kvadre med indervægge af rå kamp: 56,
221, 259, †278, 316, 331, (†)363, 378, 440,
539, 552, (†)566, (†)574, 582, 631, 643, 672,
691, 720, 794, 829, (†)849, (†)866, 908,
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†1023, 1248, 1265, 1338, (†)1353, (†)1388,
1751,(†)1807,†1829. — Samme med detaljer
eller anden iblanding af andre materialer.
Med munkesten: 643, 705?, 890, 1195,
1504, 1855, 1856. — Med tuf: 450, (†)1370,
†1542(?). — Med munkesten og tuf: 814,
1388, (†)1487. — Med tuf, frådsten og hav
sten: 744. — Påbegyndt i granitkvadre,
fuldendt i rå kamp: 349, 595, 705, 1764. —
Fuldendt i munkesten: 1444, 1504. —
Fuldendt i munkesten og tuf: 1026, 1265.
— Rå og kløvet kamp, oftest med hjørner
og sokler af granitkvadre: 288, (†)730,
†811, †889, (†)1586, 1644,1719, 1846, 1893,
1936, 1952, (†)2025, (†)2248, 2268, 2330,
2443, †2461, 2486, 2546, 2567, 2589. —
Samme med detaljer eller anden iblanding
af andre materialer, granitkvadre: 614,
781, 1783. — Flint: 288, 502, 520. — Mun
kesten: 1542, 1738, 1783, 1784, 1831, 2008,
2228, 2268, 2358, 2486. — Tuf og munke
sten: 781. — Kridt og frådsten: 476, 614.
— Påbegyndt i rå kamp, afsluttet i munke
sten: 1586,1907(?), 2228, 2424. — Munke
sten, med rå kamp i murlivet: 63, (†)940 f.,
†1024, 1282, 1296, 1525, 1542, 1554, 1569,
1607, 1626, 2008, (†)2062, †2127, 2174,
2205, 2287, †2330, 2402, 2457. — Samme
med sokkel eller andre detaljer af granit:
301, 1055 f., 1504, 1678, 1872, 2228, 2516,
2518. — Rhinsk tuf, oftest med sokkel af
granitkvadre (gælder også de følgende
grupper): 1135. — Tuf og munkesten blan
det: 764, 1218. — Påbegyndt i tuf, afslut
tet i tuf og munkesten: 1154, 1168, 1184,
(†)1195, 1403. — Samme, afsluttet i mun
kesten og rå kamp: 1472. — Påbegyndt i
tuf og munkesten, afsluttet i granitkvadre:
1206, 1460. — Andre materialer. Frådsten,
som hovedmateriale: 400, som iblanding:
(476), 744, †779. — Havsten, som iblan
ding: 744, 1403, 1421. — Flint, som iblan
ding: 502. — Kridt, som iblanding, eller
evt. detalje: 476, 614. — Sandsten, som
detalje: †1868. — Oversigt: p. 2656.
Bygherrer. For kirker. Før reformatio
nen: jomfru Cecilie Ehms: 1026. Junker
Viggo: 1890. — 1569: hertug Hans: 209.
— 1615: hertug Hans den yngre: 2384. —
For kapeller, våbenhuse o. l. 1400’rne: Peter
Rower: †108 (1443). Henneke Stake: 104.
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— 1500’rne: Benedict Ahlefeldt: 1975.
Jørgen Ahlefeldt: 1975. Claes Anckersen:
105 (1512). Laurs Dytmarsen: †1753 (1514
—64), 1739 (1522). Berte Ahlefeldt: 2713
(1563). Hertug Hans: †237 (1566). Dron
ning Dorothea: 2129 (1568—70). Gregers
Ahlefeldt: †1918 (1577—1616). Hertug
Hans den yngre: 2148 (1586), 2129 (o.
1586). Peder Rantzau: 1354 (o. 1590). —
1600’rne: Hans von der Wisch: 948 (1624).
Hertug Frederik til Nordborg: 2520 (1628).
Hertuginde Anna, enke efter hertug Hans
Christian af Sønderborg: †2483 (1665).
Hertug Ernst Günther: †2161 (1670). Ni
colai Tych: 948 (1687). Claus Paulsen og
hustru: 2387 (1695). Forpagter på Mels
gård, Peter Enwaldt: 2592 (1697). Frede
rik Ahlefeldt den yngre: 1918 (o. 1698). —
1700’rne: hertug August: 2176 (1700).
Hans Paulsen, Gammelgård: 2071 (1706),
(1734). Conrad Detlev Reventlow: 2207
(1750). Hans Petersen, Ladegård: 1952
(1758—74). Hertug Frederik Christian den
ældre: 2161 (1770—76). Christian Bendixen: 1788 (1778). Herredsfoged Reimer,
Haderslev: 452 (o. 1792).
Børnestol. †2344 (nævnt 1778).
Celebrantstol. Unggotisk: 1111*.
†Ciboriealter (?). 264*, 1724.
Ciborium. 1393* (o. 1250), †1411 (nævnt
1514).
Dåbsfade. Sydtysk arbejde. 1550—1600:
143, 466, 547, 661, 682, 711, 724, 772, 788,
800*, 820, 965, 1118, 1273, 1378, 1451,
1883, 2086, 2216, 2276*, 2433, 2448, 2470.
— Nederlandsk arbejde. 1600—75: 624*,
837*, 1177, 1287, 1394, 1426, 1987, 2187*,
2371*, 2415*. — Fade af anden fabrika
tion. 1600’rne. Messing: 2392 (1639?),
1838 (1642), 1596 (1650?), 577 (1664?),
2498 (1691?), 2599 (1692); 228, 704, 1189,
1775; sølv: 2166 (1655); tin: 1824 (1699);
1636. — 1700’rne. Messing: 1232 (1717),
2555 (1728), 1254 (1734), 2316 (1786—87);
446, 532, 752, 1213, 1314, 1535, 1796, 2238,
2256, 2530, 2578; tin: 1614 (1710), 1412
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(1747), 1360 (1765); 1478, 1940; kobber:
1345 (1760); 1758. — 1800’rne. Messing:
1493 (1840), 1412 (1860), 2187 (1882); 295,
1378; sølv: 489* (1838). — Uvis alder.
Tin: 1729, 2342. — Mestre, se: guldsmede
og gørtlere. — Oversigt: p. 2929.
Dåbskander. Tin. 1600’rne: 1912. —
1700’rne: 1987 (1712 evt. opr. alterkande),
2216 (1732), 1622 (1755). — 1800’rne:
1426 (1812), 1466 (1819), 2416 (1829),
1412, 2500 (1830), 682* (1842), 837*, 1378,
1900. — Porcelain (tidl. vinkande): 1232
(o. 1850). — Uvis alder: 725, 1177, 1345,
1636, 2636. — Mestre og stempler, se: gørt
lere.
Degnestole. Gotiske: 860, (†)904*, 1146,
1162, 1275, (†)1348, 1453. — 1550—1600:
1363 (1590), †358*, 1317. — 1600’rne:
†1655 (1646?), 283* (1662), 283* (1686);
†712?, 1317, 1599. — 1700’rne: 2020
(1700), †685* (1742), 881, †920 (1749),
2166* (1770—76), †2092 (1782), †148?,
1162, 1275, †1798, 1886. — 1800’rne: 1959
(1804?), 2475 (1854), 1202. — Uvis alder:
1234, 1430, 1536, 1928. — Med malerier:
†150 (1700’rne). — Mestre, se: snedkere.
— Oversigt: p. 2853.
Drejekors. †1218 (1740, 1750), 1370*,
†1460 (1702), i øvrigt passim.
Døre og portaler. Før 1300. Hovedmate
riale: granit. Retkantede udvendig: 260,
289, 316, 350, 450 (to), †503, 540, 582, 595,
†614, 644 f., 672, 692, 720, 766, 781, 794
(to), 909 (to), 1266, 1388, 1752, 1846, 1856,
1893 (to), 1936. — Dæksten med orna
ment: 891. — Tagformet dæksten: †378.
— Samme under muret tympanonfelt:
1136. — Dæksten med tympanonfelt: 829.
— Med tympanon: 540, 781*, 1248*. —
Med vandret indre afdækning af sten eller
træ: passim. — Med rund- eller fladbue:
909, 1846, 1856, 1936.
Rundbuede
udvendig;
kilestensstik:
540, 766, †766, 1169, 1739, 1831. Falsede
og rundbuede, med kilestensstik udven
dig ; retkantet lysning med eller uden tym
panon: 222, 440 (to), 553 (to), 582, 644,
692 (to), 720(?), 745, †815 (?, to), 850 (to),

332

1027 f. (to), 1154, 1169 (to?), 1196 (to),
1207, 1266, 1371 (to), 1460, 1487 (to),
1644, 1765 (?, to), 1808 (?, to), 2026,
†2228, †2248, 2330, 2358, 2547* (to), 2567
(to), 2590. Rundbuet kilestensstik udven
dig; omkring rundbuet lysning: 745*,
1184 f. (to).
Rundbuede søjleportaler med retkantet
lysning; med to søjler: †302 (ottekantede),
331, 332(?), 829*, 830, 867, 891*, †1248,
1338?, †1784?, †1831, 2026*. Med fire søj
ler: †223?, 260*, †279* (to), 732* (to?).
Hovedmateriale:
munkesten.
Falsede
og rundbuede med halvstensstik og pryd
skifte udvendig; retkantet lysning med
vandret
stik
og/eller
granittympanon:
1074 (tre), 1444, 1472, 1473, 1505 (to),
1586, 1873. Rundbuede og falsede udven
dig: 1074, 1555, 1570, 1608 (to), 1627,
1680, 2289*, †2289, 2292, 2424 (to). Rundog spidsbuede, med profilerede karme ud
vendig: 1075, 1298, 1526*, 2289*, 2359
(to), 2517. Flad- eller rundbuet lysning
under rund- eller spidsbuet spejl: 869,
1075, †1075, 1298, 1403, 2008, 2268.
I murfremspring; hovedmaterialer: tuf
og munkesten: 64* f., 302, 1027 f., 1154,
1266, 1298, 1526*, 1555, 1570, 1608, 1627,
1680, 2174.
Døre med spærstik indvendig: 64* f.,
1555, 2359. — Vandret indre stik med
spærformet overside: 1136.
Med stængebom: 1074, 1487, 1680, 2292.
Nord- og syddør af forskellig hovedform
i samme kirkeskib: 222 f., 260(?), 540, 582,
644, 720(?), 745, 766, 891, 1248, 2026.
O. 1300—1550. Hovedmateriale: mun
kesten. Fladbuede, med eller uden fals:
passim (fortrinsvis til trapper og sakri
stier); daterede: 1819 (1520—22), 1740
(1522). Flankeret eller omsluttet af blæn
dinger: 1571, 1627. — Fladbuede i spids
buet spejl: passim (fortrinsvis underdøre
i trapper) 482, 647, 721, 767, 892, 1186,
1208, 1373, 1462, 1752, 2230(?), 2568. —
Samme i rundbuet spejl: 1936. — Spids
buede og falsede: †104, 1208, 1588, 1645,
1766, 2360. — Spids- og fladbuer i samme
dør: 746, 1972, 2488. — Rundbuede, med
eller uden fals: 441, 452, 477, 480 (to),
1154, 1170, 1299, 1970. — Rundbuede i
flad- eller spidsbuet spejl: 503, 850, 869,
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1721, 1833, 2592. — Fladrundbuede og
falsede: 290, 1340, 1474, 1528, 2332. —
Vandret afdækning i forbindelse med buer:
441, 451, 830, 2298. — Med profilerede
karme: 96*, 1972.
Med stængebom: 334, 2459.
Opr. tårndøre. I vest: 304, 420?, †747,
870, †941, †1221, 1373, 1389, 1487?, 1506,
1645, 1786, †2296. — I syd: 1527. — I
nord: 1571.
Efter 1550. Fladbuede: 2070 (1595—
1600), 1445 (1629), 1920 (o. 1698, i portal
indfatning), 2162 (1770—76, i portalind
fatning), 1507 (1772), 185 (1844). — Spids
buet: 116 (1844), — Rundbuede: 1422
(1626), 2071 (to: 1706, i portalindfatning),
187* (1736?, i portalindfatning), 1422
(1750), 948 (1751), 1687 (to: 1758), 1300
(1763), 2444 (1867). Fladrundbuede: 2130
(1568—70), 2148* (1586), 1354, 1355 (o.
1590), 945f. (1591), 2068 (1595—1600),
2068* (1595—1600, i portalfremspring),
2386 (to: 1615—16), 104 (1668—69), 1373
(1699 7), 2176 (1700), 1389 (o. 1700), 1506
(1734), 1030 (1748), 1422, 2207 (1750),
1573* (o. 1750, i portalfremspring) 1977
(1754—55?), 1978 (1754—55, i portalfrem
spring), †1688* (1813—16, i portalfrem
spring), 1834* (1816). — Retkantede: 2071
(o. 1625), 948 (1751). — Andre former:
187* (1665, i portalindfatning), 2334*
(1787, i tværriflet indfatning).
Oversigt: p. 2671, 2679, 2688.
Dørfløje. Middelalderlige: †590, 1180,
1214 (to), 1317,1536,1600,1943, †2373. —
1550—1600: 2474* (1571), 1318 (1578?),
2144 (o. 1586). — 1600—1700: 882 (1665),
195 (1668 ?), 190*, 192 (1686 ?), 1015 (1687),
2602 (1697); 754, 882, 920, 977,1453,1600,
1852, 2144 (to). — 1700—1800: 1289
(1700), 1396 (1709?), 1364 (1710), 757
(1712), 882 (1727), 1600 (1743)?, 1430
(1751), 1703* (1758), 904* (1764), 2344
(1768?), 882 (1773), 245* (1777?), 2320
(1786), 2345* (1787); 342 (to), 392, 534,
1180, 1861, 2319*, 2476, 2533. — Efter
1800: 471 (1803), 2533 (1812); 218, 1467.
— Uvis alder: 249, 1041, 2319, 2475. —
Med malerier: 1180 (1700’rne), 2319*
(o. 1750). — Mestre, se: snedkere, samt ma
lere og smede. — Oversigt: p. 2732, 2852.
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Entreprenører.
Møller, H. C. 2426 (1766).
Niebuhr, Chr. 950, 976 (1893).
Radach, H. 950 (1893).
Seifîert, Johan Paul 2519, 2532 (1768),
2592 (1775)(?).
Thortsen, Sv. Johan, Sønderborg †2565
(1757).
Tofftmann, Hans Jørgen 2406 (1763).
Epitafier (se også: mindetavler).
1. Stenhuggerarbejder.
1550 —1600:
2506* (1569), 2148* (1586), 1995* (o. 1587).
— 1650—1700:158* (1650—53), 159(1661),
162* (1665), 1238 (1668), 164* (1674), 770
(opstillet 1692); 160, 163* (to), 166, (†) 173,
1163*, (†) 1415. — 1700—1800: 808 (1702),
493* (1729), 1044 (1792); 739*, 760, 808
(to), 905, 1433, 2536, 2604*. — 1800’rne:
273 (1835); 905 (to). — Mestre, se: sten
huggere og stukkatører, — Oversigt: p.
2771, 2784, 2786.
2. Træskærerarbejder. 1550—1600: 987
(1586), 432 (1598); 807*. — 1600—50:
†2116 (1605), 989* (1608), 990* (1609?),
1996* (1613), 1618* (1618), 996*, 1620
(1619), †592 (1622), 374* (1623), 998, 2105*
(1626),393(1647); 775*, 988,992,995,1326*,
1455, (†) 1468, 1777, †1778 (to), 2105*. —
1650—1700: 2108* (1650), 999 (1651),
1326*, 1327*, 2110* (1653), 272*, 775*,
999*, 2111* (1654), 1002, 2039* (1655),
2112 (1657), 1003 (1665), 1238* (1668),
†862 (1669), 166*, 776* (1671), 1498
(1672?), 1498* (1678), 1397* (1683), 168*,
1004*, 1468 (1686), 1518 (1687), 2379
(1689), 776 (1692), 1006* (1695), 2508*
(1697), 394, 1215 (1698); 169*, 170*,
†173, †1124, 1148. — 1700—1800: 1621
(1701), 776 (1714), 172* (efter 1739), 432*
(1750), 496* (1755), 1961 (1764), 115(1794);
(†) 564?, 714, 777, 904, 905, 1148, 1163,
1327*, †1564. — 1800’rne: 273 (1835);
808. — Mestre, se: snedkere. — Oversigt:
p. 2865 note 1, 2870ff., 2874, 2877ff.
3. Kalkmalede arbejder. †1124 (eller på
pergament), †1415. — Oversigt: p. 2753.
4. Malerier. 1550—1600. På træ: 988
(1586), 1326* (1592); 807*. — 1600—1700.
På træ: 990* (1608), 1620* (1618), 1602,
2106* (1621), 2108 (1626), 393 (1647).
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2110* (1650), 1327*, 2110* (1653), 272*,
273*, 775*, 1002*, 2112* (1654), 2039*
(1655), 1238* (1668), 168 (to), 776* (1671),
1498 (1672?), 1498* (1678), 1398* (1683),
169* (1686), 1518 (1687), 2508* (1697);
166*, 170, 173, 994, 1148, 1292, 1327*.
— På lærred: 162* (1665), 2114 (1670),
1004* (1686), 2379 (1689); 163*, 164*
(to), 170*. — På metal: 165 (to: 1674);
161*, 1415. — På træ og kobber: 2112
(1657). — På ukendt materiale: 992*
(1609), 996* (1618), 1002* (1655), 1004
(1665), 1008*, (to: 1695); 171*, 995. —
1700’rne. På træ: 496* (1710), 394 (1713),
989 (1753). — På lærred: 495* (1729),
1961 (1764). — På ukendt materiale: 1621
(1703), 173* (to: efter 1739). — Riffelmaleri: 173* (efter 1739). — Mestre, se:
malere. — Oversigt: p. 2882, 2901ff.
5. Gravskjolde. 1044* (seks), †1044 (seks).
Faner, se: gravfaner.
Fonte. Af granit, romanske. Arkade
fonte. Kummen alene med arkader: 216*,
577*, 590*, 606*, 697*, 1177, 1287, 1345,
1393, 1426, 1451, 1466, 1478, 1492, 1513,
1579*, 1729, 2341*, 2577*, (†) 1940 (kun
foden); kummen med ranke over arkader:
624, 637*, 1596, 1813, 1859*, 1957; figurer
eller ornamenter i arkaderne: 513*, 800;
772*; varianter: 560*, 2035, 2370*. —
Rankefonte. Den nordlige gruppe, »Haderslevmesteren«: 322*, 386*, 428, 446*, 488,
900, 916, 1746*, 1774; varianter: 228*,
268, 283, 295*, 308*, 340*, 660, 682*,
2276; den sydlige gruppe: 1850, 2237,
2498*, 2554*; varianter: 724*, 1883. Vestslesvigske løvefonte: 1160,1189,1561 *,
2215*; varianter?: 1232*, 1548. — Den
vestjyske type?: 1263. — »Den sydfynske
type«: 2315. — Blandede typer: 370*,
738*, 820, 1313*, 1534*, 1699*, 1899,
2283*. — Uden dekoration, til dels sene?:
356, 547, 570, 710, 788, 837, 856*, 879,
1213, (†) 1213, 1378, 1561, 1651, 1758,
1796, 1805, 1824*, 2006 (?), 2086, 2392*,
2448*. — Af gotlandsk kalksten, romanske:
752, 1201, 1254, 2186, 2415, 2530; gotiske:
1615, 2255; kun foden: 2433, (†) 2577. —
Af Namur-kalksten, romanske: 1037,1412*;
gotisk: 965. — Af Weser-sandsten, sen
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romansk: 1144*. — Gryder: †2415 (ro
mansk?), 1360 (1591, stemplet V H — 91),
1850 (?).
Af malm: 142* (1485), 465* (1491),
2082* (1600). — Af træ: 1360 (1591),
1986* (1613), 1635* (o. 1622), 1838 (1642),
2598* (1692?), 1118* (1704), 1614* (1710),
2035* (1715), 428* (1742 »dåbsengel«), †879
(1745), 2470* (1772), 1940* (1799), 1956,
2019 (o. 1800), 2577* (1820—27), 2341
(o. 1830), 2256* (1839). — Af træ og stuk:
1699 (beg. af 1800’rne). — Af alabast:
2166 (1807). — Af kalksten og alabast:
2136* (1550—75). — Af sandsten: 965
(1619), 1272* (1734). — Af porfyr: 1926
(o. 1700). — Af kunstsandsten: †488?, 532
(1818), 2598 (1889). — Af brændt ler:
2238* (1843).
Malerier. På træ: 1838 (1642).
Mestre. Klokkestøbere: Peter Hansen,
Flensborg 142* (1485), 465* (1491), Mel
chior Lucas, Husum 2082* (1600). Billed
hugger: Cornelis Floris, Antwerpen 2136*
(1557). Billedskærere: Heinrich Ringerinck,
Flensborg 1986* (1613), hans værksted
1635* (o. 1622), det Peter Petersenske
værksted, Tønder 1118* (1704), Jürgen
Friedrich Jensen, Tønder 2035* (1715).
Maler: Johannes Sønnichsen 1313 (1739?).
Teglbrænderiet på Rennberg 2238* (1843).
Med runer: 370*.
Oversigt: p. 2754, 2783*.
Fontehimle. 1591: 1360. — 1600’rne:
(†) 1596 (1612), 1986* (1613). 966* (1619),
1451 (1626), 1900 (1632), 143* (skænket
1639), †1824 (1642), 1232 (malet 1651),
1160* (1671), 1144 (1682), 1038*, 1177,
(†) 1378 (1685), 1548*, 1883* (1692), †2392
(1693); udat.: 1314, 1513, 1635*, 2470. —
1700’rne: 2019* (1701), 1118* (1704),
†1254 (1710), 2035* (1715), 1394 (malet
1747); udat.: 308, 386*, †801. — Uvis alder:
752, †820, 1427. — Mestre, se: snedkere.
Fontelåg. Af træ. Sengotisk?: 1273*. —
1500’rne: 2136 (1557), 900 (1598). —
1600’rne: 1213. — 1700’rne: 916 (1749),
2316 (1786), 268 (1787); udat.: †295*,
†637, 752, 837, 1813. — 1800’rne: 2577
(1820—27). — Uvis alder: 856, 1273,
†1850, †2086. — Af metal: 1615 (1710),
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2238 (1847), †548. — Mestre, se: sten
huggere og kobbersmede.
Fontelukkelser. (†) 308 (med malerier),
967, †1232 (?), †1775, †2342. — Oversigt:
p. 2891.
Fortidsminder. Gravhøje: †828 (to), 2423,
2516. — Skålformede fordybninger: 910,
1807, 1819, 2404. — Helleristning: 1819?.
Gabestokke (se tillige: halsjern). †1353,
†1503 (1730), †2402 (1735), †1247 (1740),
†1420 (1793). — 278?, (†) 1353, 1855, †2227.
Gavle. Før 1300. Med åbninger, blæn
dinger og friser af forskellig form: 65, 404,
868, 1068, 1266, 1473, 1680*. Med ud
kragede gavllinier: 1555*. Med aftryk af
gavlprydelse: 910*. Midlertidig, af brædder:
(†) 1068. — Ca. 1300—1550. Med tre eller
fem rund- eller spidsbuede højblændinger:
91, 378, 480, 831, 1936, 1974, 2489 (to),
2568. — Med tre eller fem højblændinger
over savskifte og kronet af savskiftestumper (den såkaldte Tørninglen type): 850,
892, 1170, 1171, 1186, 1222 (stigende
spidsbuefrise på grund af urskive), 1266,
1299, 1373, 1389, 1405, 1406, 1421, 1445,
1461, 1506, 1543. — Med tre eller fem
høj blændinger over savskifte og/eller bånd
blænding: 584, 1739, 1787*, 1972*, 2298,
2331, 2360, 2547. De samme i forbindelse
med cirkel-, rude- eller aftrappede trekant
blændinger: 304, 421, 451, 480, 732*, 870,
1028, 1030, 1766* (to), 2249*. — Med syv
eller flere højblændinger over savskifte
og/eller båndblændinger i forbindelse med
andre blændinger (cirkel-, kors- etc.): 263,
317, 334, 379, 421, 452 (to), 583. — Høj
blændinger over savskifte eller båndblæn
dinger i forbindelse med frise af småblændinger: 420, 479, 632, 673, 1786*. — Lige
høje eller forskelligt formede blændinger
(cirkel-, kors- etc.) i forbindelse med sav
skifte og/eller båndblændinger i gavlfoden:
303, 334, 379*, 380, 420, 442, 452, 504,
522, 795, 1154, 1339, 1474, 1528, 1808,
2520. — Kun savskifte eller blændings
bånd (i fodlinien): 364, 830, 1627, 1645,
1765, 1785, 1808. — Særformer. Andre
gavldekorationer: 483* (skrågavl), 1588,
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(†) 1684, 1721, 1722, 2230*, 2295*, 2297*,
2568 (med omløbende blændingsbånd).
— Med enkelte cirkelblændinger: 364,
706; enkelte korsblændinger: 350, 646,
1474, 1976, 2009; firkløverfrise: 303; med
kamtakker: 263, 334, 421, 479, 583,
1068, 1137, 1473, 1936, 1972*. — Efter
1550. Med højblændinger over savskifte
eller båndblændinger: 1155 (med fugle
kasser), 2426, 2490. 1582: 2269. Lisen- og
bånddelte
gavle,
nogle
med
svungne
kamme: 2207* (1586), 1354, 1355 (o. 1590),
2067* (1595—1600), 115* (1650), 2548
(1702), 1300* (1763). Blændinger mellem
vandrette bånd: 1374 (1648), 1389 (1715),
1488* (1722), 1506* (1734), 1422 (1737),
1422 (1750). Særformer. Andre gavldeko
rationer: 2520 (1628), 114 (1650), 831 (1686
el. 1750), 1283 (1700), 1156 (1743), 1543
(1749), 1588 (1769), 211 (o. 1700?), 1028
(o. 1700). Med strømskifter: 2207 (1750),
211 (1771), 264 (form. 1700’rne). Med kam
takker: 2269 (1582). 2520 (1628), —
Oversigt: p. 2687.
Gavlprydelser af træ. Romansk: 910*.
Gemmenicher i mure. Før 1300: 1080
(flere), 1091 (flere), 1282, 1608, 2294. —
0.1300—1550:1029, 2298, 2404, 2627, 2633.
Gesimser og gesimsfriser. Før 1300.
Rundbuer: 80*, 301, 1066, 1169, 1184, 1195,
1206*, 1218. 1219, 1296, 1403, 1554,1569*,
1608, 1626, 2174, 1526* (over dværgsøjler),
2640; krydsende rundbuer: 66, 1184, 1403,
2174, 2288; rude- eller spærstik: 1220,
1298, 1403; trappe: 1154, 1184, 1206*,
1265, 1298, 1472, 1554; kors: 1154; sav
skifte: passim, af kantstillede sten: 1220*,
1569, af rundstave: 1569,1608; profilerede:
1526*f., 1678*, (†) 2517. —Ca. 1300—1550.
Fladbue på konsol: 263, 303, 421, 479,
483*, 584, 1766, 1785; firkløver: 84*, 91,
304; trappe: 541, 1766, 2230, †2250; tre
kant: †420, 482, 583, 1786; retkantgesims:
passim, på konsoller: 1786; bloktand: 2489;
profilerede: 868; med 1-2 savskifte: passim.
— Efter 1550. Savskifter: 2386 (1615),2520
(1628), 1628 (1637), 2592 (1697), 1389
(1715?); trappe: 1283 (1685?); profilerede:
2176 (1687—1700, af træ), 211 (o. 1700?),
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211 (1726), 1422 (1750), 948, 1423 (1751),
2490 (1762), 2460 (1773), 506 (1775), 2591
(1776?), 945 (1786 ?), 522 (1789),485 (1790),
453 (o. 1792); retkantede: 2386 (1615),
1422 (1700), 2489 (1705), 2521 (1797), 211
(sikkert 1800’rrιe). — Oversigt: p. 2684.
Gitre (se også: fontelukkelser og kor
gitre). Af jern. Middelalderlige: 1144, 1731,
1760, 1943*, 2373; udat.: 1111, †2240,
2635. — 1700’rne: 187* (o. 1736?), 2208
(1751). — Oversigt: p. 2930.
Glamhuller. 1200’rne. Rundbuede: 2295,
2458*. — Senmiddelalderlige. Rundbuede:
478, 585, 1722, 2228?. Spidsbuede: 554,
1588, 2489. Fladbuede, falsede og parvis
anbragt: passim. Fladbuede med lige gen
nemløbende karme: 290, 504, 541, 850.
Fladbuede og tvillingdelte: 1170, 1462.
Fladbuede, flankeret af blændinger: 304,
317, 1222, 1445, 1833. — Eftermiddelalder
lige: 1609 (1626), 1557 (1650), 795 (1683—
84?), 290 (1724), 485 (1790—91), 1628
(1792—93).
Glarmestre.
Asmus Glaser 2549 (1762).
Binsfeld og Jansen, Trier 634 (1900—01).
Brues, Johan †2252 (1627), †2301 (1628),
†2301 (1631); 2746.
Christensen,
Walther,
af
Vestergasse
1172 (1701).
Johan †123 (1631).
Linnemann, A., Frankfurt am Main †123
(1897).
Schmidt, Andreas 536 (1789).
Glasmalerier. Middelalderlige: 425,
1172*, (†) 1508, 1555. — Eftermiddelalderlige: 212* (1569), †2252 (1627), †2301
(1628 og 1631), †123 (1631†.), 1474* (1727),
†123 (1845). — Nævnt 1602: †2074.
— Oversigt: p. 2744.
Grav. 206 (form. middelalderlig).
Gravfaner. 195 (1731), 196 (1743), †196
(flere), †628 (1667, to), †639 (to); †2263
(o. 1667), †2538 (1633), †2147?.
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Gravkældere og åbne begravelser.
Romanske: †1047 (to). — 1500’rne: 374,
1331?, †1904, 1976, 2002 (to), †2118—21.
— 1600’rne: †2538 (1628), †2198 (1660),
†628 (1667), 194 (1668?), 1710 (1684), 190,
†2351 (1686), 1014 (1687), †1150, †1944,
†2479 (tre). — 1700’rne: †1364 (1716?),
†1366, †2380 (1716), †2198 (1728), †1565
(1752), 1952 (1758—74), †1904 (1767),
†1801 (1778), †2419. — 1800’rne: 1440. —
Uvis alder: 192, †345, †374, †435, 436 (to),
†498, †517, †536, †1014 (to), 1092, †1151,
†1181, †1350, †1366, †1417, †1500, †1539,
†1565, †1582, †1604, †1641 (tre), †1656
(to), †1710, †1734, †1815 (to), †1843, †1887,
†2198, †2244 (to), †2263, 2299, †2324
(fire), †2351 (to), †2380 (to), 2397, (†) 2510,
†2539 (to). †2584, (†) 2606.
Gravrammer og -træer. 498 (to), 701*,
1518*, 1998*, 2635. Forsvundne: 846,1150,
1165 (tre), 1710, 1734, 1778, 1827 (to),
2538. — Oversigt: p. 2781.
Gravsten (se også: kirkegårdsmonumen
ter) Romanske. Kistelågsformede: 284*,
1203*, 1365*, 1381*. Hvalv: †394*, 1843.
Flade, a. trapezformede: †285*, 592*, 639*
(to), 1044*, 1045*, 1239, 1256, 1381* (to),
1519, †1520, (?) 2628; varianter: 497* (to),
1149*, 1415, 1519. b. rektangulære: 639*,
702*, 1014, 1256 (?), 2606*.
Gotiske. 1250—1300: 823*, 1999*. —
1300’rne: †1384. — 1400’rne: †1416. —
1500—50: †286*
(to), †299?,
2116*f.
1500’rne: 809 (to), 1602.
Renæssance og barok. 1550—1600: †176*
(to), 231*, †286*, 360*, 434*, 627*, 666*,
1008*, (†) 1009, †1181, 1239 (fire), †1242,
1327f., 1381*, 1622*, †1947, 1996*, 1997,
1998* (to), 1999* (to), 2000*, 2117, 2219,
†2630.—1600—50:174*(to),†176,†177(to),
†178* (to), 273*, 394, 434, 517, 727*, 761,
809, 824*, 1010* (fem), 1011* (fire), 1163
(to), 1239 (tre), 1278, 1382 (tre), 1641 (to),
†1947, 2040, 2281. — 1650—1700: 174,
†180 (to), †181, 592 (to), 666* (to), 761,
809*, 824, 1012 (to), 1149 (to), 1164, 1180,
1239, 1240 (fem), 1257, 1292, 1365 (to),
1382, 1398 (to), 1415, 1434* (otte), 1519,
1551 (tre), 1603, 1709, 1802, †1827, 1944,
†1947,1961, 2114, 2117, 2220*, 2262, 2396,
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2397, 2537 (tre). — 1700—50: 174, 175,
†181, †182, †183, 196, 394, 667, 715*, 824
(to), 842*, 843 (to), 862,1012* (tre), 1125*
(to), 1126,* 1164, 1192, 1203 (to), 1240 (tre),
1241 (to), 1257* (to), 1258 (seks), 1328, 1365
(to), 1382 (to), 1383, 1399 (tre), 1416, 1434
(tre), 1435* (to), 1436* (tretten), 1437* (to),
1455, 1456 (to), 1482 (to), 1483 (fire), 1519
(to), 1538 (to), 1581, 1603 (to), 1904, (†) 1914,
1932, 1945 (to), 2021, 2040 (to) 2351, 2646.
Rokoko,Louis Seize, empire. 1750—1800:
175, 241 *ff., 252 (mange), 344, †345, 434,
435, 473 (to), 497*, 498, 564, 627, 639,
667, 668 (fire), 686, 687, 715, 728* (to),
761 (to), 810*, 824, 825, 844* (fem), 862,
863 (to), 884 (tre), 885, 920, 921, 1012, 1013
(to), 1014 (to), 1045 (tre), 1126 (to), 1150
(fire), 1164 (fem), 1180, 1181 (?), 1192,
1203 (to), 1241 (tre), 1258, 1259 (tre), 1260
(otte), 1261 (tre), 1278 (to), 1328 (seks),
1366 (to), 1382, 1383 (fire), 1384 (to), 1416
(fem), 1437*, 1438 (tre), 1439* (seks),
1440* (tre), 1456* (seks), 1483 (to), 1519,
1520, 1538, 1564, 1582, 1603, 1604, 1641,
1778, 1802* (fem), 1852, 1861, 1862, 1887,
1904, 1945 (to), 2000, 2022 (tre), 2116,
2117, 2193 (tre), 2220, 2380, 2397 (to), 2537
(to), 2538, 2584*, (†) 2606, 2613*, 2626,
2636. — Empire m. m. 1800’rne: 231 (to),
232, 298 (tre), 299 (fire), 313 (tre), 328,
345 (to), 360, 435, 436 (fem), 498, 549,
579, 627 (to), 640, 668, 716 (tre), 863
(fire), 885 (tre), 886 (to), 1046 (to), 1126,
1150*, 1165 (to), 1181, 1242 (ni), 1261,
1278 (tre), 1293 (tre), 1328, 1330 (fem),
1366 (fire), 1384 (tre), 1399 (to), 1416 (to),
1440, 1456, 1483, 1499 (to), 1520 (fem),
1538, 1551, 1604 (to), 1622, 1733, 1778 (tre)
1801, 1803 (to), 1814, 1815, 1827 (to), 1862
(tre), 1945 (to), 1946 (ni), 1947, 2022, 2040,
2117 (to), 2194 (to), 2243 (to), 2262 (to),
2263, 2397, 2419 (tre), 2478 (to), 2508, 2538
(fem), 2540, 2560, 2561 (tre). — Uvis alder,
før 1800: 1163, 1328, 1469, 2194. — Uvis
alder: †886, 1862 (?), 2625, †2638.
Figursten. 1500—50:
2116—17*. —
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1550—1600: 174*, †176* (to), 360*, 627*,
666*, 1381*, 1996*, 1997, 1998* (to), 1999*
(to), 2000*, 2116f. — O. 1704: 842*.
Skriftarter. Runer: 810*, 1843. — Ma
juskler, romansk: 497*. 1300’rne: †1384. —
Minuskier. 1450—1550: †299?. 1500—50:
†286*, 823*. 1550—1600: 231*. — Versa
ler. Ældste eksempel: 2116—17* (o. 1538),
i øvrigt passim. — Fraktur. Ældste eksem
pel: 2117 (1570), †176* (1570’erne). 1600—
50: †178*, 1010* (tre). 1650—1700: 1434*.
1700—50: †181,1382—83.1750—1800:473,
862,1802*, 1383,1862, 2022, 2193f. — 1800
—50:1815, 1827 (to), 1862,2117,2194,2243
(to), 2262f. (tre), 2538. — Kursiv. Ældste
eksempel: 1641 (o. 1625—50), i øvrigt
passim.
Med bemaling: 1998*, 1999 (1560’erne),
2537 (o. 1693?), 842* (o. 1704), 863 (o.
1750), 1384 (o. 1833), 1440 (o. 1844), 1946
(efter 1848), 1384 (to: o. 1851).
Daterede: 823* (1546), †2630 (1569),
2117 (1570), 434* (1590), 1010* (1601),
1382 (1608?), 1382 (1617), 1012, 2262
(1651),
2114 (1652), 2397 (1659), 2117
(1661), 592, 1149 (1671), 1180 (1674?),
1365 (1681),
2537 (1699), 1365 (1701),
1125* (1702), 1365 (1716), 1904 (1735), 394
(1748),
2116 (1752), 1932 (1759), 1164
(1760),
1013 (1761), 1887 (1765), 497*
(1766), 175 (1780), 196, 435, 2613* (1789),
1014 (1799), 1827 (1804), 1126 (1807), 1181
(1821?), 640 (1842). — Mestre, se: sten
huggere. — Oversigt: p. 2758, 2763, 2766ff.
Gravudstyr. Ibskal: †1181. — Kårder:
†196 (to), 472, 2507. — Sværd: †639. Sporer: 189, †196 (to), †472, †639. —
Armskinner: 472. — Hjelm: 2263*. —
Rustning: †2147, †2507, †2538. — Ringe:
346, 743?, 1024?, 1962, 2195. — Tekstiler:
1962 (tre), 2150, 2195, †2539, †2607.
Guldsmede1.
KØBENHAVN
Burhorst, Evert (B. p. 47) 1345 (1700—
09, B. 215).

1 B. = Chr. Bøje: Danske Guld- og Sølvsmedemærker før 1870. 1946. — B. Tillæg =
Samme: Tillæg til danske Guld- og Sølvsmedemærker. 1949. Cifrene uden betegnelse hen
viser til numrene. S. = Sigurd Schoubye: Guldsmedehåndværket i Tønder og på Tønder
egnen 1550—1900, 1961, eller Guldsmedehåndværket i Aabenraa 1600—1900, Aabenraa
Museums Skrifter nr. 1, 1962.
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G. K. 2237 (o. 1850).
C. M. C. 710 (1897).
Christensen, Jens (B. p. 64) 2918 (nævnt
1728).
Christesen, Frederik Christian Vilhelm
(B. p. 154) 798* (1865).
Dyrkopf, Levin (B. p. 129) 512 (1800’rnes beg., B. 942?).
Fabritius, Christoffer (B. p. 70) 1358*
(1764, B. 389).
Graff, Anders Jørgensen (B. p. 85) 1465
(1763, B. 538).
Hermann, C. C. 2254 (1949).
Hertz, P. 2615 (1894).
Holm, J. 428 (1939).
Lund, Bendix (B. p. 55) 2918 (nævnt
1728).
Silm, Mathias (B. p. 42) 589 (1664—83).
Toldberg, Hans Andreas (B. p. 99) 2034
(1796, B. 689).
Traberg 724 (1896).
Winther, Hans Christian (B. p. 100)1345
(o. 1825, B. 692).
ÅBENRÅ
Barm, Anders v. (B. p. 170, og B.
Tillæg p. 41, S. p. 10) 1697 (1714, B. 1202),
1698 (1716 B. 1202), 2529 (1732), 1697*
(1740, B. 1202).
Bock, Johan (B. p. 169, S. p. 9) 2919; 2932
(1702).
Christophersen, Asmus (B. p. 170, S.
p. 10) 1823, 1955 (1704, B. 1201).
Hansen, Fridrich Christopher (B. p. 171,
S. p. 13) 818 (1766, B. 1208), 2166* (1775,
B. 1208), 1983 (1784, B. 1208), 1774
(B. 1208).
Henningsen, Peder (S.p. 9) 1727* (1592) ;
2915.
Hoffmeister, Carl Christian (B. p. 170,
S. p. 11)
1110 (1747, B. 1203), 1881
(B. 1203).
Jensen, Thomas (B. p. 172 og Tillæg p.
42, S. p.15) 1982 (o.
1800, B. 1214).
Nielsen, Budolph (B. p. 171, S. p. 13)
882 (1777, B. 1210).
Petersen, Peter Johannsen (B. p. 173,
S. p. 17)
1838 (1834, B. 1226), 1796
(o. 1870, B. 1225).
Rosendahl, Berthold Sørensen (B. p. 171
og Tillæg p. 41, S. p. 12) 915 (B. 1205).
Thiesen, Ludolph (B. p. 170, S. p. 11)

1697 (1751, B. 1204), 1594 (1752, B. 1204).
Tuge Goldtsmidt †1702 (1567) Åbenrå?.
ÅLBOBG
Lemmick, Steffen Ludvigsen (B. p. 180
og Tillæg p. 43) 1426 (1733, B. 1277); 2919.
ÅRHUS
Hingelberg, F. 320 (1939).
BALLUM
Lauridsen, Mikkel (S. p. 310) 1454
(1754—58?).
Mikkelsen, Niels Thyssen (S. p. 310)
1426 (1830), 1426 (1834); 2917.
Nielsen, Jonathan (S. p. 310) 1478 (1851).
GRÅSTEN
Jacobsen, Peter August (B. p. 221) 1899
(1863), 2214 (o. 1875, B. 1556).
HADERSLEV
Bahr, Thomas Hansen (B. p. 225) 307f.
(1655), 636* (1679, B. 1572), 215 (1685?,
B. 1572), 140* (1677—87, B. 1572), 622;
2918.
Barm, Iver Budolph v. (B. p. 225) 696
(1762), 819 (1767).
Bjørnsen, Thomas (B. p. 225: Bjøru)
ident. m. Bahr, Thomas Hansen, Haderslev.
Due, Jens Jensen (B. p. 226, S. Tønder
p. 29, 40) †660 (1769), 282* (o. 1775 B.
1584), 2620.
Erichsen, Erich †898 (1845).
Hartmann, I. H. 382 (1838).
Henningsen, P. 589 (1951).
Larsen, Thomas (B. p. 227) 606 (1795?),
464 (1812, B. 1597), 751 (o. 1812 B. 1597),
736 (1816?, B. 1597).
Mogensen, Mathias (B. p. 225) 530*
(1711 B. 1573), 267* (1712, B. 1573), 2614
(1719, B. 1573), 546 (1720, B. 1573), 560
(1724, B. 1573), 370* (skænket 1740, B.
1573), 878 (1743, B. 1573); 2918.
Müller, Johan Adolf (B. p. 227, S. Tønder
p. 32, 328) 308 (1815, B. 1594), 384* (1818),
1211* (B. 1592 og 1594).
Nissen, Johan Wilhelm (B. p. 230) 2615
(1843), †141 (o. 1850, B. 1623), 696, 1200
(1856), 898 (1857, B. 1623), 915 (1857),
576 (1858), 680f. (1862), 268 (1865, B.
1621), 487f. (1868), 636 (1872).
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Otzen, Claus (B. p. 226, S. Tønder p.
29, 41, 75) 560, 569* (1759, B. 1580), 532
(1766, B. 1580), 488 (1772, B. 1580),
227, 546 (1773, B. 1580), 546 (o. 1775,
B. 1580), 1200 (1776, B. 1581), 464 (1778,
B. 1580), 226 (1780, B. 1580), 659 (1784,
B. 1581), 636 (B. 1580).
Petersen, I. H. ? 446* (1839), 2932.
Petersen, Martin Hinrich (B. p. 227) 488
(o. 1800, B. 1587 og 1589), 899 (1807, B.
1589), 576 (1810, B. 1589).
Petersen, Peter (B. p. 227, Tillæg p. 52)
369* (1790, B. 1586).
Petersen, Wolf (B. p. 226 og Tillæg p.
52, S. Tønder p. 29, 32, 61) 787 (1746,
B. 1577), 140 (1754), 140 (1777).
Petersen, Wolfgang (B. p. 229, Tillæg p.
52) 531 (skænket 1832, B. 1616 og 1618),
489*, 751 (1838), 428, 751* (1839), 836
(1844, B. 1614), 139 (B. 1616).
Bode, Johan Peter (B. p. 228) 588*f.,
710*, 724 (1829, B. 1610, 1611), 606 (1830,
B. 1610 og 1611), 369 (1837, B. 1610 og
1611).
Siewers, Fridrich Wilhelm (B. p. 228,
Tillæg p. 52) 696* (1837, B. 1607).
HØJER
Biørn, Jonas Nissen (B. p. 264, S. Tønder
p. 304) 1344 (1751).
KOLDING
Bock, Hans Hansen (B. p. 274: Buch)
se også: Ribe, 2918 (nævnt 1697).
Høegh, Just (B. p. 276) 724* (1801, B.
1917).
Thorbrügger, Gert Nielsen (B. p. 275,
Tillæg p. 62) 339.
LØGUMKLOSTER
Hiller, Christopher (B. p. 289, S. Tønder
p. 306) 2617* (1700’rnes slutn.).
Hiller, Peter Gottfried Schrader (B. p.
289, S. p. 306) 856 (o. 1825, B. 1995).
Keil, Nicolai (B. p. 290, S. Tønder p.
307) 771 (1831, B. 2003), 771 (1832, B.
2003), 787 (B. 2003).
NORDBORG
Winther, Niels Søren (B. p. 303) 2576
(1821), †2597 (1824), 2184* (1830), 2184*
(1841).
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OKSBØL
Ham, Peter von (B. p. 336 og 404),
se også: Sønderborg, 2576 (1773f.), †2530
(1779), 2594 (1783), 2576 (1786,1791); 2917.
RIBE
Andersen, Johan (B. p. 356) 1160 (o.
1700, B. 2470), 1230 (B. 2470).
Bjørn, Claus Guldager (B. p. 358 og
Tillæg p. 77) 659 (1792, B. 2479), 1216.
Bock, Hans Hansen (B. p. 356: Buch)
se også Kolding, 2918 (nævnt 1697).
Bøtticher, Henrich (B. p. 357) 1231
(1706), 1252* (1706, 08 el. 09), †819, 1188
(1713).
Bøtticher, Jochum Henrik (B. p. 357)
1253 (1756), †659 (1761).
Hansen, se: Flensborg.
Herman (B. p. 354?) †1450 (nævnt 1514);
2915.
Jensen, Anders (B. p. 355) 1211* (o.
1650, B. 2469).
Kiølholt, Jens (B. p. 357 og Tillæg p. 77)
751* (1741).
Obbekjer, Christian Erhardt (B. p. 359
og 431) 724 (1867, B. 2966).
Obbekjer, Rasmus Marcus Jacobsen (B.
p. 359) 710, 2625 (1867, B. 2493 og 2495).
Rühle, Johan Jacob Heinrich (B. p. 358)
1144, 1147 (1831), 1188 (1848, B. 2480 og
2481).
RINGKØBING
Kiærulff, Povl Ottesen (B. p. 360 og
Tillæg p. 78) 736* (1715, B. 2496).
S E B B E L E V (Ketting sogn)
Clausen, Christian 2496* (1781), 2413*
(1796); 2917, 2932.
SØNDERBORG
Barm, Christopher v. (B. p. 403, S. Tøn
der p. 290), 2529 (1688).
Bendixen, Marcus (ant. fejl for Peter)
2576* (1754—56).
Bendixen, Peter (B. p. 404 og Tillæg p.
85) 2530 (1758); 2917, 2932.
Bruun, Hans (B. p. 404) †2340 (1754).
Brüke, Hans 2482 (1749).
Carl, se: Erichsen, Carl.
Dethlefsen, Reimer Diedrich (B. p. 406
og Tillæg p. 85) 2314* (1853), 2496 (1857).
187*
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Erichsen, Carl (B. p. 403) 2482; 2919
(1738).
Falck, Christian (B. p. 404) 2101 (1767),
2370 (1773); 2932.
Fürstenau, Alexander (B. p. 405 og S.
Tønder p. 32) 2576* (1806).
Ham, Peter v. (B. p. 336 og 404) (†)2552
(1759); 2916.
Holle, Ludvig Herman (B. p. 407) 2314*
(1839, B. 2772), 1727 (1840, B. 2772).
Jansen, Philip Ekel (B. p. 404 og Tillæg
p. 85) 2101 (1767, B. 2738), 2157 (1770?,
B. 2738), †2348 (1772), 2348 (1773), †2086
(1782), 2322 (1795), 2080 (B. 3555), 2414
(B. 2738).
Jensen, Jens (B. p. 406 og Tillæg p. 85,
S. Tønder p. 32 og 328), 2390 (1863, B. 2765).
Johansen, Ulrich (B. p. 407) 2414 (1886,
B. 2774).
Jürgensen, Jürgen Joachim (B. p. 406)
2275 (1880’ernes beg., B. 2752), 2184* (1814),
2530 (o. 1830, B. 2751), 2413*, 2577* (1832,
B. 2749), 2432 (B. 2750).
Jürgensen, Jürgen Matzen (B. p. 403)
2468 (skænket 1703, B. 2733), 2552f.(1715,
B. 2733), 2576 (1718, B. 2733), 428 og 2617
(skænket 1739, B. 2733).
Matthiesen, Hans Jørgen 2314 (1807).
Matzen, Jürgen (B. p. 403) 2080 (o.
1650—60, B. 2732), 2080* (skænket 1659,
B. 2732), 2496* (1661, B. 2732), 2496*
(skænket 1693, B. 2732), 2214 (1701).
Nissen, Jürgen Friedrich (B. p. 405, S.
Tønder p. 32, 238 og 313) †2370, 2529
(1784), 2214, †2468 (1796).
Nordman, Claus (B. p. 402) †2391 (1637).
Oluf (B. p. 402) †2530 (1596), †2100
(1606).
Vogt, Casimir Hinrich (B. p. 404, 415
og Tillæg p. 85, S. Tønder p. 294) 1926
(o. 1775, B. 3554); 2917.
TØNDER
Barm, Christopher v. (B. p. 414, S.
290) 681, 1594 (1725).
Boetewadt, Andreas Christian (B.
416, S. p. 295) 1272 (1700’rne, B. 2848).
Bødewadt, Jacob Andreas (B. p. 421
Tillæg p. 89, S. p. 302) 1560 (1850—86,
B. 2889).
Christiansen, Berendt (B. p. 415, S.
293) 1042, 1393 (1745?).

p.
p.
og

p.
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F. H. G., se: Gregersdorff, Fr. H.
Gregersdorff, Friedrich Hans (S. p. 290)
1286 (skænket 1710); 2919.
Hans, se: Reimer, Hans.
Hansen, Poul (B. p. 417 og Tillæg p. 88,
S. p. 296f.) 836 (1798, B. 2857), 1578 (o.
1800), 1650 (1820, B. 2856).
Hinrichsen, Jürgen (Eggersen Höygaard)
(B. p. 415, S. p. 293) 1634 (1763, B. 2842).
Johansen Schnell, Karsten (B. Tillæg p.
87, S. p. 287) †1746 (o. 1590), †1560 (1592);
2915, 2919.
K. S., se: Johansen, Karsten.
Kohlstadt, Hinrich (S. p. 291)980 (1739).
Lange, Thomas Jensen (B. p. 419, S. p.
299f.) 959 (o. 1850).
Lorentzen, Carl (B. p. 414, S. p. 292)
1311 (1725—50, B. 2837), 1344, †1345
(1751, B. 2837), 1188?.
Lorentzen, Søren 2919.
Munch, Fridrich Christian (B. p. 415 og
Tillæg p. 87, S. p. 291) 681* (1726, B. 2844),
681* (1736, B. 2844), 898 (1736, B. 3575),
1377, 1411 (1745, B. 2844), 1311* (o. 1750,
B. 2844), 958 (1751, B. 2844), 2631 (1751,
B. 2840 og 2844); 2919.
Nannsen, Povl, se: Nommesen, Povl.
Nissen, Andreas (B. p. 415, S. p. 293)
1312 (o. 1750, B. 2840), 915 (1755), 957
(1758, B. 2840), 1272 (skænket 1770), 878*
(1772, B. 2841), 1252 (B. 2841).
Nissen, Nis (B. p. 415, S. p. 292) 1110
(1743).
Nommesen, Povl (B. p. 413, S. p. 289)
1492 og 2639 (1698).
Petersen, Peter (B. p. 416, S. p. 295) 623
(1784), 384* (1785, B. 2852), 1037?.
Reimer, Christian (B. p. 413, S. p. 289)
1546 (1680, B. 2829).
Reimer, Hans (B. p. 413, S. p. 288)
†1312 (1631), 1594? (1635), †1450 (1653).
Reimer, Jacob I (S. p. 288) 1634* (1646),
1272 (skænket 1664 B. 2835), 1312 (1674,
B. 2835), 1614 (o. 1675, B. 2835), 958, 1020
(1690, B. 2835),1512,1036 og 2632 (B. 2835).
Schnell, se: Johansen, Karsten.
Steinweg, Daniel (B. p. 413 og Tillæg p.
87, S. p. 290) 1795 (1701, B. 2834).
Tim, Wilhelm (B. p. 414, S. p. 292) 1411*
(1733, B. 2836).
Wüst, Thomas (B. p. 414, S. p. 290) 1377
(1717), 1036 (skænket 1721).
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ALTONA
F. P. K., se: Hamborg.

Bystempel ant. kombineret med mester
mærke: et bogstav i byporten 2151.

AUGSBURG
Schech, Hans Jacob (Rosenberg I, nr.
654) 384* (1600’rnes slutn.)
Winterstein, David (Rosenberg I nr. 640)
659 (o. 1675).

HANNOVER
Reinecke, Franz 1837 (skænket
1252 (1910).

BERLIN
Assmann, F. W. Jul., Lüdenscheid, 2018
(skænket 1903), 589, 916.
Bitterlichs Etablissement 589 (1879).
Koppen, Th. 1614 (skænket 1886).
Prüfer, Th. 1697.

KØNIGSBERG
Stobbe, David 140 (1658).

FLENSBORG
Block, Hinrich 1912 (skænket 1700), 1926
(o. 1700), 2274 (1704), 2184* (1708); 2932.
Brüning, E. L. 856 (1911).
Bures, Peter 2254* (1618).
Busch, Evert 957 (1646); 2916.
Dirck 1912 (1621).
Hansen, C. H. 1595 (1842); 2916.
Jacobsen, Hinrich 2237, †2254 (1735),
†2314 (1739), †2275 (1743).
Lassen, 1578 (1883).
Mathiesen, Hinrich 2236* (1665), 1837
(skænket 1686), 2018 (1692), 2018* (1695).
Matzen, Jürgen 2312* (1747), †2308
(1752).
Petersen, Anders †1982 (1622).
Utydeligt mestermærke, vistnok to bog
staver 1993* (1742).
HAAG
Loockemans, Nicolaus 2166 (1655).
HAMBORG
Brahenfeld, Johann Fridrich 1698 (1837).
F. P. K., se: Krumstroh.
Heumann, Joh. Wilh. (Rosenberg II,
p. 148) 2186 (skænket 1705).
I. C. (mul. Isaak Grünow (Nordelbingen
XXVII, p. 26)) 1359 (nævnt 1747).
Krumstroh, Franz Peter (Nordelbin
gen, XXVII, 88) 1036 (1757); 2914.
Lambrecht, H. (Rosenberg II, nr. 2422)
2166 (o. 1650).
Weisbach, H. 1983, 1988 (1712).
Springende, vinget, firfodet dyr i stå
ende oval 140 (1681).

1895),

KIEL
Barm, Johan v. 1899, 2919.

IKKE STEDFÆSTEDE
(ordnet kronologisk)
vistnok sammenskrevet P. M. (el. P. I.)
i tunget felt, bymærke med tre tårne 2467*
(sengotisk).
T. C. H. (?) 1160 (1500’rnes slutn.).
Johan Ekewaltt †1982 (1630).
E. B. (Busch), se: Flensborg.
G. S. (i oval) 487, †488 (o. 1650); 2932.
I. W. 1858 (1661); 2932.
B. I. i nedad tilspidsende skjold, foroven
endende i tre spidser 2553* (1676).
H. I. S. (Hans Jacob Schech), se: Augsburg.
H. C. L. 370* (o. 1700).
W. 1231 (o. 1700).
M. i oval 1286 (1707).
E. C. B. 1020 (1708).
Brosbøll, Jørgen Petersen 2918 (nævnt
1728).
M. lodret midtdelt af I. (mul. Jürgen
Matzen Jürgensen, Sønderborg) 428 (skæn
ket 1739).
Hinrich Kohlstadt, se: Tønder.
I. A., læs: T. R. (Jacob Reimer I, Tøn
der).
S. L. Petersen 1955 (1770).
(?) H. 1796 (o. 1775).
I. M. 282 (1776).
Matthiesen, se: Sønderborg.
A. N. (?) 464 (1812?).
A. i oval 1200 (1817).
M. el. W. 2157 (1827).
C. L. i liggende rektangel 2448 (o. 1850).
M. Hansen 771 (o. 1875).
E. Brüning, se: Flensborg.
J. M. 751*.
? K. T. 384.
M. B. 751*; 2932.
113 AN IL (skjold med blad?) 113, 2529.
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GULVE - GØRTLERE

Gulve. Af frådsten: †404. — Af piksten
(ler, grus): 521, 650, 830, 1445, 1645,
1683*. — Af kløvet kamp: 650*. — Af
stampet ler: 1508. — Af munkesten: 649*,
830, †1463, 2270, 2627. — Lerfliser (med
eller uden glasur): 1340, 1508, 2138. —
Kalkstensfliser: 1031, 2133.
Gørtlere, kandestøbere, tinstøbere, kob
bersmede m. m.
Majuskel A (med øvre tværstreg og
vinkeldannet A-streg) 1286* (gotisk).
Arend kandestøber, Sønderborg †2468
(1742).
Beise, L., Haderslev 446 (1837)\ 2925.
Bennichsen, Haderslev 820? (o. 1928).
Beseler, H., Flensborg 758 (1870).
Biewald, Ribe 1200 (1845).
Bleshøj, Gajus 2530 (1822, 1823).
Buntzen, Johan Lorents, Kbh. 1941
(1824).
C. M. (sikkert tysk, lybsk? arbejde) 1180
(1848).
D. M. flankerende to bomærker (og
mellem disse et nældeblad, henviser til
hertugdømmerne) 1824 (skænket 1699).
Eggert, G. E., Mühlhausen i Thüringen
589 (1913).
Eibye, Knud, Odense 2418 (1922), 607
(1924), 2323 (1927), 984 (1928), 607 (1930),
879 (1931), 561 (1938), 2256 (1939), 739
(1946), 2477 (1952), 2035.
Eph = Beni — B, se: Beisz, Ephraim
Benjamin.
F. IC. (?) 1775 (1600’rnes slutn.).
Fleicher, Johan Christian 637 (1726)]
2925.
Flesskampf, Joh. †2314 (1666).
Gehzendsky (?), F. C., Sønderborg 2335
(1787).
Goos’ enke, Flensborg 1512 (1873).
H.
N. (på hver side af bomærke, desuden
skjold med nældeblad, henvisende til her
tugdømmerne) 1758.
Hag, H., Sønderborg 2340 (1854).
Hansen, Fr. Chr. 2336 (1788).
Hansen, I. B., Haderslev 312 (1880?).
Hanssen, Peter, Flensborg (se også: klok
kestøbere) 142* (1485), 465* (1491).
Henrik kobbersmed, Tønder 1251 (1737).
Hoy, Hans, Kbh. (1800’rne) 711, 725,
typen: 1345.
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Høyer, Andreas, Tandslet 2439 (1758).
I. M. 1622 (1755 el. 65).
Jacobsen, Jacob †101 (1666).
Jensen, Johan Diedrich 984 (1769).
Jetmar, Kbh. 2542 (1928).
Koppen, Th., Berlin 2034.
L. og ? (omkring det holstenske nælde
blad) 1636.
Leyding, Gilbert, Flensborg †1955 (1770)
Linde, Sønderborg 2238 (1847).
Lindholm 2523 (1888).
Løck, Tønder †1359 (1893).
M. S. 1360 (1765).
Marcus tinstøber, Flensborg†2314 (1661).
N. og svævende engel (dvs. engelsk tin),
hvorover ... S. 899 (1841).
N. F. S. (over fransk lilje og over svæ
vende engel) 916 (18[41]).
Nielsen, N. C., Randers 2192 (1933).
Ohrt, Joh. Andr., Tønder (mester 1761,
borgerskab 1767) 1636, 1727*.
Paghs enke, Mads, Haderslev 609 (1833).
Papsen, Hans, Hamborg 1358 (1721).
Peter, Flensborg, se: Hanssen, Peter.
Petersen, Hans, skolemester i Dyndved
2529 (1718), 2530 (1724).
Petersen, Peter 697 (1855), 2126 (1867).
R. (over trefliget, takket blad med mel
lemfaldende spydblade) 1213 (o. 1700).
Rasmussen 2642 (1960).
Reisz, Ephraim Benjamin, Kbh. (borger
skab 1780) 1940.
Ribe jernstøberi 1254 (1857).
Schau, Flensborg 2012 (1799).
Schmidt, Joh. G. 154 (1797).
Schultz, Hans Chr., Flensborg 2216
(1732).
Schöns enke, Johann, Flensborg †1957
(1778).
Stoffregen, Gebr., Hannover 771 (1888),
1466 (1891), 294 (1894), 306 (1895), 1414
(1896), 283 (1899).
Svanberg, Carl Magnus, Kbh. 682*
(1842).
Thiessen, F. H. 836*, 1427 (1812),
1466 (1819).
Tüchsen, Peter †1359 (1697).
V. H. 1360 (1591).
W. S. flankerende kronet justitiaengel
1900 (1800’rne).
V. W. under krone for Valentin Wiede den
yngre, Flensborg 2018 (1723), 1634; 2925.
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HÅNDKLÆDEHOLDERE - HVÆLV

Ikke navngivne, med bomærker:
1286* (to modvendte, hinanden kryd
sende v-er).
1478 (tre stempler i cirkelrammer, en
bladroset mellem to ens bomærker, hvis
nedre halvdel er bortslidt).
1595 (rosestempel: P 1694).
1614 (rosestempel: 1701).
1729 (fire stempler: kronet W, herunder
to ens: G eller O over D F, nederst P 2;
antagelig svensk).
2391 (engel med gren i venstre og ham
mer (?) i højre hånd, herover skriftbånd
med: F (el. P) EIN Z E N og derunder
17 C E I S 61).
Håndklædeholdere. 1600’rne: 466, 820,
2277. — 1700’rne: 801, 2086, 2416, 2500*,
2555. — 1825: 2599*. Oversigt: p. 2891.
Hallekirke. †79 og 2686.
Halsjern (se tillige: gabestokke). 278?,
†940, 1026, †1503, †1644, †1818, 1891,
1968, †2062, †2173.
Hatteknager. 1430 (1751—52),
1617
(1776), 1617 (1798). — Uvis alder: 1432,
1467, 1601, 1638, †1655,1732, 1762*, 2323,
2635. Oversigt: p. 2891, 2931.
Helgengrave (sml. relikviegemmer). †575,
894, 912, 1251, 1268, 1342, 1410, 1447,
1509, †1558, †1648, 1723?, †1878, 1896,
2015, 2212 (?), 2252 (?).
Helligkilder. 221, †259, †520, 573, 811,
†828, †1026, †1370, †1553, 1737.
Herskabsstole. †431 (1558), (†) 2142
(1568—70). — 1600’rne: †2319 (1650), 1851
(1651), †2258 (1668), 1826 (1676), 1320*
(1692); 2098*, †2557. — 1700’rne: 1929
(1701), 1703* (1758), 1928 (1759?), 1317
(1767),2162, 2166(1770—76),1840(1776f.);
1429, 1495, 1516, (†) 1840?, 2475, †2557,
2558, 2639. — 1800’rne: 1960 (1803), 1959
(1804?), 2475 (1854). — Uvis alder: †1146,
†1234, 1413, †2092, 2143*, 2144, 2190,
†2394, †2534. — Mestre, se: snedkere.
Oversigt: p. 2731, 2874, 2884, 2888f..
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Hvælv (af sten og træ). Kvartkuglehvælv
(halvkuppelhvælv). Før 1300: 404, 553,
646, 744f., 830, 1185, †1220, †1282, 1404,
1444,1473,1506,†1570,1608,1644,1681*,
1752, 1832, 2290, 2424; (o. 1300—1500:
1208 (over halvrundt sakristi). — Kup
pelhvælv. Før 1300: 1082. — Kappedelte
hvælv over halvrunde eller polygonale øst
afslutninger. O. 1300—1550: 86*, 814,
1221, 1627, †1866; 1591: 946. — Tønde
hvælv. Før 1300: †406, 814, 869, 1086
(to parallelle), 1087, 1091, †2174, †2568*
(træ); O. 1300—1550: 83, 195, 365, (†) 480,
483, 1684, †1873 (træ); efter 1550: 2592
(1697), 2520 (1780) (træ), 2334 (1787)
(træ), 1688 (1813—16) (træ), 1788, 2002. —
Grathvælv. Før 1300: (†) 814, †2174 (?),
2292*, †2519?; efter 1550: 2002 (o. 1560’erne), 1250 (1716—18).
Krydshvælv. Før 1300: †67, †73, 1083,
1084, 1372, 1682. — O. 1300—1550:
passim (fortrinsvis over mindre rum). —
Efter 1550: 2148 (1586), 946 (1591), 104,
185 (1668), 2176 (1687—1700), 2444 (1714
—19), 1688 (1758), 2406 (1782), 381 (1939),
506 (1941), 870, 1488. — Femribbede.
O. 1300—1550: 2176, 2297. — Seksribbede.
O. 1300—1550: 452, 2176, 2230; efter 1550:
2490 (form. 1560’erne), 2070 (1595—1600),
2176 (1687?—1700). — Syvribbede. O.
1300—1550: 2297. — Otteribbede hvælv.
Før 1300 (ribbede kubehvælv): 71*, 74, 868,
1028, 1083, 1084, 1091, 1298, 1372?, 1682;
o. 1300—1550: 223, 317, 334, 351, 364,
380, 452, 480, 482, †540, 554, 583, 891,
892, 1185, 1248, 1249, 1266, 1372, 1373,
1527, 1571, 1587, 1645, 1740, 1765, 1786,
1787, 2230, 2250, 2488, 2520; efter 1550:
2068, 2070 (1595—1600). — Stjernehvælv.
O. 1300—1550: 1766, 1786; efter 1550:
2132 (1568—70), 946 (1591).
Med profderede ribber. Før 1300. Tre
kløverformede: †67, 71*, 74, 868, 1028,
1083*, 1084*, 1091, 1372,1682*,†2487(?);
halvrunde: †73, 1028, 1298; retkantede:
1372; andre former: 1082*, 1084*. —
O. 1300—1550. Retkantede kvart- og
halvstensribber:
passim;
trekløverformede,
med skarp ryg: 303, 440, 451, 615, 1208,
1248, 1249, 1444, 1474, 1832, 1874, 2297,
2298, 2520 (?), 2488; andre skarpryggede:
261, 333, 378, 380, 1404, 1527; trekløver
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IKONOGRAFI

formede, med platteryg: 891, 892, 2404,
2405; pærestavformede: 87*, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 102, 104, 222, 521; halvrunde:
1506; andre profiler: †482, 1372 (?), 1645,
1970*, 1972*, 1974*, 1976*. — Efter 1550.
Pærestavformede: 946 (1591); halvrunde:
2068*, 2070* (1595—1600), 2176 (1687 7—
1700), 2406 (1782); femsidede: 2070*
(1595—1600); dekoration på grater og
ribber, med guld: 2132 (1568—70), med
stuk: 2176 (1687 7—1700).
Med tvedelte skjoldbuer: 72*, 1028,
1084, 1087*, 1298, 1372, 1682*. — Med
markerede fødselslinier. Før 1300: Med
rund stav eller andet fremspringende led:
868, 1028, 1283, 1298, 1372, 1682. — O.
1300—1550. Med udkraget løberskifte:
304, 364, 379, 420, 442, 452, 477, 480, 503,
521, 522, 1786, 1808, 2404, 2425. — Ribbe
konsol. Af kampesten: 816, 1083*, 1587,
2297. Andre konsoller, se stenskulptur. —
Slutsten. Rund (og svagt nedhængende):
passim; diagonaldrejet munkesten: de syd
østre egne (bortset fra Als); profilerede:
90, 1208; skulpterede: 1083*, 1084, 2132*
(1568—70); med stukrelief: 1787, 2228,
2230, 2250; som muret ring: 891*, 2068. —
»Trækhuller« i kappeflige: passim; af to
sammenlagte
munketagsten:
767,
830,
1185. — Tildannede hvælvsten: 744, 814*,
1444. — Hvælvforlæg (ubenyttede): 381,
646, 1340, 1752, 2250, 2406. — Oversigt:
p. 2694.
Ikonografi (kun middelalderlig; se også:
værnehelgener).
Gud.
Gudfader: 1140*, 1768*. — Faderen og
sønnen (nådestol): 465*, 676*, 1102*, 1106,
1544*, 1590*. — Treenigheden?: 2431*.
Jesus.
Bebudelsen: †656, 1096*, 1302, 1532*,
2337*. — Besøgeisen: 1096*. — Fødselen:
1096*, 1310, †2363. — Forkyndelsen for
hyrderne: 1096*, †2363. — Kongernes til
bedelse: 1096*, †1533, 2336*. — Frem
stillingen i templet: 1096*, †1533. —
Barnemordet i Bethlehem: 1096*. — Då
ben: 142, 465, 2032*. — Herodes’ gæste
b u d : 1792. — Nadveren: 1792, †2180. —
Gethsemane: 137, (†) 1726?, 1769*, 1792*,
2409*. — Tilfangetagelsen: 1792. — Kri-
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stus for Annas: 1225. — Kristus for Kaifas: 1225. — Kristus for Pilatus: 1225,
(†) 1726?, 1792*. — Hudstrygningen: 137,
1225*, 1770*, 1792, 2429? — T o r n e k r o 
ningen: 1225*, 1770*, 1792. — Bespottel
sen: 137, 1225, 1792. — Korsbæringen:
1225, 1349, 1790*, 2180*, †2363, 2388*. —
Korsrejsningen: 1790*. — Korsfæstelsen:
126, 137, 142, 281, 292*, 302*, 332*, 338,
(†) 353*, 383*, 454*, 497, 510*, 618*, 652*,
1110*,1140,1210,1225, 1270*, 1531, 1575,
1724*, 1744*, 1754*, 1768*, 1790*, 1812*,
1897*, (†) 1898, †2211, 2273*, †2363,2409*,
2429(?). — Nedtageisen af korset: †2180,
2428*. — Pietà: 1108*, 1954*, 2369*. —
Kvinderne ved korset: †2180. — Gravlæggelsen: 1790*. — Begrædelsen: 137,
1770*. — Nedfarten til helvede: †2626. —
Opstandelsen:
1792,2211.—Himmelfarten:
2211.— Pinseunderet: †852. — Smertens
mand: 1108, 1943*, 2279*, 2365*, 2431*?.
— Kristus i persekarret: 1224. — Maiestas: 465.—Verdensdommer: 142, 326*,
†1140,1198*, 1269*, 1530,†1754?, †2364?,
2595*, 2620*. — Dommedag: 1224,†1409,
†l877, 1980, 2013*, 2180, 2304, 2428*. —
Kristus velsignende: 466*. — Kristushoved (Veronicadug): 654, 1170, 1225, 1270,
†1594, 1726*. — Kristus: 140, 294*, 426,
462*, 682*, 721*, 1114, 1122, 1301, 1408,
1534,†1743, 1770*, 2302*, 2305*.
Maria.
Bebudelsen, besøgeisen og korsfæstelsen,
se: Jesus. — Maria med barnet: 320*,
444*, 461*, 462, 486*, 604*, 622*, 634*,
658*, 676*, 679*, 1102*, 1106, 1110*,
1118, 1140*, †1144, 1200*, 1271*, 1310*,
1349,1408*, 1450*, 1511, 1532* (to), 1544*,
†1559, 1576*, 1590*, 1726*, 1733, 1757*,
1880*, 1910* (tre), 1938*, 2273*, 2337*,
2368*, 2466*, 2526*, 2528*, 2576*, 2583*.
— Den hellige familie: 2336*. — Marias
død: 1096*, 2336*. — Marias himmel
kroning: 135*, 142, 266*, 1188, †1343,
1375*, †1411, (†) 1464, 1879, †2015, 2336*,
2465*, 2492*, 2574*. — Maria som forbe
der: 326*, 1269*, 1530, 1980, 2013*, 2181,
2302. — Maria: 134*, 426, 1408, 1535*,
†1650.
Apostle og evangelister.
Apostle: 127,135*, 137,142*, 226*, †281,
292*, †353, 426, 456, 464*, 465*, 602*,
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619*, 620*, 653*, 676*, 1102*, 1104*, 1106,
1122*, 1140*, 1142*, 1175*, 1188, 1198*,
1210, †1224, 1229, 1269*, 1270*, 1343,
1349, 1375*, †1391, 1408*, (†) 1464, 1511*,
1530, 1532, 1535*, 1544*, †1559, †1560,
1575*, 1591*, †1650, 1724, †1743, 1744*,
†1754, 1755*, 1770*, 1772*, 1790, 1812*,
1879*, 1898*, 1910*, 1938*, †2014, 2015*,
2029, 2302, 2365*, 2431*, 2465*, 2492*,
2524*, 2552*, 2574*, 2595*, †2621?. Evangelister: 142*, 465*, 605*, †1140,
1175, 1302, 1408, †1508, 1732, 2305*. Evangelisttegn: 134*, 323*, 356, 426, 466*,
490*, 513, 532*, 752*, 769*, 820*, 879*,
1097, 1118, 1140*, 1145, 1199*, 1254*,
1287*, 1408,
1493*, 1559*, 1579, 1636*,
1651,
†1754, 1759*, 1775, 1812*, 1859,
1941,
1988*, 2086*, 2181, 2233, 2302*,
2305,
2342*, 2371*, 2449*, 2500, †2597,
2599. — Abbedhelgen: 1272. — Agnes:
†1188 ?, 1910*. — Ambrosius: 1105*,
2493*. — Anna selvtredie: 456, 464*, 511*,
1142*, 1143*, 1512, 1724*, 1792*, 1881*. Antonius: 456, 1724*, 1732, 1792, 1938*,
2528*. — Apollonia: 1792. — Augustinus:
1105*, 1142*(?), 1732 (?), 1792, 2493*.
- Barbara: 127*, 1105*, 1142*, †1188?,
1432 (?), 1511*, 1770*, 1772*, 1792, 1881*,
1910*, 2336*, 2493*. — Benedict: †1104,
1105*, 1116, 1792. — Bernhard: †1104,
1105*, 1106*, 1118,1732. —Birgitta: 1792.
- Bispehelgen: 137, 225, 320*, 464*, 653*,
721*, 1111, 1140*, 1408, 1792, 2273*,
2390*, 2492*, 2574*. — Catharina: 618*,
1105*, 1142*, 1198*, 1732, 1770*, 1772*,
1792,1812* (?), 1881*, 1910*, 2336*, 2337*,
2366*, 2493*. — Christoffer: 456, 634*,
1118*, 1140*, 1224. — Chrysogonus: 546*,
680*?. — Clemens: 1104*. — Damian:
1724. — Dionysius: 1104*, 1512, †1560*.
Dorothea: 1142*, 1910*, 2493*. —
Domenicus?: 1142*. — Elisabeth: 622*,
1910*. — Erasmus: 462*, 1512, 1790*,
1792*. — Frants: 1110*, 2337*. — Ger
trud: 1198, 1772*. — Godehard ( ? ) : 1732.
- Gregor: 1142*, 1792, 2336*, 2493*. —
Hieronimus: 1142*, 1792. 2493*. — Hjæl
per: 662*, 1960*. — Johannes Døberen:
266, 653*, 1140*, 1188, 1210, 1724*, 1744*,
1755*, 1790*, 1792, 1910*, 1911*, 1954*
(to), 2015, 2032*, 2302, 2492*, 2526*,
2528*, 2574*. — Jørgen (Georg): 462*,

618*, 1095, 1104*, 1140*, 1198, 1224,
†1650, †1795, (†) 1938, †2017, †2029, 2310*,
2304*, 2368*. — Kosmos: 1724. — Lauren
tius: 512?, 653*, 658*, †1104, 1140*?,1198,
1210 (to), 1272*, 1511*, 1532*?, 1590*,
1726*, 1744*, 1755, 1757*, 1792, 1812*,
1911*?, 1938*, 2583*. —Leonhard: 1142*.
- Margrethe: †1104, 1105*, 1792, 2493*.
— Maria Magdalene: 266*, 676*, 1143*,
1272, 1511*, 1724*, 1792, 1881*, 1910*?,
2015*, 2366*. — Martin af Tours: 1102*,
†1104, 2526*, 2528*. — Mauritius: 680*?,
1105*, †1343. — Meinrad: 1349*. —
Nicephori: 2305*. — Nicolaus: 373, 444*,
†1104, 1310*, 1544*, †1560, 1577, 1733,
1772*, 2337*. — Nødhjælpere: †353, 462*,
1142*, 1175, †1593, 1744*. — Pantaleon:
1140*. — Simon: †1533. — Stefan: 1096*,
†1104, 1726*, 1911*?. — Ursula: 1105*,
1142*, 1792. — Werner af Bacharach:
1140*. — Willehad: 1172. — Willibrord:
1732. — Vincent: 653*. — Ægidius?:
2337*. — Ubestemmelige helgeninder: 137,
†281, †1104, 1114*, 1143* (to), 1224, 1511*.
— Ubestemmelige helgener: 124, 126*,
127, †281, 320*, 1036, 1140*, †1409, 1532*,
†1594, 1910*, †2017, 2302.
Fremstillinger fra det gamle testamente.
Moses: 1140*. — David med harpen:
1140*. — To profeter: 2526*. — Kristus
i persekarret: 1224.
Engle, sjæle og dj ævle.
Mikael som sjælevejer: 326*, 1272*,
2304. — Mikael og dragen: 464, 634*,
†1465?, 1511*, 2390*. — Fire scener af
Mikael-legenden: 1142*. — Engle: 127,
310*, 326*, 466*, 678, 1140*, 1176, 1530,
1879, 2032*, 2303, †2363, †2368*, 2429,
2431*. — Djævle: 326*.
Allegoriske og symbolske fremstillinger.
»Bullen«: 1224f. — Ecclesia: 468*. —
Enhjørning:
1302.
—
»Himmelborgen«:
1224f. — Korslam: 260*. — Trold: 2428*.
Ildfade og
†1601, †2340.

fyrpander.

†1287,

†1578,

Indskrifter
(bygningsindskrifter,
indridsninger m. m.): 483*, 522, 905, 1020,
1801, 1810, 1819, 1834, 1978, 2039, 2207*,
2272.
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JORDPÅKASTELSESSPADER-KIRKEBROER OG -STOKKE

Jordpåkastelsesspader. 1914*
2396; uvis alder: 2437, 2559 (to).

(1722),

Kalkkuler. 596, 1029?, 1208, 1266, 1374,
1405, 1406, 1834, 2360, 2516, 2619, 2634,
2641. — Oversigt: p. 2667.
Kalkmalerier. Romanske: † 1140
(?),
†1408, †1589, 2427, †2549, 2570. — Over
gangstid, o. 1250: (†) 425, †l 139, 1407,
(†) 2301*, 2302*f. — Tidliggotiske, o.
1250—1300: 650, 1095*, 1301, 2180, 2211,
2427, 2620*. — Gotiske, 1300’rne: 1095,
1301, 2012, 2014*; 1400—50: 102, 123,
1095, 2180*, †2180, 2362, 2409*. — Sen
gotiske, 1450—1550: †2491 (1476), 2428
(1480), 2614 (1500?), 2428 (1501?), 127*
(1512), 1741 (1528), 2621*, †2627, 2634;
»jF lensborgværkstedet«
?, o. 1485 —1525:
2428* (1501), †1691 (?), 1788* (1520),
†1877, 2012*, 2180f., 2211, 2232*, 2303*;
»Liljemesterem, o. 1500—25: 556*, 750*,
1031*, 1574* (1501), 2641 (1518); 224*f.,
†352, †366, 508, †675, †796, †817, †1031,
1140, 1172, 1224, 1341*f., 1390, †1408*,
†1409, †1508, 1630, †1741, †1937, †2029,
2362, †2410, †2550, 2571, †2593. — Mid
delalderlige: †543, †1611, †2550, 2571,
2621?. — 1550—1600: 1302* (1536—62),
2491* (1564), 1722f. (1564—86), 2305*
(1587); †796, †852, 1224*, †1342, †1356,
†1508, †1878*, †2363, 2410, 2628, 2634.—
1600’rne: †2074 (?) (1600), †2410 (1624),
873* (1632), †586 (form. 1652), (†) 508
(form. 1653), †1630 (1653f. ?), †1821 (1655),
†2492 (1682?), 2252 (1696), †1836 (1697);
750 (16?9); †1303, †1356, †1589, †1611,
1980, 2429, †2550, 2621. — 1700’rne:
†2014 (1702), 750 (1707), †1303 (1740f.),
†336 (1751), †2335 (1772), †734 (?) (1797);
†525, †1031, 1197, †1612, †1742, 2013,
†2363, 2628. — Eftermiddelalderlige: †225,
†525 (?), †526, †832, †1228?, †1356, †1425
(?), †1742, †2014, 2233, †2234 (?), †2429
(?), †2550. — 225* (1952). — Uvis alder:
617, 1172, †1374, †1754, †1877, †2074 (?),
†2271, †2363, †2523 (?).
Udvendig bemaling: 750, 1172, 2624;
1721: 2362. Oversigt: p. 2746.
Kaminer. †224, 334, (†) 364, 380, †420,
422, 452, †452, (†) 480, †485 ?, †506, 522*,
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†574, 584, †646, 869*, 1138, 1155, †1170,
†1588, †1739, 1766*, 1785*, 1786, †1808,
1833, †1834. — Omtalt i forbindelse med
blystøbning: 264, 506*, †584, 746*, 831,
†911, 1029, 1208, 1222?, 1300, 1340, 1355,
1406, 1461?, †1461, †1508, †1834. — Over
sigt: p. 2668.
Kandelaber. 1190*.
Kapellanstol. 1100’rne: 1430.
Kapeller. (Se også: korsarme og korskir
ker). Romanske og samtidige med bygningen:
91*, 1060, 1064. — Bygget til kirker, før
1550: †51, †102, 104ff., 263, 304, 452, 479,
†941, †1250, †1507, 1808, †1834, 1894, 1973,
1977, †20727, 2176, 2250, 2404, †2407. —
1655: †106. — Indrettet i del af kirkerum,
før 1550: †51, †102, †108, †1092, †1763. —
Selvstændige gård- og slotskapeller, efter
1550: †237, †1352, 2129, †2161, †2202,
†2247, †2514. — Daterede: †237 (1566), 2129
(1568—70), †2247 (1633ff.), †2161 (1665).
— Fritliggende kapeller, for 1550: †236,
†1714, †1864. — Efter 1550?: †1019. —
Oversigt; p. 2680, 2717, 2728, 2731.
Gravkapeller. Bygget til kirker. O. 1500:
1974, 2250?. — 1600’rne: †948 (1624), 2520
(1628),(1687),2116(1687—1700),2592
(1697).—1700’rne: 2201(1750), 1300(1763),
1788 (1778), 452 (o. 1792). — Indrettet i
bygningsdele. 1586: 2148. — 1600’rne: (†)
187 (1636), 185 (1668). — 1700’rne: 1092
(1733); 186, (†) 188, 2151, 2152, 2156, 2157.
Se også: værnehelgener. — Oversigt: p. 2717,
2728.
Kapitæler. For 1300. Terningformede,
med glatte eller fordybede skjolde: 744,
765, 830, 891*, 1073 (munkesten), 1086,
1168,1248,1338*, 2026, 2359 (munkesten).
Terningformede, med relieffer i skjoldene:
279*, 302, 732*, 830*, 2766*?. — Trapezformede, kun tegl: 67*, 80*, 1073, 1218,
1526*. — Bladkapitæler: 260*, 280*, 744*,
866*, 2132*. — Andre former: 260*, 1526
(munkesten). — O. 1300—1550. Kun mun
kesten. Terningformet: 87*. — Trapezforinet: 86*. — Andre former: 870.
Kirkebroer og -stokke. 743, 764.
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Kirkegårdsmonumenter (se også: grav
sten). 1750—1800. Sten: 196. Træ: 2381*.
— Efter 1800. Sten: 197 (seks), 198*
(seks), 199 (seks), 200 (syv), 201 (to), 202
(seks), 203* (otte), 204 (seks), 205 (fire),
274, 395, 549, 1046* (tre), 1047* (fire),
1204, 1366,
1500, 1710(fire), 1734, 1803
(tre), 1915 (fire), 1916,
1947, 1962, 2003
(fire), 2039, 2040 (to), 2121, 2122 (fire),
2169, 2198, 2199 (tre), 2281, 2325 (to),
2352 (to), 2381 (to), 2398 (to), 2419, 2438,
2479 (to), 2480 (tre), 2585, 2637 (to), †2638
(mange). Smedejern: 206, 886, 1192, 1330,
1366 (tre), 1384 (tre), 1520 (tre), 1551 (to),
1641, 1778
(to), 2040,2326, 2480, 2540
(tre), 2584.
Støbejern: 2326(1833), 549
(1842), 549 (1844), 2003 (1852); 205 (fire),
592, 716, 1046, 1469, 1500, 1538, 1622 (tre),
1914,1916 (to), 2122 (to), 2352, 2381, 2479
(to). — Oversigt: p. 2782, 2932.
Kirkegårdsportaler. Muret og teglhængt
køreport og/eller fodgængerlåge (stette).
Med middelalderlige rester: 719, 1370*,
1503. — Efter 1550: 502 (1583?), †2485
(nævnt 1589); 1402. — 1584* (før 1637 og
1637?); 1569. — †2516 (nævnt 1724),
†1460 (1726), 1134 (1789), 2227 (1790),
1870* (1795); 1751, 1965. — 1935 (1807).
— Ukendt alder: 1296, 1402*, 1719, (†)1965,
†2516. — Tremmelåger af træ eller jern
mellem murede piller eller granitstolper:
passim. — »Porthuse« nævnt i forbindelse
med kirkegårdsdiget: †2173 (1674), †2565
(1772), †908 (nævnt 1694), †1907 (nævnt
1753), †828 (nævnt 1763), †2422 (nævnt
1791). Oversigt: p. 2932.
Kirkekister. Middelalderlige: 665, 686*,
754*, 1235 (to), 1276, 1364, 1599, 2093,
2475, 2503. — Efter 1550: †2190 (1592),
2093 (1630), †2238 (1679), 1481 (1777);
uvis alder: 229*, †1146, 1516, 1617. Oversigt: p. 2668, 2851, 2891.
Kirkelade, kornloft (se også: styrtrums
lofter). 648* (middelalderlig? med bevaret
vinde), 1243 (note 7), 1335 (note 47),
†1353, 2522 (med bevaret vinde). —
Oversigt: p. 2726.
Kirkeriste. †54, †259, †278, †363 (to),
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†378, †450, †520, †539, †566, †574, †581,
†594, †614 (flere), †643 (flere), †691 (flere),
†719, †730, †743 (flere), †764, †794 (flere),
†828, †849, †866, †889 (flere), †908 (to),
†940 (tre), †1026, †1134 (to), †1153 (to),
†1168 (tre), †1195 (to), †1206, †1218 (tre),
†1247 (tre), †1265, 1296, †1338 (tre), †1353
(to), 1370 (fire), †1402 (tre), †1444, †1460
(to), †1486, †1503 (tre), †1524 (tre), †1554
(flere), †1569, †1585 (tre), †1607, †1626,
†1644, 1764, †1783, †1818 (to), †1831 (fire),
†1846 (to), †1854, †1871, †1907 (flere),
†1935 (flere), †1951 (flere), †1965, †2061
(to), †2173 (to), †2227, †2247 (tre), †2286
(tre), †2330, †2356 (tre), †2385, †2442,
†2455, †2484, †2516, †2565, †2589.
Kirkeskibe. 1700’rne: 2376 (1749), 2536
(1758?), 2477 (1770—80), 1777* (1777),
2451* (1781), 1903 (1784). — 1800’rne:
1432 (1800), 1800 (1845), 2376 (to: efter
1850), 1944 (o. 1870), 2437 (o. 1875). —
Uvis alder: 297, 1655, 1706*, 2634. Oversigt: p. 2891.
Kirkestalde, vognhuse.
2330 (1798), †2485 (1825), 2485* (1852),
743 (1856), 2442 (1895), 1206 (1896);
†259, †278, †288, †316, †348, 361, †378,
†440, †502?, †520, †552, 719, 2205, †2485,
2516*, 2546. — Oversigt: p. 2726.
Kirkestok, se: kirkebroer.
Klingpunge. 1650—1700: 2240 (1654?),
†2101 (1663), 980 (to), 1042, 1348 (1687),
(†) 1324 (1695), 904 (1600’rne?). —
1700’rne: 2450 (1715), 218 (1719), 1800
(1727), 862, 1380 (1738), 1993* (1742),
1042, 1414 (1745), 2020 (1753), 2101 (to),
2504 (1767), †2582 (1773), 882 (1777),
2280 (1778), 1842 (1780), 230 (1781), 492
(1782), 1777 (1786), 2038, 2322 (1795),
154 (to: 1797), †1122 (to), 1202, 1431*,
1537, 2558. — 1800’rne: 590 (1805), 297
(1809), 739 (1820), 609 (1833), 562 (1837),
2602 (1843?), 726 (1844), 774 (1849), 1826
(1857), 1563 (1870), 1617 (1885), 1601
(1891). — Uvis alder: 284, 432, 578, 700,
758, 1147, 1236, 1453, 1580, 1704 (to),
2582. — Nyere: 2348, 2375, 2417, 2437,
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2477. — Mestre, se: guldsmede og gørtlere.
— Oversigt: p. 2914.
Klokkehuse og klokkestabler. Før 1550:
1891*, 1965*, 2267*, 2423*, 2516*, 2546*.
— Efter 1550: 2286* (1650), 2008* (1753),
1871* (1769), 1818* (1793), 1951* (1815),
1855* (o. 1828), 1090 (1830), 1908 (1926),
1846* (1939), 2630 (1958). — †555? (nævnt
første gang 1681), 2356* (nævnt første gang
1589). — Forsvundne: 706, 732 (?), 733,
783?, 911, 940, 1134, 1282, 1474 (?), 1585*
(?), 1607, 1626 (?), 1675 (?), 1738?, 1764
(?), 1807, 1819, 1846, 1855, 1871, 1907,
1935, 1936 (stabel), 1951 (?), 2008, 2025*,
2061, 2178, 2205*, 2227*, 2247*, 2330,
2442, 2455 (?), 2565*, 2566 (stabel), 2591,
2622. — Oversigt: p. 2706.
Klokkekam m. m. 911* (1805), 733 (1858
—59).
Klokker (se også: messe- eller korklok
ker). 1200’rne: 298*, †578, †626*, 686,
1180, 2323. — 1326 (1333). — 1400’rne:
791 (1411), 726 (1437), 2505* (1442), 1960
(1472), 1397 (1475), 373 (1476), 1732f.
(1490), 1123 (1492). — Middelalderlige:
284, 660*, 774, †823, 920, 1237, 1292 (to),
1349*,1482, 1538, †1914, 2478, 2583*. 1500’rne: 1914 (1503), 344* (1547), 2478
(1554), 1043, 1760, 2603 (1566), 806, 2378
(1571), 1826 (1582), †1147 (1589), 591,
1364 (1590), 2021 (1595). — 1600’rne: 1349
(1607), 2350 (1609), 1202 (1611), 1706
(1613), 2396 (1615), 2192 (1620), 1454
(1621), 1707, 2280, 2418 (1623), 2260 (1632)
1994 (1634), †739 (1636), 2604 (1639), 2536
(1640), †842, 1326 (1642), 535 (1647), 985
(1650), 2506 (1652), 1861 (1654), 2280
(1655), 2350, 2451*(1677), 1842,
2104
(1682), 760 (1686), 1903* (1690), †1148
(1696), 548, 1931 (1698). — 1700’rne: 985
(1702), 1852 (1703), 2418 (1706), 1414
(1709), 1618 (1711), 1433 (1717), 472, 986
(1722), †493,1517 (1723), 1498 (1727), 1277
(1730), 1162 (1731), 157 (to), 1364 (1736),
1747 (1738), 447 (1747), 1256 (1748), 1581
(1752), 2104 (1763), 2169 (to) (1767), 714
(1774), 359, 1414 (1781), 1640 (1783), 1655
(1784), 1932 (1785), 432, 1564 (1790), 493
(1791). — 1800—70: †842 (1806), 1277
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(1825), 1777 (1826), 2242 (1829), 1433
(1837), 312, 609 (1838), 1887 (1847), 1800
(1865), 2559* (to: 1870).
Klokker med navne: Hosianna: 1292
(1450—1500). Maria: 1397 (1475), 373
(1476), 1732 (1490). — Mestre, se: klokke
støbere. — Oversigt: p. 2919.
Klokkestole. Formentlig middelalderlige:
1180, 1203, 1238*, 1800. — 16—1700’rne:
472, 493, 549, 726, 807, 986, 1163, 1326,
1350, 1381, 1397, 1454, 1518, 1761, 1842,
2506. Daterede: 344* (1547?), 2396 (1615),
2418 (1646), 2451 (1714?), 298 (1722), 760
(1747), 2478 (1749), 686 (1755), 360 (1783?),
2193 (1788/89), 2604 (1840), 1748 (1844),
2442 (1867).
Mester: C. Jensen 2604 (1840).
Klokkestøbere.
Armowitz,
Johann
Hinrich,
Husum,
1719—71, priv. klst. f. Slesv.-Holst. 1729—
51, 1750—71 i Lübeck. †1777 (1719), 472
(1722), †2262 (1728), 1162, †1162, †1237,
1277, †1277 (1731), †760, †1995 (1733), 157,
1364 (1736), †1777 (1737), 1747 (1738),
†157 (1742), †1380 (to: 1745), 447 (1747),
1256 (1748), †157 (1756); 2922f.
Asmussen, Asmus, Husum, 1723—28,
priv. klst. f. Slesv.-Holst. 1724—28. 1498
(1727).
Asmussen, Claus, Husum, ca. 1670—
1704, priv. klst. f. Slesv.-Holst. 1689—
1704. †1517 (1670), †1044, 2350, 2451*
(1677), 1842 (1682), 760 (1686), 1903*
(1690), †2560 (1693), †986 (1694), †1148
(1696), 549 (1698), †328 (1701), 985 (1702),
1852 (1703); 2922.
Asmussen,
Johan,
Husum,
1704—23,
priv. klst. f. Slesv.-Holst. 1706—23. †313,
1414 (1709), 1618 (1711), †739, 1433 (1717),
†493, 1517 (1723); 2922.
Baldzer, se Melchiors, Baltzer.
Benninck, Matthias, rådsstøber i Lübeck
1560—ca. 1608. †2242 (1598); 2922.
Benninck,
Reinhold,
Lübeck,
1600—
1617, rådsstøber 1602—12. †535 (1601),
1349 (1607); 2922.
Beseler, Barthold Christian, Rendsborg,
priv. klst. f. Slesv.-Holst. 1809—21. †760
(1812).
Beseler, Barthold Jonas den ældre,
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Rendsborg, priv. klst. f. Holst. 1757—88,
f. Slesv. 1760—88. †2324 (1762). †1192
(1769), 1714 (1774), †1380 (1776), †1123
(1777), †1162 (1779), 1414 (1781), 1655
(1784), 1932 (1785), †701 (1788); 2923
(1757).
Beseler, Barthold, Jonas den yngre,
Rendsborg, priv. klst. f. Slesv.-Holst. 1789
—1809. †2242 (1795), †842 (1806).
Beseler,
Jacob
Friedrich,
Rendsborg,
priv. klst. f. Slesv.-Holst. 1821—71. 1277
(1825), 1777 (1826), 1800 (1827), 2242
(1829), †1215 (1833), †2536 (1836), 1433
(1837), 1256, †1995 (to:
1840), †2243
(1841), †760 (1842), 1887 (to: 1847), †1581
(1854), †1518, 1800 (1865), †638 (1867), 392
(1868), †2378 (1869), 2559 (to: 1870); 2924.
Bieber, Johann Andr., Hamborg, 1722—
63. 1581 (1752).
Bochumer Verein Gussstahlfabrik, Westfalen. 1995 (tre: 1871), 516, 883 (to:
1873), 2616 (1876), 638 (1877), †1148
(1880), 1602 (to: 1882), 842 (1887), 1468
(1889), 1192 (1890), 612, 1043 (1897); 2924.
Bodemann, Berent, Lübeck, ca. 1579—
1624, rådsstøber 1614—24. †1733 (1615),
†344 (1619); 2922.
Bonstede, Hans (Uldall 78), 791 (1411);
2920.
Borchardt Gelgiesser (Borchart Jensen
Quellichmeyer), kgl. stykkestøber i Kbh.
1585—1613. 1202 (1611); 2922.
Brant, se: Melchiors, Peter Brant.
Claussen, Asmus 2922 (1653).
Damme, Hans van, Hamborg, 1568ff.
1212 (1582), †1147 (1589).
Dibler, Michel, Flensborg, 1558—93.
†2559 (1560), †360 (1561), †2643 (1562),
1043, 1760, 2603 (1566), 806 (1571), †884,
†1550 (1574), 1826 (1582), 591, 1364, †1708
(1590), †1468 (1592).
Engel, L., Nykøbing Falster (urmager)
†392, 1280 (1845), 157 (1846), 666 (1847).
Fuchs, Felix, kgl. stykkestøber i Kbh.
o. 1626—37. †157 (to: 1637); 2922.
Gamel, Victor, Frederiksværk, 1840—
46. †536, †571* (1840).
Gamst, H. C., Kbh., 1783—1803. 432
(1790), †284, 493 (1791); 2924.
Gamst, H. og H. C. Lunds efterfølgere,
Kbh., 1854—72. †313, †344 (1855), 739
(1858).
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Hanssen, Peter, Flensborg (Uldall 221),
1462 (?)—1512. 1397 (1475), 373 (1476),
142* (font: 1485), 465* (font: 1491); 2920f.
Henriksen, Olaf (Kegge), (Uldall 35f. og
60 ff.), 1350—1400. 2583*; 2920.
Hermann, mester, Holland (Uldall 193
f.) 1732 (1490).
Holtzmann, Johan Barthold, kgl. styk
kestøber i Kbh. 1725—57. †2559 (1752);
2922.
Iversen, Haderslev (urmager) †666
(1847).
Jasper (Uldall 94f.), 1450—1500. 1292.
Jepsen, Hans, †2418 (to: 1623), †2604
(o. 1625), 2650; 2923.
Johannesen, J. H., Kasmosedam (ur
mager) †2324 (1859).
Jurgunsun, Olug (Uldall 74), o. 1400.
1292.
Kegge, se: Henriksen, Olaf.
Kiehlstrøm, Magnus Friedrich, Flens
borg, 1799ff., priv. klst. f. Slesv.-Holst.
1805ff. †2379.
Kleimann, Arend, Lübeck, 1663/66—93.
†2351 (1673), 2922f..
Kleimann, Conrad, Lübeck, 1698—1754.
1931 (1698), 2418 (1706), †2559 (1708).
Kleimann, Cordt, Lübeck, 1623—63/66.
1707 (1623).
Kort (Uldall 170). 726 (1437).
Kramp, Jones 2021 (1595).
Kriesche, Johann David, priv. klst. f.
Slesv.-Holst. 1763—71 i Eckernførde, råds
støber i Lübeck 1771—90. 2104, †2105
(1763), †1887 (1766), 2169 (to: 1767), †157,
†230, †392 (1770), †2219 (1771), †1903,
†1995 (1774), †2193 (1777), †2219 (1782),
359, 1640 (1783); 2922.
Landré, Johann Georg Wilhelm, rådsstøber i Lübeck 1790—1818. 1564 (1790),
†2583 (1793); 2922.
Lucas, Melchior (Brant) el. Melchior
Grapengeter, Husum, 1584—1622. †1237
(1594), †2105 (1597), 2082* (font: 1600),
2350 (1609), †2378 (1610), 1706 (1613),
2192 (1620); 2921.
Løw, B. & søn, Kbh., 1872ff. 823 (1919).
Maschmann,
J.,
Frederiksværk
312
(1838).
Meier, Bertolt (Uldall 298f.) 1960 (1472).
Meilstrup, P. P. den yngre, Randers,
1826—64. 666 (1852), 904 (1855).
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Melchiors, Baltzer, f. i Husum 1612,
1634—61 i Flensborg. †1380 (to: 1634),
1326 (1642), 535 (1647), †2324 (1648), 2506
(1652), †639 (1653), 1861 (1654), 2280
(1655), †2243 (1656); 2922.
Melchiors, Lucas, o. 1620. 1454 (1621).
Melchiors, Peter (Brant), Husum, 1605—
53. 2396, †2396 (1615), †2039 (1616), 1454
(1621), 2280 (1623), †2324 (1625), †1517
(1630), 2260 (1632), †2646 (1633), 2604
(1639), 2536 (1640), †2324 (1643); 2921f.
Melchiors, Rudolph, ca. 1669—1700.
†2438 (1669); 2922.
Mervelt, Gerhardt van, Flensborg 1539—
58. 344* (1547), 2478 (1554); 2921.
Ohlsson, H., Lübeck. 701 (1900), 1777
(1901).
Ohlsson, M. & O., Lübeck. 578 (1907),
1397 (1909 f.), †231 (to: 1912), 563, 1215
(1913), 2039 (1914), 1292 (1919), 571
( t o : 1929).
Ohlsson, O., Hamborg. †2438 (1880).
Otto, Gebr., Hemelingen ved Bremen
1874 ff. †1708 (1908).
Pag, Matz, Haderslev, †313 (o. 1808).
Planer, Adam, Lübeck, 1725—72. †2438
(1747).
Quellichmeyer,
Borchart
Jensen,
se:
Borchardt Gelgiesser.
Radier, Johann Jakob, d. 1879, og
sønner, Karl og Fritz, Hildesheim, †2378
(to: 1882), 2105 (1883), 2536 (1884), 2437
(1887), †2438 (1888), 2219 (to: 1890), 774
(1894); 2924.
Schilling, Frantz, Apolda, se: Ulrich,
Carl Friedrich.
Seest, Peter, Amsterdam. 157.
Smithske jernstøberier, Ålborg, 157, 284,
312, 344, 535, 760, 1147, 1237, 1550, 1581,
1618, 1800, 2105 (to), 2193, 2242, 2262,
2323 (to), 2378, 2438, 2536, 2583 (1920),
1707, 1887, 2396 (1921), 626 (1924), 1123
(to: 1925), 612, 2378 (1946), 806 (1950),
1020 (1957), 230, 1380, 1903; 2924.
Strahlborn, Laurenz, rådsstøber i Lübeck
1714—50. 986 (1722); 2922.
Troschell, M. C. 2923.
Ulrich, Carl Friedrich, (Frantz Schillings
klokkestøberi) Apolda, Thüringen, 1878ff.
†1238 (1889), †1148 (to: 1902), †2324
(to: 1904).
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Ulrich, Gebr., Laucha an der Unstrut,
1814 (1894).
Werner, Th., Kleinwelka, Sachsen, 249
(to: 1894).
Westfal, Michel, Rostock, 1590—1649.
†2583 (1597), 2418 (1623).
Violo, Claus, også Claude Voillard eller
Stephan Vollo (Wollou,Voillo), †842 (1642);
2923.
Weule, J. F., Bockenem (se også: ur
magere) †157 (1897).
Ukendt støber: Uldall segl nr. 77: 1326
(1333).
Kollektbækkener. Af messing: 343, † 1861.
— Af tin: 1180 (1848), stemplet C M
(form. tysk, lybsk? arbejde).
Korafslutning, tresidet. Middelalderlige:
83, †1866, †2062 ? — Efter 1550: 943 (1591),
(†) 1686 (1641), 2334 (1888—90).
Korbuekrucifikser, se krucifikser.
Korforlængelser. For 1300: 868, 890,
1298, 1371, 1542, 1586, 1738, 1784. —
1300—1550: 303, 333, 441, 451, (†) 476?,
614 (?), 632, 732, 795, 1339, 1765, 2230,
2249, 2359, 2627, 2633. — Efter 1550:
2490 (1560’erne ?), 2269 (1582), 2206 (1586),
(†) 1686 (1641), 2176 (1687?—1700), 1389
(form. 1715), 1156 (1743), 1686 (1758). —
Andre korombygninger. Før 1300: 644,
1028. — O. 1500: 1971. — Oversigt:
p. 2712.
Korgitre. 1600’rne: (†) 2088 (1602), 144*
(o. 1625), †2342 ? (nævnt 1645), 1313*
(1653), 2392 (1691), †2416? (1699). —
1700’rne: †386 (nævnt 1775), †2500? (1792).
— †725. — Mester: Hans snedker 1313*
(1653). — Oversigt: p. 2890.
Korkåber. †142 (fem), †960.
Korsarme. Efter 1550: 1421 (1626),†2177
(1686), 1422 (1700—01), 1506 (1734), 1422
(1750), 2490 (1762), 2177 (1785), 522
(1789), 2521
(1797—98). — Oversigt:
p. 2728.
Korskirker. Oprindelige: 58, 1052, 1675 ff.
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— Ved tilbygning af to kapeller før 1550:
363, 378, 1029, 1785, 2298. — Efter 1550:
†1250 (1716—18), 1250 (1864), 2444 (1741
og 1867), 734 (1858—59), 633 (1900—01).
Kragbånd. På apsis-, kor- og tårnbuer,
døre, samt hvælvpiller. Før 1300. Ret
kantet: 1154, 1908, 2206, 2289, 2290. Skrå
kantet: 302, 404, 553, 692, 1136?, 1282,
1338, 1570 (?), 1586, 1682, 1846. Hul
kantet: 644, 766, 890, 1185, 1196, 1207,
1473, 1570 (?), 1765, 2249. Med kvart
rundstav: 332, 910, 1170, 1207, 1220, 1266
(?), 1526, 1784, 868 (dobbelt). Med een
eller flere halvrundstave: 1027, 1073f.,
1185 (?), 1556. Karnisprofîleret: 260, 1461
(?). Attisk-profileret: 350, 503, 504, 720,
744, 745, 746, 815, 867, 1248, 1856. Andet
profil: 350*, 745*, 830. Ukendt form: 850,
1388, 1404, 1444. — O. 1300—1550: 289,
1170. 2228, 2297, 2590. — O. 1550—1600:
946 (1591—92), 2068*, 2069*, 2070*
(1595—1600), 1155. — Se endvidere profil
tegninger p. 257, 1132, 1716. — Oversigt:
p. 2681.
Kristentøj (dåbstøj). †532, †682, 697,
†837, †879, †1561, †1813, †1825, †1839,
†1883, †1900, †1941, 1957, †1988, †2019,
2086* (to), †2086 (tre), †2216, †2238, †2277,
†2316, †2392.
Krucifikser. Træ- og metalarbejder.
Krucifikser, større, over o. 65 cm (korbuekrucifikser). Tidliggotiske, 1300:
308*,
(†) 323*, 340*, 466*, 561*, 607* (med side
figurer), 752*, 769*, 900*, 1038* (med
sidefigurer), 1201, 1513*, 1535* (sidefigu
rer), 1651* (korset), 1900*, 1957*, 2216,
2277* (med sidefigurer), 2316*, 2342*
(med sidefigurer), 2599*. — Højgotiske,
o. 1300—o. 1400: 133* (sjællandsk), 802*,
960, 1118, 1145, 1345, †1394, 1427*, 1451*,
1466*, 1534*, 1535*, 1728*, 2256*, 2371*
(med sidefigurer), 2470*. — 1400—50:
134* (sidefigurer), 514*, 661, 697*, 856*
(med sidefigurer), 879*, 1161*, 1548 (side
figurer). — Sengotiske, 1450—1500: 386*,
467* (sidefigur), 489*, 578, 682* (med
sidefigurer), 711*, 788*, 916, 1190, 1213,
1232* (med sidefigurer), 1254*, 1360*,
1478*, 1493*, 1514, 1579* (sidefigurer),
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1651*, 1729* (med sidefigurer), 1941, 1956,
2019*, 2416*, 2449*, 2470* (korstræ), 2531*.
1500—50: 356* (med sidefigurer), 532*
(med sidefigurer), 570*, 820*, 901* (side
figurer), 960, 1287, 1559*, 1636* (med side
figurer), 1759* (med sidefigurer), 1775 (med
sidefigurer), 1859*, 1884* (med sidefigu
rer), 1958* (med sidefigurer), 1988* (med
sidefigurer), 2086*, 2187, 2392*, 2434*
(med
sidefigurer),
2470*
(sidefigurer),
2500*, 2599 (korstræ). — Eftermiddelalderlige: 144*, 268*, 328*, 548, 725, 1596,
1839, 1850, 1913, 1926, 2393*, 2555 (to).
Af marmor: 266, 2238*. Af støbejern: 753,
1984. — Mestre: Hans Ebbesen †2555, Jes
Lind 2555.
Krucifikser, mindre, under o. 65 cm
(alter-, alterskabs-, kiste- og processions
krucifikser). Højgotiske, o. 1300—o. 1400:
216* (?), 386*, 803*, 1039, †1190, †1984,
2554*. 1400—50: 660*, 899*, 960*, 1201,
1759, 1796. — Sengotiske, o. 1450—1500:
837*, 916*, 1394, 1492*, 1548*, 1615*,
†1728, 1728*, 1939, 2254*, 2497*. 1500—
50: 468*, 1040, 2600*. — Eftermiddelalderlige. Af metal: 139, †195, 961, 1278,
1926, 2152, 2154, 2214, 2598, 2607. Af
sandsten: 2222 (to). Af træ: †738, 1272,
2166, †2392. Af ukendt materiale: †192,
2194. — Mester: Chr. Rud. Ebeling 2166.
Oversigt: p. 2797, 2800 ff., 2823, 2888, 2890.
Rjælke til korbuekrucifiks 1452 (1599)
af snedker Kresten Hansen.
Låsetøj. Gotisk: 1104, 1146, 1453, 1760,
2476?. — Middelalderligt: 686*, 754, 1364,
1681?. — 1550—1600: 154, 1318, 2144. —
1600’rne: 190, 755, 882, 1236, 1431, 2373,
2602. — 1700’rne: 342, 860, 919, 920, 979,
1453, 1600, 1852, 2280, 2476, 2603. —
1348, 1431, 2320. — Mestre, se: smede.
Langhuse, se: østforlængelser.
Lektorier. †144, †264*.
Ligbårer. 1600’rne: 1601 (1656), 984,
1043 (1696); 1043*, 1180, — 1700’rne:
1123 (1705), 1348 (1707?), 1433 (1713),
2280 (1739), 1826 (1751), 985 (1772), 1433
(1774); 571, 666, 1517, 1842. — 1800’rne:
1380, 1842, 2603. — Uvis alder: 1349, 1397
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(to), 1454, †1706, 2350, †2559 (to). Mestre, se: snedkere. Oversigt: p. 2884.
Ligkisteplader og -beslag. 1600—50.
Sølv: 2150, 2151 (to). Forgyldt kobber:
†1384 (?). — 1650—1700: Sølv: 2152 (to),
2196. Tin: 188 (to). Messing: 188, 2195,
2196 (forsølvet), 2606. Kobberfolie: †192,
†193 (to). Ubestemmeligt materiale: 1015,
2152, 2153. — 1700—50. Sølv: 2154. Bly:
†192 (to), †1887. Messing: 2154, 2197 (to,
den ene forsølvet). Kobber: 188, †193,
†194. Ubestemmeligt materiale:
1015,
2153, 2154 (tre). — 1750—1800. Sølv:
2156 (tre), 2157 (to), 2158 (tre). Tin: 186,
†194, 195, 2155 (to). Bly: 1961. Messing:
186, 1887, 2198 (forsølvet). Ubestemme
ligt materiale: 1015 (tolv), 2154, 2155. —
Efter 1800. Sølv: 2155 (fire), 2156, 2157
(to), 2158 (to). Tin: †194 (to). Bronze:
2222. Ubestemmeligt materiale: 1016 (to).
— Mestre, se: guldsmede.
Ligkister (sml. sarkofager, ligkisteplader
og -beslag). 1500’rne: 2150. — 1600—50:
2150 (to), 2151 (fire), 2152, 2194 (to), 2195
(to). — 1650—1700: †191 (tre), †192, †193
(to), †195 (to), †2002 (to), 2152 (tre), 2153,
2195, 2196* (tre), 2606. — 1700—50: †192
(tre), †193, †194, †2002 (to), 2153, 2154*
(fire), 2197 (to), 2607. — 1750—1800:
†194, 1961, 1962 (to), 2154, 2155 (tre),
2156 (tre), 2157 (to), 2158 (tre), 2197. 1800’rne: †194 (to), 2155 (fire), 2156, 2157
(to), 2158 (to), 2222 (to). — Uvis alder:
†194, 1332 (tre), 1962, †2002 (tre), 2151
(tre), 2152 (fire), 2155.
Ligskovle el. spader. 1914, 2396 (1700’rne), 2559.
Ligvogne. †1706, 1842, 1994.
Litografer.
Arldt, C. W., 2249 (1849), 2226 (1850),
1687.
Brüch, O. v., 1687.
Jensen, H. N. A. 2268 (o. 1830).
Lofter. Romanske bjælker: passim. —
Romanske, med brædder over bjælkerne:
†1220, 1526, 1608; med brædder under
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bjælkerne: †303, †1170, †1873, †2290.
Daterede, med gesimsbrædt: 2362 (1770),
2334 (1787); delt af profillister: 1139
(1744), 1355 (1754), 1156 (1798); med
billedskærerarbejde: 522* (1675). Med stuk
dekoration: 2132* (1568—70), 1922* (o.
1698), 2208 (1750), 2164* (1770—76). —
Oversigt: p. 2698, 2785.
Loftsmalerier. På lofter med synlige
bjælker; ranker, blade, frugter og andet:
1630* (o. 1625),†1301 (1630), 1630 (1653?),
852 (1600’rne), 852, 2629 (1729), 2210
(1733), 1223 (1736, evt. 1743), 1268* (1747),
1197 (1754), 1156 (1772?), 2549 (1774—
75); personer (syndefald, dyder, etc.):
1630* (o. 1625). På underlofter; ranker,
blade, frugter og andet: 2623 (o. 1625?),
1139 (1774), 318 (1783), 1156 (1803), 1186
(1845); personer (syndefald, dyder etc.):
†1301 (1737), 1284* (1747), 2335 (1762),
†2271 (efter 1782). Olie på lærred: 1931
(o. 1698). Mestre, se: malere og stukkatø
rer. — Oversigt: p. 2699.
Lysearme. 2104 (1600, 1601 og to: o.
1600), 984 (to: 1600—50), 984 (1664), 984
(1700’rne), 822* (af smedejern).
Lyseholdere. 1618, 1882, 2147.
Lysekroner. 1550—ca. 1600. 1594: 982*;
229, 920*, 1256, 1432*, 1564, 2103. 1600’rne: 156 (to: 1605), 982 (1622), †2103
(1634), 2603 (1642), 982 (1650), 984 (1651),
2104 (1653), 984 (1654), 156 (1655), 2192
(1695); 229*, 862, 904, 1277, 1432, 1903,
2323*. — Skænket 1700’rne: 1704 (1709),
1705 (1723), 1705* (1725), 1236 (1736),
1364 (1738), 1537 (1749), 2376 (1767), 1468
(1786); udat.: 1432, 1705, 1930 (to), 2192.
— Nyere: 1960. — Af smedejern: †230,
248*, 251. — Af krystal: 2039. — Af træ:
2505. — Oversigt: p. 2926.
Lyseskjolde. 2380 (1845), 2380, 2584
(1847), 2380 (1857), 2219 (1858), 2584
(1862), 1708.
Lyseslukker. Af jern: 308 (1700’rne).
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1592:

972*.

—

Nævnt

Malere og stafferere.
A. I. 1632 (1762?).
AN 1162 (1626), 1531?
Adolphsen, Th., Hejsager 2618 (1953).
Ambrosius †2321 (1586), 2305* (1587);
2752.
Andersen, H. Kn., Flensborg 1849 (1761).
Andersen, Nicolai, Niehuus 2036* (1880),
2038 (1888), 2030 (1890’erne).
Andersen, Peter Kristian 1251, 1262
(1932), 2200 (1933), 786, 792 (1935), 486,
489, 524, 525 (1937), 677 (1938), 770, 914
(1939), 1268 (1939—41), 393, 1464 (1940),
158 (1940—50), 529, 534, 1655, 1723
(1941), 952 (1941—45), 1285, 1896 (1942),
1342, (1942—44), 1821 (1942ff.), 310 (1943),
1630f. (1943—45), 798, 803f., 1186, 2123
(1944), 144, 147, 368, 371, 1228 (1945),
680, 1173 (1947), 683ff., 1475 (1948), 509,
514 (1949), 272, 1490 (1950), 1612, 2337
(1951), 154, 852 (1952), 1425 (1953), 656f.
834, 2639, (1954), 1032, 1508f., 1980, 2022,
2625 (1956), 1447, 2619 (1957), 2212, 2616
(1958), 2217, 2629 (1959), 2642 (1960),
2628 (1961).
Andreas, Haderslev 514 (1647).
Andres 139 (1652).
Andresen, M. J., Frørup 353 (1908).
Ayerschöttel,
Johan,
Husum
†2031
(1670), 1008* (1695); 2912.
Bader, A. D. 1020 (1889).
Balsgaard, Carl 2596.
Bauer, E. 2349.
Becker, Fr. P., Hovslund 1776 (1949).
Becker, Heinrich, Hovslund 2619 (1957 ?).
Benjamin 139 (1682).
Bertram, mester 2803, 2808.
Bjarnhof, Steen 1097 (1950’rne); 2895.
Bjerring, Carl 2596 (1955), 2580 (1960).
Bluhme, Mathias, Egen 2371, 2372, 2528
(1746), 2531, †2537 (1749), 2361 (1752?),
†2370 (1757), †2523 (1759), 2494 (1760),
2490 (1762?).
Breckling, Hinrich Sønnigt, Haderslev
855* (1718).
Brockmann,
Johan
Henrik,
Åbenrå
1224, 1228 (1743), 896*, †897, 902 (1746),
1654 (1747), †1704 (1750), 658, 661, †665,
666 (1751), 1979 (1769), 2699.
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Brodersen, B. 952 (1867).
C. S. T. 2346?
Carl, Benjamin von †770 (1692).
Carstensen, H. Haderslev 1924 (1935).
Christen †237 (1625).
Christen 148 (1738).
Clausen, Ullerup 2309 (1855).
Clausen, Fr. 2212 (1905).
Clausen, R. 1905 (1868), 1858 (1896).
Colp, Johan Conrad, Løgumkloster 1613
(1759 el. 1780), 881 (1768), †1507 (1772),
1490, 1494 (1775), 914 (1777, »maleren fra
Kloster«).
Conradi, Johan Christian 2583* (1772);
2912.
Dahl, E., Haderslev 546 (1885).
Dannemand,
Peter
Hansen,
Ulkebøl
†2346 (1749).
Davidsen, Hans, kontrafejer i Haag 2906
note 1 (1641).
Detlefsen, Sønnike, Tønder †950 (1686),
956* (1689), 1319 (1691), 1317 (1692), 1317,
1320 (1693), 1308 (o. 1700), 952 (1702),
954 (1705); 2884, 2912.
Dorschæus, Åbenrå 1224, 1228, 1234
(1736), 2699.
Dorph, Anton 281 (1863); 2913.
Dreyer, Margrethe 1245 (o. 1920).
Dørbandt 1592 (1856).
E. V. 1794? (1864).
Ebbesen, Hans, Svenstrup (se også:
snedkere og stenhuggere) 2368* (1738),
2575 (1745), 2558 (1748), 2552 (1752), 2556
(1760), 2557 (1772).
Ebbesen, Peter †2537 (1755), 2531*
(1770’rne), 2580 (1771), 2575 (1772), 2549,
2557 (1774), 2528, 2534 (1775), 2556 (1776),
2528, 2530, 2531, 2532 (1777), 2575, 2580
(1778), 2699.
Eckersberg, Christoffer Wilhelm 2572
(1831), 2278 og 2649 (1832), 2888, 2912.
Eckersberg, Henrik Vilhelm (fader til
C. W.) (se også: snedkere) 2260 (1806), 2912.
Eibe, C., Hamborg 1704 (1867).
Enum II, Johan von, Flensborg (Jan,
Hans, Hans maler) 992* (1609), 1988
(1610), 1986,1988,1992,1996 (1614), 1980,
2752, 2866, 2876, 2903, 2905.
Enum I I I , Johan von, Flensborg, 2905.
Eyck, van, brødrene 2893, 2902.
Fabricius, Johannes, Sønderborg †2219
(1609).
188
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Feddersen, C. C. 1043 (1930).
Feddersen, H. P. 982 (1890), 982 (1910—
14).
Ferslev, F. N. 838* (1857), 873 (1862).
Ferslev, N. L. 1457 (1937).
Fich..., A. E. 2477 (1813).
Fischer, Kjartan, Kbh. 2318 (1924—27),
2308 (1927).
»Flensborgværkstedet« 2748.
Floris, Frans 2133* (o. 1560), 2903.
Forchhammer, Sigurd 2596 (1955).
Fritz, Sønderborg †2100 (1606).
H. E. 1938 (1874).
H. L. 2364.
Hagedorn, Skærbæk 1146 (1890); 2913.
Hagenstedt, se: Hegerstedt.
Haldtmann, Linnich, se: Oidtmann.
Hampke, Hans, Slesvig 1334 (1898),
1143 (1900), 1695* (1901), 281 (1904), 2448
2491, 2500 (1907), 430 (1914), 1701.
Hans maler, Flensborg, se:
Enum,
Johan von.
Hans, (Sønderborg) †2074 (1627).
Hans, Sønderborg †2319 (1650).
Hansen, Anders 826 (1705—14).
Hansen, Andreas, Fardrup 1229 (1855).
Hansen, Gunnar 2596 (1955).
Hansen, Heinrich †l 152 (1856), 1172
(1858), 1743; 2913.
Hansen, I., Ribe 822 (1853).
Hansen, Jacob, Broager 2312* (o. 1727).
Hansen, Lars 826 (1705—14).
Hansen, Lorentz †950 (1797).
Hansen, Nicolai, Tønder (?) 1378 (1712),
1268, 1270 (1716).
Hansen, P. 2112* (1654), 2380 (1689),
2909.
Hansen, Wilhelm, Kiel 1145 (1899).
Hansse, Nicolay 840 (1726).
Hartmeyer, J. G., Åbenrå 272 (1818).
Hartwig, C., Haderslev 578 (1903), †336
(1908), †544 (1910), 229 (1911), 229 (to),
617 (1912), 528, 723 (1913).
Hauser, prof., Berlin 1759* (1907).
Hegerstedt, E. I., Sønderborg 2190, 2200
(1749), 2350 (1766), †2335, 2348*; 2912.
Hellesøe, C. A. 474 (1943), 561 (1953).
Hellvik, Olaf 2641 (1960).
Hennings, Joh. 1145 (1899).
Henningsen, H. 1954 (1840?).
Henricksen, H. C., 1434 (1839).
Herdahl, Jonas 2575, 2580, 2582 (1760),
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2528, 2532 (1771), 2431 (1772), 2432, 2436,
2437 (1773), 2549, 2552, 2556 (1774), 2192
(1779), 2699.
Hintz, Adde, Haderslev 528 (1767).
Hintze, Christian, Haderslev 636 (1724).
Holm, Johs., Haderslev 798, 818 (1715).
Holm, T. J. 758 (1884).
Hüttmann, 2349 (1775).
Häger, C., Haderslev 562 (1821), 492
(1827), 588, 590 (1828), 392 (1829), 495*
(1835).
IR 1602 (1621).
Iwert? 2899.
»Jacob N. I. 36 (el. 56?)« 1632.
Jacobsen, I. H. 2448* (1719), 2912.
Jacobsen, Siewert 528 (1767).
Jagenteuffel, Otto 1713? (1642).
Jansen, Heinrich, Flensborg 2110*
(1650), 2880 note 6, 2882, 2907.
Jens, Skærbæk 1268 (1746).
Jensen, B. Abildgaard 1828 (1952).
Jensen, C. A., Flensborg 2439 (1862).
Jensen, Einar V. 895f., 1631 (1943), 2626
(1961), 2634.
Jensen, Hans Christian, Waldemarstoft
2040 (1851).
Jensen, Harald 710 (1880).
Jensen, J. C. 1574 (1927).
Jensen, Karl 982 (1923).
Jensen, Lars (Lass) og søn, Skærbæk
1252* (1735), 1516 (1750—53), 1509 (1752),
†1146 (1757), 1447 (1764—72), 1145 (1767),
1358 (1769), 1362, 1363 (1770), †1356, 1360
(1771).
Jensen, Lorentz Peter, Rødding 790
(1858).
Jensen, Peder, Drengsted 1145 (1767).
Jensen, Povl 387 (1929).
Jensen, Wilhelm, Garding 1145 (1899),
960 (1902), 1268 (1903), 1038 (1904), 1032
(1906), 680, 683 (1909), 1268 (1910), 324,
854, 1188 (1911), 1559, 1564, 2449 (1914),
1346 (1918—22), 1341 (1922); 2899.
Jessen, Flensborg 1953 (1840).
Jessen, Langetved 726 (1844).
Jessen 694, 2621 (1855).
Jessen, C. L. 1105 (1885).
Jessen, Jacob, Haderslev †569 (1829).
Jessen, Jes, Åbenrå 1825 (1766), 1812,
1814 (1775), 1840 (1778), 1822 (1780), 2236
(1784), 1797 (1785), 1789 (1785—87), 1797
(1787), 1896, 1899 (1790), 2412 (1791), 1800
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(1796), 2430 (1798), 1103 (1799), 1510?,
2535 (1800), 382 (1803), 2273* (1804),
2020, 2912.
Jessen, Peter, Åbenrå (fader til Jes
Jessen) 2212 (1736), 1794* (1738), 1691,
1695* (1758); 2912.
Johan, Åbenrå †1821 (1655), †1826
(1656).
Johannsen, J. 376 (1890).
Johnsen, H., Nordborg 2586 (1863).
Johnsson, I. 1828 (1952).
Jungnikels, H. C. 1386.
Jürgen 2556* (1688).
Jürgensen, J. 2190 (1843).
Jürgensen, N., Haderslev 312 (f907).
Jørgen 2373, 2374 (1691), 2534 (1694).
Jørgensen, Andreas, Hostrup 1344
(1777).
Jørgensen, Andreas, Roager 1510 (1800),
1156 (1803).
Jørgensen, Christian, Ragebøl †2212
(1842).
Jørgensen, Mogens 2633 (1961).
Jørgensen, Nis, Vejbøl 638 (1797).
Kidde 486* (1890).
Kield, Stepping, se: London, Kield.
Kier, L. Haderslev? †770, 774 (1876),
515 (1881), 356 (1886), †328 (1889), 609
(1890).
Kilian, Lucas 2095 (1646).
Kjær, H. A., Øster-Løgum 1777* (1854).
Knoph, Hans, Tønder 1119* (1728).
Koch, Hjerting 792 (1934).
Kornerup, Jacob 2284 (1862), 2211
(1896).
Krafft, David von (1655—1724) 2421,
jfr. dog 2912.
Kristiansen, Georg N. 2626.
Krock, Hendrik 2912.
Krogh, Charlotte von, Haderslev 156
(1880—90).
Krollenkopf, Varnæs 1880 (1786), 2017*,
2901 f., 2912.
Kruse, Ole 156.
Kryzingbahr, Jacob, Tønder 834, 840
(1736).
Kræmer, C. H. 1434 (1839).
Küster, Carl, Sottrup †2321, 2322 (1740).
Laddey, Ernst, Kiel 1910 (1885).
Lars (Lass), Skærbæk, se: Jensen, Lars.
Larsen, Mogens 2133 (1955), 2197 (1957),
2123 (1958), 2245 (1959), 2023, 2075, 2123,
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2309, 2528 (1960), 2647 (1961), 2552 (1962),
2618.
Larsen Stevns, Niels 1410 (1924); 2913.
Lassen, Jørgen 1202 (1790).
Lassen, L. †156 (1866).
Leptzow, Henning, Wismar 2794 (1421).
Leuen, Hinrich von †148 (1621), 2906.
Licht, C. 2341 (1787), 2346 (1789), 2412
(1791).
»Liljemesteren« 2749.
Lind, C. Th. 1425ff. (1839), 1214, 1216
(1854).
Lind, Egmont 1224 (1931), 2301 (1933),
1408, 2211 (1936), 1722 (1941), 2570 (1956),
2641 (1960), 2628 (1961), 2512 (1962).
London, Kield, Stepping 294, 296?
(1750), 352* (1752).
Lorentzen, Jacob 942 (1797).
Lorenzen 678 (1857).
Lucas, Flensborg †1392 (1515), †1746;
2814.
Lund,F.C. 1910(1856), 2125(1867); 2913.
Lund, I. L. 750 (1841), 750 (1842).
Lund, Jens Martin, Flensborg 1982*,
2450 (1774); 2912.
Løbner, M. I. 657 (1844).
Mads, Sønderborg †2100 (1606).
Madsen, Hans Eylert, Haderslev 153
(1792).
Madsen, I., Hinderup 294, 297? (1930).
Madsen, Johan 266 (1926), 2615 (1927).
Madsen, Jorgen 2133 (1955).
Madsen, Ole, Hinderup 294, 297? (1930).
Magle, Christian 1020 (1955).
Magnussen, C. D., Haderslev 294 (1856).
Magnussen, Hans, Haderslev 548(1889),
545 (1890), 366, 533 (1897), 562 (1907),
556 (1909), 820 (1910).
Martin, Jacob 2114 (1656), 2904f., 2908.
Matthiesen, Kettingskov 2430 (1882),
2436 (1884).
Matzen, Frida 307 (1864).
Mayer, P. 338 (1873).
Meidenbauer 982 (1892).
Melsen, Jens, Ribe 1236 (1666).
Memling, Hans 2848 (1484).
Meyer, N. 2335 (1762).
Munk, Harald, Holbæk 2030 (1926), 735
(1928), 602, 2528 (1930), 607 (1934), 608,
818, 820 (1935), 383 (1939), 599, 602(1940),
612.
Mück, S. jun., Haderslev 389 (1895).
188*
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Müller, Adam August 486 (1836).
Müller, Benedictus, Husum 155 (1662).
Muller, Jan 2159.
Mølengraf, Jacob Adriansen van, født i
Amsterdam, fra 1618 borger i Ribe 1514
(1618).
Møller, C. P., Haderslev 723 (1846).
Nadden, Hans Eylert, Haderslev 426,
430, 431 (1786).
Nansen, Anders, Tønder 1288 (1774).
Niels, P. (mul. ident. med Niels Petersen),
860 (1729), 2629.
Nielsen, Bolderslev 1836 (1934).
Nielsen, H. 1849 (1854).
Nielsen, H., Hjerndrup 2616 (1955).
Nielsen, Hans, Hamborg 1042 (1909).
Nielsen, J. H., Rabsted 1590 (1921).
Nielsen, Jens, Ribe 1236 (1700), 1232
(1702).
Nielsen, Jens, Skærbæk 1139 (1707).
Nissen 1848 (1896).
Nissen, N. †1655 (1830).
Nissen, Nicolai, Varnæs †2257 (1790),
2308, 2320 (1794), 2254 (1799), 2319*.
Nissen, Peter, Kværs 1959 (1775).
Nyrop, Ernestine 1380 (1920?), 651
(1923).
Oetken, August 121 (1894—98).
Oidtmann, D., Linnich 2635 (1898).
Olbers 1301 (1884), 1334.
Ovens, Jürgen 1934 (1675), 2631, 2910.
Paulsen, Anina 708 (1902).
Pedersen, Nils, Ballum (mul. ident. med
Niels Petersen, se også: Niels P.) 1424 (1743).
Pedersen, Stephan Viggo 735 (1928).
Peter, se: Wulf, Peter.
Peter Ly[ri]kt (?) 2180, 2303(1500—25);
2749.
Petersen, A. M., Nordborg 2586 (1875).
Petersen, Chr., Hagenberg 2563 (1914).
Petersen, Erik, Viby 1754 (1936), 1742
(1941).
Petersen, Friderich Willhelm, Flensborg
2308 (1717). 2912.
Petersen, Hans, Sottrup 2240 (1788).
Petersen, Hans, Skotsbol 2240 (1844).
Petersen, Niels (mul. ident. med Nils
Pedersen, Ballum, se også: Niels P.) 1425
(1753).
Petersen, Poul 798 (1944).
Petersen, Thorkild, Løgum 1848 (1761).
Petersen, W., Augustenborg 2494 (1880).
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Petersen, Wulf, Sønderborg 2108*, 2146*,
2300 (1626), 2094 (1629), 2093 (1630), 2093
(1638), 2907f.
Peterssen, Niss, Faxbøll †1851 (1694).
Pfannschmidt, Berlin 2552 (1876).
Poulsen, Chr., Sønderborg 2482 (1927),
2399 (1928).
Pries, J. 2125 (1867).
Raben, J., Sønderborg 2183 (1933), 2550.
Rannje, Friedrich Karl Ferdinand 368
(1850).
Rasemid(?), Dora Arnd, Kiel 2219(1905).
Rasmussen, N. Rich, 2301 (1923).
Reinholdt, B. 798 (1944).
Richter, Benjamin, Åbenrå 685 (1750),
654, 656, 662 (1756), 677, 684? (1757),
1742, 1745, 1747 (1758), 1754, 1756 (1759),
461, 462, 463 (1768?), 460, 470 (1768),
601 (1769), 212 (1777), 466; 2912.
Riggeisen, Jørgen 1180 (1812).
Rode, Hermen 2792, 2808,
Roed, Jørgen 576* (1858); 2913.
Roland-Hansen, Knud 1789 (1943).
Rolf, Emanuel, Jels 734 (1797).
Rosenberg, G. 2038 (1829).
Rosendahl, Matthias 153 (1792), 472
(1795), 170 (1800).
Rosendahll, A. 306 (1852).
Rothe, Eigil 2301 (1923).
Rudolph,
Christian,
Tandslet
2436
(1791), 2416 (1795).
Rojbæk, Ingolf 444, 445 (1952), 2617
(1956), 1848 (1957), 2620 (1957—60).
S. M. V. 1794, 1799 (1864).
Schack 2188, 2531 (1854).
Scheel, B. 2376 (1888).
Schelderup, Leis 1324.
Schleisner, Chr. Andr., Kbh. 1036, 1559
(1862); 2913.
Schmidt, Hans, Tønder 2106* (1621),
961* (1623ff); 2862, 2907 f., 2910.
Schmiegelow, Pedro 1655.
Schnittger, C. N., Slesvig 873 (1887),
1822 (1889).
Schultz, Sønderborg (mul. ident. med
nedenstående) 2183, 2186, 2191 (1725).
Schultz, Jochim 1913 (1702), 1992 (1704).
Schön, Erhard, Nürnberg 1142 (1514);
2846.
Skovgaard, Hjalte (se også: snedkere)
225 (1952); 2753, 2913.
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Skovgaard, Joakim 1020 (1919), 2646
(1922), 1223 (1931); 2913.
Skovgaard, Johan Thomas (se også:
stenhuggere) 2217 (1905), 1223 (1931), 602*
(1949); 2913.
Slott-Møller, Agnes 312, 2536 (1920).
Slott-Møller, Harald 2323.
Smidt, Mads Nissen, Åbenrå 1840(1793).
Springenberg, Rasmus Peder (Peter,
Petersen) 1038, 1042, 1392, 1393, 1395
(1685).
Stadsholt, Tinglev 1647, 1655.
Steenholt, N. 790 (1935).
Steensen, Willum, Ribe 1158, 1161
(1677).
Steensgaard, Viktor 822 (1947, 1949),
2620 (1957ff.).
Stensler, Jes 536 (1789).
Stentzler, Johan, Haderslev 529* (1767),
367*, 588*? (1773); 2912.
Stevns, Niels Larsen, se: Larsen Stevns,
Niels.
Stub (Stopp), Sønderborg (fynbo ?)†2212
(1793), 2527*, 2532 (1814), 2906.
Søndergaard, Ole 1610* (1922), 1356
(1924).
Sønnichsen (Sønniksen), Johannes 626?
(1716), 1314* (1739).
Sønnichsen (Sønniksen), Sønnich (Søn
nike) 1324?, †1303 (1740).
Sønnike, se: Detlefsen, Sønnike.
Sørensen, Aage 2617 (1960).
Termansen, Niels 1096 (1913), 1096
(1920), 2123 (1923), 752*, 1105 (1925),
1096, 1410* (1926), 1466 (1928), 1789
(1928—38), 2123 (1930).
Termansen, N. J. 534 (1931), 296, 1924
(1935), 2618 (1953), 2133 (1955), 835*,
2265 (1956), 2625 (1957), 2626 (1958), 2038
(1960), 1204.
Thomas, Haderslev 152 (1652).
Thomas, Tønder 1348 (1707?).
Thomas . . ernschwam, Haderslev 559
(1639).
Thomsen, Fr., Husum 1490* (1897).
Thomsen, Philip †2090 (1828).
Thomsen, Verner 2641, 2642 (1961).
Toft, C. L. 796 (1930).
Trier, Ernst, Vallekilde 2616 (1958), 2647
(1962).
Tønder, Carl, Tønder 2631 (1937), 1020
(1938), 1564 (1940).
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Töta (?), Joh. Hinrich 1991 (1766).
V. G. K. 686 (1921—34).
W. M. 1794 (1862).
W. S. P. 2021.
Veen, Otto van (1556—1629) 1490.
Weide, F. W., Sønderborg 2240 (1852),
2212, 2217 (1854), 1889 (1858), 2439 (1862).
Werding 860 (1877).
Wette 2217, 2218 (1752).
Wilckens, August 1301 (1894—98),†1691
(1899), 1300 (o. 1906), 1224 (1907), 224f.,
831 (1912), 1139, 2012 (1913), 426 (1915,
1918, 1919), 832; 2746 f.
Villard de Honnecourt 2791 (o. 1230).
Willom 1142 (o. 1682).
Willrich, H. C., Århus 954*, 1008*
(1695), 2911.
Windfeld, Anders Nielsen, Farup 876
(1763).
Witt, F. L. 2439 (1862).
Wolf, Fr. Clausen 2224 (1905).
Volquardsen, S. 1822.
Volquardsen, V. A. & sønner 1858
(1861), 1844 (1868).
Wulf, Peter, Sønderborg 1914 (1591),
2087*, 2089 (1600), 2100 (1606), 2217,
2278 (1614), 2907.
Kopier efter Joh. von Aachen 963, 1464,
2864, 2868. — Benoist Audran 2912. —
Federico Earocci 272, 1930. — Bassano
1930. — Carl Bloch 708, 710. — Abraham
Blommaert 994, 1930. — Peter Candid
(Pieter de Witte) 138, 2146, 2790. — Caravaggio 2559. — Correggio 1510, 2430. —
Lucas Cranach 563, 992, 1191, 1550, 1649,
2039; 2901. — Joh. Ditmer 978; 2902.
— A. Dorph 1392, 1655. — Albrecht Dürer
1620, 1632, 1653, 1769, 1805, 1989, 2078,
2136; 2789, 2867f., 2870, 2900. — van Dyck
1925, 2396; 2827. — C. W. Eckersberg
1858, 2496. — Peter Flötner 2861. — Fra
Bartholommeo 1910. — Gebhardt 1035. —
Hendrick Goltzius 1400, 2862, 2869, 2902,
2906f. — Gutacker 1325. — Joris Hoefnagel 2854, 2868. — Johan Hörner 982. —
Jacob Jordaens 2651. — Jean Jouvenet
266. — I. G. Koenig 2234. — Le Brun,
Charles 2912. — Agostino Masucci 2596. —
J. Matham 2906. — Merian 2146, 2880. —
Joh. Müller 994. — Plockhorst 1490. —
Paulus Pontius 1695. — Rembrandt 154,
272, 1930, 2110, 2309, 2907f. — N. J. Rolff-
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sen 2236. — Rubens 988, 1229, 1376, 1398,
1532, 1695, 1954, 2421, 2827. — Egidius
Sadeler 272, 2864, 2868. — Joh. Sadeler
138, 171, 990, 992, 996, 1346, 2146. —
Raphael Sadeler 1410, 1934, 2785, 2900. —
Christoph Schwartz 171, 1922. — Erhard
Schön 1140, 2846. — Virgilius Solis 2862.
— B. Spranger 2862. — Willem Swanenburg 2907. — Tintoretto 1925. — Antonie Wierix 2182. — Leonardo da Vinci
638, 723, 736, 1576. — Jacobus von Winge
992. — Pieter de Witte, se: Peter Candid.
— Marten de Vos 954, 964, 978, 990, 996,
1346, 1376, 1410, 2182; 2900, 2902. — Joh.
Vredemann de Vries 155. — Federigo Zuccari 1922.
Malerier, se: altertavler, epitafier, fonte
gitre, loftsmalerier, løse malerier, mon
stransskabe,
pengeblokke,
pengetavler,
prædikestole,
pulpiturer,
præstestole
og
stoleværk.
Malerier, løse. På træ. 1600’rne: 218*
( t o : 1602), 1432* ( t o : 1608), 1324* (1643—
49), 2504*, 2505 (o. 1654?), 155* (1683),
981 (1695); 981 (tre), 1121, 2101*, 2102
(to). — 1700’rne: 1617 (kort efter 1701), 432
(1716), 1482 (1727), 1454 (1735), 2465*
(1743); 981 (fire), 982, 1291 (fire), 1292 (to),
1324* (to), 1482, 1800 (to, det ene et
riffelmaleri), 2094*, 2102* (fire), 2260*
(riffelmaleri). — Uvis alder: 156, 1324. På lærred. 1500’rne: 2146* (ant. før 1559),
2146* (1568—70). — 1600’rne: 154 (o.
1662), 1800* ( t o : o. 1685), 1931 (o. 1698);
1563 (to). — 1700’rne: 1497* (1706), 155
(1711), 638 (17237), 2582* (1772), 2349
(1775); 272, 312, 344, 1042 (to), 1215, 1564,
2038, 2102 (to), 2103*, 2348* (tre), 2375,
2396 (tre). — 1800’rne: 2535 (1800), 2477
(1813?), 272 (1818), 569, 2038 (1829), 1497
(1840), 1704 (1867), 982 (1890); 219, 638,
982 (to), 1454, 2349 (tre), 2376 (to), 2495,
2535 (to), 2596. — Uvis alder: †883, 982,
1255, †1914, 2242, 2349, †2396 (to), 2535*,
2552. På ukendt materiale: †2417 (1657).
Mestre, se: malere. — Oversigt: p. 2900,
2912.
Materiale- og ligbårehuse. †83 (1674),
†2179 (1788), †2178 (1823), †1690 (1826).
— †349, †940, †1690, †2072.
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Messehageler. Middelalderlige:
†142
(fire). — †2340 (1517), †2082 (1581), †1144
(1582). — 1600’rne: †2215 (1606), †1450
(1615), †2314 (1627), †2034 (1632), †1378
(1641), †1823 (1642), †1561 (1645), †1651
(1646), †623 (1651), †737 (1652), †1200
(1653), †532 (1655), †1231 (1662), †2186
(1665), †2469 (o. 1670), †384 (1672), †1956
(1679), †532 (1680), †1177, †1426 (1682),
(†) 2082* (1600’rnes slutn.). — 1700’rne:
†2433 (1700), †2554 (1711), †1450 (1714),
†2370 (1715), †2186 (1716), †2448 (1719),
†2392, †2530 (1722), †577, †637 (1727), †532
(1728), †2554 (1729), †428, †1212 (1735),
†513 (1763), †2577 (1780), 2598* (1780 ?). —
1800’rne: †1451, †1513 (1841). — Nævnt
1588—1600: †238, †1312 (to), †1912. Nævnt 1600—50: †1160 (to), 1359, †1378,
1512, †2314 (to), †2498. — Nævnt 1650
1700: †589, †1345, †1378, †1412 (to), †2082,
†2237, †2255, †2276, †2370, †2392, †2469
(to). — Nævnt 1700—50: †1850, †1940,
†2530. — Nævnt 1750—1800: †321, †446,
†589, †623, †1200, †1253, †1272, †1412.
Nævnt efter 1850: †1426, †2598. — Uvis
alder: †1312, 1426. Mester: Hielm, Kbh.
1451.
Messe- eller korklokker. Middelalderlige:
660*, 878*, 916*, 1043, 1177, 1189, 1360,
1478, 1634, 1758, 1838, 1859*, 1882* (med
støbermærke), 1912, 1940*, 1944*, 2340,
2415.
— 1212* (1582), 1312 (1650), 2437
(1740). — Oversigt: p. 2919.
Mindetavler (se også: epitafier).
1. Stenhuggerarbejder. 209* (1569).
1748 (1618). — 984 (1664). — 1700’rne:
1544 (1709), 1123 (1751), 616 (1765),1801
(1778), 185 (1784); 2560. — 1800’rne: 1517
(1837), 1733 (1875); 884, 1124, 1708, 1826,
1827, 1916 (tre), 2451.
2. Træskærerarbejder. †2560 (o. 1562),
980 (1593). — 1600’rne: 1215 (1655), 971
(1663), 1852 (1694), 1236 (1699); 1348. 1700’rne: 1211 (1731), 1215 (1735), 666
(1751), 1191 (1754), 2240 (1767), 1147
(1782), 701 (1790), 638, 2021 (1797); 1203,
2504. — 1800’rne: 726 (1844), 2241 (1869);
701, 727, 842, 1432, 2504. — Uvis alder:
1348.
3. Metalarbejder. 1044 (o. 1796). — 1044
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(o. 1830), 1381 (1848). — Uvist materiale:
†1325 (1642). — †1655 (1830). — 1350,
†l655.
4. Oliemalet indskrift. 2039.
Monstranser. †2644 (1345), †1450 (o.
1588), †2414.
Munkestole. 1502—14: 1116*. — Over
sigt: p. 2853.
Murbehandling. Munkesten. Riffelhugne:
2288. Sortbrændte: 1554. Glaserede: 2404.
— Mørtel, af ler: 889, 2489. Af skælkalk:
910, 1644, 1721. — Fuld mur: 64, 2640. —
Fuger. I tegl, skråt indtrykket i den ene
kant eller svagt ryggede: 1057, 1184 1218,
1527, 1739, 2062, 2292, 2403, 2517. Midtridsede: (†) 941, 1185, 1472, 1487, 1542,
1571, 1588, 1645, 2292. »Brændte«: 1266,
2206. I kampesten, med indtrykkede små
sten: 672, 1740, 2568. Bredt udstrøgne:
passim. — Blank mur: 401, 1168, 1972.
Samme, med hvidtede detaljer: 1505, 1570,
1784, 2288. — Mønstermurværk. Af tegl,
stående siksak: 66. Bæltemuring: 1588.
Puds og hvidtning som oprindelig murbe
handling: 260, 316, 485, 1058, 1184, 1784,
1872, 2290, 2359 (?), 2403. — Rødkalkning
med hvidt afstregede fuger: 851, † 1172,
1266, 2067. — Oversigt: p. 2658ff.
Murmestre.
Adam Thurmbauer 942 (1686).
Adamsen, Hjerting 792 (1935).
Adriansen, Adrian 2730 (1650).
Andersen, A. J., Haderslev (se også:
snedkere) 329 (1889).
Brenneke, I. A. C. 568 (1854).
Byrting, Peter Christian, Kbh. 1262
(1716).
Bäutgen, Jørgen, Gråsten 2159 (1725).
Callesen, J. H. 1688 (1862).
Callesen, P. 1689 (1881).
Castella, Peter de (se også: arkitekter)
2462, 2591?, (1589); 2729f.
Christensen, Haderslev 280 (1862).
Christiansen, Poul 733 (1851).
Clausen, Anders 219 (1637).
Claussen, Andreas, Husum 108 (1632),
110 (1650); 2730.
Gudmoos 2490 (1857).
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Hans murmand 831 (1752).
Hansen, Frans Peter, Tønder (se også:
tømrere) 887 (1786).
Høffner, Jacob, Haderslev 485 (1790).
Jacobsen, Jacob (se også: tømrere) 536
(1789).
Jacobsen, Jürgen 1686 (1756); 2731.
Jacobsen, Lorentz, Åbenrå (se også:
arkitekter og snedkere) 1686 (1756), 1820
(1761), 1978 (1765), 1991 (1766); 2731.
Jakobsen, Lauertz, Ribe 108 (1632); 2730.
Jensen, Hans 2126 (1867).
Jensen, Viggo 1457 (1937).
Jurgen Christian, Kolding (se også:
arkitekter) 722 (1747).
Kagbøl, Hans Thomsen, Gesing 1262
(1716).
Kragh, Gregers 911 (1862).
Lorenzen, Peter 2159 (1729).
Matzen, Hans Christian, Nordborg 2519
(1780).
Moltzen, Jørgen Christian, Kliplev 1856
(1840).
Münster, Herman, Wismar (1456) 101.
Peter, se: Castella, Peter de.
Raben, Haderslev 633 (1873).
Schiøt, Nicolai Jochim, Nustrup †1507
(1772).
Seiffert, Johann Christian (se også: tøm
rere) 2519 (1780).
Sørensen, Ole 1334 (1691).
Thomsen, Las †2299 (1626).
Ulrich, Carl, Augustenborg, (se også:
arkitekter) 2333 (1786); 2732.
Werner,
Johan
Fridrich,
Eckernførde
241 (1777).
Vogensen, Jørgen (se også: arkitekter)
423 (1907).
Wolle 1314 (1694).
Se tillige arkitekter og entreprenører.
Musikinstrumenter. Pauker: 984 (1769).
- Mester: kobbersmed Johan Diedrich
Jensen.
Møntfund. †576, 642, 671, 827, 865,1502,
1553, 1864, 2204, 2617, 2619, 2633, 2640.
— Oversigt: p. 2737.
Nøgler. Gotiske: 1760, 2476. — †1536
(1547). — 1886 (1723), 920 (1757), 904*
(1764). — Mestre: L. V. Smej 920 (1757),
smed L. P. 904* (1764).
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Oblatæsker. Af sølv. 1600’rne: 1533
(1649), 2648 * (skænket 1675), 2553* (1676);
140, 384*, 659, 2596. — 1700’rne: 1823
(1704), 1230 (1706), 1286 (1707), 1020,
2184? (1708), 1983 (1712), 1697 (1714 og
1716), 1377 (1717), 681* (1726), 1426 (1733),
1478 (1737), 751* (1741?), 1110 (1743?),
1594 (1752), 957 (1758), 1634* (1763), 488
(17 72), 2576 (1774), 2166 (1775), 2529(1784),
384 [1755], 2034 (1796); 369*, 696, 818, 1036,
1200, 1272, 1311*, 1344, 1392, 1795, 1899,
1912,1926,1955, 2080, 2414, 2468, 2496.—
1800’rne: 464 (1812), 2576* (1832), 836
(1844); 488, 959, 1176, 2552*. — Uvis
alder: 140, 427, 464, †798, 1036,1188,1533,
2529. — Af kobber: 1393* (o. 1250). —
Af tin: 1358 (1721), 1956. — Af strå: †1411
(nævnt 1807). — Af træ: 560, 959, 1881,
2468, 2597. — Af porcelain: †2468 (1842),
659, 1160 (1846), 268 (o. 1850), †2274
(1863), 1211 (1932), 856, 1272, 1758,
2414 (to), 2448. Bing og Grøndal: 546 (o.
1840).
Mestre, se: guldsmede og gørtlere. —
Oversigt: p. 2914.
Orgelbyggere.
Andresen, Johs. P. og co., Ringkøbing
1277 (1942), 1396; 2638.
Angel,
Jürgen
Hinrichsen,
Flensborg
2534 (1773—74), †2100 (1776), 976 (1784—
88), †2240, †2259, 2582 (1786), 2347(1787),
†2218 (1790—91), †150, 2504 (1792), †472
(1795).
Angel †1122 (1798).
Angel, Nicolai Hinrichsen, Flensborg 976
(1809).
Beckerath, R. v., Hamborg 1323 (1954—
56).
Berg, Christen, urmager, Løgumkloster
†665 (1813).
Boreh, Søren, Tønder 250* (1774).
Brebus, Hans 2615 (1588).
Bruhn brødrene, Åbenrå 2534 (1956),
2581 (1958), 2626 (1960), 2395 2643 (1961),
2646.
Brustgrün, Flensborg †1886 (1830).
Busch, Johan Daniel fik fuldstændig
koncession 1753, og faderen, Busch, Johan
Dietrich, Itzehoe †2259, †2322 (1740), 976
(1741, 1750), †1042, †2218 (1752), 2347
(1754), 1323 (1757), †2240 (1761), †1122
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(1765), 2347 (1768), 2168* (1773), †248
(1778).
Buschmann, B. G. J. og co., Hamborg
†1467 (1903).
Carstensen, Peter, Viborg 150 (1652),
156.
Demant, Dalum mølle ved Odense †2101,
2348 (1852), 2504 (1856).
Friedrichsen, Johann, 975 (1685).
Frobenius, Th. og co., 1640 (1943), 973,
1467 (1946), 1562 (1948).
Furtwängler, Ph. og sønner, Elze, Han
nover 150 (o. 1870), 1453 (1876), 2417,
2450, 2477 (1878), 1255 (1879).
Furtwängler
og
Hammer,
Hannover
†1202 (1909).
Färber, Johann 1731 (1877—78).
Gestendorff, Carl Friedrich 976 (1740).
Gregersen, J., Kbh. 1930 (1852).
Gundersen, Nis, 975 (1676).
Hansen, Duborg †2038 (1864).
Hansen, Emil, Flensborg 150 (1893), 686
(1894), †842 (1895), 1147 (1896).
Heide, Johan, Flensborg †2100 (1621),
974 (1630).
Jacobsen, Haderslev †516 (1846), 571
(1855).
Karstens, Lambert Daniel, Kbh. †2259
(1721), 976 (1741).
Krohn, Hillerød 447 (1952).
Lorentz, Johan 2615 (1640).
Lorentzen, Boy, Bredsted 976 (1750’erne), 1323 (1778), 976 (1790).
Mahn,
Matthias,
Buxtehude
†1704
(1594), 973 (1596).
Marcussen og søn, Åbenrå, grundlagt af
Jürgen Marcussen 1806, der samme år
bosatte sig i Sottrup og 1811 fik konces
sion. 29. sept. 1825 indtrådte Andreas
Reuter i firmaet, hvorved navnet Marcus
sen og Reuter blev til. 1847 døde Reuter,
hvorefter Marcussens søn Jürgen Andreas
kaldtes hjem til Åbenrå, og firmaet beteg
nes nu som Marcussen og søn. 1897 over
toges ledelsen af et oldebarn af firmaets
grundlægger, Johannes Lassen Zachariassen. Efter hans død 1922 fortsatte sønnen
Sybrand.
150 (1809), †392 (1811—12), †248 (1813),
976 (1816), 1323 (1817), 492 (1827), 2322
(1828), †431 (1834), †2259 (1837), †2437
(1838), 2240 (1844), 1799 (1845), 392
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(1850), †2602 (1853), 2582 (1855), 2259
(1859), 2437 (1863), 248, 2374 (1865), 1600
(1869), †2395 (1870), 342 (1871), 373, 2534
(1872), 1550, 2191, 2558 (1873), 1944
(1875), 1655 (1876), 2020 (1877), 1886
(1878), 312, 1414 (1880), 447, 590, 1841
(1881), 535, 548, 578, 1517, 1993 (1882),
638 (1883), †1704 (1885), 359, 1861, 2582
(1886), 2346 (1888), †328 (1889), 562, 609,
882, 1580 (1890), 1960 (1891), 976, 1902,
2534 (1892), 665, 1348, 1826, †2101 (1893),
1042, 1814 (1894), 471, 2504 (1895), 774
(1896), †2259 (1897), †1617 (1898), 516
(1899), 1323, 1640 (1900’rne beg.), 1431,
1777 (1901), 270 (1905), 218, 297, 1290
(1906), †726, 2168 (1907), 2321 (1908), 1364
(1909), 1960, 1944 (1911), 230 (1912), 739
(1913), 1162 (1915), 626 (1916), 431 (1920),
1747, 1914 (1924), 1122, 2100 (1925), 977
(1927), 1537 (1930), 1852, 151 (1931), 822
(1932), 1236, 1497 (1936), 2602 (1937),
1747 (1941), 609, 2346 (1943), 1799 (1944),
2450 (1949), 150 (1950), 1617 (1951), 154,
686, 1826 (1952), 1202 (1953), 2038 (1954),
842, 1704 (1956), 2619 (1957), 2477 (1958),
2346, 2639 (1961), 1760, 2646.
Nicolaus †238 (1608).
Nielsen, Fr., Århus 2259 (1926).
Ohrt, Johann Andreas, Gram 1323
(1828), †1562 (1830), †739, 806 (1834),
†1640 (1845), †2218 (1852), †447, †1562
(1856), †626 (1860), 1497 (1864).
Oppenhagen, Hans Frederik, Rudkø
bing †392 (1803), 270 (1819).
Ramus, Fr. H., Kbh. 1431 (1854), †1255
(1861).
Riesdorf, Anhalt †1162 (1896).
Schaffehardt, Hermann, Hamborg 1236
(1699), 976 (1704).
Schnitger, Arp, Hamborg 1335?.
Schreiber, Johann Matthias, Glückstadt
†2100 (1757), †1704 (1760).
Starup, I. og søn, Kbh. 700 (1935).
Søborg orgelbyggeri (Hemmersham)
2534 (1956).
Thomin, Gatz. 1323 (1737).
Vent, Hans, Flensborg 1323, †1704
(1715), †2191 (1726).
Wernitz, Elias, Ærøeskøbing 2347 (1689).
Wernitzsky, Johan Heinrich, Hamborg
975, †2322 (1685), 2347 (1689).
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Wiese, Henrich, Kiel †2259 (1696), †2100
(1703), †2240 (1704).
Willers, Joachim, Soltwedel †2322(1591),
†2100 (1604).
Winter, Oldrich 975 (1671).
Worm, Amdie, Engum 1236 (1774), 1147
(1782).
Worm, Kolding 665 (1812), 758 (1830).
Zachariasen, A. C., Århus 1380 (1860),
2218 (1923), 2280 (1924), 862 (1952).
Zachariassen, Åbenrå, se: Marcussen og
søn, Åbenrå.
Orgelfaçader. 1596: 973. — 1600’rne:
974* (1630), 974*, 1562*, (1635), 150*
(1652), 1322* (1679), 1236, 1993 (1699);
udat.: 1042*, 1930*, 2145*. — 1700’rne:
975* (1701), 2280 (1721), 2321 (1740),
(†) 1042, 2218 (1752), (†) 1704* (1760),
2504 (1769), 2168* (1773), 250* (1774?),
1147 (1782), 2346* (1787), 976* (1790);
297, 1562*. — 1800’rne: 392* (1803), 270
(1819), 492 (1827), 758 (1830), 806 (1834),
1731 (1877). — Med malerier: 2146 (1626).
— Mestre, se: snedkere og maler Wulf
Petersen 2146 (1626). Oversigt: p. 2863,
2866, 2889.
Orgler. †2615 (1588), 973 (1596). 1600’rne: †1600 (nævnt 1634), (†) 1562
(1635), †2615 (1640), (†) 150 (1652), 1322
(1679), (†) 1236 (1699). — 1700’rne: 2168
(1773), 250 (1774), (†) 1147 (1782), †2347
(1787). — 1800’rne: 392 (1803), 270 (1819),
492 (1827), 758 (1830), 806 (1834), 2240
(1844), 1799 (1845), 1930 (1852), 1562
(1856), 297 (1862), 2534 (1872), 1731 (1877),
2450 (1878), 2346 (1888). — Mestre, se:
orgelbyggere.
Pengeblokke. Af træ. 1500’rne el. 1600’rne: 1800. — 1600’rne: 686, 1236, 1704. —
1700’rne: 2647 (1701), 1852 (1716), 1600
(1717), 1841 (1727), 2348 (1733?), 1255
(1734?), 2218* (1746), 2632 (1770), 2477
(17731), 758 (1774), 2280 (1781), 2322
(1781?), 373, 492 (1789); udat.: 270, 312,
665, 804, 862, 904, 1042, 1202, 1324, 1364,
1414, 1497, 1886, 2191. — 1800’rne: 590
(1809), 609 (1835), 790 (1845); udat.: 920,
1580, 1640, 1777, 2038, 2259, 2558. Uvis alder: 1348, 1396, 1517, 1600, 2374.
— Af jern: 1903 (1846).
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Med malerier: 535*, 1202.
Ved helligkilde: †1553.
Mester: smed L. Michelsen 1903 (1846).
Oversigt: p. 2891.
Pengebøsser, -kasser og -kister. Af kob
ber. 1277. — Af blik: 1380, 1467. — Af
træ: 154*, 229, 343*, 979 (to), 1191, 1431,
1601, 2146, 2504, †2618. — Af støbejern:
2624. — Oversigt: p. 2850, 2891.
Pengetavler.
1732.

791*

Perlestikkere.
Karsten 2215 (1606).
Mechlenborg, Peter
slev †637 (1727).

(med

maleri),

Andressen,

1364,

Hader

Piscina. 595, 815, 1111, 1170, 1185, 1212,
1684 (?), 2360, 2425, 2490 (?), 2568*.
Portaler, se dore.
Processionsgang. 96.
Prædikestole. 1. Træskærerarbejder.
1547: †2342. — 1550—1600: 1796 (1557),
†283?, 341* (1558), 468*, 490* (1559),
1776* (1562), 1699* (1565), 2472* (1571),
2435* (1576), 2256*, 2371* (1578), 1315
(1580), 1201* (1582), 1427* (1584), 1479*,
1549*, 1615* (1585), 967* (1586), 1040*,
†1914, 2316* (1591), 967* (1592), †1146,
2088* (1599); udat.: 310*, (†) 625, 663,
840*,916*, 1119*, 1360*, 1394*, 2500*. 1600—50: 1412*, 2532* (1600), 1514*
(1601), 1580* (1603), 1233*, 1597*, 2216
(1605), 1254*, 1346, 1900*, 1941* (1606),
1178*, 1813* (1607), 228, 1452* (1609),
1988* (1610), 1466* (1611), 429*, 1161*,
1493 (1612), 2393* (1616?), 341* (1618),
534 (1621), 514* (1623), 2036* (1626),
821* (1627), 698* (1631), 145
(1636),
1190* (1640), 1700*, 2019* (1641), 2238*
(1642), 902* (1643), (†) 1859* (1647),
1535* (1648); udat.: 664*, 753*, 804*,
1274*, 1378*, 1637*, 1652*, 1825*, 1839*,
1958*, 2136*, 2188*, 2278*, †2342, 2578*,
2600*. — 1650—1700: 838* (1654), 1213*
(1655), 1729*, 1747* (1659), 967 (1663),
295 (1669), 684 (1683), 387*, 2555* (1688),
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772 (1691), 1314 (1694), 1913* (1698);
udat.: 341, 370*, †1288. — 1700’rne: 562*
(1709), 712 (1722), 214*, †638 (1723), 857
(1725), 624* (1729), 2450* (1745), 1145*
(1767), 1796* (1787), 2338 (1790), 2416
(1795), 880* (1798); udat.: 268, 664, 725,
788, 1288*, 2342. — Efter 1800: 1885
(1808), 1759* (1832), 608 (1833), 1859
(1840—44), †1040* (1842), 1561 (1862),
†1550 (1886), 1850 (o. 1896). — Prædikestolshimle. 1591: 1362. — 1600’rne: 1213
(1609), †358* (1618), 470*, 491 (1621),
1700* (1626), 664 (1635), 754 (1637), 1428
(1643), 624* (1651), 2436* (1680); udat.:
(†) 371, 1395, 1549, 1926* — 1700’rne: 228
(1723), 684, 1730 (1737), 470 (1768), 2317*
(1786), 2257 (kort efter 1796); udat.: 296,
725, 1201, 2372, †2556. — 1800’rne: 1942
(1801), 1958 (1804), 312 (1819?). — 1900’rne: 2580. — Uvis alder: (†) 608, †804,
1776, †2637. — Prædikestolsopgange: 1776
(tidligst o. 1675), 1536 (o. 1700), 296 (o.
1750). — Oversigt: p. 2856f., 2859ff.,
2869ff., 2877ff., 2882, 2884.
2. Puds på rørvæv. 1926*.
3. Malerier. På træ. 1591: 1362. —
O. 1650: 270. — 1700’rne: 562 (1716), 625*
(1730), 918* (1750), 1702* (1761), 1840
(1765), 1825 (1766),
1549 (1769), 1288
(1783), †430 (1786); udat.: 1202, 1452*. 296* (o. 1800). — Mestre, se: snedkere og
malere. — Oversigt: p. 2866, 2906f.
Prædikestolsaltre. 214* (1723), 2164*
(1770—76), 2338 (1787).— Oversigt: p. 2731.
Præstekonestol. 881 (1625), 858* (1740),
1730* (1777).
Præsterækketavler.
1.
Træskærerarbej
der. 1600’rne: 980* (1686—91), 883 (1696 ?);
1324*. — 1700’rne: 2322 (1717), 2582
(1734), 1042, 1191 (1754), 1255 (1756),
373 (1774), 1601 (1776), 2240 (1777?), 1147
(1782?), 431 (1786), 1122 (1799); 516, 591,
1255, 1454, 1517, 1563, 2240, 2558. 1800’rne: 2260 (1806), 1852 (1817), 904
(1819), 1517 (1822), 344, 1563 (1827), 392
(1829); 271, 284, 516, 1454, 1467, 2437,
2504. — Uvis alder: 739, 1601, 1994, 2020.
Mestre, se: snedkere.
2. Stenhuggerarbejde. 1290 (1795), 1290.
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— På kobberplade: 2417. — Kalkmalet:
2375 (1604).
Præstestole. Træskærerarbejde. 1500’rrιe:
†431 ? (1565), †903 (1579), †2318 (1581),
1363 (1590); 919*, 1275, 1396*, 2502. 1600’rne: (†) 1550 (1618), 1902 (1621),
1886* (1624), †515 (1647), †2637 (165?),
†390 (1678), †774 (1689), †2344 (1692),
(†) 534 (1694); 859, 1317. — 1700’rne: 2020
(1700), 1396 (1715), 919* (1749), †1180
(1751), †1146 (1756), 881 (1757), 2166*
(1770—76), †2092 (1783—85); 217, †1214,
1234, 1289, †1347, 1430, †1730, †2037. 1800’rne: 2475 (1854), 1959 (1859?); 790,
1202, 2373. — Uvis alder: †973, 1396,
†1467, 1599, (†) 1840, 1928, (†) 2279. Med malerier. 1480 (1700’rne); 1599.
Mestre, se: snedkere.
Pulpiturer. 1. Træskærerarbejder. 91
(o. 1420). — 1500’rne: 1121 (1502—14),
2138, 2141 (1568—70), 1318 (1578). 1600’rne: 1495 (1611), 961 (1623), 977
(1630), 152* (1653), 700 (1679), 1640, †2345
(1690), 1319, 1914 (1691), 1413, 1495
(1692), 1380, 1516 (1693), 1289* (1694),
805 (1697), 1235 (1698); 296, †1236 (?). 1700’rne: 1928* (1701), †1147, †1380,
†1992, 2637 (1704), 2038* (1705), 229
(1706), 1536* (1707), 1396*, 1550* (1709),
755* (1712), 1348 (1713), 1276 (1719?),
2279 (1721?), 1943* (1723), 860* (1724),
1562* (1725), †882 (1727), 1798 (1728),
1202 (1729), 840* (1731), 1413* (1734),
†1320 (1737), 1162* (1739), 1290 (1743),
920 (1747?), 2580* (1748—50), †2346
(1749), 1430* (1750), 2476 (1773), 1840*
(1776f.), 248 (1777), 1146 (1782), 1798
(1784), 2345* (1787ff.), 2557 (1789), 1902*
(1790?), 2394* (1795?); 713, 1886, 2190. 1800’rne: 1960 (1803), 2533* (1823), 1861
(1840—44), 626 (1845), 2436 (1862), 2374
(186 7), 2416 (1875), 2240 (1892 ?); †725. —
Uvis alder: †665, †725, 806, †979, (†) 1479
(?), †1640, †1704, †1833, 1943, 2218*,
2258*, †2259, †2321, †2450, †2534, †2557.
- Mestre, se: snedkere. — Oversigt: p.
2862, 2884, 2888f.
2.
Malerier. 2141 (1568—70). — 1600’rne: 1495* (1611), 964* (1623ff.), 978,
1318 (1630), 153, 978* (1653), 1319 (1691—
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93), 1496* (1692), 1289* (1694); 296*.
1700’rne: 2038 (1705), 1516 (1708), 1396
(1709), 755* (1712), 1276* (1719?), 1562
(1725), 1798* (1728), 860* (1729), †1041
(1730), (†) 1760 (1732), 1414 (1734), 841*
(1736), †1322 (1737), 1290 (1747), 1162
(1772), 1840* (1778), 1798f. (1785-87),
1902* (1790), 2320 (1797), 2258 (1799);
1886, 1981. — Uvis alder: 700. — Mestre,
se: malere. — Oversigt: p. 2862, 2901f.,
2907, 2912.
Pulte. 1232 (o. 1600 ?), †1638 (1690), 2315
(1701), 1231 (1734), 492*, 1900 (1700’rne),
1942 (1800’rne), 1596, †2370, †2415.
Relikviegemmer (sml. også helgengrave).
I alterborde: †832f. (?), †1173, 1410, 1509,
1558*, †1632, 1749, 1878, †2015. — Reli
kvieskrin: †1200.
Relikvier. 912, †1173, 1251, 1410, 1509,
1558, 1878, †2015.
Runeindskrifter. 370, 419, 810*, 1139,
1156(?), 1222, 1589, 1843, 1850(?), 2640*.
Røgelsekar. Romanske: 488*, 752, †2498.
- Gotiske: †576, 799*, (†) 899, 1882*,
1899, 2215*, 2314, †2498. — Middelalder
lige: 512, 547, 2645. — Eftermiddelalderlige:
1728*. — Forsvundne (udaterbare): 1176,
1359, 1450, 1578, 2034, 2082, 2237, 2255,
2276, 2448, 2554.
Sagn. 259, 287, 397, 449, 472, 475, 501,
551, 573, 591, 671, 690, 704, 718, 742, 794,
811, 813, 827, 848, 865, 907, 1183, 1194,
1246f., 1264, 1281, 1336, 1387, 1401, 1443,
1459, 1471, 1502, 1524, 1553, 1584, 1606f.,
1625, 1643,
1737, 1750, 1763, 1782,1806,
1817, 1829,
1854, 1870, 1890, 1935,1944,
2024, 2079,
2171, 2226, 2247, 2260,2266,
2284, 2355,
2370, 2384, 2401, 2418,2422,
2454, 2466,
2478, 2481, 2484, 2496,2514,
2515, 2543, 2564, 2588.
Sakristier. Senromansk-unggotiske: 869,
1091. — Gotiske: 1739 (1522?), †280, 334,
364, 380, 420, 441, 452, 479, 505, 522, 583,
1154, 1170, 1208, 1372, 1405, 1683, 1766,
1785, 1808, 2297. — Formentlig gotiske:
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(†) 291, †574, 2425. — Eftermiddelalderlige:
2071 (1706, forhøjet 1734), 541 (1728), 1030
(1748), 1686 (1758), 2460 (1773), 2568
(1780), 2548 (1789), 2592 (1700’rnes slutn.
?), 2361 (1840), 317 (1842), 305 (1851),
2490 (1857), 2230 (1862), 633 (1873), 2445
(1874), 223 (1877), 2178 (1882), 351 (1850’ernes slutn.), 948 (1941—46).— Forsvundne
sakristier: 106 (to), 224, 264, 305, 318,
542, 567, 598, 616 (to), 633, 648, 674, 831,
948, 1138, 1196, 1222, 1250, 1389, 1507
(to), 1685, 1835, 2230, 2361, 2522. —
Oversigt: p. 2714.
Salmenummertavler. 563, 591 (o. 1850),
701, 1180 (1812), 1191, 1290 (1783?), 1380
(o. 1850), 1380, 1397, 1414, 1454 (o. 1850),
1517 (1815), 1550 (1724), 1601, 1617
(o. 1700), 1842, 1887 (1797), 1944, 1994,
2038, 2146, 2192, 2240, 2375, 2396, 2417,
2437, 2504, 2534, 2535, 2558, 2582, 2602,
2624. — Oversigt: p. 2891.
Sarkofager (sml. ligkister og ligkiste
plader). Romanske: 1048, 2632*, 2639. —
1700’rne. Af sandsten: 187 (to), 1331*
(to), 1332, 2222* (to). — Oversigt: p. 2784.
Sidealterborde. Romansk:
alder: 2624. — Forsvundne:
(fire?), 1211, 1491?, 1612,
1808, 1857, 1976 (?), 2364,
Haderslev domkirkes † sideialt 29: p. 128—33.

1726. Ukendt
452, 676, 1096
1787?, 1795,
2412 (to). —
og kapelaltre,

Sidealternicher i triumfmuren. Halvcir
kulære i plan: 766, †850, 1136, 1170, 1185,
1196. Retkantede i plan: 867, (†) 1556,
1570, 1608, (†) 1627, 2206, 2268, 2290,
2360. Andre steder: 480 ?, 830, 1249 ?, 2404,
2504? — Oversigt: p. 2678.
Skabe. Middelalderlige. Vægskabe: 1111,
(†) 1144, 1731, 1760*, 1943*, 2094, 2344,
2373 (to), †2414, 2532*. Med malerier:
1111, †1144, 1943*, 2094*, 2622. — Reli
kvieskab: 1104* (med maleri). — Monstrans
skabe: †1465 (1484 med minuskier), 1231*.
— Eftermiddelalderlige. Vægskabe: 1959
(1775), 2580 (1831); 342, 392, 2037, †2240,
†2319?. — Fritstående skabe. 1600’rne:
2094 (malet 1629), 342 (1676), †980 (1688).
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- 1700’rne: 342 (1765?), †2533 (1769);
217, 860, 1639. — 1800’me: 1430 (1802),
471 (1803); 713. — Uvis alder: †2373. —
Med malerier: 218. — Munderingsskabe:
†556, †1335, †1820. — Mestre: Niels billed
hugger? og Wulf maler 2094 (1629). —
Oversigt: p. 2851 f., 2899.
Skabsnicher, se: gemmenicher.
Skamler. Nadverskamler. 1824* (1676),
960 (1794). — Uvis alder: 772, †1596, 1635,
(†) 1728, 1859*, 1984, 2082(?) og 2648, †2237,
†2255, †2315, †2498, †2598, 2624, 2634.
Ligskamler: 297, 904 (form. 1700’rne).
Andre skamler: 548 (1694), 1178 (1706),
297 (1731), 2502 (1749), 1840 (1772), 904,
1861 (1700’rne), 2503. Oversigt: p. 2890.
Skeer. 958 (1751), 140 (1777?). — Mestre,
se: guldsmede.
Skoler. Selvstændige bygninger: †692,
†763, †l 186, †1828, †2330. I en del af
kirken: 280, 289, 318?, 522?, 584?, 692,
1092, 1155, 1170, 1186, 1196?, 1222, 1250,
1374, 1406, 1628, 1766?. — Oversigt:
p. 2715f.
Skrankemure. Senromanske: 1090.
Skrift, se: gravsten.
Skriftebrædt. †685, 860, 904, 1360.
Skriftestol, se: præstestol.
Smede.
Andres 2286 (1650).
Anthon
& Sønner, Flensborg 2105
(1883).
Bendixen †2394 (1786).
Christen, Sottrup 2236 (1703).
Claussen, Lorenz 2271 (1879).
Clavesen, Christen, Haderslev 514(1647).
Frederik 2093 (1630).
Haderslev jernstøberi 2932.
Hans smed 2438 (1669).
Hans, Tønder 956 (1689).
Hans smed, Vibygge †2408 (1726).
Henrichsen, Oluf 238 (1637).
Jarck, Tønnies, Tønder †950 (1797).
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Jensen, Niels †942 (1686).
Jensen, Thames 238 (1637).
L. P. 904* (1764).
L. V. Smej 920 (1757).
Matthiesen, Baltzer 1979 (1735).
Michelsen, L. 1903 (1846).
Morthorst, Th., Hellevad 1746 (1941).
Nikolaisen, Nikolai, Mommark (se også:
urmagere) 2377 (1784).
Nis smed 2023 (1753).
Nissen, Hans, Holbøl 1959 (1775).
Petersen, Bendix, Sønderborg 2089 (o.
1700).
Petersen, Peter 2271 (1879).
Beissmann, Gustav, Sønderborg 2276
(1950), 837 (1954).
Schmidt, Jes 536 (1789).
Schmidt, Niels Chr. 774 (1886).
Schmidt, P. 382 (1886).
Spielwerg og co., Christiansfeld 227, 2932.
Thomas smed, Vibygge †2408 (1726).
Snedkere og billedskærere.
Albert von Soest, Lüneburg 2322; 2913.
Aller-gruppen 2815.
Anders 880 (1750).
Andersen, A. J. (se også: murmestre)
329 (1889).
Andersen, Jørgen 1953 (1803).
Andreas 2021 (1797).
Andres 2286 (1650).
Andresen, L., Haderslev 708 (1903).
Arnd, Tandslet 2346 (1792).
Asmesen, Jens, Odense 2318 (1589).
Bahnsen, Haderslev 586 (1856), 590, 514
(1881).
Bang, Hans Nielsen, Middelfart 1239
(1668), 387* (1688, værkstedet), 2883, 2886.
Baxmann, Hein 2870.
Beck, H. L. (1746) 2880.
Berg, Claus (1500—25), værkstedet 708,
1109, 1140, 2600; 2789, 2792, 2827, 2829ff.,
2848, 2853.
Bergenfarermesteren, se Imperialissimamesteren.
Bergenhagen, Matthias, Åbenrå 367,
371* (1772), 2886.
Bertram 602 (1379).
Bevtoftværkstedet 2809ff., 2812.
Bjolderupmesteren 2878.
Biønssen, Jørgen, Åbenrå 524 (1676);
2699.
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Blæshøj, Hans Petersen (se også: arki
tekter) 2406 (1782), 2342 (1790), 2412*
(1791), 2887.
Boesen, Hoptrup 371 (1890).
Boeslunde-mesteren (1425—50) 1376*
(tilskrivning).
Bornholmer, Andreas Jacobsen, se: Ja
cobsen, Andreas Bornholmer.
Borre, Paul 698 (1954), 2620 (1957ff.).
Brede-Skast-gruppen 2825.
Brendekilde-mesteren (1475—1500) 1905
(tilskrevet værkstedet).
Brix Michgell, Roskilde (1613—23) 2795,
2868.
Brodersen, C. L., Hjerpsted 1393 (1931),
1479 (1948), 1432 (1949), 1379 (1950), 1394
(1954).
Brodersen, Peter L., Hjerpsted †1392
(1902), 1397 (1906), 1398 (1918), 1431,
1432 (1937), 1392, 1397 (1938), 1464 (1940),
1344 (1944), 1476 (1948), 1482.
Brüggemann, Hans, Husum 2789.
Buchholz, Hans, Flensborg 370* (1692?,
værkstedet), 2019* (1701), 2885f.
Bunzen, Emil, Flensborg 2552 (1876).
Bøttner, W. 1732 (1877).
Böwadt †2190 (1881).
C. L. (?) 1395 (1620’rne).
C. L., Bramminge 770 (1939).
Caltoft, Hans Andersen, Skærbæk 1270
(1716), 1254, 1262 (1716—18), 1272 (1721).
Carstensen, Hans Peter 1958 (1804).
Casper 980 (1688).
Christen, Sønderborg †2100 (1606), †2259
(1611).
Christensen, Sottrup 2234 (1783), 2886.
Christensen, Christen 2580 (1748).
Christensen, J., Sønderborg 2125 (1925),
2482 (1946).
Christensen, Niels, Skærbæk (?) 1234
(1730).
Christian, Uge 1840 (1765).
Clausen, Jürgen 2394 (1770).
Closter, Hans, Haderslev 151 (1652).
Cosmos, S. 1020 (1889).
Cronheit, Christopher 2394 (1786).
Dahl, C. 228 (1871).
Dreyer, Hans 2876, 2880.
Dreyer, Lorentz, Kværs †1956 (1770).
Duns, Jürgen 2260 (1806).
»Døstrup-mesteren« 1509* (1572); 2854.
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Døstrup-Nr.
Hackstedt-Oksbøl-gruppen
2803.
Ebbesen, Fridrich, Sjellerup, Egen sogn
2555* (1688), 2534 (1692).
Ebbesen, Hans (se også: malere og sten
huggere) 2448* (o. 1719), †2555 (1738).
Ebeling, Chr. Rud. 2166 (1770—76).
Eckersberg, H. W. (se også: malere)
†2257 (1789), 2251 (1792).
Elholm, Krumom †2475 (1854).
Engel, Jakob †774 (1689).
Erick, Nordborg †2580 (1760).
Evertsen, Claus 2368* (1738), 2885.
Felsted-Emmerlev-Højer-gruppen 2811.
Floris, Cornelis, Antwerpen (se også:
stenhuggere) 2136 (1557).
Frese, Anton Günther, Brohus, Als
(se også: stenhuggere) †2231 (1702), 2253
(1706), 2367*, 2885.
Frey 392 (1829).
Frost, Chr., skipper †2556 (1747).
»Frørup-mesteren« (1475—1500) 1344*
(værkstedet).
Gabriel, Claus, Flensborg 1836* (1639),
2238* (1642), 2878ff.
Gosche (Gottsche), Chr., Flensborg 2212*
(se også: stenhuggere) (1736), †2216 (1739),
2886.
Grevesen, C. H. 723 (1846).
Gudewerth den Yngre 2880.
Gundersen, Nis 975 (1676).
H. I. 734* (1610), 2875.
H. S. 1535 (1648), 2861.
Hagemann, Jürgen, Flensborg 2558
(1961), 2559.
Hammelev-gruppen 2815, 2818.
Hans †1702 (1567).
Hans von Bremen (1599), 2088, 2870.
Hans 2089* (1600), †2090, 2087 (1646)
sidstnævnte
mul.
nedenstående
snedker
eller en tredie.
Hans 1313 (1653), 1326 (1663), †1300
(1667); 2727.
Hans, »Fischbeck« †1992 (1613).
Hans Christian, Hundslev 2464* (1743),
2450* (1745), 2469 (1754), †2394 (1786).
Hansen, Sønderborg 2212 (1854).
Hansen, Christen, Lunden †2580 (1760).
Hansen, Christen 2532 (1820).
Hansen,
Fridrich,
Sønderborg
2416
(1795), 2887.
Hansen, Gunnar 2551 (1962).
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Hansen,
Hans
Bugischlaff,
Nordborg
2192 (1695).
Hansen, Hans Christian 2406 (1782),
2342 (1790).
Hansen, H., Skærbæk 884 (1918), 1215
(1923).
Hansen, 1. B., Haderslev 229 (1871),
373 (1872), 447, 590 (1881), 270 (1884),
359, 590 (1886), 430 (1887), †328, 328
(1889), 562, †609 (1890).
Hansen, Karsten, Gørremark 974 (1635).
Hansen, Kel 1322 (1679), 1316 (1686).
Hansen, Kresten 1452 (1599).
Hansen, Laurids, Brøndelund 657 (1756).
Hansen, M. 1279 (1901).
Hansen, Peter, Flensborg (o.1594) 2863.
Hansen, Peter 2470* (1781).
Hansen,
Peter
Christian,
Dalsgårde
1982* (1774), 2887.
Hansen, Wilhelm, Kiel 1145, 1746 (o.
1899), 683* (1909), 324 (1911).
Hatt, Anders Nielsen (1611—25) 2795.
Heide, Henning von der (o. 1500) 511,
1306, 2312 (tilskrevet værkstedet); 2819,
2844.
Heisel, Christian, Rødekro 1754 (1933).
Hennings, Joh. 1145 (1899).
Henningsen, E., Haderslev 562 (1819).
»Herslev-mesteren« (o. 1500) 354 (værk
stedet).
Hoborch, Harmen, Flensborg (o. 1594)
2863.
Holm, Chr. P. 1760 (1930).
Hornom 822 (1853).
Mesteren for Hürup-passionen (o. 1200—
50)
1754* (tilskrivning), værkstedet (o.
1250—75) 1900*; 2798, 2802, 2804.
Høffner, Jacob (se også: murere) 536
(1789).
Hørup-Ketting-Svenstrup-gruppen
2803, 2806.
I. S. 1479, 1615? (1585); 2857.
»Imperialissima-mesteren«
(1475—1500)
1101*, 1310, 1344*, 1546*, 1590* (værk
stedet), 1910*, 2822f, 2828, 2832ff.
Iversen †2190 (1881).
Iversen, Hans 1413 (1694).
Iversen, Th., Bramminge 1457 (1937).
J. J. S. 1730 (1737).
Jacobsen, Andreas Bornholmer 1695
(1758).
Jacobsen, C. 2416 (1875), 2502 (1879).
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Jacobsen, Hans, Flensborg (o. 1594)
2863.
Jacobsen, Lorentz, Åbenrå (se også ar
kitekter og murmestre) 1991 (1766).
Jakob †2534 (1692).
Jens, Sønderborg †2257 (1617).
Jensen, Svenstrup 2546 (1835).
Jensen, Anders 880 (1750).
Jensen, C., Nordborg 2604 (1840).
Jensen, Hans, Brøns †1214 (1765).
Jensen, Hans, Vodder 1190 (1769).
Jensen, Jürgen Fridrich, Tønder 2035*
(1715).
Jensen, Peder (mul. ident. med Peder,
Åbenrå) 973 (1681); 2884.
Jensen, Povl 387 (1929).
Jepsen, Hans, Sønderborg 2257 (1696).
Jepsen, Peter 2159? (1729).
Jessen, Christian, Haderslev 151 (1652).
Jessen, Johan, Åbenrå 2886.
Jessen, Nis, Kliplev 1991 (1765).
Johannsen, H., Bov 1642 (1943).
Johansen, Jens, Døstrup 1255 (1756).
Jorgen, Hans †1412 (1732).
Juhl, A. C., Haderslev †590 (1818).
Juhl, Rødding 792 (1934).
Jurgen, †1702 (1567).
Jürgensen, C. †2090 (1828).
Jürgensen, Hanss †2240 (1696).
Jürgensen, N., Haderslev 548 (1898),
447, 516 (1899), 356 (1901), 562 (1903),
†470 (1906), 312 (1907), 492 (1910), 528
(1913).
Jørgen, Grundhof 371 (1691).
Jørgen, Lysabild 2418 (1728).
Jørgensen, Haderslev †636 (1854).
Jørgensen, Jacob, Haderslev 2886
(nævnt 1694).
Jørgensen, Rasmus, Haderslev 2886
(nævnt 1694).
Karstensen, Elias, Flensborg 976 (1790).
Kaysen-Ladegaard, Herslev 602 (1935).
Ketler, Chr. Wilh. 976 (1790).
Koch, J. H. 2888 (1831).
Kresten †903 (1579).
Kuntzsch, G., Wernigerode 637 (1901).
Köning, Henrik 2794 (1607).
Køstersen, Kristen, Sottrup †2217 (1608)
L. F. I. 985 (1772).
Lagemann, Hendrik, Kbh. (—1620—
56—) 2879.
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Lange, Jørgen, Haderslev †426, 431
(1786).
Larsen, Lars Hansen 2616 (1865).
Lassen, Andreas 1130 (1799?).
Lassen, Hans Severin, Haderslev 296
(kort efter 1781).
Laurids, Tønder 1494* (1612), værk
stedet: 1452 (1609), 1466 (1611), 1178,
1378, 2861f.
Lauritz eller Laust 840* (1731), 835
(1736).
Lessau, Fr., Varnæs 1905 (1893).
Lichtenberg, Gerdt, Flensborg (o. 1594)
2863.
Lind, Jes, Øster Åbling i Roager sogn
1173, 1175? (1878), 1213 (1890), 1274
1898), 370 (o. 1912), 1161 (1913), 752
(1919), 2555 (1921), 698, 1180, 2434, 2559,
2888.
Lorensen, Alslev 1580 (1891).
Lorentz, Haderslev 151 (1652).
Lorenzen 2232 (1838).
Lorenzen, P. 243 (1817).
Lund, Anthon Günther, Sønderborg 2308
(1717), 2649, 2885.
Lund, Ernst Günther, Sønderborg 2448*
(o. 1719), 2885.
Lund, N. J., Bevtoft 906 (1876).
Lund, Peder 976 (1750).
Lund, Skjold 1849* (1957).
Lüders, Peter †1958 (1713).
Lydichsen, Christoffer, Sønderborg
(1600’erne) 2126 note 100; 2880.
Lützen, Søren, Højer 1348 (o. 1927).
Lobner, Mikkel 665 (1846).
Madsen, H. C. 2178 (1785).
Magnussens
billedskærerskole,
Slesvig
562 (1878), 557, 568? (1879), 2311 * (1880).
Marcussen, Nis 2534 (1823).
Mathias 1695* (1758).
Mats, Tandslet 2436 (1792).
Mattes, Hinrich manér 967 (1586), 2860.
Matthiessen, Ketting, 2464* (1884).
Matzen, Anders, Gråsten 1883? (1883).
Matzen, Christen 1120 (1795).
Mauns (?), Ribe †1514 (1517).
Melsen, Peder, Bæk 657* (1756).
Michelsen, Hans †2218 (1803).
Michgell, se Brix, M.
Morten †2319 (1650), †2318 (1651).
Moversens stil, Mads 1263 (1593).
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Müller, Niels Peter, Haderslev 906
(1876).
Müller, Peter †2394 (1795).
Moller, Hans [C], Peberbjerg 2361?
(1752?).
Moller, Niels (se også: arkitekter og
tomrere) 570 (1837).
Necker (?), N. 754 (1827).
Niels, Sønderborg †2100 (1606), 2094
(1629).
Niels, Skærbæk 1231 (1745), 1177, †1180
(1751), 1178 (1754), †1146 (1756).
Nielsen, Hans †1232 (1701).
Nielsen, Jochum, Frørup? 352* (1752).
Nielsen, Jørgen C., Roskilde 609 (1940).
Nielsen, Lorentz, Åbenrå 1130 (1799?).
Nielsen, Walther, Haderslev 154 (1933),
158 (1940—50), 532 (1941), 714 (1942), 147
(1945), 148 (1947), 738 (1949), 154 (1952),
664 (1955).
Nis †1914 (1591).
Nissen, Hans 694 (1855).
Nordborg-Gross-Solt-gruppen 2828.
Nordstrom 515 (1845).
Notke, Bernt, værksted (1475—1500)
1210; 2827 (1477), 2789, 2792, 2794f.,
2822, 2826, 2833.
Offer †144 (1585).
Olsen, J. P. 2504 (1876).
Olufsen, Jens, Varde 1252* (1631), 797* ;
værkstedet: 1326* (o. 1630), 1228 (1631),
894* (o. 1635), 1464 (1651); efterligning:
1187 (1754), 2876f.
Outzen, Hans 857 (1725).
Paul, Hørup 2361 (1752?).
Peder, Åbenrå (mul. ident. med Peder
Jensen) 1822 (1638, 1639, 1642).
Peder 1233 (1746).
Pedersen, Th., Odense 2578 (1958).
Peper, Hans, Rendsborg 2877.
Petersen, Andr., Åbenrå 2601 (1900).
Petersen, Erik 1537 (1930), 154.
Petersen,
Hans,
Augustenborg
2430
(1772).
Petersen, Hans, Vilstrup †392 (1803).
Petersen, H. C. †2090 (1828).
Petersen, Josua, Haderslev 381 (1838).
Petersen, Karl Aemilius 2320 (1786),
†2318 (1787).
Petersen, L. 904 (1819).
Petersen, Matthias, Sottrup 2239 (1844).
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Petersen, Meinhardt, Snadebøl 1562
(1725).
Petersen, Peter I 961 (1623ff), 2862.
Petersen, Peter II og III (fader og søn),
Tønder 2394 (1683?), 1424* (1686), 1848*
(1687), 956* (1689), 1320,
1548, 1883
(1692), 1822* (1693), 1314, 1317 (1694),
953*, 1006*, 1308 (1695), 984 (1696), 975
(1701), 2236 (1703), 1118 (1704), 1123
(1705); 1015, 1327*, 1924, 2862, 2882ff.
Pihlmann, Frederik, Broager 2318
(1924).
Politz, Hans Hinrich 976 (1790).
Preen, Nis, Broager 2327 (1703, 1706).
»Prung«, Niels 1142 (o. 1682).
Quitzau, Christopher 1120 (1794), † 1103
(1798), 1122 (1799).
Rasmus, Hørup †2380 (1733).
Rasmussen, Andr. 2602 (1817).
Rasmussen,
Jürgen,
Haderslev
†148
(1682), †148? (1684), 1162 (1692), 1223
(1694), 2886.
Rasmussen, Niels, Hagenbjærg †2580
(1786), 2548 (1789), 2557.
Rauert, M. Jürgen, Haderslev 514(1647).
Rehkopf, Bastian, Tønder 1288 (1774).
Riemenschneider 2848.
Ringerinck (Ringeling), Hinrich, Flens
borg eller hans værksted og evt. andre
værksteder i Flensborg 2088* (1599), 2531*
(1600), 2216 (1605), 989 (1608), 990*
(1609?), 1988* (1610), (†) 1596 (1612),
1986, †1992, 1996* (1613), 1618*, 2076
(1618), 966 (1619), 1632*, 1635* (1622),
2106* (1624), †2324 (1625), 1700*, 2036*
(1626); 989, 994, 1598, 1617*, 1653, 2188*,
2278, 2600, 2857, 2860, 2862fî., 2905.
Ringnis, Jørgen 2188* (o. 1630), 2600
(o. 1625—30), 2869, 2878.
Rohloffsen, Bomme, Bomholm, 2886.
Rudolphsen, Augustenborg 2887.
Satrup-Burkal-gruppen 2828.
Sauermann,
Heinrich,
Flensborg
952
(1893), 1142 (1894).
Schmidt, Flensborg 1811 (1894).
Schmidt, Chr. 1905 (1892).
Schmidt, H. P. 1255 (1861).
Schmidt, Jensen, Lavensby 2580 (1895).
Schnoor, Kiel 1754 (o. 1908).
Schultz, Thomas †2580 (1786).
Sederberg, Erich 2200 (1749).
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Skovgaard, Hjalte (se også: malere) 226
(1953).
Skram, Christopher 860 (1724).
Skærup-mesteren (1475—1500) 1310 (til
skrivning); 2821.
Stadager, Nicolay †1040* (1842).
Stavoer, Hinrick 1804 (1525).
Steensen, Willum 1177 (1685).
Steensgaard, Viktor 698 (1954).
Stoss’s, Veit værksted 1142; 2789, 2848.
Stübell, Jürgen, Stübbeck 1858 (1841).
Suchland, Severin L., Haderslev †606,
608 (1833), 431 (1834), †390 (o. 1837),
2619 (1838), 626 (1845), †737, †739 (1847),
†442, †446 (1851).
Søren drejer 1318 (1678).
Sørensen, Aage 2624 (1960—62).
Sørensen, Christen (Chresten) †2346
(1749), †2343 (1758).
Sørensen, Jens, St. Emmerske 1020
(1921).
Sørensen, Martinus 2599 (1955).
Sørensen, Nicolai †2342, †2343 (1758),
†2341 (1771).
Sørensen, Peter, Kliplev 2346 (1749),
1991 (1765).
Sørensen, S. 152 (1933), 158 (1940), 147
(1945), 148 (1947), 154 (1952).
Søth, H., Vojens 650 (1862), 906 (1876).
Tagsen,
Jes,
Sønderborg
(fader
til
Niels) 2090 (1600), †2100 (1606), 2872.
Tagsen, Niels, Sønderborg 2143* (før
1616?), 2076* (1618), 2106 (1624), 2098*
(o. 1625), 2106* (1626), 2126, værkstedet:
2136 (o. 1620), 2872.
Teller 2311 (1858).
Terp, Niels, Brøns 1210 (1790).
Thammesen, Hans, Løgumkloster 838
(1654), 1747 (1659), 2861.
Thaysen, 1760 (1830).
Thodberg, Jens †2257 (1789), †2251
(1792).
Thyebjerg, Peder Jonas, Ribe 1180
(1812).
Thygesen, Niels †2394 (1617).
Toft, Jes Jensen, Møgeltønder 1344*
(1777).
Werge, E. 156 (1947).
Wilckenskild, Andreas 880 (1798), 2887.
Windekilde, Fr., Flensborg 2030* (1771),
2887.
Winstedt, Nordborg 2189 (1856).
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Winter, Oldrich 975 (1671).
Wollesen, Jes, Åbenrå 2886.
Wulf, Antoni, Flensborg †2090 (1600),
2863, 2866.
Zammesen, se: Thammesen, Hans.
Zimmer, Johan, Flensborg (1700’mes
første halvdel) 1844.
Zugland, se: Suchland.
Sokler. Romanske. Af granitkvadre, se
profiltegningerne p. 257, 1132, 1716 og
2202. Med hjørneknopper: 221, 259, 278,
288, 349, 566, 908, 1751 (som menneske
hoveder), 301, 331, 631, 890 (som blade).
Af tegl: 1525, 1554, 1608, 1626, 2174, 2205,
2206, 2288, 2424. — Gotiske: Af granit:
1028, 1373, 1969, 1972. Af tegl: 79, 85*. Efter 1550: 2176 (1687 7—1700), 1422
(1750), 1423 (1751). — Oversigt: p. 2681.
Solure. Af t r æ : 1544 (1709 ?), 1574 (1796),
1629. Af sten. Middelalderlig?: 721. —
1600’rne: 2549 (1694), 2388* (1695), 2012
(1698), 1223 (1699). — 1700’rne: 951
(1702?), 1139 (1707), 1810 (1710), 2523
(1715), 1788 (1717), 1423 (1743), 1848
(1750), 617 (1751), 1979 (1755), 1937
(1758?), 1356, 1820 (1762), 1741 (1768),
1857 (1771), 1390* (1776), 1474 (1778),
2593 (1796), 1610, 1835. — 1800’rne: 2427
(1801), 1895 (1837), 1095, 1490 (1838),
1953 (1839), 543 (1846), 1529 (1857), 1031,
1095, 1283, 1768. — Af kobber: †952
(1678), 2028 — Af zink: 425, 442, 454,
508, 524 (1838). — Af ukendt materiale:
318 (1670), †2231 (1702), 1647 (1789),
†2232 (1838), 292 (1841), 586 (1843), 599
(1846). — †Solure nævnt: 796 (1655), 1156
(1700), 2490 (1730), 832 (1742), 1251 (1757),
2362 (1768), 2463 (1777), 734 (1806), 2271
(1840), 2252. — Mestre, se: stenhuggere,
malere og urmagere.
Spir (på tårne, tagryttere og klokke
huse). Efter ca. 1500. Firesidet pyramide:
Haderslev, Åbenrå og Sønderborg amter:
passim; Tønder amt 1196, 1527 (middel
alderlige), 1572 (1719 eller 1756). — Fire
sidet pyramide mellem fire gavle (Tørninglenspir). Middelalderlige: †648, †674, †830,
850, 892, 1171, 1374, 1406*, 1423, †1445.
- Daterede: 649 (1609), †768 (før 1689),
870 (1786), 223 (1911). — Sekskantet pyra
189
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mide: 2071 (1601?), 1220 (1651), 365 (1730
eller 1755). — Ottesidet pyramide. Middel
alderlige: 942 (1520’rne), 1155, 2516). —
Daterede: 2286 (1650), 2426 (1766?). —
Ottesidet pyramide mellem fire gavle. Mid
delalderlige: 1340?, 1787, 2295, 1299 (gen
opført 1630). — Firesidet forneden, otte
sidet foroven: 292 (middelalderligt), 648
(1609), †2230* (1625), †1809 (1627), 1487
(1694?), 1628 (1792), 2569 (1856), 2228*
(1862), 1833 (ukendt alder). — Lanternespir. Daterede: †1355* (mellem fire gavle,
o. 1590), 2071 (1600?), 2406 (1763), 2426
(1766?), 2592 (1775), 2178* (1788), 100
(1835). — Løgspir: †554 (o. 1700), 381
(o. 1748), 554 (1802). — Mester: Kgl.
møllemester Claves Sticker 100 (1604). —
Oversigt: p. 2705, 2724.
Sprængbuer. 83* (o. 1420).
Standure. 1703* (1744?), 342, 2559.
Mestre, se: urmagere. Oversigt: p. 2891.
Sten- og billedhuggere.
Albert von Soest, Lüneburg, 2322; 2913.
Andersen, Herman 1433 (1953).
»Anonym mester« (romansk) 2779.
Baumbach, C. J. 158 (1940—50), 2133
(1955).
Bentheimværkstedet,
Weseregnen
(sen
romansk) 1144*.
Birgenhagen, Matthies 139 (1754).
Bjerg, Johannes 1710 (1923).
Borch, Jacob van der 2506* (1569);
værkstedet: 176; stilen: 1381* (1560’erne),
2768.
Brandin,
Philip,
Mecklenborg
2784
(o. 1586).
Brenno, Carlo Enrico 494* (1729).
Bussert, Morten værksted 2117* (o. 1538),
2767.
Chrestesen, Budolf 2346 (1787).
Christensen, Christen 750 (1842).
Christensen, Jeremias 1655 (1885).
Coppens, Robert van 2784.
Ebbesen, Friderich, Sjellerup †2169
(1794), 2561 (1819?).
Ebbesen, Hans, Svenstrup (se også:
malere og snedkere) 2575 (1745).
Fintzen, Tønder 1500 (1920).
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Fjeldskov, Niels Waldemar, Kbh. 1036
(1862).
»Flensborgværkstedet« (romansk) 2769.
Floris, Cornelis, Antwerpen (se også:
snedkere) 2136* (1557), 2766, 2783.
Forsberg, Ribe 808 (1938).
Frese, Anton Günther, Bro Mølle (se
også: snedkere) †2380 (1716), 2885.
Fris(er), Bond(o) 2757, 2761.
Gosche (Gøttsche), Christian (se også:
snedkere) 228, †636 (1723).
H. W. (1660’erne) 188 (mestersignatur?).
»Haderslevværkstedet«
(romansk)
268?,
283?, 295*?, 308*?, 340?, 386*, 428, 440*,
488, 660*?, 900, 916, 1746?, 1774, 2738,
2756, 2758, 2760ff.
Hansen, Gunnar 443 (1951).
Hansen, Jacobsen, Niels 740 (1918).
Hinrichsen, Andreas, Åbenrå 1979
(1755), 2584* (o. 1778), 114 (1786), 2001
(o. 1791); værkstedet: 2193 (o. 1769), 2731,
2777f.
J. J. B. H. [billedhugger] Ribe (o. 1660
—75) 2771 ff.
J. L. J., Rømø 1434* (o. 1697); 2774.
Imme, mester (o. 1250, sign. med runer)
370; 2757.
Klewing, Flensborg 2122 (1849).
Krollpfeiffer, Haderslev 444 (1864).
Kvederis, Victor 2225 (1940).
De vestslesvigske løvefontes gruppe (ro
mansk) 2759.
M. T. B. H. 2022 (o. 1789); 2780.
Mortensen, Carl 1861 (1922).
Nielsen, Vitus 2133 (1955), 1412 (1957),
2639 (1958, 1959), 1513.
Noack, Astrid 1653 (1941).
Petersen, Thorvald, Odense 1922 (1940).
Ploug, M. H. 1912 (1924—26).
Rasmussen, Niels 1922 (1940).
Ringerinck, Hinrich (se også: snedkere)
2863 (1589).
Rudolphsen, Augustenborg 2412* (1791),
2169 (1794).
Skovgaard, Niels 640 (1921).
Skovgaard, Johan Thomas (se også:
malere) 2646 (1923).
Sondrup I. N. 1119 (19..).
Stæhr-Nielsen, Olaf 2019 (1930).
Taubert, Carl, Berlin 636 (1902).
Thorvaldsen, kopi efter 247, 268, 568,
711, 1173, 1414, 1814, 1838, 2036, 2309; 2888.
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Trellund, Peder, Ribe 2864.
Utzon-Franck, Einar 230 (o. 1920).
Wimmel, P., Berlin 638 (1901).
Stenhuggerfelter. 552, 692, 746, 816, se
tillige: stenskulptur, forskellige figurer og
forskellige ornamenter.
Stenskulptur. Romansk. Billedkvadre, 332,
378*, 566*, 705*, 721*, 766*, 816, 1296*,
1404, 1893, 2173, 2518. Apsider 744, 765,
866*. Døre 56*, 260*, 279, 280, 732*,745*,
830*, 891*, 909*, 910*, 1086, 1371, 2547.
Fonte 216*, 228*, 268, 283, 295*, 308*,
322*, 340*, 370*, 386*, 428, 446*, 488,
513*, 560*, 577*, 590, 606*, 624, 637*,
660*, 661*, 682*, 697*, 724, 738*, 772*,
800, 820, 900, 916, 1038, 1160, 1177, 1189,
1232*, 1263, 1287, 1314*, 1345, 1393,1426,
1451*, 1466, 1478, 1492, 1513, 1534, 1535,
1548, 1561*, 1579, 1596, 1651, 1699, 1729,
1746*, 1774, 1813, 1850, 1859*, 1883,1940,
1957, 2035, 2215, 2238, 2276, 2315, 2341*,
2370*, 2498, 2554*, 2555, 2577. Gravsten
284*, †394*, 497*, 592*, 639*, 702*, 1014,
1203, 1239,1256,1365*, 1381*, 1415, 1519,
1843, 2628. Sokler 56, 221, 259, 279, 288*,
331, 349, 566*, 672, 744?, 908, 1751*,
1872?, 2228. Frisøjler 2132. Tympana 222,
260*, 302*, 332*, 829, 1460, 2249*, 2359*.
Vievandskar 801, 1273, 2636. — Gotisk:
1170, 1972*, 2360. — Middelalderlig: 454,
617, 2015, 2470.
Kristus. Billedkvadre 721*, 1170 (hoved,
af tegl); fonte 682* (halvfig.), 1534*; tym
pana 302*, 332*. Menneskehoveder. Billedkvader 1893; døre 260*, 732*, 830*, 1086,
2547; fonte 228, 370*, 513, 560*, 577*,
624, 660*, 682*, 697*, 738*, 772, 800, 820,
1038, 1160 (med bispehue), 1177, 1189,
1232*, 1345, 1393*, 1426, 1451, 1466, 1513,
1535, 1561*, 1596, 1651, 1729, 1746*,
†1774, 1813, 1859*, 1883, 1957, 2035, 2238,
2315, 2341*, 2498, 2555; konsoller 766*,
1972*, 2360 (af tegl); sokler 56, 221, 259,
279, 288, 349, 566*, 908, 1751*, 1872?,
2228, slutsten 1083*; tympanon 2359*;
vievandskar? 801, 1273, 2470. Menneske
figurer. Billedkvadre †566 (hånd), 566
(fod), 705* (skosål), 721* (biskop); døre
260 (hånd?), 260; fonte 513*, 606*, 738*,
772 (overkrop), 772, 800, 1451*, 1466
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(halvfig.), 1535* (med horn i hånden),
1579* (halvfig.), 1883 (jæger); gravsten
639*; sokkel 288*. Masker. Font 1038.
Dyr. Drage. Dør 56*; fonte 228, 624,
772*, 1160, 1189, 1535, 2238; gravsten
1203; tympanon 302*. Fugl. Fonte 322*,
446*, 660, 682*, 772, 900, 1160, 1189,
1232*, 1534*, 1579, 1699*, 1746?, 1774;
gravsten 284*; tympanon 260*. Ged. Font
2238. Hare. Font 772. Hest. Font 1883*;
sokkel 288*. Hjort. Fonte 772*, 1883.
Hund. Fonte 1883, 2238. Lam. Tympanon
260* (korslam). Lindorm. Font 2238. Løve.
Billedkvader 566*; døre 745*, 830*; fonte
228*, 322, 513, 682*, 772, 1160, 1189, 1232,
1287, 1535, 1561*, 1699*, 1746*, 2215,
2498; tympana 2249*, 2359*; vievandskar
2636. Oksehoved. Slutsten 1083*. Slanger.
Vievandskar 2636. Vildsvin. Dør 260*?;
fonte 1232,2215*. Vædderhoved. Fonte 513*,
1451. Dyr (ubestemmelige). Fonte 228,
772, 1160, 1883, 2215, 2498.
Bladværk. Aks. Dør 260*. Bladværk.
Billedkvader 1404; døre 56, 260, †279,
891*, 909*; fonte 216, 228, 295*, 386*,
446*, 488, 606, 624, 738*, 772, 900, 916,
1177, 1232, 1287, 1345, 1548, 1746*, 1774;
gravsten 284*, 1843; sokkel 331; søjle 2132.
Hjørneknopper. Apsis 744*, 765, 1168;
døre 280, 732*, 830*, 866f.*; fonte 228*,
268, 283, 308*, 340*, 386*, 446*, 488, 916,
1478. Liljer. Fonte 900, 1160, 1189, 1232,
1579, 1774, 1859*, 1883*, 2215; gravsten
497*, 1239. Livstræ. Gravsten 1381*, 1843.
Palmet. Apsis 866*; dør 56*; tympanon
302*. Ranker. Døre 909*, 910*, 1371;
fonte 228*, 268, 283, 308*, 322*, 386*,
428, 488, 590, 624, 637*, 661*, 682*, 724,
738*, 916, 1160, 1189, 1232, 1287, 1314*,
1534, 1535, 1596, 1699, 1746, 1774, 1813,
1850, 1957, 2215, 2238, 2498; gravsten
284*, †394*, 497, 1014, 1415. Roset. Fonte
308, 660*, 682*, 1038, 1232, 1287; slutsten
1083*. Spydblade. Fonte 283, 606, 682*.
Treblad. Fonte 295*, 322*, 446*, 488, 738*,
772, 900, 1287, 2276; sokkel 288*. Firblad.
Fonte 1232,1345,1579. Femblad. Font 900.
kapitæler 260, 830. Træer. Fonte 283, 308,
446*, 488, 660*, 1774, 1859; tympanon 222.
Forskellige figurer. Cirkel. Font 295*;
stenhuggerfelt 746; tympanon 332*. Geo
metriske figurer. Font 682*. Hjerteformet
189 *
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figur. Font 295*. Kirkebygning. Font 606*.
Nøgle. Font 1579. Rudebosser. Font 446*.
Skib. Billedkvader 378*; font 1883. Sværd
hefte. Dør 732*. Tandhjul. Font 1232.
Vandringsstav. Dør 260. Tegn, ubestemme
ligt. Dør 732*; font 800.
Symboler. Golgathahøj. Dør 891?; grav
sten 497, 1381. Hammerlignende tegn.
Billedkvader 332. Gudfaders velsignende
hånd. Tympanon 332*. Kalk. Font 606.
Kors. Alterborde 454, 617, 2015; billedkvadre 816, 1296*, 2518; døre 260, 732*,
891, 909*, 1371; fonte 228, 682*, 1345;
gravsten 284*, †394*, 497*, 592*, 639*,
702*, 1203, 1239, 1256, 1381*, 1519, 1843,
2628; kirkegårdsmur 2173; sokkel 672;
tympana 222, 332*, 829, 1460. Oblat. Font
606. Pentakvart. Fonte 1232, 1859*. Sol
og måne. Tympana 222, 302*. Triskele.
Fonte 295*, 1859*. Øje. Tympanon 332*.
Forskellige ornamenter. Arkader eller
buer. Døre 260*, 732*, 909*, 1371; fonte
216*, 283, 295*, 386*, 446*, 513*, 560,
577*, 590, 606, 624, 637*, 697*, 724, 738*,
800, 900, 1177, 1287, 1345, 1393, 1426,
1451, 1466, 1478, 1492, 1513, 1579, 1596,
1651, 1699, 1729, 1813, 1850, 1859*, 1940,
1957, 2035, 2276, 2341*, 2370, 2577; grav
sten 497*, 1203, 1365*, 1381*; ornamentsten 1404. Båndfletning. Apsis 866*. Orna
ment. Font 800. Perler. Døre 260*, 280*.
Pilaster. Font 800. M-formet rundstav.
Font 1548. Krydsende rundbuefrise. Billedkvadre 1232*, 1296*, 1548; font 1263,
2370*. Spidsoval. Stenhuggerfelt 692. Spi
ralfrise. Font 1548. Trekanter. Tympanon
332*.
Stole, løse, og bænke (se også: brude
stole). 1556: †804. — 1600’rne: 859(1655 ?),
390* (1678); 881. — 1700’rne: 297 (1731);
248, 492*, 1617, 2167. — 1800’rne: 1430
(1800). — Uvis alder: 2138, 2374.
Stoleværk (se også: degnestole, herskabs
stole, magistratstole, munkestole, præste
stole samt løse stole).
1550—1600: 1316* (1554 ?), †2502(1557),
†666 (1574), 972, 1362 (1592); †283, 358*,
1274, 1315*, 1316, 1346, (†) 1467, 1480*,
1516*, 2634 (?). — 1600’rne: 1379 (1603),
1638 (1655?), †738 (1656), 1202 (1696),
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1040 (1699); †148, 1428, (†) 1467, 1480,
1494, 1617*, 1760, 1949, 2372, (†) 2502.
— 1700’rne: 1162 (1703), (†) 665 (1727?),
1234* (1729), 840*, 858 (1731—33), 1413*
(1738), 919* (1747), 880 (1750), 1514
(1750—53), 858 (1762), 1452 (1763), 471,
†1214, 1991 (1765), 1162*, 1202 (1767),
1362 (1769), 2166 (1770—76), 1288* (1774),
1797 (1785), †431, †2394 (1786); 217*, 248,
296, 1178, 1190, 1395*, (†) 1467, 1598,
1638, 1826, 1840, 1851. — 1800’rne: 1654
(1826), 754 (1827), 608 (1833ff.), 372, 2037
(1843), 1120 (1844), †665 (1846), †1760
(1847), 1776 (1856), 2416 (1875), 2532
(1877ff.), 2502 (1879), 1814 (1894), 2580
(1895f.); 626, 804, 1730, 1928, 1942. Uvis alder: †713, †979, 1202, (†) 1467*,
2037, 2182, 2372. — Mestre, se: snedkere.
— Med malerier: 1760—1785: 1797. Oversigt: p. 2853, 2857.
Stukkatører.
Brenno, Carlo Enrico 493* (1729), 2785.
Taddei, Michel Angelo, Lugano 2164
(1770—76), 2785.
Styrtrumslofter. 421 (sengotisk, i rum
over sakristiets hvælv), 2568 (i middel
alderligt våbenhus). — Oversigt: p. 2726.
Støttepiller. Samtidige med bygningen:
1969, 1972, 2360, 2404 (1400—50), †1866
(1400’rne), †1867 (1500—25), 945 (1591),
2068 (1595—1600). Senere tilføjet. Middel
alderlige: 1030, (†) 1628, †2252, 2360, 2424,
2568, 2592. — Eftermiddelalderlige: †2296
(1600—1700), 1833 (1704), 1543 (1709),
2444 (1714—19), 2012 (1781 ?), 2445(1867),
2178 (1882), 2489 (1884), 2028 (1890).
Sværdfeger.
Wiede, Valentin den yngre, Flensborg
2018 (1723).
Sygekalke og -diske. Af sølv. 958* (1435).
— 2370 (gotisk), 2647*, 2648* (sengotisk).
— 1500’rne: 2370 (1599), 1160. —1600’rne:
2468* (1658), 2496* (1661), 2648* (1671),
2018 (1692); 1533, 2414*, 2530, 2647*.
— 1700—50: 2018 (skænket 1703), 1286
(form. 1710), 2034, 2553 (1715), 2237, 2314*
(1735), 681* (1736), 428 (skænket 1739),
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370* (skænket 1740), 878, 959, 1110 (1743),
1411* (1745), 2646* (1750), 1253 (1756),
560, 589* (1759), 1634* (1763), 531 (1766),
2184 (1771), 227, 546, 2370 (1773), 282,
1200 (1776), 623, 1983 (1784), 384* (1785),
659 (1792), 2214 (1796 el. 97), 836 (1798);
udat.: 576, 1036, 1176, 1231, 1312*, 1594,
2414*. — Efter 1800: 724* (1801), 1774,
2576* (1806), 899 (1807), 464, 751 (1812),
308 (1815), 736 (1816?), 1200 (1817), 1650
(1820), 589* (1829), 1426 (1830), 771 (1831),
2414* (1832?), 1838 (1834), 696* (1837),
2314* (1839), 1727 (1840), 1595 (1842),
1188 (1848), 819, 1956 (1865); udat.: †141,
488, 512, 799, 959, 1211*, 1345, 1578, 1796,
2237, 2275, 2448, 2530. — Uvis alder:
636, 659, 1160, 1176, 1411, 1881, 2184,
2254, 2432. — Af tin. 1727* (sikkert skænket
før 1770). Mester: Johs. Andr. Ohrt,
Tønder. — Mestre i øvrigt, se: guldsmede.
— Oversigt: p. 2915.
Søjler. Før 1300. Af granit: 260*, 280*,
302, †332, 732*, 744 (halvsøjler), 830*,
866*, 870, 891*, 1086, 2026*, 2132*, 2616.
Af t u f : (halvsøjler) 1168, 1218. Af tegl
(halv- og trekvartsøjler): 67*, 80*, 81,
1068, 1070, 1076, 1526*. Af træ: 1922,
2138, 2162, 2163, 2164.
Tårnbuer. Romanske, tredelt?: †2174;
todelte: 2291, 2458, †2487, †2519.
Gotiske, spidsbuede: 261, 304, 317, 351,
632, 767, 795, 870, 892, 1185, 1196, 1208,
1249, 1266, 1405, 1445, 1487, 1588, 1766,
1786, 1809, 2228, 2406, 2590; med over
gribende stik: 673, 1832; rundbuede: 596,
647, 746, 816, 830, 850, 1030, 1155, 1170,
1221, 1373, 1388, 1421, 1461, 1474, 1527,
1542, 1557, 1571, 1645, 1721, 1740, 1752,
2332, 2488. — 2070 (1599), 2386 (1615—16).
Tårne. (Se også spir). Romansk: †1089?
(over korsskæringen). — Senromansk-unggotiske. I vest: †96, 2174*, 2290*, 2291*,
†2330 (?), 2455*, 2486*, 2518*. — Gotiske.
I vest: 261, 304, 317, 350, 364, 380, 420,
477, 503, 521, 540, 554, †574, 584, 596,
632, 647, 673, 721, 746, 767, 795, †816, 830,
850, 870, 892, 941, 1029, 1155, 1170, 1185,
1196, 1208, 1221, 1249, 1266, 1298, 1340,
1373, 1388, 1405*, 1421, (†) 1445, 1461,
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1474, 1487, 1506,
1527,1542,1571, 1588,
1645, 1721, 1740,
1752,1766, 1786, 1809,
1832, †1968, 2228,
2332,2406, 2590. 1509:
1249. — Ikke fuldført:
364, kun under
etagen: 1556. — I øst: †280, 290, 333, 440,
451. — Efter 1550: †1355* (o. 1590), 2070
(1600—01) ufuldendt, 1609 (1626) over
vestforlængelsen, 816 (1852), 2568 (1856—
57), 1355, 2209 (1857), 2251 (1903), 2028
(1905), †1689 (1908), over korsskæringen.
Oversigt: p. 2718.
Tagbeklædning. Bly og tegl: passim. —
Brædder: 912, 1193, 1855 (på klink), 1871
(på klink), †2423. — Egespån (bortset fra
talrige tårnspir, tagryttere og klokkehuse):
†381, †422, †543, 556, †634, †1474, †1808,
†1809, †1847, †2426. — Metal, kobber:
†1487, †1646, †1810, †1873f. Jernblik:
†1356. — Strå. På kor og skib: †1627,
†1847, †1909. På tilbygninger: 292, †633,
†646, †892, †2521. — Teglsten. »Munke og
nonner«: †1895, †2408, †2426, (†) 2462,
†2489, †2490, 2568, †2570, †2593. Glaserede
sten: 2541. — Skifer. Fra ny tid: 264, †616,
1186, 1356, 1646, 1788. Daterede: †2423,
(†) 2462 (1589), †1847 (1627), †633 (1662),
†634 (1665), 292 (1666), 2541 (1674), †2426
(1681), †892 (1687), 912 (1711), †1474
(1724) †2408 (1732), †616 (1859), 1646
(1861). — Oversigt: p. 2668.
Tagryttere. Fra 1200’rne: †1220, †1873.
— Fra o. 1300—1550: †1971 (1436(?)),
†1406, †1646(?), 1973*, †2012 (?), 2360,
†2521. — Nævnt o. 1550—1700: †567,
†1089, †1300, †1908 (?), †2251, †2299,
†2334, 2361, †2408, †2445, †2463, †2592.
— Fra o. 1550—1700: 2071 (1600), †2209
(1630), †2269* (1634), †1690 (1640 7), 1220
(1651), †1628 (1663). — Nævnt efter 1700;
100, 616, 707, †733, †1030, †1138, †2463. —
Opført efter 1700: 692 (1730), 365 (1730—
35 el. 1755), †1820 (1747), †1610 (1753),
†2408 (1757), 2426 (1766), 2334 (1787),
1628 (1792), †1138 (1812), †1089 (1844),
733 (1858), 1138 (1880), 2521 (1888), 245,
782 (1894), 1089 (1902), †1689 (1908), 2548
(1934). — Oversigt: p. 2704.
Tagværker. Før 1300, af eg. Over apsider: 264, 556, 832, 1186, 1222*, 1406,
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1446, 1474, 1558, 1573, 1610, 1628, 1646,
2299*. — Over kor og skib, samt tidlige
forlængelser. Med eet til to hanebånd og/
eller to til fire skrå spærstivere i hvert f a g :
306, 556, 648, 674, 851, 1139, 1156, 1171,
1186, 1196, 1208, 1356, 1390, 1406*, 1446,
1462—63, 1528, 1588, 1610, 1722, 1788,
1835, 1937, 2179, †2231, 2270, 2445;
samme, men med hinanden krydsende
spærstivere
(såkaldt
Arrild-type):
616,
1267*, 1340, 1374, 1390, 1508, 1528, 1740*,
1753, 1876, 2548; samme med et hane
bånd, to lange, skrå og to korte, lodrette
spærstivere i hvert fag: 1139, 1646, †1646,
2179, 2299*, 2426; samme med eet til to
hanebånd og to korte, lodrette spærstivere
i hvert f a g : 264, 351, 366, 442, 506, 556,
†693, 707, 734, 783, 851, 871, 1300—01,
1374, 1489, 1508, 1558, 1629, 1908, †2570,
2592, 648 ( ? ) ; samme med skråbånd
mellem spær og hanebånd: 454, 1222*;
samme med krydsbånd: 748*, 816, 1030,
1283 (?), 1876*, 2361, 2569. — Ca. 1300—
1550. Med eet til to hanebånd og korte,
lodrette spærstivere: passim; 1520—22:
1820 (med langstol fra 1606); samme, med
krydsbånd: passim; særtyper: 425, 1767,
1978, 2028, 2270. Spirkonstruktioner (sml.
i øvrigt: spir). Firsidet pyramide: 263,
306, 382, 425, 749, 1528; ottesidet pyra
mide: 950, 1156, 1341, 2300; Tørninglentype: 767, 893, 1186, 1208, 1374, 1403*,
1489 (?), 1508 (fornyet 1956). — Levn af
tagværker: passim. — Tømrernummerering
(med huljern eller økse) med streg, stik
eller romertal: passim; med runer: 1139,
1156 (?), 1222, 1589. Daterede. I spir:
1301 (1629), 2593 (1775), 1267 (1785);
andre steder: 2490 (form. 1560'rne), 2270
(1582), 1356 (o. 1590), 2072 (1595—1600),
1446 (1629), 1629 (1637), 674 (1682—83),
871 (1686?), 768 (1691—92), 1446 (1692),
634 (omsat 1699?), 2463 (1695), 2592
(1697), 2446 (1714—19), 2209 (1733), 352
(form. 1758); åben tagstol: †422. — Over
sigt: p. 2700.
Teglbrænderi.
Teglbrænderi på Rennberg 2238 (font
1843).
Teglstrygermærker. 768 (1689).
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Tekstiler, se:
alterduge, alterklæder,
gravudstyr,
gravfaner,
klingpunge,
kor
kåber og kristentøj. 912, 1251, 1410, 1509,
1558, †1564, 1878*, 2002, †2076, 2082,
†2316 (to), †2341, †2370.
Timeglas. †880 (1692), 608 (1731), †2556
(1747); 700, 902, 1598, 2089, 2343, 2394.
Tinstøbere, se: gørtlere.
Toskibede anlæg. 868? — 1782: 2406.
Trapper. Ligeløbende i murlivet. Senro
manske: 1088, 2174. Gotiske: 477?, †2228.
Spindeltrapper i murlivet. Senromanske:
98*?, 1087. Gotiske: 223, †280, 304, 420,
441, 451, (†) 481, 481, 721, 748, 830, 892,
1208, 1833, 2332, 2590. / trappehuse: 92,
261, 381, 504, 521, 554, 585, 647, 673, 795,
941, 1030, 1185—86, †1340, 1374, 1405,
1445, 1527, 1557, 1572, 1646, 1683, 1752,
1786, 1970. Yngre end gotik: 317. Renaissance: 870, 1266, 1488, 1506, 1772. Vindel
trapper. Sengotiske: 350, 767. Dormitorietrappe: 1088 (rekonstrueret).
Fritrapper. Til tårne: 290, †334, †585,
†632, †850, †1373, †1389, †1421 (?), †1461,
†1588, 1740, †1809 (?), †2178. Til toetages
kapel: †2405.
Daterede: 2002 (1560’erne?), 2070 (1595
—1600), 1588 (1746), 335 (1766?), 2164
(1770—76), 542 (1844—45). Af træ: 2138
(1568—70), 1355 (o. 1590), 757 (1712),
2406 (1700’rne?).
Treskibede anlæg. Middelalderlige: 79,
81, 398, 414, †1866, (†) 2062, 2130. —
1591: 943, 1595—1600: 2066. Oversigt: —
p. 2679f.
Triforieåbninger. 1080.
Trækirker. †730, †1218, †1714,
†2402, †2622. — Oversigt: p. 2656.

†1865,

Tympana. Glatte: 540, 692 (to), 781*,
830, 866, 867, 1028 (to?), 1074 (tre), 1086,
†1248 (?), (†) 1371 (?), 1473, 1487 (to),
1506, 1586, 1644, 2026 (to), †2228 (?),
2590(?). Med fordybet felt: 631*, 891*,
1248*. Med skulptur: 222, 260*, 303*,
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332*, 440*, 829, 1460, 2249*, 2330, 2559*.
— Oversigt: p. 2689.
Tømrere.
Berthelsen, Haderslev (se også: arkitek
ter) 492 (1835).
Brodersen, Svenstrup 2548 (1934).
Bussmachen, Hans 101 (1666).
Callesen, Frelle 1598 (1657—60).
Closter, Hans, Haderslev 150 (1652).
Didrik 2711f., 2804.
Hansen, Franz Peter, Tønder (se også:
murmestre) 887 (1786), 942 (1797).
Hjort 1368 (1855).
Jacobsen, (se også: murmestre) Jacob
536 (1789).
Juchler, Nicolaysen, Notmark 2490
(1762).
Junter, Hans Jensen, Sønderborg †2566
(1757).
Marcussen, Nis 2586 (1827).
Mathiessen, Jeppe 2358 (1731).
Myrberg 2494 (1847).
Møller, Hans C., Peberbjerg, Hørup
2361 (1752?), 2406 (1763).
Møller, Niels, Hjerting (se også: arkitek
ter og snedkere) †1138 (1812), 2629 (1817),
600 (1838).
Schiøt, Nicolai Jochim, Nustrup 1507
(1772).
Seiffert, Johan Christian 2519, 2568
(1780), 2179 (1788 ?).
Sticker, Claves †100 (1604).
Suchland, S. L. 608 (1833), 738 (1847);
værkstedet: 608 (1833).
Thomsen, Las 2299 (1626).
Se tillige arkitekter og entreprenører.
Urmagere (sejermagere).
Benndix †2192 (1678).
Berg, Christen, Løgumkloster †665
(1813).
Bleshøj, I. 2505 (1874).
Dachmann, Chr. Petersen, Uge †1842
(1753).
Diricksen, Michel, Husum †985.
Engel, L., Nykøbing Falster †392, 1280
(1845), 157 (1846), 666 (1847).
Green, Jonathan †249 (1778).
Green, Peter 1703* (17447), †249 (1778).
Green, W. †1842 (1773), †493 (1792).
Hansen, A. I. 2192 (1874).
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Hansen, Andreas, Kbh. 1433 (1953).
Hartmann, J. H., Haderslev †366, 454
(1838).
Iversen, Haderslev †666 (1847).
Jensen, I. C., Haderslev 472 (1926).
Jensen, Johan †1123 (1729).
Johannesen, J. H., Kasmosedam 2192
(1858), †2324 (1859), 2242? (1862).
Korfhage, Ed. & sønner, 1800 (1911),
1706 (1956).
Kyhl, H., Kbh. 2242 (1848).
Liebold, Berthold, Wismar †157 (1637).
Lorentzen,
Hans
Peter,
Sønderborg
†2350 (1743).
Ludicksen, Peter, Hoptrup 1994*
(1610—15).
Løck, Tønder †1359 (1893).
Mathiesen, Peter, Kbh. †1706 (1740).
Oertling, F. E. C., Neumünster †774
(1883).
Pedersen, Peder, Gravlund 1517 (1630’rne).
Petersen, L., Sønderborg 2104 (1883),
2536 (1884), 2478 (1892).
Phillip, Johan, Flensborg 1326 (1663).
Pöleke, Andres 2323 (1620).
Rentch, Robert, London 2559 (1700’rne).
Richter, Georg, Berlin †472 (1917).
Weule, I. F., Bockenem 157, 1043(1897),
985 (1905).
Ørnholms eftf., Kjeldsen-Nielsen, Løk
ken 2323 (1952).
Ur- og sejerværker. Sengotiske: †942,
†1237. — 1600’rne: 1601 (1646), 1326
(1663), 1517, 1994* (med kimermand),
2418. — 1700’rne: 1237 (1710 7), 2376
(1784). — 1800’rne: 460 (1815), 760 (1842),
2242 (1848), 2350 (1887). — Uvis alder:
2603.— Mestre, se: urmagere.
Urlodshuse: 2406 (1728), 1686.
Våbenhuse. Romansk: 1084 (åben for
hal). — Gotiske: 289, 317, 332, 364, 421,
452, 504 (nord for skibet), 522, 554, 584,
596, 615, 646 (beregnet for hvælv), 733,
746, 869, 1028, 1170, 1208, 1339, 1372,
1445, 1461, 1473, 1488, 1527 (i tårnrum,
hvælvet), 1528, 1571 (i tårnrum, hvælvet?),
1587, 1609, 1627, 1645, 1721, 1752, 1786,
1847, 1936, 2009, 2332, 2360, 2489, 2548,
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2568, 2592. — Ca. 1550—1700: 850, (nord
for skibet), 1355*, 2387, 2426. — 1700’rne:
211, 264, 947, 948, 1283 (åben), 1389,
1543, 1573*, 1588, 1820, 1974. — 1800’rne:
351, 381, 541, 692, 707, 722, 783, 892, 911,
1300, 1422, 1423, 1558, 1779, 1834*, 1874,
2027, 2178, 2209 (åben forhal). — 1900’rne:
224, 1138, 2623. — Uvis alder: 1406, 1856,
1908, 1952. — Forsvundne våbenhuse: 224
(to), 264, 280, 305, 318, 351, 381, 442, 485,
542, 567, 574, 633, 674, 768, 783, 796, 816,
831 (to), 871, 892, 948 (tre), 1138, 1155,
1186, 1196, 1222 (to), 1267, 1283, 1300
1406, 1423, 1507, 1543, 1558. 1690, 1740,
1767 (to), 1810, 1820 (to), 1834, 1874,
1894, 1908, 1974, 2027, 2178, 2179, 2209,
2230 (to), 2251, 2270, 2299, 2407, 2445,
2463, 2521. — Daterede: 1355* (o. 1590),
†1820 (1635), 2387 (1695), 1283 (1700),
1543 (1709), †1222 (1733?), †831 (1737),
1573* (o. 1750), 948 (1751), 1974 (1755),
1820 (1761), †1423 (1780), †948 (1751—
1800), 1834* (1816), 2027 (1817), 381
(1838), 541 (1844), 911 (1852), †1761 (1853),
1779 (1854), 2209 (1857), 692, 1422 (1858),
1558, †2230 (1862), 783 (1867), 2178(1881),
892 (1883), †318 (1889), 722 (1890), 1300
(1898), 1138 (1907), 224 (1911), 2623(1960).
— Oversigt: p. 2715.
Vestforlængelser af skib. 1200’rne: 476?,
891, 1207, 1248?, 1298, 1527, 1586, 1608,
1720, 1894, 2359. — 1300—1550: 334, 364,
442, 450, 614, 706, 781, 1137, 1354, 1766,
1832, 1908, 2176, 2269 (halvcirkulær),
2403, 2518, 2548. — Efter 1550: 1628
(1637), 2027 (1668 ?), 2444 (1716 ?), 1422
(1751), 2208 (1790). — Oversigt: p. 2712f.
Vievandskar. †590, 697 (?), 801 (?), 1232
(?), 1273 (?), 2342 (?), 2470 (?), †2636 (?).
— Oversigt: p. 2765.
Vindfløje. Haner: †2300 (to: rep. 1584),
2300 (1650 ?), †2549 (1680), 2180 (1721?),
693 (1731?), 1821* (1747?), 1544 (to:
1749), 2408 (1763), 1301 (1766?), 1877,
1979 (1769?), 1268 (1785), 2012 (1799?),
†751 (1827), 2523 (1888); uvis alder: 1186,
1610, 1691, 1788, 1835, 2029, 2362, 2427,
2523, 2549*. — Dragehoveder: 1574(1612),
749 (1747), 734 (1850). — Faner: 1490*
(med årstallene 1608 og 1694), 1156 (7722?),
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1031 (1738), 1558 (1757), 2362 (1760), 1172
(1780), 950 (1786), 1508, 2334 (1787), 950
(1797), 852 (1847); uvis alder: 1209, 2427.
— Andre standere: †1508 (1600), †2252
(1606), 2388 (1615), 1223
(7637), †950
(1686), †1446 (1692), 769
(7722), †2408
(1726), 1251 (7737), 675 (1742), †2570
(1756—58), 1629 (7772), 1589, 2463 (7773),
2332 (to: 1775), †2637 (1791), 1629 (1793),
832 (1800), 1474 (1815), 1407 (1839), 1197
(1844), 1223 (1846), 1529 (1851), 675,
†2271, 2446. — Mestre, se: gørtlere og
smede. — Oversigt: p. 2931.
Vinduer. Før
1300. Rundbuede og
dobbeltsmigede. Monolitoverligger (og-sålbænk) med retkantet yderside, i kirker af
granitkvadre samt nogle af rå kamp og
blandet materiale: passim. Med krum
huggen yderside: 744; overligger med to
rundbuer: 890; overligger med fladbue:
829, af to sten: 595,1444; yderligt liggende
lysning i vinduer af granitkvadre: passim.
— Kilestensstik, af frådsten: 404 (to),
408; af granit: 745, 781, 1248, 1831, 1855,
2248, 2590; af kridt: 614, 744; af munke
sten: 1784; af t u f : 744, 1370 (under mono
lit). — Rundbuede og enkeltsmigede: 1088,
2458, 2488. — Med spærstik: 65. — Med
vandret stik: 2458. — Med sidekarme af
een kvader: 582, 744.
Spidsbuede og dobbeltsmigede: 65, 66,
868*, 1076, 1080, 1207, 1527, 1542. —
Rund- og spidsbuede med dobbeltsmig,
samt false, rundstave eller søjler: 1076,
1218f., 1680, 2009, 2458. — Fladbuede:
2292. — Cirkelvinduer: 65, 66, 2288. —
Vinduesgrupper. Rundbuevindue kronet af
cirkelvindue: 2288; to-grupper: 67, 71, 74,
1076, 1091, 1372, 1587, 1680*, 2488; tre
grupper, rundbuede: 70*, 73*, 476, 868*,
890, 1075, 1076, 1078, 1080, 1298, 1371,
1784f.; med lysning formet som et syvdelt
blad: 1136. —
Halvstensstik med prydskifte:
645,
868*, †1027, 1075, 1542, 1587, 1872, 2288.
Med lysningskant af løbere: 1075, 1282,
1505, 1680*, 1784, 1872, 2206, 2288. —
Vinduer i taggavle: 412, 766. — Spedalsk
hedsvindue: 2026*.
Ca. 1300—1550. Rundbuede og dobbelt
smigede: 1831 f., 2268. — Rundbuede og
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falsede: 504, 615, 1339, 1784. — Flad
eller spidsbuede: passim. — Spidsbuede,
med prydskifte omkring stikket: 304, 379,
479, 482, 850, 1832. — Flad- eller spids
buede, med profilerede karme: 90, 93, 102,
104, 107, 1078, 1972, 1974, 2298. — Samme,
med stavværk: 83*, 93, 102, 1078, †1868,
1972. — Samme, med spejl: 554, 1461,
2298, 2405. — Samme, med spærstik:
850. — Cirkelvinduer: 83. — Tvilling
vinduer: †632, 2547. — Tvedelt af midt
stav: 2627.
Efter 1550: Rundbuet: 2148. — Spids
buede: 945 (1591), 115 (1650). — Fladbuet:
2269 (1582). — Halv- og helcirkulære:
453 (o. 1792), 541 (1844—45), 114 (1845).
— Ovale: 2176 (1687 7—1700), 104 (1719).
— Fladrundbuede: †2130 (1568—70), 210
(1569), 1354 (o. 1590), 2068 (1595—1600),
2385 (1615—16), 1628 (1637), 1587 (1655),
1373 (form. 1698), 1389 (1715), 2444
(1716—177), 1488 (1722), 832 (1733), 1687
(1758), 2549 (1762—64), 1340, 1740 (1776),
†422, 1155. — Retkantede: 1170 (1682—
84), 1030 (1748), 2162 (1770—76), 211
(1771). Oversigt: p. 2677, 2692.
Vinduesrammer. Middelalderlige, af træ:
316, †333, 349, †412, †521, 553, 644, 745,
2026*, 2228, 2620. Bly og glas: 480, †908,
1684. — Flaskebundsvindue: 542 (1844—
45). — Oversigt: p. 2693.
Vinflasker. Af sølv: 339 (form. 1700’rne),
547 (1806), 2414 (1886). — Af tin: 1393*
(1716). — Af glas: 1411* (form. 1745), 2552
(to: 1805), 2552* (1816), 1727 (1840). —
Uvis alder: 488, 1533, 1727, 1774, 2034.
Mestre, se: guldsmede.
Værnehelgener m. v. Kirker indviede til:
Andreas: 377 (?), 501, 573, 1369. — Anna:
565. — Antonius: 2171. — Chrysogonus:
538, 671. — Clemens: 1419, 2441. — Dionysius: 865, 1870. — Godehard: 1718. —
Jacob: 449,1183,1553,1560. — Johannes:
1387. — Judas: 1246. — Jørgen: 613,
2059, 2355 (?). — K n u d : 1714. — Lauren
tius: 642, 742, 1021, 1153, 1205, 1281, 1352,
1459, 1471, 1485, 1502, 1737, 1750, 1806,
1935, 2246, 2454. — Leonhard: 1643. —
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Maria, se: Vor Frue. — Maria Magdalene:
763. — Mauritius: 671, 1337, 1443. Mikael: 2400. — Morten: 2514. — Nico
laus: 362, 439, 888, 1295, 1401, 1541,
1568, 1674, 1763, 2127. — Paulus: 1167,
1176. — Peder: 315, 519, 1026, 1890. —
Simon: 1246. — Stephanus: 907. — Søren:
220. — Wilhadus: 1217. — Vor Frue: 49,
276, 300, 397, 475, 1023, 1051, 1264, 1606,
1718, 1830, 1982 (?), 2024, 2284, 2564,
2588.
Kapeller indviede til: Andreas: 1714. —
Barbara: 52, 105. — Bartholomæus: 51. —
Gertrud: 236. — Helligånden: 51. — Det
hellige blod: 2400. — Hjælper: 1973. —
Jorgen: 236. — Laurentius: 108. — Mag
dalene: 52 (?), 104 (?). — Vor Frue: 51
(tre), 102, 2401.
Altre indviede til: Andreas: 130, 132,
512, 1173, 1553, 1558, 1674. — Anna: 130,
1674, 2171, 2246. — Bartholomæus: 133.
— Birgitte: 132. — Catharina: 130. —
Dionysius: 630. — Elisabeth: 132. —
Erasmus: 130, 2127. — Fabian: 2631. —
Gertrud: 130, 1022, 2127. — Godehard:
1726. — Helligånden: 131, 133. — Det
hellige blod: 2401. — Helligkors: 131,
1051. — Hippolytus: 131. — Jacob: 52,
131, 132, 133. — Johannes Døberen: 133.
— 11.000 jomfruer: 132, 1246. — Jørgen:
1051, 2368. — Kristi Legem: 131, 1674,
2368. — Laurentius: 52, 133, 1210, 1511,
1553, 1558. — Margrethe: 52, 133, 1674. —
Maria, se: Vor Frue. — Maria Magdalene:
52, 133, 1051, 1553, 1558. — Mauritius:
131, 1450. — Mikael: 133, 1674. — Nico
laus: 131, 1022, 1310, 1410, 1574, 1577,
1674, 1726, 1772, 2564. — Olaf: 131. —
Paulus: 132, 1246, 2127. — Peder: 131,
132, 2127. — Sebastian: 2631. — Thøger:
811. — Treenigheden: 132. — Ursula:
132. — Vincent: 793. — Vor Frue: 51,
132, 133 (to), 512, 1022, 1051, 1286, 1309,
1369, 1410, 1450, 1491, 1553, 1558, 1576,
1674, 1772, 2058, 2266, 2368, 2401, 2422,
2484.
Østforlængelser af skib. 1200’rne: 1371.
- 1300—1550: 364, 379, 583, 478, 614,
1354, 1971. — Efter 1550: 1686 (1641 og
1758), 1488 (1722), 1419 (1751), 2460
(1773), 2333 (1787). — Oversigt: p. 2714.

NAVNEREGISTER
Udarbejdet af Albert Fabritius
Kursivering af et navn angiver, at et billede af den pågældende er omtalt. Stjerne * betyder, at bil
ledet er gengivet. Eksponenttal efter et sidetal betegner det antal gange, den pågældende er nævnt
på siden. Parentes om et sidetal angiver, at pågældende person (våben) kun forekommer indirekte. En
del kvindefornavne er udeladt i registret, når det har været umuligt nærmere at bestemme dem.

(?) H, guldsmed, 2951.
xKT, guldsmed, 2951.
. . . ernschwam, Thomas maler, 2967.
A, guldsmed, 2951.
A, gørtler, 2952.
AAD (1652), Bjerning, 321.
AAK (1639), Roager, 1176.
AAS (1649), Bjerning, 321.
AB (1689), Gl. Haderslev, 226.
ACP (ACR?), guldsmed, 2166.
ACSD (1747), kirkeværge (?) i Varnæs,
1895.
AD (1707), Ubjærg, 1286.
AE (1748), Lintrup, 768.
AH ( 1 7 . . ) , Hjerndrup, 297.
AH.H (1737), Skærbæk, 1251.
AHD (1792), Emmerlev, 1384.
AI (1787), Feldsted, 1883.
AI, maler, 2963.
AK (15..), Feldsted, 1882.
AK (1817), Stepping, 345.
AM, gørtler, 143.
AN, Enslev, 1861.
AN, guldsmed, 2951.
AN, maler, 2963.
ANB (1632), Bevtoft, 899.
A N I L , guldsmed, 2951.
ANS, Emmerlev, 1381.
APD (18. .), Roager, 1181.
AS (1684), Ketting, 2467.
AS (17. .), Hjerndrup, 297.
ASF (1844), Hellevad, 1748.
Aachen, Joh. v., kobberstikker, 2967.
Aagaard, A. J. C. (1835), 273.
Aagaard, Jacob (1750—1824), sognepræst
i Aller, 273.
Aagaard,
Knud
(1769—1838),
provst,
sognepræst i Agerskov, 758.

Aagaard, Søren (1654—93), sognepræst på
Rømø, 1441.
Aakjær, Sv. Aa., arkitekt, 2938.
Årestrup, Peter (1962), gårdejer, 2617.
Aarrøe, Peder (1752), g. m. Maren ... 370.
Aas, Richard, arkitekt, 2938.
Abel, konge af Danmark 1250—52, 31, 40,
49, 1051.
Abildgaard, våben, 342.
Abildgaard, Bendix (1536), g. m. Thale
Rantzau, 342.
Abildgaard, Poul (d. 1563), g. m. Kirsten
Ulfeld (d. 1589), 342.
Abildgaard, Søren (1718—91) 177, 286,
360, 435.
Absalon, (d. 1201), ærkebiskop, 1050.
Absen, Hans (1585), kirkeværge i Skast,
1479, 1484.
Absen, Knud (1606), Skast, 1484.
Adam, taarnbygger, 2969.
Adamsen, murermester i Hjerting, 2969.
Adamsen, Hans Adam (176?—1831),
skibskaptajn, g. m. Anna Maria M.
Christiansen (177?—1815), 1946.
Adler, Jacob Georg Christian (1756—1834),
superintendent, 1628.
Adolf (1401—59), hertug af Slesvig, 32,
475.
Adolf, hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp
(1526—86), 38, 39, 1615, g. m. Christine
af Hessen (1543—1604), 1615, 1722f.
Adolphsen, Th., maler, 2963.
Adriansen, Adrian, bygmester, 2938, 2969.
Agnes Hedvig af Anhalt (1573—1616),
hertuginde
af
Slesvig-Holsten-Sønderborg, 2082, 2092, 2098, 2142, 2144, 2151.
Agnes Magdalena, prinsesse af SlesvigHolsten-Sønderborg (1602—17), 2150.
Ahlefeldt, våben, 123, 147, 152, 667, 1315,
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1788, 1910, 1961, 1990, 1992, 1996—
2000, 2002, 2371, 2474, 2491, 2501, 2507,
2508, 2650.
Ahlefeldt, slægten, 132.
Ahlefeldt, Anna, g. m. B. Rantzau (s. d.).
Ahlefeldt, Anna Margreta (d. 1653), 1961,
Ahlefeldt, Barte, g. m. T. Sture (s. d.).
Ahlefeldt, Benedikt, se Benedikt.
Ahlefeldt, Benedict (d. 1509—13), 1975,
2717, 2736, 2941, g. m. Eibe Rantzau
(d. p. 1522), 1999.
Ahlefeldt, Benedict (d. 1538), 1996.
Ahlefeldt, Birgitte (d. 1580), 1996.
Ahlefeldt, Carl greve (1670—1722), 1918,
1933, 1988, 1992.
Ahlefeldt, Christine, se Christine, hertug
inde af Slesvig-Holsten.
Ahlefeldt, Claus, se Claus.
Ahlefeldt, Claus (d. tidl. 1482), til Søgård,
2004, 2058.
Ahlefeldt, Claus (d. 1487—92), 1975.
Ahlefeldt, Claus (1507), amtmand i Tønder,
1023.
Ahlefeldt, Ditlev (d. 1572), g. m. Mette von
Qualen (d. 1560), 1975, 1998.
Ahlefeldt, Dorothea Øllegaard von, g. m.
P. Jordt (s. d.); 2. m. J. Wedel (s. d.).
Ahlefeldt, Franz (d. 1559), 1976, 2006, g.
m. Katarina Pogwisch, 1996.
Ahlefeldt, Frederik (d. 1607), til Seestermühe g. m. Catharina Rantzau (1563—
87), 1995, 2768.
Ahlefeldt, Frederik (1594—1657), 1994.
Ahlefeldt, Frederik greve (1623—86), stor
kansler, 1906, 1918, 2010, 2452, g. 2. m.
Marie Elisabeth grevinde af LeiningenDagsburg (1648—1724), 1917, 1956.
Ahlefeldt, Frederik greve (1662—1708),
1918, 1929, 1930, 1992, 2728, 2941.
Ahlefeldt, Georgine, g. Rewentlov (s. d.).
Ahlefeldt, Godske (1528) til Ekernførde
130.
Ahlefeldt, Godske (d. 1541), biskop af
Slesvig, 41, 51, 1788.
Ahlefeldt, Godske (d. 1566), 1999.
Ahlefeldt, Gotfred (d. 1561), 1998.
Ahlefeldt, Gregers (d. 1559), 1976, 1997,
2006.
Ahlefeldt, Gregers (1577—1617), 1906,
1918, 1996, 2004, g. m. Mette Blome
(d. 1646), 1990, 2941.
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Ahlefeldt, Johan (d. 1662), g. m. Anna
Sested, 2002.
Ahlefeldt, Jørgen (d. 1500), 1975, 2717,
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1382, g. m. . . . n e t a (d. 1728), 1383.
Alexander, hertug af Slesvig-Holsten-SønAnders snedker, 2975.
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Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augusten
borg (1821—23), 2155.
Andersen, våben, 123, 962.
Alexandrine, kong Christian X’s dronning,
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Andersen, Hans (d. 1666), byfoged i Hader
Ammentorp, Hans Ludvig (1811—1857),
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g. m. Kirsten ... (d. 1716), 1436.
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Andreas snedker, 2975.
Andreas Johannis (1451), kannik, 132.
Andreassen,
Peter
(1721—77),
Burkal,
1641.
Andres maler (1652), 2963.
Andres smed, 2974.
Andres snedker, 2975.
Andresen (1876), sognepræst i Bevtoft,
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Frederiks gemalinde 1024, 1118.
Anna hertuginde af Slesvig-Holsten, født
grevinde af Delmenhorst (1605—88),
2152, 2432, 2447, 2470, 2474, 2941.
Ansgar (d. 865), ærkebiskop, 36.
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Ayerschöttel, Johan, maler, 2963.
BAJ, Branderup (1952), 860.
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Bahnsen, våben, 169.
Bahnsen, Hinrich (1633—88), farver, råd
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Bahnsen, L., snedker, 2975.
Bahr, Thomas Hansen, guldsmed, 2948.
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Bang, Hans Nielsen, billedskærer, 2975.
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Bardewick, Cornelius Hansen, bygmester,
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Ubjærg, 1290,
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2950.
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Barsøe, Jørgen (d. 1661), sognepræst i
Fjeldstrup, 305, 312.
Barteisen, Jens (1629), Oksbøl, 2596.
Bassano, maler, 2967.
Basse, Hans Nicolaj (1788—94), 1203.
Baudissin, Hedewig, g. m. B. F. Rumohr
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2057.
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Becker, Jacobine, g. m. J. Monrad (s. d.).
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Bege Skram, g. m. Jørgen H. Juul (s. d.).
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Behr, Bernt de (1623), Tønder, 962, 999,
g. m. Botel . . . , 982.
Behr, Lutke de (1622), g. m. Marina . . . ,
982.
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Beise, L., gørtler, 2952.
Benck, Maria (1692), 2018.
Bendetsen, Niel: (1612), Visby, 1363.
Bendix urmager, 2985.
Bendixen, familien, 1655, 1656, 1657.
Bendixen, smed, 2974.
Bendixen, Christian (1724—81), sogne
præst til Løjt, 1788, 1801, 2941.
Bendixen, Hans (1747), g. m. Helena . . . ,
Tinglev, 1654.
Bendixsen, Hans Østergaard (d.? 1795),
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Bendixen, Jep (1776), Stollig, 1798.
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2949.
Bendixen, Peter, guldsmed, 2949.
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Bennichsen, gørtler, 2952.
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Bennick, Asmus (d. 1615), 1944.
Bennick, Hans, junge, 1944.
Bennick, Hans (d. 1625), 1944.
Bennick, Hans (d. 1669), 1947.
Bennick, Mathias Hansen (d. 1723), g. m.
Giørete Jørgensdatter (d. 1740), 1258.
Bennick, Peter (d. 1627), 1944.
Bennick, Peter (d. 1684), g. m. Anna, 1947.
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Benninck, Reinhold, klokkestøber, 2958.
Bentheimværkstedet, stenhugger, 2980.
Bentzen (1742), herredsfoged, 1234.
Bentsen, Andreas, arkitekt, 2938.
Bentzen,
Margarethe
Elisabeth
(1763—
1803), 579.
Bentzen, Nicolai, amtsforvalter, kammer
råd, g. m. Anna ... (1735—1800), 579.
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1706.
Berens, våben, 428.
Berens, Anna, g. m. C. v. Saldern (s. d.).
Berens, Arnold (1742), kammerråd, 428,
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2970, 2985.
Berg, Claus, billedskærer, 2975.
Berg,
Hans
Sørensen,
tømrermester,
Kbhvn., 1686.
Bergenhagen, Matthias, billedskærer, 2975.
Bergensfarermesteren,
se
Imperialissimamesteren.
Bergmann, Severin Hansen (d.
1688),
hospitalsforstander, rådmand i Haders
lev, 181.
Berkentin, våben, 2508.
Berndes, Johannes (d. 1596), provst, 2322,
2416.
Berngruber, Johann Adam (1740—1802),
rådmand og hospitalsforstander i Haders
lev, 192, g. m. A. C. ... (1746—1802),
194.
Bernhardt, Emilie Conradine, g. m. J.
Gyrstings (s. d.).
Bernisen, Johannes (d. 1704), Skærbæk,
1257.
Bertelsdatter, NN, g. m. A. Knudsen (s. d.).
Bertelsdatter, Inge Vibeke, g. 1. m. S.
Hansen (s. d.); 2. m. S. Madsen (s. d.).
Bertelsen, tømrermester (1827), 500.
Bertelsen, Andreas, bygmester, 2938.
Bertelsen, Anthonius (1718—75), sogne
præst i Tyrstrup, 282, 291.
Bertelsen, Botilla Catharina, se Homlet.
Bertelsen,
Frants
Trolle
(1772—1835),
sognepræst i Hygum, 749, 758.
Bertelsen, Hilleborg, g. m. J. Monrad
(s. d.).
Bertelsen, Jens (d. 1703), rådmand i
Haderslev, g. m. Kirstine . . ., 182.
Bertelsen, Jep (1775—1811), sandemand i
Brøns, 1242.
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Bertelsen, Lorenz (1751—1837?), sogne
præst i Hoptrup, 369.
Bertelsen, Nis (1781), Haderslev, 184.
Bertelsen, Peder (1607—52), sognepræst i
Hygum, 754, 824.
Bertelsen, Simon (1680) g. m. Karen Boldich, 185.
Bertelsen, Simon (1637—1727), gårdejer,
g. m. Kirstine . . . (1650—1727), 493,
494*, 495, 497.
Berthelsen, bygmester, 2938, 2985.
Bertold (1287—1307), biskop i Slesvig,
1870.
Bertouch, von, våben, 1044.
Bertouch, Ernst Albrecht von (1745—
1815),
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gehejmekonferensråd,
1044, 1046, 1564, 1628.
Bertouch, Margarethe, født von Lütken
(1766—94), 1328.
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Bertram maler, 2963.
Bertram, Hans, kgl. fiskemester, 153,
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2. m. Anna . . . , 158.
Bertumsen, Niels (f. 1680), Toftlund, g. m.
Ingeborg . . . (1690—1752), 844.
Berzelius, H. V. L. (d. 1864), underløjt
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Beseler, Barthold Christian, klokkestøber,
2958.
Beseler, Barthold Jonas, sen., klokkestøber,
2958.
Beseler, Barthold Jonas jr., klokkestøber,
2959.
Beseler, H., gørtler, 2952.
Beseler, Jacob Friedrich, klokkestøber,
2959.
Beselin, Heinrich (d. 1630?), 1011.
Bestenbor, Augustus von (1632), staller på
Norstrand, 2260.
Beier, Ancke, g. m. A. Hansen (s. d.).
Beyer, Andreas (1727), 1474.
Beyer, Anne Maria Helena (1816—39),
1483.
Beyer, B. (1692), Skast, 1474.
Beier, C. (1858), Skast, 1481.
Bejer, Carl, 2105, 2378.
Beyer, Carsten (1644), Flensborg, 2879.
Beier, Catharine, se Haastrup.
Beyer, Christian (d. 1760?), sognefoged,
g. m. Ingeborg (d. 1758), 1483.
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Beyer, Frode (f. 1894), biskop, 2596.
Beier, Jannik Jensen (1830?—60?), 1259.
Beyer, Jens Adolph (d. 1846), sognefoged
og kirkeværge i Skærbæk, 1259.
Beyer, Jørgen (d. 1660), sognepræst til
Felsted, 1887.
Beier, Karen Feddersdatter (1727), 14822.
Beier, Karen Feddersdatter, g. m. P.
Ewald (s. d.).
Beyer, Maria, g. m. P. Pedersen (s. d.).
Beier, Marie (1931), 1262.
Beyer, Peder Andersen (d. 1722), kirke
værge i Skast, g. m. Gyde Maria ...,
1482.
Beyer, Vibeke, f. Jensen (1656), 2114.
Beyerholm, Hans Nielsen (1778), 1474.
Beierholm, Karen, g. m. C. Madsen (s. d.).
Beyerholm, Peder Christiansen (1737),
1478.
Beierholm, Søren Pedersen (d. 1714), g. m.
Cathrine ... (d. 1709), 1483.
Bicker, våben, 2508.
Bieber, Johann Andreas & Søn, klokke
støber, 2959.
Bielfeld, P., arkitekt, 2938.
Bielke, Henrik Christopher Frederik (1739
—89), amtmand, 1640.
Biewald, tinstøber, 2952.
Bildhauer, Andreas Hinrichsen, se A.
Hinrichsen.
Bindslev, Ingeborg, se Schrøder.
Bing & Grøndal, porcelænsfabrik, 546, 589,
1286, 1594.
Binsfeld und Jansen glasmaler, 2946.
Birgenhagen, Matthies, billedhugger 2980.
Birkenfeld-Gelnhausen, våben, 2186.
Bitterlich, etablissement, 2951.
Bittner, Dorothea Eleonora, f. Jensen
(1656), 2114.
Bjarnhof, Steen, maler, 2963.
Bjerg, Johannes, billedhugger, 2980.
Bjerregaard, Jørgen Hansen (1787—1866),
sognepræst i Toftlund, g. m. Bolette
Margrethe Leth (1795—1874), 836.
Bjerring, Carl, maler, snedker, 2963.
Bjerrum, Kirstine, g. m. J. Petersen
(s. d.).
Bjolderupmesteren, snedker, 2975.
Bjorholm, Anne (17?5—(?)3), Tislund,
920.
Bjorholm, Christian (f. 1729), sognefoged
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i Tislund, 920, g. m. Maren ... (f. 1733),
921.
Bjørn, Claus Guldager, guldsmed, 2949.
Bjørn, Jacob, Hviding, 1151.
Bjørn, Jonas Nissen, guldsmed, 2949.
Bjørn, Søren (1694—1730), sognepræst i
Vodder, g. m. Else Maria Fog (1715—
43), 1214, 1215.
Bjørnsen, Thomas, guldsmed, se Bahr,
Th. H.
Bjørnsen, Jørgen, snedker, 2975.
Björnsen, Nicolaus (d. 1702), sognepræst
til Bjolderup, 1837, 1842,
Bjørnsten, Thomas Ludvig (1790—1863),
diakon i Sottrup, 2242.
Blangsted, Ditlev Mathisen (1706—70),
sognepræst i Bødding og Skrave, 711,
g. 1. m. Anna Jacobina Bøvsen (d. 1745)
715; 2. m. Anna Else Schierning
(d. 1773), 715, 725.
Blech, Nicolaus, se Nicolaus.
Blechingberg, Daniel (1662—1729), sogne
præst i Gram, provst, g. m. Christina
Maria Friis (d. 1741), 808.
Bleeg, Niels Jensen (d. 1777), 1440.
Bleshøy, C., snedker, 2186.
Bleshøj, Gajus, gørtler, 2952.
Bleshøj, I., urmager, 2985.
Blichfeldt, Kjeld (d. 1933), 2599.
Bloch, Carl, maler, 2967.
Block, Hinrick, guldsmed, 2951.
Blom, G. V., arkitekt, 2938.
Blome, våben, 123, 147, 431, 435*, 962,
1359, 1990, 2002, 2371, 2474, 2507.
Blome, Anne, g. m. G. Rantzau (s. d.).
Blome, Anna, g. m. H. greve Schack (s. d.).
Blome, Dorothea, g. m. J. Møte (s. d.).
Blome, Dorothea (d. 1623), 2002.
Blome, Hans (d. 1565), 434.
Blome, Hans (1538—99), 2484, 2507, g. m.
Katrine Sture, 2371, 2372.
Blome, Hans (d. 1591), til Ornum, 1904.
Blome, Jørgen (1540), til Schönhorst, 434.
Blome, Margrete, g. m. J. Ahlefeldt (s. d.).
Blome, Wolf (1582—1667), amtmand i
Tønder, 962.
Blommaert, Abraham, maler, 2967.
Bluhme, Johan Joachim (o. 1760), 2537.
Bluhme, Johannes Bartholomæus (1681—
1753), hofpræst, 1002.
Bluhme, Matthias (o. 1760), 2537.
Bluhme, Matthias, maler, 2963.
190
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Bluhme, Matthias (d. 1762), instrument
mager, g. m. Anna Gold (d. 1765), 2537.
Blunck, arkitekt (Berlin), 2938.
Blæshøj,
Hans
Petersen,
snedkermester,
2938, 2975.
Bochumer Verein, 2959.
Bock, Hans Hansen, guldsmed, 2949.
Bock, Johan, guldsmed, 2948.
Bockelmann, (d. 1718), hofråd, 2198.
Bodemann, Berent, klokkestober, 2959.
Boesen, snedker, Hoptrup, 2975.
Boesen, Andres, Emmerlev, 2637.
Boesen, Gunder Marie, g. m. W. Fabritius
(s. d.).
Boesen, Ulrik Seckmann (1797—1867), bi
skop i Slesvig, 312, 571.
Boeslunde-mesteren, snedker, 2975.
Boetius, våben, 386, 431.
Boetius, Georg (d. 1569), magister, sogne
præst i Vilstrup, provst i Haderslev, 40,
258, 386.
Boetius, Johan Peter (d. 1814), finbager,
g. m. Botilla (d. 1792), 197, 2614.
Bogsihan(?), Sitsilia, født Petersen (1807—
41), Møgeltønder, 1328.
Bohlsmann, C. A., arkitekt, 2938.
Boie, Boisen, se Boye, Boysen.
Boldich, Johannes (d. 1674), provst, hof
præst, g. m. Jacobine Herger, 2121.
Boldich, Karen, g. m. S. Bertelsen (s. d.).
Boldicke, Maria, g. m. J. Mohrbeck (s. d.).
Boldig, Hans (1597—1674), provst, hof
præst i Sønderborg, 2101*.
Boleman, Tobias (1650), 967.
Boll, Carl Chr. (d. 1861), 203.
Boll, Sophie Amalie, født Mygind (1774—
1842), 203.
Bonde (1273), biskop af Slesvig, 49, 258.
Bonde, Anna Margrethe (1952), frue, 2396.
Bonde, Knud Christian (d. 1848), 2040.
Bonde, Knud Hansen (1774), kirkeværge i
Vonsbæk, 506.
Bonde, Peder (1647), kirkeværge i Åstrup,
535.
Bondesen, Kirstine Jacobine, g. m. P.
Petersen (s. d.).
Bonnichsen, Andreas Peter (d. 1870), g. m.
Catharina Maria Clausen (d. 1868), 200.
Bonnichsen, Anna, g. m. J. C. Lautrup
(s. d.).
Bonnichsen, Anna Kjestina, g. m. P. Kier
(s. d.).
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Bonnichsen, Elise Marie Soeline, g. m. C.
C. A. Schwensen (s. d.).
Bonnichsen, Thomas (d. 1781), sognefoged
i Højst, 1582.
Bonstede, Hans, klokkestøber, 2959.
Borch, Anthoni (d. 1730), rådmand i Ha
derslev, 182.
Borch, Jacob van der, stenhugger, 2980.
Borch, Karen Jensdatter, g. m. H. H. Kiær
(s. d.).
Borch, Martin, arkitekt, 2938.
Borch, Søren, orgelbygger, 2970.
Borchardt Gelgiesser, klokkestøber, 2959.
Borchenfeldt, Karen, g. 1. m. C. Clemmensen (s. d.); 2. m. L. Spleth (s. d.); 3. m.
A. Simonsen (s. d.).
Borchsenius, Johannes Anton Storm (1804
—39), sognepræst i Arrild, 1278.
Borchsenius, Sara (18. .), 1278.
Borchenius, Vitus Bering (18. .), 1278.
Bording, Christen Lauridsen (1578—1640),
ærkedegn i Ribe, 1376.
Borg, Iwer N. (1826), kirkeværge i Øster
Løgum, 1777.
Borkard, Arent, provst (1725) (fejl for
Fischer?), 576.
Bornholmer, Andreas Jacobsen, se Jacob
sen.
Borre, Paul, snedker, 2975.
Borstel, våben, 2508.
Bosen, NN, Hjerpsted, 1391.
Bossen, Lauritz (d. 1587(86?)), sognepræst
i Møgeltønder, 1324.
Bossen, Matz, Løjt, g. m. Bodel (1788),
1789.
Botterup, Seier Steffensen (1823—48),
1946.
Boie, våben, 155.
Boie, Esdras, rådmand, 155.
Boisen, Andreas (1560), kirkeværge i Vil
strup, 386.
Boysen, Andreas (1712—90), sognepræst i
Arrild, provst, g. m. Catharine Mar
grethe Freuchen, 1278.
Boysen, C. P. (1709—91), Møgeltonder,
1328.
Boysen, Catharina Margaretha, g. m. C.
Jürgensen (s. d.).
Boysen, Christian (1666—1736), sogne
præst i Rødding og Skrave, 715.
Boysen, H. N. (1767—1836), 1045, g. m.
Johanne (1775—1832), 1047.
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Boysen, Helena, g. m. T. Karberg (s. d.).
Boysen, Henrietta Sophia, f. Petersen
(1743—75), Ensted, 1861.
Boysen, Ingeborg, g. m. H. Feddersen
(s. d.).
Boyesen, Jacob (1664—1746), sognepræst
i Magstrup, g. m. Margrethe Krake
(1671—1768), 589.
Boysen, Jacob (1753—1828), præst i GI.
Haderslev, 231.
Boysen, Magdalena (d. 1697), Bevtoft, 905.
Boysen, Mikkel (1704—80?), sognepræst i
Lintrup, 779.
Boysen, Nicolay (1777—1817), sognepræst
i Højrup, 1200, 1204.
Boysen, Maria Elisabeth, g. m. T. C.
Thomsen (s. d.).
Boisen, P. (1935), menighedsrådsformand
i Hjerting, 792.
Brahenfeld, Johann Friedrich, guldsmed,
2951.
Brahesborg, Plans Nielsen (d. 1848), 2325.
Bramsen, Knud (1570), konrektor, 237.
Brandenburg, våben, 1118.
Brandin, Philip, arkitekt, 2938, 2980.
Brandt, våben, 770, 2112.
Brandt, Anders Christensen (d. 1670),
præst i Nordborg, 2190, 2342.
Brandt, Anna, g. m. C. Paulsen (s. d.).
Brandt, Benedict (d. a. 1653), 2104.
Brandt, Catharina Marie, g. m. B. B. de
Cederfeld (s. d.)
Brandt, Christian (1644—92), sognepræst
til Nordborg, 2171.
Brandt, Dorthea Margaretha, g. m. C. F.
Riisbrich (s. d.).
Brandt, Eleonora Elisabeth, g. m. H. K.
Krag (s. d.).
Brandt, Eleonora Elisabeth, g. m. P. Mat
zen (s. d.).
Brandt, Enevold greve (1738—72), 372.
Brandt, Helena, g. m. F. Henrich (s. d.).
Brandt, Johannes (d. 1692), sognepræst i
Magstrup og Jegerup, g. m. Martha Rehefeld, 606.
Brandt, Jürgen (d. 1640), købmand, g. m.
Catharina (d. 1637), 2111 f, 2115*, 2120,
2880, 2909.
Brandt, Jürgen (1652), 2076.
Brandt, Mathias (1601), rådmand i Sønder
borg, 2104.
Brandt, Mathias (1691—1761), justitsråd,
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185, g. m. Mette Marcussen (1705—80),
186.
Brandt, Nicolai (1659), borgmester i Søn
derborg, 2121.
Brandt, Nicolai (d. 1690), præst i Sønder
borg, 2121.
Brandt, Nicolaus (1613—80), førstepræst i
Sønderborg, 2102.
Brandt, Nicolaus (1650—93), førstepræst i
Sønderborg, 2103.
Brandt,
Peter
(1644—1701),
overrentemester, 770.
Brandt, Peder (1651—1707), sognepræst i
Sønderborg, 2089, 2101*, 2102.
Braun, Balthasar (d. 1605), borgmester i
Haderslev, 100, g. m. Elsabe..., 176.
Braun, Catharina (16. .), 176
Braun, Margaretha (16..), 176.
Braunschweig-Lüneburg,
våben,
2129,
2142.
Brebus, Hans, orgelbygger, 2970.
Breckling, Hinrich Sønnigt, maler, 2963.
Breckling, Peter (1678—1753), sognepræst
til Kliplev, 1994.
Bredal, Andreas (1691—1766), gårdejer,
g. m. Maria ... (1694—1778(3?)), 473.
Bredal, Iver (1739—65), 473.
Breide, våben, 2491, 2508, 2650.
Breide, Anne, g. m. D. Rumohr (s. d.).
Breide, Catharina, g. m. G. Lange (s. d.).
Breide, Hans (d. a. 1610), 174, 175*.
Breide, Joachim (d. 1574), 627, 2768.
Breide, Karen, g. m. C. Rosenkrantz (s. d.).
Breide, Otte (d. 1544), til Søbo, g. m. Anne
Schvinen (d. 1551), 2491, 2510, 2512.
Bremen, Hans von, billedsnider, 2975.
Bremer, Catharina, g. m. F. Frantzen
(s. d.).
Brendekildemesteren, snedker, 2975.
Brenneke, I. A. C., murermester, 2969.
Brenno, Carlo Enrico, stukkatør, 2980,
2982.
Briant, Jonathan (1772), 240.
Brick, Maren, g. m. C. C. Krogh (s. d.).
Brinck Seidelin, Henriette de, født Lædrer
(d. 1842), 549.
Brincken, Martha, født Hiort (d. 1881), 197.
Brix Michgell, snedker, 2975.
Brochmann, Peter Jacobsen (1675—1739),
kirke- og hospitalsforstander i Haders
lev, 157, g. m. Mette . . . (1664—1750),
172, 172*, 173, 176.
190*
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Brockdorff, våben, 2117, 2508.
Brockdorff, Ditlev (d. 1538), amtmand,
2074, 2116, 2767.
Brockenhuus-Schack, våben, 806.
Brockenhuus-Schack, Adolph Ludvig greve
(1854—1938), 823, g. m. Christine Marie
Mathiesen (1882—1957), 806.
Brockenhuus-Schack,
Frederik
Christian
Adolph greve (1852—73), 808.
Brockenhuus-Schack, Henrik Adolph
greve (1794—1847), g. m. Margaretha
von der Maase (1802—36), 806.
Brockenhuus-Schack,
Knud
Bille
greve
(1823—92), 795, 816.
Brockmann, Johan Hinrik, maler, 2963.
Brodersdatter,
Anne
(1686),
Randerup,
1468.
Brodersen, tømrersvend, Svenstrup, 2985.
Brodersen, Anders (1686), Randerup, 1468.
Brodersen, B., maler, 2963.
Brodersen, Broder (1662—1704), sogne
præst i Randerup, 1468.
Brodersen, C. L., snedker, 2975.
Brodersen, Christian (d. 1777), postmester,
g. m. Maren Lücke, 184.
Brodersen, Hans (1686), Randerup, 1468.
Brodersen, Hans (1765—1822), Mjolden,
1456.
Brodersen, Hans Heinrich (1792—1848),
kogsinspektor, g. m. A. M. Momsen
(1801—37), 1047.
Brodersen, Jacob Nis (1882), kirkeværge i
Kliplev, 2005.
Brodersen, Jens (1686), Randerup, 1468.
Brodersen, Jens (1686), Randerup, 1468.
Brodersen,
Lauritz
(1686),
Randerup,
1468.
Brodersen, Laust (1829) Brede, 1501.
Brodersen, Peder (d. 1723), sognepræst i
Ballum, 1414, 1468.
Brodersen, Peter L., snedker, bager i
Hjerpsted, 2975.
Brolund, Heino Gerhard (1723—95), sog
nepræst til Horup, 2381.
Brorson, Barbara Agnete, g. m. M. Koch
(s. d.).
Brorson, Hans Adolph (1694—1764), bi
skop i Ribe, 948, 982, 1019, 1386, 1459,
1468, 1469, 1514.
Brorson, Johan Peder (1726—91), sogne
præst i Døstrup, 1508, 1514, 1517.
Brosbøll, Jørgen Petersen, guldsmed, 2951.
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Brues, Johan, glarmester, 2946.
Bruhn, Brødrene, orgelbyggere, 2970.
Bruhn, Christopher (d. 1746), sognepræst
til Hjortkær, 1940.
Bruhn, Ernst (1818), 2477.
Bruhn, Fr. (1907), organist, 2168.
Bruhn, Jacob A. (1755?—1831), 1803.
Bruhn, Jep (1738), kirkeværge i Løjt, 1794.
Bruhn, Joh. (1818), 2477.
Bruhn, Jørgen (1837), 607.
Bruhn, M. B., g. Heschmann (s. d.).
Brummer, Carl, arkitekt, 2938.
Brun, våben, 194.
Brun,
Arend
(1649—1705),
postmester,
192, 194, g. m. Anna Eleonora Hoyol
(1665—1701), 140, 193.
Brun, Arend (d.
1741), sognepræst i
Moltrup, 546.
Brun, Christen (d. ca. 1550), sognepræst
i Stepping, 336.
Brun, David (d. 1601), magister, kapellan
i Stepping, 336.
Brun, Detleff (1736), borgmester i Haders
lev, 157.
Brun, Erik (d. 1618), sognepræst til Øster
Løgum, 1777, g. m. Anna Knudsdatter
(d. 1648), 1778.
Brun, H. (1725), 54.
Brun, Hannes (1570), sognepræst, 2636.
Brun, Henrik (d. 1599), provst, 2583.
Brun, Jesper (Caspar) (d. 1607), sogne
præst i Stepping, 336, 341.
Brun,
Johannes
(1526),
sognepræst
i
Åbenrå, 1674.
Brun, Jürgen (d. 1631), præst i Sønderborg,
2116, 2118.
Brun, Nis (1609), feldbereder, g. m. Kier
stin . . ., 227.
Brun, Peter (1689—90), 193.
Brun, Salome (1686—90), 193.
Brustgrün, orgelbygger, 2970.
Bruun, Christian (d. ca. 1710), sognepræst
i Løgumkloster, g. m. Anna Catharina
Stahl (1669—1736), 1125.
Bruun, Hans, guldsmed, 2949.
Bruun, Knud (1611—88), sognepræst til
Øster Løgum, 1766.
Bruun, Margaretha, g. m. J. Hübschmann
(s. d.).
Bruun, Maria Elisabeth (1757—91), 1604.
Bruun, Niels Peter (1828—51), 1710.
Brüch, O. v., litograf, 2962.
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Brüggemann, Hans, billedskærer, 2975.
Brüke, Hans, guldsmed, 2949.
Bryn, Arent, se Brun.
Brüning, E., guldsmed, 2951.
Brøns, Hans Skak (d. 1747), 1239.
Brøns, Hans Outsen, se Outzen.
Buch, Hans Hansen, guldsmed, se Bock,
H. H.
Buchholz, Hans, billedskærer, 2975.
Buchholz, Hans (1789—1848), sognefoged,
g. m. Mette Maria Toftmann (1789—
1852), 274.
Buchwald, våben, 123, 188, 798, 804, (1015),
1358, 1465, 2258, 2508.
Buchwald, Anna Øllegaard (1667), 628.
Buchwald, Bertram (d. a. 1639), 143.
Buchwald, Claus (d. p. 1694) (?), 1903.
Buchwald, Ditlev von (1556) til Pronstorf,
g. m. Anne Reventlow (d. 1602), 804.
Buchwald, Detlef von (1636), 187.
Buchwald, Ditlev von (d. p. 1662) til Gram,
g. m. Margrethe Rantzau (1670), 798.
Buchwald, Elisabeth von, g. m. H. v.
Thienen (s. d.).
Buchwald, Friedrich (d. 1740), kaptajn, 188.
Buchwald, Hans Adolph (1631—79), g. m.
Anna
Dorthea
Rantzau
(1640—95),
1465.
Buchwald, Ida Hedevig von, g. m. C. F.
greve Moltke (s. d.).
Buchwaldt, Magdalene, g. m. M. Høcken
(s. d.).
Buchwald, Otto Friedrich von (1661—
1739) til Trøjborg, 1514.
Buchwald, Wulf von (1665), amtmand i
Kolding, 187.
Buchwald, Øllegaard, g. m. M. Schwabe
(s. d.).
Buck, Albertus (1668), skrive- og regnemester, 179.
Buck, Hans (d. 1684), sognepræst i Som
mersted, 575.
Bugge, Aage, arkitekt, 2938.
Buhlau, våben, 2508.
Bundesen, Anders (1783-85), Agerskov,
884.
Bundesen, Catharina (1785—85), Ager
skov, 884f.
Bundesen, Christen (d. 1669), Rømø, g. m.
Mettes Gundesdatter (d. 1714), 1436.
Bundesen, Kirsten (1781—95), Agerskov,
884.
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Bundesen, Mads Jacob (1739—1803), Ager
skov, g. m. Maren ... (1746—1829),
8851.
Bundesen, Maria (1732), 1843.
Bundesen, Peder Jørgensen (d. 1771),
kommandør, Rømø, g. 1. m. Karen ...
(d. 1763), 1439; 2. m. Ellen . . . , 1439.
Bundsen, Hans (1647), kirkeværge i Ager
skov, 880.
Buntzen (1867), senator i Sønderborg,
2126.
Buntzen, Johan Lorents, gørtler, 2952.
Bunzen, Emil, snedker, 2975.
Bunzen, Karsten (d. 1602?), 2084.
Burchardi, Christian August (1751—1839),
sognepræst til Ketting, provst, g. m.
Christiana Theresia Sophia Hüttemeier
(1761—1832), 2479.
Burcharth, Jacob (1736—98), sognepræst
i Toftlund, g. 1. m. Martha Christina
Bøtkier, 836; 2. m. Sara Giersten, 836.
Bures, Peter, guldsmed, 2951.
Burg, Petrus (1500), Nørre-Løgum, 1533.
Burhorst, Evert, guldsmed, 2947.
Burman Becker, J. G. (1802-80), 765.
Busch, Evert, guldsmed, 2951.
Busch, Johann Daniel, orgelbygger, 2970.
Busch, Johan Dietrich, orgelbygger, 2970.
Buschmann, B. G. J., orgelbygger, 2970.
Bussert, Morten, stenhuggerværksted,
2980.
Bussmachen, Hans, tømrermester, 2985.
Byck, Peder (1786), kirkeværge i Starup,
427.
Byck, R. (1790), kirkeværge i Starup, 432.
Bygvraa, Maren Simonsdatter, g. m. M.
Jepsen (s. d.).
Bülow, våben, 2219.
Bülow, Christian Vind von (1772—1838),
generalmajor, kammerherre, 202.
Bülow, Frederik Rudbeck Christian (1821—
1905), sognepræst til Dybbøl, 2219.
Bülow, Frederik Rubek Henrik (1791—
1858), generalløjtnant, 2219, 2223.
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Bövadt, snedker, 2975.
Bøysen, Anna Jacobina, g. m. D. M. Blangsted (s. d.).

CAFR (1846), Halk, 454.
CAW (1765), Hammelev, 616.
CB (1725), Branderup, 857.
CBD (1716), Varnæs, 1895.
CCWC (1767), Sottrup, 2241.
CEIS (1767), Kegnæs, 2391.
CF (1789), Hoptrup, 373.
CF (1789), Øsby, 492.
CFB, tømrermester, 1872.
CF(eller T)R (1793), Burkal, 1628.
CGH(?) (1701), Spandet, 1190.
C(G?)MS (1782), Øsby, 492.
CH, Bedsted, 1722.
CHS (1756), Egen, 2516.
CI, Burkal, 1638.
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præst til Notmark, 2354, 2504, 2507*.
Cruckow, Frederik (d. 1699), sognepræst
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Detlewsen, Peder (1748—48), Toftlund,
846.
Dibler, Michel, klokkestober, 2959.
Didrik tømrer, 2985.
Diederichsen, Fritz (1829—49), under
officer, 205.
Dieussart, François, arkitekt, 2938.
Dinggreve, Magdalena, g. m. J. Tanck
(s. d.).
Dinsen, Andres Chr. (d. 1850), Hjordkær,
1826.
Dirck, guldsmed, 2951.
Diricksen, Michel, urmager, 2985.
Dithmarsus, Peter Friederich (d. 1702),
amtssekretær, 1125.
Dithmer, NN (1847), agent, 2238.
Dithmer, Georg Friedrich (d. 1804), sogne
præst til Broager, 2296, 2322.
Ditmer, Johan, kobberstikker, 2967.
Ditlev Wulf (1485), kannik, 142, 144.
Ditz, Ludvig, 992.
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Dockedal, Knud Eskildsen (1730—4801),
sognepræst i Øster-Lindet, 701.
d’Olerie, NN., hofinesterinde, 2539.
Dondorf, våben, 161.
Dondorf, Anna, g. m. V. S. v. Eisenberg
(s. d.).
d’Onell (d. 1724), frue, 2198.
Dorothea, kong Christian I’s dronning,
131, 2057.
Dorothea, kong Christian III's dronning,
2057, 2058, 2129, 2133, 2142, 2143,
2146 f., 2278, 2785, 2941.
Dorothea,
prinsesse
af
Slesvig-HolstenSønderborg (1569—93), g. m. Friedrich
hertug af Liegnitz, 2150.
Dorothea, hertuginde af Slesvig-HolstenSønderborg, født grevinde Schwarzburg
und
Hohenstein
(1579—1639),
2060,
2082, 2100, 2146, 2152.
Dorothea, fru »i Dorningk«, 142.
Dorothea von Heesten, g. m. B. Ahlefeldt
(s. d.).
Dorothea Augusta Fridericke prinsesse af
Slesvig-Holsten-Nordborg-Plön
(1712—
65), 2197 f.
Dorph, Anton, maler, 2963, 2967.
Dorschæus, maler, 2963.
Dose, Cai, bygmester, 2938.
Dragy, Nicolaus, se Nicolaus.
Draiby, Ejvind, arkitekt, 2938.
Draiby, Fred. M. R., arkitekt, 2938.
Drake, våben, 123.
Drescher, NN (1777), kancelliråd, 2198.
Dresen, Johan Adolph (1698), trompeter,
394.
Dreyer, Dorothea Johanna, g. m. G. F.
Güntzel (s. d.).
Dreyer, Hans, snedker, 2975.
Dreyer, Lorentz, snedker i Kværs, 2975.
Dreier, Peder (d. 1667), ærkediakon, g. m.
Margarita Schmidt (d. 1708), 166, 167*,
182.
Due, våben, 627.
Due, Christian Nielsen (1785—4858), 1383.
Due, Jens Jensen, guldsmed, 2948.
Dun, Hans Jørgensen (d. 17. .), komman
dør, Rømø, 1435.
Duncker, NN., reformert præst, 2539.
Dunker, Marie (d. 1919), 2041.
Dupont, Mathurin (d. 1672), toldforvalter
i Ribe, 2772.
Durkop, Eggert, se Eggert.
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Duus, Jürgen, snedker, 2975.
Dyck, van, maler, 2967.
Dyre, Erik Christophersen (d. 1554), 2767.
Dürer, Albrecht, maler, 2967.
Dyrhof, Johann Samuel (1750—80), sogne
præst til Øster Løgum, 1778.
Dürhoff, Matthias (1701—69), sognepræst
i Vilstrup, 382.
Dyrkopf, Levin, guldsmed, 2948.
Dyssel, Johan Arent (1726—95), sogne
præst til Nustrup, 2191.
Dytmarsen, Laurs (d. 1565), sognepræst
til Hellevad, 1748, 1753, 2715, 2736,
2941.
Dørbandt, maler, 2963.
Döring, Johann von (1741—1818), amt
mand, 2242.
Dostrup-mesteren, billedskærer, 2975.

E (1745), Bov, 2037.
EB, guldsmed, se Busch.
EBW, g. m. S. Nissen (s. d.).
ECB, guldsmed, 2951.
EG (eller C) S, (Sæby), 966.
EI (el. CI), Burkal, 1638.
EMH, g. m. J. J. Høeg (s. d.).
EMS (1641), Stepping, 338.
EP (el. CP) (1712), Burkal, 1638.
EPS (1824), kirkeværge i Vodder, 1209.
EV, maler, 2963.
EV (1864), Løjt, 1794.
Ebbesen, A. Maria (1727—1803), 2561.
Ebbesen, Frederik (1730—1826), billed
skærer, 2980, g. m. Anna Maria Møller
(1739—1819), 2561.
Ebbesen, Frederik (1768—1836), sogne
præst til Svenstrup, provst, 2560, g. m.
Anna Margrethe Fogelsang (1778—
1828), 2561.
Ebbesen, Friderich, billedskærer og drejer,
2976.
Ebbesen, Hans (1770—1804), 2561.
Ebbesen, Hans, maler, 2963, 2976.
Ebbesen, Hans, smed, 2961.
Ebbesen,
Hans,
stenhugger,
Svenstrup,
2980.
Ebbesen, L. E. (1831), kirkeværge i Hy
gum, 749.
Ebbesen, Peter, maler, 2963.
Ebbesen, Søren, sognepræst i Rejsby, se
Esbernsen.
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Ebbesen, Thomas (1627), kirkeværge i
Fole, 822.
Ebeling, Chr. Rud. (1773), organist, degn
i Ulkebøl, billedskærer, 2128, 2961, 2976.
Ebsen, Ebbe Klement (1647), kirkeværge
i Oksenvad, 563.
Eckersberg, C. W., maler, 2963, 2967.
Eckersberg, Henrik Wilhelm, maler, 2963,
2976.
Egberg, Johanne Martine, se Vellejus.
Eggebeck, Asmus (d. 1675), 2479.
Eggebeck, Karsten (1675), 2479.
Eggeling, regeringsbygmester, 2938.
Eggert Durkop, biskop i Slesvig, 235.
Eggert, G. E., gørtler, 2952.
Eggertsen, Eggert (d. 1767), Rømø, 1434.
Ehms, Cecilie (15. .), 1026, 2941.
Eibe, C., maler, 2963.
Eibye, Knud, gørtler, 2952.
Eichel, våben, 161.
Eichel, Birgitta Christina, g. m. J. Ingwersen (s. d.).
Eichel, Christina (d. 1698), 905.
Eichel, Friedrich Wilhelm (1738—1820),
sognepræst i Hostrup, 1564.
Eichel, Georg (1697—1767), sognepræst i
Hostrup, 1557, 1564.
Eichel, Magdalene, se Chrystalsin.
Eichel, Maria, g. m. V. S. v. Eisenberg
(s. d.).
Eide, A., 267.
Eisenberg, von, våben, 161.
Eisenberg, Anna von (d. 1659), 160.
Eisenberg, Christian von (d. 1659), sogne
præst til Tyrstrup, 160.
Eisenberg, Valentin Schmidt von (d. 1681),
sognepræst i Haderslev, 159*, 160*,
2910*, g. 1. m. Anna Dondorf (d. 1658),
160, 2. m. Maria Eichel, 160.
Eitzen, Paul von (1521—98), superinten
dent, 1709.
Ekewaltt, Johan, guldsmed, 2951.
Elberg, J. (1865), kirkeværge i Løjt, 1800.
Eleonora, hertuginde af Slesvig-HolstenNordborg, født prinsesse af AnhaltZerbst (1608—80), 2196, 2536.
Eleonora,
prinsesse
af
Slesvig-Holsten
(1590—1629), 2082, 2151.
Elisabeth, g. m. hertug Gerhard (s. d.).
Elisabeth, hertuginde af Slesvig-Holsten,
født prinsesse af Braunschweig-Lüneburg (d. 1586), 2129, 2142, 2148, 2150.
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Elisabeth, hertuginde af Slesvig-HolstenSønderborg (1580—1653), g. m. hertug
Bugislaus af Pommern, 2150.
Elisabeth Charlotte, hertuginde af SlesvigHolsten-Nordborg-Plön,
født
prinsesse
af
Anhalt-Hartzigenrode
(1647—1723),
2196, 2197, 2552, 2553.
Elholm, snedker, 2976.
Ellung, Nicoline, g. m. L. Jacobsen (s. d.).
Elsitî, g. m. Johannes Nafnesen, se Jo
hannes.
Eltang, Hans (1685), g. m. Gertrud Pedersdatter Hygum (1665—1727), 1192.
Emilottens, Ferdinand (d. 1849), 206.
Emmerlev, Claus Clausen (d. 1686), sogne
præst i Emmerlev, 2637.
Emmiksen, våben, 283, 286, 299, 627.
Emmiksen, Claus (d. 1541), g. m. Karen
Wulfsdatter Holck, 286.
Emmiksen, Erik (d. 1554), 286.
Emmsen, Christen, g. m. Botel.............................
(1721), Højer, 1036.
Endorph, Cathrine Nielsdatter, g. 1. m. J.
Müller (s. d.); 2. m. C. M. Worm (s. d.).
Enevald, Jens (Johan, Hans) (d. 1621),
sognepræst til Ulkebøl, 2350, 2583.
Enevoldsen, Katharine Kierstine, se Hans
sen.
Enevoldsen, Silia Marie, se Hanssen.
Engel, Christen (1688—1763), sognepræst i
Øsbv, g. m. Catharina Lemvig (1708—
73), 496, 498.
Engel, Frans von Hagen (1734—35), 496,
498.
Engel, Jacob, snedker, 2976.
Engel, Jens Petersen (f. 1665), 1045.
Engel, Karen (1731—34), 496, 498.
Engel, L., urmager, 2959, 2985.
Engelbretsen, Jens (166.), sognepræst på
Rømø, 1428.
Engsen, Falle (1770), kirkeværge i Gl. Ha
derslev, 231.
Enum, Johan von (II), maler, 2963.
Enum, Johan von (III), maler, 2963.
Enwaldt, Peter (1627—97), amtsskriver,
2592, 2594, 2600, 2602, 2941, g. m. Eva
Marie (d. 1707), 2467, 2592, 2597, 2599,
2603, 2606 f.
Erik Emune, konge af Danmark 1134—37,
1183.
Erik Plovpenning, konge af Danmark
1241—50, 49, 58.
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Erik Glipping, konge af Danmark 1259—
86, 1051.
Erik af Pommern, konge af Danmark
1396—1439, 31, 475.
Erik (d. 1325), hertug af Sønderjylland,
1051, 1485.
Erik, runesten, 419.
Erik snedker, Nordborg, 2976.
Erik Niclesen (1365), ridder, 1016, 1017.
Eriksdatter, Anna, g. m. J. Spend (s. d.).
Eriksdatter, Anne, g. m. N. Hansen (s. d.).
Erichsen, Anna, født Petersen (1817—49),
Haderslev, 205.
Erichsen, Carl, guldsmed, 2950.
Eriksen, Clement (d. 1542), herredsfoged,
1620.
Erichsen, Ditlev (1797), skovfoged, 638.
Erichsen, Erich (d. 1877), Haderslev, 205.
Erichsen, Erich, guldsmed, 2948.
Erichsen, Erich (1913), gårdejer i Mar
strup, 370.
Eriksen, Hans (1704), skipper på Rømø,
1432.
Erichsen, Hans Peter (1840—41), 205.
Eriksen, Hieronymus (1543—1618), sog
nepræst til Nordborg, 2190.
Erichsen, Jeppe (1791), kirkeværge i Øsby,
485, 493.
Eriksen, Jørgen (d. 1714), skipper i Ballum, g. m. Maren. . ., 1416, 2775.
Erichsen, Metta Catharina (1814—22), 204.
Erichsen, Thomas (1801—48), diakon i
Sottrup, 2243.
Erichsen, Trauls (1779—1848), g. m.
Metta Catharina Iwersen (1791—1848),
204.
Ernst
hertug
af
Slesvig-Holsten-Sønderborg (1572—96), 2150.
Ernst Günther hertug af Slesvig-HolstenSønderborg-Augustenborg
(1609—89),
33, 2153, 2161, 2941.
Ernst Günther hertug af Slesvig-HolstenSønderborg-Augustenborg(1863—1921),
2129.
Ernst, C., Berlin, 546, 1546, 2391.
Esbernsen, Søren (d. 1557), sognepræst i
Rejsby, 1165.
Eschelius, Johannes (d. 1651), sognepræst
i Uge, 1852.
Eschelsen, Jes(d. 1765), toftbolsmand, 2646.
Eschelsen, Peder (d. 1770), Barsmark, g.
m. Ellen (d. 1770), 1802.
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Esge (1338), kantor i Ribe, 1471.
Esger (d. 1273), biskop i Ribe, 1051, 1124.
Eskil (d. 1181), ærkebiskop, 1050, 1128.
Esmarck, Anna Eleonora, født Paulsen
(1718—77), 1015.
Esmarch, Claus (d. 1610), borgmester i
Åbenrå, 1709.
Ewald, Agathe, g. m. S. Krucau (s. d.).
Ewald,
Catharina
Friderica
Pedersdatter
(17. .), 1241.
Ewald, Joachim (1725—1826), sognepræst
i Hviding, 1151.
Ewald, Johannes (1745), sognefoged i
Højst, 1580.
Ewald, Johannes (1743—81), digter, 1581.
Ewald, Mette Magdalene, g. m. E. P. Hø
rup (s. d.).
Ewald, Niels (1658—1733), sognepræst i
Højst, 1581.
Ewald, Niels (1718—56), sognepræst i
Skodborg,
g.
m.
Sophia
Elisabeth
Schierning (1725—69), 739.
Ewald, Paul (1594—1651), præst i Ulke
bøl, 2190, 2342, 2354.
Ewald, Peder (1677—1729), degn i Rrøns,
g. m. Karen Feddersdatter Reier (1678
—1746), 1241.
Ewald, Peder Pedersen (d. 1762), organist
og degn i Brøns, g. m. Herlich Margaretha , 1241.
Eversen, Hans (1710—63), sognefoged i
Løgumkloster, g. m. Mette Catharina
Nielsdatter (1717—56), 1260.
Evertsen, Claus, billedskærer, 2976.
Eyck, van, brødrene, malere, 2963.
Eynen, Catharina Dorothea von, g. m. T.
H. Wang (s. d.).
Eynen, Helena Susanna von, g. m. C. F.
Riisbrich (s. d.).
Eytz, Joachim (1655), 2082.

FH (1747), Ulkebøl, 2350.
FGH, se Gregersdorff, F. H.
FIS (1652), Bjerning, 321.
FK(?), gørtler, 2952.
FKSK (1687), Møgeltønder, 1316.
FM (1715), Skodborg, 736.
FPK, guldsmed, se Krumstroh.
FY (1756), Hostrup, 1557.
Fabricius, inspektør på Schackenborg (a.
1767), 1317.
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Fabricius, Andreas Gottlieb (1732—1804),
sognepræst i Ullerup, 2256, 2260.
Fabricius, Johannes, maler, 2963.
Fabricius, Lorenz (1688—1753), sogne
præst i Løjt, 1794.
Fabricius, Nicolaus (1649), g. m. Rebecca,
15332.
Fabricius, Peder (d. 1700), sognepræst i
Varnæs, 1902, 1903, g. m. Anna Hinrichsen (d. 1731), 1904.
Fabricius, Peter (1599), sognepræst til
Egen, 2088.
Fabricius, Peter (1566—1655), sognepræst
til Broager, provst, 2531.
Fabricius, Peter (1691), birkefoged, 1900.
Fabritius,
Andreas
(d.
1687?)
sogne
præst i Brede, 1495.
Fabritius,
Christopher
(II),
guldsmed,
2948.
Fabritius, Wilhadus (1721—88), g. m.
Gunder Marie Boesen (1730—94), 884.
Falck, Christian, guldsmed, 2950.
Fals, Anders (1559), kirkeværge i Halk,
469.
Fangel, Christian Peter, g. m. Anna Maria
Clausen (d. 1811), 2194.
Fangel, Holger (1742—1820), sognepræst
til Nordborg, 2193, g. 1. m. Else Catharine Tingberg (d. 1790), 2194; 2. m.
Mette Maria Vogelsang (d. 1814), 2194.
Fangel, Holger Christian Clausen (1811—
99), sognepræst til Notmark, 2504.
Fangel, Jens (1706—69), sognepræst til
Tontoft, g. m. Sophia Elisabeth Gomme
sen (1712—97), 2193.
Fangel, Sophie Margrethe, g. m. J. Knud
sen (s. d.).
Faurschou, Søren (1771—1851), sogne
præst i Arrild, 1277.
Faxbøll, Nis Petersen (1694), 1851.
Feddersdatter, Ane (16..), Brøns, 1240.
Feddersen, kancelliråd, inspektør på Schac
kenborg (1827), 1386.
Feddersen, C. C., maler, 2964.
Feddersen, Catharina, g. m. P. Hiort (s. d.).
Feddersen, Fedder (d. 1774), Emmerlev,
1382.
Feddersen, H. P., maler, 2964.
Feddersen, Hans (1740—1814), g. m. Inge
borg Boysen (1736—96), 1044.
Feddersen, Hans (1773—1840), g. m. Inge
borg Volquardsen (1780—1823), 1047.
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Feddersen, Henning, købmand, g. m. Anna
... (d. 1692), 181.
Feddersen, Ingeborg Lucie Christiane, se
Hansen.
Feddersen, Ingeborg Lucie Christiane, født
Posselt (1807—33), 1384.
Feddersen, Jacob (d. 1650), sandemand i
Ubjærg, g. m. Tette ... (d. 1659), 1292.
Feddersen, Niels (1686), Rømø, 1441.
Fehr, U. A. C. (1753—1812), regnemester,
198.
Feinzen (?), tinstøber, 2953.
Feldmann,
Margaretha
Hedewig,
født
Lorenzen (1761—89), 761.
Ferslev, Apollone Kirstine, g. m. M. P.
Schierning (s. d.).
Ferslev, F. N., maler, 2964.
Ferslev, Jens Tøgersen (d. 1712), sogne
præst i Højrup, provst, g. m. Maren
Pedersdatter Hegelund (d. 1735), 1203.
Ferslev, N. L., malermester, 2964.
Festersen, våben, 962.
Festersen, Hans (o. 1800), Ensted, g. m.
Metta, 1862.
Festersen, Joachim (1623), rådmand i Tøn
der, 962.
Fich, A. E., maler, 2964.
Finck, Ewald (1688—1764), sognepræst i
Højer, 1042.
Fincke, Petrus (1632), landskriver, 2260.
Fink, Dan, arkitekt, 2938.
Fink, Jep, arkitekt, 2938.
Finmann, familien, 2540.
Finsen, Arne, arkitekt, 2938.
Fintzen, billedhugger, 2980.
Fircks, våben, 2263.
Fircks, Johan (d. 1667), til Blansgård,
2263.
Fischer, birkedommer, Ballum, 1417.
Fischer, bygningsinspektør, 2938.
Fischer, Arendt (d. 1736), provst i Haders
lev, 183, 263, 388, 472, 493, 546,
(— Arendt Borkard? 576).
Fischer, Kjartan, maler, 2964.
Fischer, Margaretha Elisabeth, g. m. N. H.
Siebeth (s. d.).
Fischer, Sophia Catharina, f. Jensen (1656),
2114, 2908*.
Fischer-Benzon, Joh. Nic. Waldemar (f.
1867), sognepræst, 2551, 2558, 2559,
2888.
Fisker, Katrine, g. m. M. Seste (s. d.).
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Fisker, Peder (1671—1742), g. m. Anna
Maria ... (1670—1754), 843.
Fisker, S., snedker, 650.
Fix, Claus (1655), kammertjener, 2082.
Fjeldskov, Niels Waldemar, billedhugger,
2980.
Fleischer, Johan Christian, gørtler, 2952.
Flekenberg, Jørgen (1749), møller, 904.
Flensborgværkstedet, stenhugger, 2980.
Flesskampf, Joh., gørtler, 2952.
Floer, Peter (1520), kapellan i Hygum, 742.
Flor, Kai (f. 1886), journalist, 1618.
Floris, Cornelis, billedhugger, 2976, 2980.
Floris, Frans, maler, 2964.
Flötner, Peter, maler, 2967.
Foersom,
Christian
(1733—96),
sogne
præst i Hygum, provst, 761.
Foersom, Peter Thun (1777—1817), skue
spiller, 762.
Fog, Andreas Rasmussen (1713—59), sog
nepræst i Skærbæk, 1256.
Fog, Anne Christine, g. m. I. Høhne (s. d.).
Fog, Else Maria, g. m. S. Bjørn (s. d.).
Fog,
Clemens
Jørgensen
(1682—1763),
sognepræst i Hviding, 1137, 1139, 1147,
1151, g. m. Magdalene Weile (1691—
1737), 1148.
Fogh, våben, 771.
Fogh, Gregers (1673), magister, rektor i
Ribe, g. m. Karen Pedersdatter Krage
lund, 823.
Fogh,
Ingeborg
Gregersdatter
(1673—
1707), 823.
Fogh,
Jørgen
Lauridsen
(1631—1710),
magister, sognepræst ved St. Cathrine i
Ribe, provst, 771.
Fogtmann, Nicolai (1788—1851), biskop i
Ribe, 1432.
Folger, Martinus (a. 1704), 182.
Forchhammer, Sigurd (1957), 2964.
Formann, Kristine (1920), 1550.
Forsberg, stenhugger, 2980.
Forstius, se Vorstius.
Fortzen, Johan (1621), kapellan i Sønder
borg, 2120.
Foss, Bertel Jacobsen (1718—88), g. 1. m.
Sidsel Mortensdatter (1713—76), 1150;
2. m. Anna Christensdatter (1717—
1802), 1150.
Fra Bartholomeo, maler, 2967.
Franck, Isaac (1724), 560.
Franck, Otto (1702—67), sognepræst til
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Hørup, 2358, 2362, 2369, 2372, 2375, g.
m. Lucia Helvig, 2376.
Francke, Caroline P. I. (1811—40), 592.
Frandsen, Hans (1749—1829), Skærbæk,
1260.
Frank, Hans Nielsen (1788) kirkeværge i
Øster-Lindet, 701.
Frantzen, Frantz (1777—1829), g. m.
Catharina
Bremer
Thomsen
(1783—
1858), 1945.
Frast, Jens (1664), 2343.
Frederik I, konge af Danmark 1523—33,
hertug af Slesvig-Holsten, 32, 938, 1021,
1118, 2147.
Frederik II, konge af Danmark 1559—88,
32, 38, 39.
Frederik I I I , konge af Danmark 1648—70,
152, 838.
Frederik IV, konge af Danmark 1699—
1730, 211, 328, 524, 755, 855, 972, 1075,
1137, 1202, 1516.
Frederik V, konge af Danmark 1746—66,
524, 1139, 1187, 1557, 1632.
Frederik VI, konge af Danmark 1808—39,
758, 1432.
Frederik V I I , konge af Danmark 1848—63,
586, 734, 1529, 1581.
Frederik IX, konge til Danmark, 2613.
Frederik (1529—56), hertug, biskop af
Slesvig, 32.
Frederik, hertug af Slesvig-Holsten-Nordborg (1581—1658), 2150, 2194, 2195,
2258, 2514, 2520, 2536, 2732, 2941.
Frederik hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck (1724—57), 2308, 2322, 2324.
Frederik Christian hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1721—
94), 2372.
Frederik Christian hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg
(1765—
1814), 2158, 2336, 2346.
Frederik kleinsmed, 2974.
Frederiksdatter,
Catharina,
g.
m.
P.
Ancher (s. d.).
Frederiksen, Hemme (1710), kirkeværge i
Ubjærg, g. m. Margaretha . . . , 1286,
1287.
Frederiksen, Jørgen (1621), kirkeværge i
Arrild, 1274.
Frellesen, Hinrich (1723), Åbenrå, g. m.
Ellena, 1705.
Frellsen, Hinrich (1798), Åbenrå, 1706.

400

Frese, se Friis.
Frese, Anton Günther, billedhugger, 2976,
2980.
Freuchen, Catharine Margrethe, g. m. A.
Boysen (s. d.).
Freuchen, Ingeborg 858.
Freuchen, Ingeborg, g. m. N. Lorensen
(s. d.).
Freuchen, Nicolai (1678—4752), sogne
præst i Branderup, provst, 862.
Frey, snedker, 2976.
Frey, Margaretha, se Jürgensen.
Fricke, von (1850), 2204.
Friderichs, Margrete (d. 1735), 1945.
Frideriksen, H., tømrer, 2516.
Friedrichsen, Johann, orgelbygger, 2970.
Friederichsen, Maria C., se Jacobsen.
Friedericke Amalie hertuginde af SlesvigHolsten-Sønderborg-Beck, født grevinde
von Schlieben (1757—1827), 2157.
Friederikke Louise, hertuginde af SlesvigHolsten-Sønderborg-Augustenborg,
født
comtesse
Danneskiold-Samsøe
(1699—
1744), 1924, 2154.
Friedlieb, Magdalena Sophie, se Mechlenborg.
Friedrich Carl Ludvig hertug af SlesvigHolsten-Sønderborg-Beck
(1757—1816),
general, 2157.
Friedrich Christian, hertug af SlesvigHolsten-Sønderborg
(1721—94),
1908,
2157f., 2161.
Friedrich Wilhelm, hertug af SlesvigHolsten-Sønderborg-Augustenborg
(1668—1714), 2154, 2784.
Fries, Oswald (1829—48), frivillig, 205.
Friis af Arievad, våben, 123.
Friis (Frese), våben, 2079.
Friis, Anna Elisabeth, g. m. L. J. Wedel
(s. d.).
Friis, Bagge (d. 1701), sognepræst i Visby,
1365.
Friis, Christian (1651—1723), sognepræst
i Abild, 1546.
Friis, Chr. Nielsen (d. 1653), rektor i Bibe,
2771.
Friis, Christina Maria, g. m. D. Blechingberg (s. d.).
Friis, Frederik Hansen (1628—1704), sog
nepræst i Gram, provst, 804, g. 1. m.
Anna Hansdatter (d. 1665), 808; 2. m.
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Maria Lassen (d. 1670), 808; 3. m.
Dorothea Bagge (d. 1695), 808.
Friis, Johannes Claussen (1827), kirke
værge i Emmerlev, 1386.
Friis, Laurids (d. 1684), sognepræst i
Brede, 1497, 1497*, 1498.
Friis, Laurids Christensen (d. 1659), råd
mand i Ribe, 2771.
Friis, Matthias (d. ca. 1713), sognepræst i
Brede, 1492, 1497,
Frisenberg, Jacob Eriksen (d. 1720), sogne
præst i Hobro, provst, g. m. Anna
Catharina Kuur, 824.
Fris(er), Bondo, stenhugger, 2980.
Fritz maler, 2964.
Frobenius, Th. & Co., orgelbygger, 2970.
From, Christen Thomassen (1790), kirke
værge i Hoptrup, 369.
From, Dorothea, g. m. J. Raben (s. d.).
From, Jes (1939), g. m. Louise . . . , 320.
Frost, Christian (1680), forvalter på Melsgaard, 2597.
Frost, Christian (1738), skipper, 2558,
2976.
Frost, Marie Christine (1759), 2552.
Frørup-mesteren, snedker, 2976.
Fuchs, Felix, klokkestøber, 2959.
Fuglberg, Anna, se Hansen.
Funck, Hinrich (d. 1701 ?), herredsfoged, g.
m. Anna Dorothea . . . , 1621, 1621.
Funck, Hinrich (1711), herredsfoged, 1618.
Furtwängler & Hammer, orgelbygger, 2970.
Furtwängler & Söhne, orgelbyggere, 2970.
Fynbo, Hans (1528), præst i Endrupskov,
812.
Fürsen, Ernst Georg Joachim (1754—
1833), herredsfoged, etatsråd, 2198.
Fürsen, Fritz (1807—33), arkivar, kancel
lisekretær, 2198.
Fürstenau, Alexander, guldsmed, 2950.
Färber, Johann, orgelbygger, 2970.
Fønss, Frederik (1832—38), 1330.
Fønss, Hans Otte (1829—33), 1330.
Fønss, Ottilie Hansine (1834—34), 1330.

GBH, Tyrstrup, 282.
GHzBK (1763), Burkal, 1634.
GM A (1763), Burkal, 1634.
GS, Rømø, 1432.
GS, guldsmed, 2951.
GZ (16. . ?), Vilstrup, 384.

3011

Gaarde, Peder (1819—75), g. m. Karen
Christensen (1804—72), 863.
Gaarder, Karen Sophie, g. m. S. Tetens
(s. d.).
Gabel, våben, 1316, 1323.
Gabel, Anna Ernestine, g. m. O. D. greve
Schack (s. d.).
Gabriel, Claus, snedker, 2976.
Galskyt, Anne, g. m. M. Juel (s. d.).
Gamel, Victor, klokkestøber, 2959.
Gamst, H. C., klokkestøber, 2959.
Gamst & Lunds Eftf., klokkestøber, 2959.
Garmsen, Augustin (1718—86), kniplings
handler og rådmand i Tønder, 1011,
1012, 1015, g. m. Hedewig Catharina
Lundt (1734—1802), 1016.
Gattermeyer, Joachim Friedrich von
(1710—75), major, 194.
Gebhardt, maler, 2967.
Gehzendsky, F. C., kobbersmed, 2952.
Geisler, Johannes Christoj (1727—1809),
sognepræst til Bov, 2038, 2039.
Geltingen, Seneca Ingversen baron von
(1715—86), 2785.
Generanus, Jacobus Andreae (d. 1626),
sognepræst, 1710, 2645.
Generanus, Johannes (d. 1624), provst,
1708.
Genner, se Generanus.
Georg Friedrich, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg (1611—76), 2152.
Gerdes, Ingeborg, g. m. J. F. Schroeter
(s. d.).
Gerhard II (d. 1404), hertug af Sønder
jylland, g. m. Elisabeth af BraunschweigLüneburg, 49, 475.
Gerhardei (1783), 54.
Gerhardi, Nicolaus (1605), provst og slots
præst, 2116.
Germar, Benedicte Louise Frederikke Eli
sabeth, f. Rotger (1783—1828), 2478.
Gertsen, Hans (d. 1714), sognepræst i
Øsby, 498.
Gestendorff, Carl Friedrich, orgelbygger,
2970.
Getz, Matthis (16..), g. m. Magdalena
Steffens (1636), 2648.
Gielstrup, Johannes (1750—1833), sogne
præst i Skærbæk, 1259.
Giersten, Sara, g. m. J. Burcharth (s. d.).
Giese, Burchard (1702), rådmand i Tønder,
985.
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Giese, Peter, rådmand i Tønder (1722), 986.
Giordtze, Claus (1527), ærkedegn, 2631.
Gis. .., N. T., Hjerpsted, 1391.
Giseman, Hans (1662), g. m. Sitzel Køndig,
547.
Giørtz, Baltazar (1758—1821), sognepræst
i Nustrup, 668f.
Giørtz, Louise, født Theilade (d. 1878), 200.
Giørtz, Peter (1796—1849), købmand, g.
m. Anna Margaretha Orthmann (1796—
1832), 200.
Gjødesen,
Barthold
Christian
(1673—
1733), sognepræst til Varnæs, g. m.
Anna Hinrichsen (d. 1731), 1904.
Glob, våben, 627.
Godsmann, NN (d. 1729), kammerjomfru,
2198.
Godt, Bertel (d. 1885), superintendent,
2504.
Godt,
Carsten
Lorenzen
(1849—1851),
1946.
Godt,
Elisabeth
Christina
(1845—49),
1946.
Goguel, von (1807), løjtnants hustru, 1120.
Gold, Anna, g. m. M. Bluhme (s. d.).
Goldbeck, våben, 2106.
Goldbeck, Hans (d. 1622), hofbarberer,
2092, 2118, g. m. Sophia (d. 1651), 2106,
2107*, 2907.
Goldbeck, Sophia (1636), 2080.
Goltzius, Hendrick, maler, 2967.
Gommesen, Sophia Elisabeth, g. m. J.
Fangel (s. d.).
Gonsagger, Andreas Hansen (1580), sogne
præst i Ubjærg, 1294.
Goos’ enke, gørtler, 2952.
Gorrisen, Johannes Friedrich (1726—91),
2119.
Gosche, Christian, billedskærer, 2976, 2980.
Gottfriedsen, Nis (1879), sognepræst i
Ubjærg, 1291.
Gottfriedsen, Wolfborg Christine, se Jep
sen.
Gotthilf hahn, Carl (1755—82), retsskriver,
195.
Gottlieb, Frederik Ludvig Theodor (1803—
67), sognepræst i Øster Lindet 696, 701.
Graae, Bolf, arkitekt, 2938.
Grabow, von, våben, 1100.
Grabow, Marsilia von, g. m. C. A. v.
Massow (s. d.).
Graff, Anders Jørgensen guldsmed, 2948.
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Gram, Marten (d. 1618), sognepræst i
Rabsted, g. m. Mette (d. 1596), 1602.
Gram, Mette Martensdatter, 1602.
Gram, Peter Jürgensen, arkitekt, 2938.
Grangaard,
Marina
Elisabeth
Hedewig,
født Schmid (1775—1835), 1622.
Grapengeter, Melchior, klokkestøber, 2959.
Grauer, Hieronymus (d. 1804), sognepræst
til Hjordkær, 1827.
Grauer, Otto Georg (1818—1900), sogne
præst til Vilstrup, g. m. Mathilde Nonne,
1816.
Green, Jonathan, urmager, 2985.
Green, Peter, urmager, 2985.
Green, W., urmager, 2985.
Gregersdorff, Friedrich Hans, guldsmed,
2950.
Gregersen, Catharina, g. m. P. C. Zoëga
(s. d.).
Gregersen, Claus, se Gregersen, Hans.
Gregersen, Hans (dvs. Claus) (1723), kirke
værge i Øsby, 493, 500.
Gregersen, J., orgelbygger, 2970.
Gregersen, Jens (1677—1754), sognepræst
i Visby, provst, 1603.
Gregersen, Peder, tingskriver (1727), 1236.
Gregersen, Laue (1788), kirkeværge i Bjer
ning, 320.
Gregor Smit (1485), kannik, 142.
Grevesen, C. H., snedkermester, 2976.
Grib, Anne Carstensdatter (1604), enke
efter Bendix Iversen Rosenkrantz,
1379.
Grosbøl, Peder Jensen (1823—80), kirke
ældste i Øster-Lindet, 701.
Grote, se Johan G.
Grotrian, Anton, arkitekt, 2938.
Grünow, Isaak, guldsmed, 2951.
Grützmann, Andreas Daniel (d. 1766), g.
m. Johanna Catharina . . ., 183.
Grønlund, Holger (1751—1805), sogne
præst i Agerskov, g. m. Laurentia Mag
dalena Hammer, 886.
Gudewerth, d. y., snedker, 2976.
Gudmoos, murermester, 2969.
Guldager,
Jens
Lauridsen
(1647—91),
sognepræst i Brøns, g. m. Margrethe
Christine Reimers (1648—1729), 1241.
Guldagger, Hans (1673), Ribe, 2772.
Gunderoth, Friederich von (1689), amt
mand i Løgumkloster og Åbenrå, 1836,
g. m. Alheit, 1124.
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Gundersen, Nis, snedker, 2970, 2976.
Gundesdatter, Mette, g. 1. m. C. Bundesen
(s. d.); 2. m. Anders Jensen (s. d.).
Gunner (d. 1249), biskop i Ribe, 78, 1023,
1051, 1124, 1128, 2736, 2737.
Gustavsen, Jonas (d. før 1912), 1729.
Gutacker, maler, 2967.
Gutbier, Nicolaus (d. 1659), rektor, g. m.
Anna . . . , 179.
Gutfeld, Peder (1727—97), sognepræst i
Bevtoft og Tislund, provst, 910, 918.
Gydesen, Martin Christian (1800), rådmand
i Haderslev, 170, g. m. Anna Barbara
. . . , 181.
Gyldenkrone, Mathias baron (1703—53),
amtmand i Haderslev, 148.
Gyldenstierne, våben, 445.
Gyldenstierne, Lisbet, g. m. M. Sehested
(s. d.).
Gymoes, Hans (1789), kirkeværge i Åstrup,
522.
Günderoth, kammerråd til Skovbølgaard,
1889.
Günderoth, Friedrich von, se Gunderoth.
Günderoth,
Hinrich
von
(1674—1750),
kammerråd, overførster, g. m. Sophia
von Saldern, (1634—98) 1709.
Günderoth, Metta von, g. m. C. A. Thomesen (s. d.).
Günderoth,
Paul
Caspar
von
Saldern
(1792), 1709.
Güntzel, Gustav Friederich (1796—1844),
g. m. Dorothea Johanna Dreyer (1794—
1852), 2003.
Gyrsting, Carl Jacob Peter Hjort (1830—
30), 204.
Gyrsting, Jacob (1782—1847), justitsråd,
g. 1. m. Emilie Conradine Bernhardt
(1788—1827), 204; 2. m. Catharina
Hjort (1803—30), 204.
Gæhler, Christopher Christian Adolph
Hermann (1807—98), amtsforvalter,
2538.
Goedgens, Marcus Chr. (1765—77), 1801.
Gøttig, Friedrich Gorrisen (1813—1904),
provst i Åbenrå, 1800, 1905.
H, Daler, 1348.
HB (1825), kirkeværge i Arrild, 1277.
HBK, Tønder, 1014.
HCA, Emmerlev, 1381.
HCL, guldsmed, 2951.
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HCS (1687), Møgeltønder, 1316.
HDL, g. m. L. Damp (s. d.).
HE, maler, 2964.
HGL, Tønder, 1014,
HH, Burkal, 1638.
HHB (1770), Fjeldstrup, 306.
HHI (1715), Hjerpsted, 1396.
HI (1776), Bylderup, 1617.
HI (1802), Rinkenæs, 1944.
HI, snedker, 2976.
HIS, guldsmed, se Schech.
HIS (1741), Stepping, 334.
HIS (1768), kirkeværge i Grarup, 448.
HK (1741), Stepping, 334.
HL (1955), Augustenborg, 2169.
HL, maler, 2964.
HLS (1687), Møgeltønder, 1316.
HLT (1592), Møgeltønder, 1326.
HN, Rømø, 1432.
HN (1635), Nustrup, 664.
HN, tinstøbermærke, 2952.
HO (1635), Nustrup, 664.
HOB (1681), Brøns, 1238.
HOB (1701), Hagenbjærg, 2565.
HPF (1772), Gl. Haderslev, 224.
HPM (1787), Felsted, 1883.
H.Ph.M. (1843), kirkeværge i Jegerup, 598.
HPP (1781) Halk, 453.
HPR, Hostrup, 1560.
HPS (1687), Møgeltønder, 1316.
HR (1825), kirkeværge i Arrild, 1277.
HS (1709), kirkeværge i Bjolderup, 1842.
HS, snedker, 2976.
HT (1824), 1209.
HTS (1654), Toftlund, 838.
HTS (1663), Mjolden, 1450.
HW, stenhugger, 2980.
HVI (?) (1780), Roager, 1172.
H . . . , Niels (d. 1754), Ballum, g. m.
... (d. 1719), 1416.
Haack, Georg Diedrich, g. m. Eleonora
(d. 1735), 1914.
Haagen, Otto (1776), skovrider, g. m.
Karen Rosenkrantz, 1200.
Haastrup, Catharine, født Beier (1931),
1262.
Habsburg, våben, 800.
Hack, Mathias (1671), borgmester i Hobro,
592.
Haderslev, Peder Jacobsen, se Hygum.
Haderslev Jernstøberi, 2974.
Haderslevværkstedet, stenhugger, 2980.
191 *
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Hadewich, våben, 2508.
Hag, H., gørtler, 2952.
Hagedorn, maler, 2964.
Hagemann, Jürgen, billedskærer, 2976.
Hagensted, se Hegerstedt.
Hagerup, Th., arkitekt, 2938.
Haggensen, våben, 188.
Haggensen, Anna Catharina, g. m. D. v.
Revenfeld (s. d.).
Hagsböll, Hans Christian (o. 1800), 1945f.
Haliborton, våben, 2537.
Haliborton, Maria, g. m. C. Witt (s. d.).
Hall, N. (1770—1844), kontrollør, g. m.
Dorothea Sophia Henningsen (1775—
1839), 1440.
Hallensen, Catharina Elisabeth, g. m. C.
H. P. Langheim (s. d.).
Ham, Peter von, guldsmed, 2949, 2950.
Hamburg, Johan (1515), kannik, 131.
Hammer, Catharina (d. 1769), 2351.
Hammer, Frederik Christian (1725—64),
sognepræst i Hviding, 1151.
Hammer,
Katarina
Dorthea
(1763—63),
2351.
Hammer, Laurentia Magdalena, g. m. H.
Grønlund (s. d.).
Hammer, Paul, degn i Ulkebøl, 2354.
Hammer, Paul Gerhardt (1763—66), 2351.
Hammer,
Paul
Hieronimi
(1755—55),
2351.
Hammer,
Paul
Hieronimus
(1756—59),
2351.
Hammer, Samuel (d. 1784), degn i Ulkebøl,
g. m. Ester Lucretia (d. 1779), 2351.
Hammer, Samuel Friedrich (1760—65),
2351.
Hammersteen,
Christopher
(1704—59),
sognepræst i Arrild, 1272.
Hammerstein, Agnes, g. Reventlow (s. d.).
Hampke, Hans, maler, 2964.
Han. . ., Maren, født Christensen (1768—
1818), 1520.
Hannemand, NN (1772), frue, Ulkebøl,
2348.
Hans, konge af Danmark 1481—1513, 32.
Hans d. æ. (1521—80), hertug af SlesvigHolsten, 32, 38, 50, 128, 209, 210, 220,
237, 258, 300, 1024, 1025, 1051, 1133,
1153, 1167, 1183, 1194, 1205, 1246, 1265,
1281, 1387, 1471, 1485, 1523, 1541, 1553,
1568, 1584, 1606, 1625, 1643, 2129, 2941.
Hans, hertug af Slesvig-Holsten (1545—
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1622), 32, 39, 2092, 2098, 2105, 2129,
2142, 2147, 2148, 2150, 2384, 2398, 2728,
2732, 2783, 2784, 2874, 2941.
Hans Adolf, hertug af Slesvig-HolstenSønderborg (1576—1624), 2150.
Hans, se Swarte, Hans.
Hans (1684), foged på Kegnæsgård, 2419.
Hans guldsmed, se Reimer, Hans.
Hans kleinsmed, Tønder, 2974.
Hans maler, se Johan von Enum.
Hans maler, 2964.
Hans murer, 2969.
Hans smed, Tandslet, 2974.
Hans smed, Vibygge, 2974.
Hans (1567), snedker, 2976.
Hans (1653), snedker i Møgeltønder, 2976.
Hans snedker (1600), 2976.
Hans Christian, snedker i Hundslev, 2976.
Hans »Fischbeck«, snedker, 2976.
Hans Peter, kromand, Kegnæs, 2386.
Hans Tater (d. 1634), 2505, 2514.
Hansdatter, Anna, g. m. F. H. Friis (s. d.).
Hansdatter, Anna, g. m. J. L. Oxholm
(s. d.).
Hansdatter, Ellen, g. m. B. Pedersen
(s. d.).
Hansdatter, Johanne, g. m. E. Iversen
(s. d.).
Hansdatter, L. M., g. m. H. P. Lund (s. d.).
Hansen, våben, 962.
Hansen, billedskærer, Sønderborg, 2976.
Hansen (1756), enke, Nordborg, 2178.
Hansen, guldsmed (1820), 1657.
Hansen, orgelbygger, Duborg, 2970.
Hansen, pastorinde (Broager 1884), 2314.
Hansen, A. I., urmager, 2985.
Hansen, A. Matthiasen (1895), sognepræst
i Højst, 1578.
Hansen, Anders, maler, 2964.
Hansen, Anders (1746), Skærbæk, g. m.
Cathrine ..., 1256.
Hansen,
Andreas (1727), g. m. Ancke
Beiers, 1482.
Hansen,
Andreas (1748), kirkeværge i
Skærbæk, 1256.
Hansen, Andreas, maler, 2964.
Hansen,Andreas, urmager, 2985.
Hansen,
Andres (1654), kirkeværge i
Ensted, 1861.
Hansen, Andres (1723), kirkeværge i Øsby,
493.
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Hansen, Anna (1785—1836), Havervad,
1242.
Hansen, Anna, født Fuglberg (d. 1880),
199.
Hansen, Axel, arkitekt, 2938.
Hansen, Bartelt (1653), kirkeværge i Ved
sted, 639.
Hansen, Bendix, Reisby, g. m. Kirsten ...
(1767—1800), 1165.
Hansen, Boy (1723), Rinkenæs, 1943.
Hansen, C. F., arkitekt, 2938.
Hansen, C. H., guldsmed, 2951.
Hansen, Carl (1933), grosserer, 2192.
Hansen, Christen (1639), kirkeværge (?)
i Emmerlev, 1376.
Hansen, Christen, snedker, 2976.
Hansen, Christen, snedker i Lunden, 2976.
Hansen, Chr. G. (1920), direktør, 2193.
Hansen, Christian (d. 1753), birkefoged,
Nørre-Løgum, 1531.
Hansen, Christian (1770—1821), g. m.
Maren Lyesen (1771—1843), Haderslev,
199.
Hansen, D., Hjerpsted, 1391.
Hansen, Emil, orgelbygger, 2970.
Hansen, Fedder, (1786) sognefoged i Rab
sted, 1590.
Hansen, Frans Peter, murer og tømrer,
2969, 2985.
Hansen, Fr. Chr., gørtler, 2952.
Hansen, Fridrich Christopher, guldsmed,
2948.
Hansen, Friedrich, snedker, 2976.
Hansen, Friedrich Christian (1871), præst,
2437.
Hansen, Godert (1717), til Søndergaard,
1386.
Hansen, Gotfred, arkitekt, 2938.
Hansen, Gotthard (1731—1815), sogne
præst i Mjolden, 1445, 1456f.,
Hansen, Gregers (d. 1685), sognepræst i
Døstrup, g. m. Mette Andersdatter,
1518.
Hansen, Gunnar, maler og snedker, 2964,
2976, 2980.
Hansen, H., bygmester, Skærbæk, 2938,
2976.
Hansen, H. Chr. (1893—1944), overgen
darm, 2398.
Hansen, Hanna (1717), Emmerlev, 1377.
Hansen, Hans (1657), Tyrstrup, 281, 294.
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Hansen, Hans (1674), kirkeværge i Bylderup, 1618.
Hansen, Hans (1763) fra Nolde, Burkal,
1634.
Hansen, Hans (1776), Hjerpsted, 1390.
Hansen, Hans (d. 1778), færgemand i
Mjolden, g. 1. m. Anna . . . , 1456; 2. m.
Else ... (d. 1780), 1456.
Hansen, Hans (1778—1826), møller, g. m.
Cathrine Kirstine Mindelberg (1792—
1871), 2508.
Hansen, Hans (1797—1845), Haderslev,
199.
Hansen, Hans (1840), kirkeværge i Jels,
571.
Hansen, Hans (1935), gårdejer, Lebøl,
2437.
Hansen, Hans Bugischlaff, snedker, 2976.
Hansen, Hans Bugislav (1695), skrædersvend, 2192.
Hansen, Hans Christian, snedker, 2976.
Hansen, Hans Nissen (1854), kirkeværge i
Højst, 1581.
Hansen, Heinrich, maler, 2964.
Hansen, I., malermester, 2964.
Hansen, I. B., gørtler, 2952.
Hansen, I. B., snedker, 2976.
Hansen, Ingeborg Lucie Christiane, født
Feddersen (1833—61), 1384.
Hansen, Ivar (Øster-Lindet), g. m. Ane
Kirstine Knudsdatter (1762), 696.
Hansen, Iver (1604—38), sognepræst i
Ensted, 1863.
Hansen, Iver (1667), foged på Skodsbølgård, 2321.
Hansen, Jacob, maler, 2964.
Hansen, Jef (1961), gårdejer, 2639.
Hansen, Jens (1626), borgmester i Åbenrå,
1700, 1708, 2644.
Hansen, Jens, gørtler, 2586.
Hansen, Jens (1655), herredsfoged i Nybøl
h., 2324.
Hansen, Jens (1687—1740), pensionær på
Hjortholm, 2397.
Hansen, Jens (1748), kirkeværge i Skær
bæk, 1256.
Hansen, Jens (1752), Tyrstrup, 282.
Hansen, Jep (d. 1622), Magstrup, g. m.
Karen ... (d. 1645), 592.
Hansen, Jep (1703), Holbøl, 2018.
Hansen, Jep (d. 1860), sognepræst til
Hjordkær, 1827.
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Hansen, Jes (d. 1707), Melby, g. m. Else
... (d. 1700), 1257.
Hansen, Jesper (d. 1681), skipper, Rømø,
g. m. Maren Christensdatter (d. 1681),
1434.
Hansen, Jesper (1760), Rømø, 1438.
Hansen, Jürgen (d. 1659), kgl. husfoged,
427, 856, g. m. Catharina Schrøder
(d. 1659), 163.
Hansen, Jørgen (d. 1812), Ensted, 1862.
Hansen, Jørgen (1802—89), biskop, 2504,
2528, 2529, 2535, g. m. Margrethe
Schwensen (1802—87), 2540.
Hansen, Jørgen (1838), kirkeværge i Fjelstrup, 312.
Hansen, Karsten, billedskærer, Gørremark,
2976.
Hansen, Kjeld, snedker, 2976.
Hansen, Kresten, snedker, 2961, 2976.
Hansen, Lars, maler, 2964.
Hansen, Laurids, snedker, 2976.
Hansen, Laus (1737), kirkeværge i Skrydstrup, 684.
Hansen, Laust (d. 1852), Emmerlev, g. m.
Anna ... (d. 183?), 1383.
Hansen, Lorens (1798), rektor i Ribe, 880.
Hansen, Lorentz (d. 1611), gårdejer, g. m.
Ellen ... (d. 1619), Øsby, 498.
Hansen, Lorentz, maler, 2964.
Hansen, Lovise Marie Christine, g. m. P.
Thomsen (s. d.).
Hansen, M., guldsmed, 2951.
Hansen, M., snedker, 2976.
Hansen, Marina Elisabeth, g. m. J. G.
Schmid (s. d.).
Hansen, Marten (d. 1819), sandemand i
Arrild, 1278.
Hansen, Mathias (1706), byfoged i Vejle,
g. m. Margaretha Wandel, 715.
Hansen, Metta (d. 1751), Skast, 1483.
Hansen, Michel, g. m. Elisabeth . . .
(d. 1698), Stepping, 345.
Hansen, Mikkel (1721—68), Vilsbæk, g.
m. Margreta (1726—87), 2022.
Hansen, Morten (1685), 1848, 1852.
Hansen, Mourits Mørk (1815—95), sogne
præst til Felsted, 1881.
Hansen, Nikolai, maler, 2964.
Hansen, Niels (d. 1689), Rejsby, g. m.
Anna ... (d. 1716), 1165.
Hansen, Niels (1751), sognefoged i Nu
strup, 666.
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Hansen, Niels (d. 177?), Ballum, g. m.
Ingeborg . . . , 1416.
Hansen,
Niels
(1776—1839),
forpagter,
1366.
Hansen, Niels Andersen (d. 1854), Brøns,
1242.
Hansen, Nis (1558—1616), herredsfoged,
g. m. Anne Eriksdatter (1570—1620),
1618, 1619*, 1620, 1620.
Hansen, Nis (1646), Tinglev, 1654.
Hansen, Nis (1723), g. m. Dorothea Pedersdatter, Åstrup, 530.
Hansen, Nis (d. 1764), Lammetsberg, g.
m. Engeborig, 1802.
Hansen, Oluf (1755), Tislund, 915.
Hansen, P., maler, 2964.
Hansen, Paul (1694—1780), Barsmark, g.
m. Mettha (1711—89), 1802.
Hansen, Peder (d. 1696), Rømø, 1434.
Hansen, Peder (1725), kirkeværge i Skrydstrup, 680.
Hansen, Peder (1776), Hjerpsted, 1390.
Hansen, Peter (d.
1689), sandemand,
kirkeværge i Jels, 567.
Hansen, Peter (1774), kirkeværge i Varnæs, 1903.
Hansen, Peter, snedker, 2976.
Hansen, Peter, snedker, Flensborg, 2976.
Hansen, Peter (1774—1847), teglværks
ejer, g. 1. m. C. M. Matsen (1776—1829),
2325; 2. m. Maria Clausen (1801—81),
2325.
Hansen, Peter (1782—1854), gårdmand,
Rinkenæs, g. m. Ingeborg Jessen (d.
1879), 1947.
Hansen, Peter Christian (1882), kirke
værge i Kliplev, 2005.
Hansen, Peter Christian, snedker, 2976.
Hansen, Poul (d. 1603), Møgeltønder, g.
m. Anne . . ., 1326.
Hansen, Poul, guldsmed, 2950.
Hansen, Rasmus (1705—49), tømmermand
i Stenderup, 846.
Hansen, Søren (1608), Emmerlev, g. m.
Inge Vibeke Bertelsdatter, 1382.
Hansen, Thomas (d. 1632), Tønder, 962,
1010.
Hansen, Thomas G. (1833), kirkeværge på
Rømø, 1432.
Hansen, Tønnis (1765), kirkeværge i Aller,
270.
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Hansen,
Wilhelm,
billedskærer,
maler,
2964, 2976.
Hansen-Jacobsen, Niels, billedhugger,
2980.
Hansrun, Gertrud (d. 1750), 1164.
Hansse, Nicolay, maler, 2964.
Hanssen, Claus (1725—85), felbereder og
kirkeværge i Løgumkloster, g. m. Chri
stina . . . , (f. 1722), 1126.
Hanssen, Hans, ejer af Bakkebo, g. m.
Louise Iversdatter (1746—1810), 728.
Hanssen, Jens Jørgen (d. 1864), Haderslev,
203.
Hanssen, Katharine Kierstine, født Enevoldsen (1805—41), Haderslev, 203.
Hanssen, Peter, gørtler, 2952.
Hanssen, Peter, klokkestøber, 2959.
Hanssen, Silia Maria, født Enevoldsen
(d. 1867), Haderslev, 203.
Harboe, von, major 1014.
Harboe, Anna, g. m. H. K. Krag (s. d.).
Harboe,
Johan
Quedensen
(1732—89),
sognepræst i Hoptrup 372, 373.
Harboe, Laurits (1601—82), sognepræst i
Svendstrup, 2380.
Harboe, Maren Rasmusdatter, g. m. N.
P. Terpager (s. d.).
Harboe, Nicolaus (d. 1710), provst, sogne
præst til Ulkebøl, 2348.
Harboch(?), 2244.
Hardenberg, våben, 965.
Hardenberg, Erik (d. 1604), g. m. Anne
Rønnow (d. 1609), 965.
Hardie-Fischer, V., arkitekt, 2938.
Hardt, Richard v. d. (d. 1704), rektor, 179.
Hartmann, I. H., urmager og guldsmed,
2948, 2985.
Hartmeyer, J. G., maler, 2964.
Hartmeyer, Johann David (1754—1833),
gæstgiver og vinhandler, 275.
Hartvig Juel (d. 1500), biskop i Ribe, 1466.
Hartwig, C., maler, 2964.
Hartzen, Herman Moritzen (1710), Skær
bæk, g. m. Else. . ., 1252.
Hass, Ludvig Daniel (1808—81), sogne
præst i Mjolden, missionær, 1454.
Hatt, Anders Nielsen, snedker, 2976.
Hatten, von, våben, 971.
Hatten, Hinrich von (d. 1655), gehejmeråd, landkansler, 971 f.
Hatten, Hinrich von (d. 1679), borgmester
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i Tønder, 970, g. 1. m. Dorothea .... ,
971, g. 2. m. Ingeborg , 971.
Haupt,
Richard,
provinsialkonservator,
424, 2013.
Hauschild, Johann H. (d. 1828), g. m.
Helena Chr. (1779—1851), 2117.
Hauser, maler, professor, 2964.
Haustedt, Hans (1726), 1562.
Havervad, våben, 1238, 1239.
Havervad, A. (d. 1620), herredsfoged,
1239.
Havervad, Anna Hansdatter, g. m. P. S.
Wedel (s. d.).
Havervad, Hans Andersen (d. 1651), her
redsfoged, g. m. Mette Jespersdatter
(d. 1658), 1238, 1240.
Havervad, Karen Hansdatter, g. m. T. H.
Weile (s. d.).
Havning, Th., arkitekt, 2938.
Hayen, våben, 962.
Hayen, Theodosius (1623), Tønder, 962.
Heesten, Dorothea von, g. m. Benedikt
Ahlefeldt (s. d.).
Hegelund, Jørgen Pedersen (1583—1653),
sognepræst i Møgeltønder, 1318, 1326.
Hegelund, Maren Pedersdatter, g. m. J. T.
Ferslev (s. d.).
Hegelund, Maria, g. m. P. Ancher (s. d.).
Hegelund, Peder (1542—1614), biskop i
Ribe, 434.
Hegelund, Peter (d. 1706), sognepræst i
Rise, 1812, 1815.
Hegermann-Lindencrone,
Frederik
Johan
(1802—48), kaptajn, 1710, 2039.
Hegerstedt, E. I., maler, 2964.
Heide, Henning v. d., billedskærer, 2976.
Heide, Johan, orgelbygger, 2970.
Heidmann, Rasmus (1597), ærkediakon,
provst i Nørre Rangstrup h., 875, 1238,
1514.
Heimersdorf & Co., 617.
Hein, bogbinder, 2529.
Heinemarck, Cathrina, g. m. C. Knudsen
(s. d.).
Heinemark,
Jonas
(1653),
amtsskriver,
153, jfr. Hejdenmark.
Heinrich, Franz (1636), 2120.
Heisel, Christian (1933), landmand, billed
skærer, 2976.
Heiselo, Hans Jørgensen (d. 1672), 180.
Hejdenmark, Ionas (d. a. 1677), 140.
Heldvad, Hans, se Hans Nissen.
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Heldvad, Niels (d. 1634), sognepræst i Hel
levad, 1737, 1738, 1741, 1748.
Helgerud, Peter Ohlsen (1764), kontrollør,
2093, 2118.
Hellavus, 1128.
Hellesøe, C. A., maler, 2964.
Hellvik, Olaf, maler, 2964.
Helms, Hinrich (1721), 142.
Helperich, Nicolaus, se Nicolaus.
Helric von der Wisch, biskop i Slesvig
(1474—88), 1558.
Hemgaard, Helena Madsdatter (1748),
Emmerlev, 1378.
Hemmet, Iver (1564—1629), biskop i Ribe,
1454.
Hempel, Johan (1784—1875), sognepræst
i Rødding, 711.
Henneke Stake (1473), slotshøvedsmand,
52, 104, 2941.
Hennings, Catharina Magdalena (1717—
86), 1015.
Hennings, Jacob (1708—58), inspektør,
1015.
Hennings, Joh., billedskærer, maler, 2964,
2976.
Henningsen, Amanda (d. 1847), 1915.
Henningsen, Catharina Magdalena, g. m.
A. M. Rüdiger (s. d.).
Henningsen, Dorothea Sophia, g. m. N.
Hall (s. d.).
Henningsen, E., snedker, 2976.
Henningsen, H., maler, 2964.
Henningsen, Hans (1845—64), Terkelstoft,
2381.
Henningsen, Henning (1794), Egernsund,
1943.
Henningsen, Lorenz (1803—1841), apote
ker, konsul, 1915.
Henningsen, Ottilie (d. 1841), 1915.
Henningsen, P., guldsmed, 2948.
Henningsen, Peder, guldsmed, 2948.
Henningsen, Peter, rådmand i Tønder
(1694), 986.
Henrich, Frantz (1659), g. m. Helena
Brandt, 2080, 2086.
Henrichsen, Detlef (1709), kirkeværge i
Ballum, 1414.
Henrichsen, Oluf, kleinsmed, 2974.
Henrik (d. 1375), hertug af Sønderjylland,
475, 2127.
Henrik, kobbersmed, 2952.
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Henrik Ahlefeldt, ridder, g. m. Ellen . . . . ,
142.
Henrik Lunow (1341), præst, 2484.
Henrik Wittenrock (1409, 1423), præst,
2382.
Henricksen, H. C., maler, 2964.
Henriksen, H. S. (1800—51), 1047.
Henriksen, Kr. (1935), kirkesanger i Hjer
ting, 792.
Henriksen, Nis (d. 1554), herredsfoged,
1607, 1620, 1622.
Henriksen, Olaf, klokkestøber, se Kegge.
Henriksen, Peter (d. 1592), Møgeltønder,
1326, 1327*.
Henriksen, Rasmus (1766—1824), g. m.
Ottilia
D.
Sønnichsen
(1763—1846),
1046.
Herberge, Wolmar von der (1529), ridder,
2127.
Herbert, G., 599.
Herdahl, Jonas, maler, 2964.
Herger, Jacobine, g. m. J. Boldich (s. d.).
Herman (1371), biskop af Slesvig, 49, 130.
Herman, guldsmed, 2949.
Herman, værkmester, 2938.
Hermann, klokkestøber, 2959.
Hermann, C. C., guldsmed, 2948.
Hermansen, Jens (d. 1666), sognepræst i
Vodder, 1215.
Herslevmesteren, snedker, 2976.
Hertel, Hans Wilhelm (1800—72), sogne
præst i Åstrup, senere i Moltrup, 536.
Hertel, Louise Cathinka (d. 1844), 549.
Hertel, Theodor Christian (d. 1857), 550.
Hertz, P., guldsmed, 2948.
Hertzen,
Christian
Heinrich,
bygmester,
2938.
Herzenkraft, våben, 2508.
Hessel, Hans (d. 1764), degn i Agerskov,
883.
Hessen, våben, 1615.
Hesterman, Hans, bygmester, 2938.
Hestermann, Botilla Catharina, g. m. P.
Schneider (s. d.).
Hestermann, Hans (d. 1666—67), borg
mester i Haderslev, 110, 183.
Hestorff,
Margaretha,
født
Schaufogel
(1862), 1036.
Hetsch, G. F., arkitekt, 2938.
Heuer, W. (1786-1856), kobberstikker, li
tograf, 117.
Heumann, Joh. Wilh., guldsmed, 2951.
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Heuring, Peter Hansen (16..), 1382.
Heyne Cremer (1440), rådmand i Haders
lev, 51.
Hielm, perlestikker (?), 2968.
Hiensen, Hans, se Jensen.
Hiensen, Peder, se Jensen.
Hieronimussen, Knud (1667), Haderslev,
179.
Hildesheim,
Johannes
(1599),
sekretær,
2075, 2076; hans enke, 2103.
Hiller, Christopher, guldsmed, 2949.
Hiller, Peter Gottfried Schrader, guld
smed, 2949.
Himmark, Peter Tychsen (d. 1819), her
redsfoged, 1492, 1500.
Himmelmarck, Jens (1702), 2557.
Hingelberg, F., guldsmed, 2948.
Hinrichs, våben, 2036, 2040.
Hinrichs, Hinrich (1715), Bov, g. m. Ca
tharina, 2034, 2036.
Hinrich................., farver i Tønder, g. m.
Helena (d. 1682), 1010.
Hinrichsen (1715), herredsfoged, Busk
mose, 1944.
Hinrichsen, Andreas, billedhugger, 2980.
Hinrichsen, Andres (1663—1703), Kruså,
g. m. Metta (f. 1672), 2040.
Hinrichsen, Anna, g. 1. m. P. Fabricius
(s. d.), 2. m. B. C. Gjødesen (s. d.).
Hinrichsen, D. (1842), sognefoged, Terp,
1728.
Hinrichsen, Franz (1777—1830), Kollund,
g. m. Margaretha Petersen, 2040.
Hinrichsen, H. (d. 174?), Emmerlev, 1383.
Hinrichsen,
Hinrich
(16..—17..),
Kruså,
2040.
Hinrichsen (Eggersen), Jürgen, guldsmed,
2950.
Hinrichsen, Niss (1826), kirkeværge i Øster
Løgum, 1777.
Hinrichsen, Sønnich (f. 1720), møller i
Emmerlev, g. m. B o l d . . . (1726—54),
1383.
Hintz, Adde, maler, 2964.
Hintze, Christian, maler, 2964.
Hjort, bygmester, 2938, 2985.
Hjort, Catharina, g. m. J. Gyrsting (s. d.).
Hiort, Dorothea Benedikte, se Petersen.
Hiort, Knud Brodersen (1808), 197.
Hiort, Martha, se Brincken.
Hiort, Martha, g. m. T. Lorenzen (s. d.).
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Hiort, Michael Christian (1776—1842), re
gimentskirurg, 2614.
Hiort, Peter (1739—1811), g. m. Catharina
Feddersen (1748—1819), 197.
Hiort Lorenzen, se Lorenzen.
Hiuler, Mikkel Pedersen (1776), kirke
værge i Skrydstrup, 681.
Hjernø, Carl Peter, snedker, 650.
Hjortlund,
Niels
Pedersen
(1636—99),
sognepræst i Mjolden, 1450.
Hjortlund, Peder Pedersen (d. 1659), sog
nepræst i Mjolden, g. m. Else Pedersdatter, 1458.
Hjulmand, Hans (1720), Ketting, 2481.
Hoborch, Harmen, snedker, 2976.
Hockerup, Peter (1691), 2015.
Hoefnagel, Joris, maler, 2967.
Hoffmann, Ernst (1939), 320.
Hoffmann, Joh. Gotth. (1701), 2101.
Hoffmann, Kai (1874—1949), digter, 1581,
1887.
Hoffmann, Nis (1939), 320.
Hoffmeister,
Carl
Christian,
guldsmed,
2948.
Hofgaard, Erich Nessen (1772), kirkeværge
i Hoptrup, 372.
Hohlmann, M. B., f. Bruhn (1820—43),
1803, 2646.
Hohwii, Hans Christian (1722), 1909, 1914.
Hoier, Wilhadus (1700—48), provst, første
præst i Sønderborg, 2102.
Holck, våben, 283, 286, 627, 2343.
Holck, Bertel (d. 1535), 2338.
Holck, Henrik (1547), til Rønhave, 2347,
g. m. Magdalene Reventlow, 2342, 2343.
Holck, Karen Wulfsdatter, g. m. C. Em
miksen (s. d.).
Holck, Severin (d. 1597), 176.
Holdensen, Niels, borgmester i Tønder, g.
m. Marine.... (d. 1565), 1008.
Holdt, H. (1865), kirkeværge i Løjt, 1800.
Holgersen, tømrermester, 570.
Holgersen, Anna Maria, født Petersen
(1775—1840(46?)), Abild, 1551.
Holle, Ludvig Herman, guldsmed, 2950.
Holl.n, Folckert (d. 1693), g. m. Maria. . . .,
1382.
Hollænder, Peter Hansen, g. m. Marga
retha Maria Andersen, 2539.
Holm, C. F., arkitekt (Kbh.), 2938.
Holm, C. F. arkitekt (Haderslev), 2938.
Holm, Chr. P., snedker, 2976.
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Holm, Hans (1704), Rømø, 1432.
Holm, Hans Carl Ludvig (1773—1851),
sognepræst i Emmerlev, g. m. Dorothea
Magdalene Seitz (1776—1850), 1384.
Holm, Helge, arkitekt, 2938.
Holm, J., guldsmed, 2948.
Holm, Jacob (1678—1733), herredsfoged,
g. m. Catharina (1664—1727), 628.
Holm, Jens Nielsen (f. 1734), g. m. Maren
(d. 1742), 1439.
Holm, Johann Friedrich, bygningsinspek
tør, 2938.
Holm, Johannes, maler, 2964.
Holm, Jürgen (1704), Rømø, 1432.
Holm, Mette Kirstine Jensdatter (d. 1779),
1439.
Holm, Mette Kirstine Jensdatter (1782—
82), 1439.
Holm, Nis (1939), 320.
Holm, Paul Marc. (1741—1814), advokat,
627.
Holm, Peder (1733), kirkeværge på Rømø,
1426.
Holm, Peder Jensen (1775—75), 1439.
Holm, Peter Christian (1792—1817), stud.
jur., 627.
Holm, Peter Hansen (1687), herredsfoged,
g. m. Kirstine . .., 181.
Holm, Peter Jürgensen (1717), kirkefor
stander på Rømø, 1433.
Holm, Peter P. (1833), kirkeværge på
Rømø, 1432.
Holm, T. J., maler, 2964.
Holmer, Andreas (1776), Roost, 1272.
Holmer, R. (1747), Roost, 1277.
Holst (1805), kancelliråd, til Trøjborg,
1364.
Holst, Balthasar (1775—1835), forpagter,
g. m. Charlotte W. S. I. Opitz (1777—
1844), 1915.
Holst, Bend. (1819), kancelliråd, 1500.
Holst, Georg Daniel (1765—1829), sogne
præst i Sottrup, 2242.
Holst, K. Pedersen (1797), kirkeværge i
Frørup, 352.
Holst, Maria (1719), 218, 432.
Holst,
Matz
(1655),
sølvkammertjener,
2082.
Holst, Paul Matthiesen (1674—1753), sog
nepræst i Vedsted, g. m. Sara Simons
datter (d. 1746), 493.
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Holste, Johannes (1592—1657), amtsskri
ver, 2034.
Holstein, Friedrich Wilhelm von (1703—
67), amtmand i Tønder, 1610, 1847.
Holsten, hertugvåben, 1825.
Holsten, Maricke (1716), se Holst, Maria.
Holt, Peter Christian (1788—1845), 1293.
Holtz,
Marcus
Adsersen
(1759—1831),
1814.
Holtzkamm, Johann Carl (d. 1828), regi
mentskirurg, 200.
Holtzmann, Joh. Barthold, klokkestøber,
2959.
Holzendorff, Carl Friedrich Wilhelm (1728
—83), apoteker i Tønder, g. m. Sophia
, 1014.
Homlet, Anneken, g. m. J. A. Møller (s. d.).
Homlet, Botilla Catharina, født Bertelsen
(1741—1811), 200.
Hommelhoff, Johannes, 1012.
Hornom, snedker, 2976.
Horstmann, våben, 356.
Horstmann, Johan (d. 1626), herredsfoged
i Tyrstrup h., 177.
Horstman, Johan (1662), herredsfoged i
Tyrstrup h., g. m. Margareta. .. 355.
Hoskiær, Cathrina Brigitta, se Langheim.
Hossfeld, arkitekt, 2939.
Hostrup, A. C., f. Thaysen (1833), 1940.
Hovring, Mikkel Johansen (1782—1848),
Emmerlev, 1383.
Hoy, I. M. (1865), kirkeværge i Løjt, 1800.
Hoyer, Jonas (1628), rådmand i Flensborg,
1988.
Hoyol, våben, (190), 194.
Hoyol, Anna Eleonora, g. m. A. Brun
(s. d.).
Hugo, Benedikt (1557), sognepræst til
Løjt, 1796.
Hundewadt, Jürgen (d. 1770), 183.
Husted, Johanne, se Schönau.
Husum, Ogge Hansen, sognepræst i Mjolden 1561, g. m. Kirsten Poulsdatter (d.
1620), 1455.
Huusmann, Hans J., arkitekt, 2939.
Hvas, Maren Maria, g. m. N. Sørensen
(s. d.).
Hveisel, Niels (1752—1829), sognepræst
på Rømø, 1426.
Hviid, Peter, se Peter.
Hybjerg, Peder Hansen (16..), sognepræst
i Mjolden, g. m. Else Pedersdatter, 1458.
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Hübschmann, Johan (1647—97), sogne
præst i Øster-Løgum, g. m. Margarethe
Bruun (1661—1738), 1800, 1801*.
Hybschmann, Jørgen (1687—1762), sogne
degn i Nustrup, 666, g. m. Anna Maria
(1710—73), 667.
Hübschmann, Knud (1685—4760), diakon
i Løjt, 1794, 1800.
Hübschmann, Ludvig (1733—85), sogne
degn i Nustrup, 659, g. m. Kirstine. . ..
(1737—89), 668.
Hübschmann, Valentin (1649—1722), sog
nepræst til Uge, 1852.
Hygum, Gertrud Pedersdatter, g. 1. m. H.
Eltang (s. d.); 2. m. R. H. Kersing (s. d.).
Hygum, Peder Jacobsen (d. 1708), sogne
præst i Hygum, 760.
Hygum,
Peder
Jacobsen
(1692—1764),
biskop i Århus, 760.
Hylsebeck, P. S., maler, 725.
Hüttemeier, Christina Theresia Sophia, g.
m. C. A. Burchardi (s. d.).
Hüttmann, maler, 2964.
Hütscher, Heinrich, tømrermester, 108.
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merlev, g. m. B o l d . . . (d. 17?3), 1383.
Høyer, Janus Kanutus (1828—38), 202.
Høyer, Lorenz Andreas (1702—75), sogne
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ILSH (1778), Højrup, 1196.
IM (1795), Stepping, 335.
IM, guldsmed, 2951.
IM, tinstøber, 2952.
IN, Bylderup, 1610.
IN, Daler, 1348.
INB (1798), Bylderup, 1617.
INS (1635), Nustrup, 664.
IP (17..), Hygum, 748.
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IR (1789), Øsby, 492.
IS, billedskærer, Tønder, 2976.
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Jessen, Niels Jepsen (1770—84), Hviding,
1150.
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Jessen, Nis, snedker, 2977.
Jessen, P. (1795), Roost, 2636.
Jessen, P. (1790), kirkeværge i Varnæs,
1902.
Jessen, Peter, maler, 2965.
Jessen, Peter Bennick (1736), købmand,
2015.
Jessen, Sophie Frederikke Louise, g. m.
C. Schwensen (s. d.).
Jessen, Thomas (1782), kirkeværge i Klip
lev, 2004.
Jessen, Thomas Balthazar von (1648—
1731), oversekretær, 770.
Jetmar, gørtler, 2952.
Jettic (1490), sognepræst i Garyp, Hol
land, 1732.
Jochimsen, A., maler, 1216.
Johan glarmester, 2946.
Johan maler, 2965.
Johan
Adolf
(1575—1616),
hertug
af
Slesvig-Holsten, ærkebiskop i Bremen,
938, 980.
Johan Bugislav, hertug af Slesvig-Holsten-Nordborg (1629—79), 2187, 2188,
2196, 2784.
Johan Christian, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg (1607—53), 2152.
Johan Grote (1522), sognepræst, 2058,
2353.
Johan Tam (1520), præst i Løjt, 1794.
Johannes co (1477), Hostrup, 1558.
Johannes de Alkendorp (1400), præst,
2058.
Johannes Nafnesen (1238), ridder, g. m.
Elsiff, 1023.
Johannes Petri (1394), kantor i Ribe, 1471.
Johannes Skondelef (1406), biskop af Sles
vig, 49, 439, 519, 538.
Johannes Skram (14..), ridder, 131.
Johannes Adolf, hertug af Slesvig Holsten-Sønderborg (1576—1626), 2151.
Johannesen, H. (1790), kirkeværge i Starup, 432.
Johannesen, J. H., urmager, 2959, 2985.
Johannis, Franciscus (1637), fra Ribe, 876.
Johannis, Johannes, se Prætorius.
Johannis, Johannes (1646), Flensborg,
2419.
Johannis, Lago (1633—1707), sognepræst
i Møgeltønder, provst, 1324, 1325*.
Johannsen, Anna Sophie (d. 1876), Haders
lev, 205.
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Johannsen, Damianus (d. 1683), sogne
præst i Vodder, g. m. Anna Pedersdat
ter (d. 1698), 1215.
Johannsen, Fr. (1931), dr., 2560.
Johannsen,
Friedrich
Heinrich
Christian
(1781—1851),
amtmand
i
Haderslev,
758.
Johannsen, H., snedkermester, 2977.
Johannsen, J., maler, 2965.
Johannsen, Joh. (1701—80), degn i Visby,
g. m. Oye . . . , 1366.
Johannsen, Johanne Magdalene (1821—24)
Bylderup, 1622.
Johannsen, Mette Margaret, se Jürgensen.
Johannsen, P. M. (1902), sognepræst i
Tinglev, 1650.
Johannsen,
Willatz
(1802—49),
Hader
slev, 205.
Johansen, våben, 123.
Johansen,
NN
(1927),
lokomotivfører,
2323.
Johansen, Jens (1786), Felsted, 1883.
Johansen, Jens, snedker, 2977.
Johansen, Niels, arkitekt, 2939.
Johansen, Ove (1508), præst i Ensted,
1863.
Johansen, Ulrich, guldsmed, 2950.
Johansen Schnell, Karsten, guldsmed,
2950.
Johnsen, H., maler, 2965.
Johnsen, Jørgen H. (1828), degn i Hop
trup, 373, 374.
Johnsen, Jørgen H. (1828), degn i Hop
trup, 373, 374.
Johnsson, I., maler, 2965.
Jon Iversen (1283), 1051.
Jon Litle (d. 1307), drost, 2058.
Jonassen, Barbara, g. m. J. Petersen (s. d.).
Jonsen, Søren, g. m. Beret Andersdatter
(d. 1632), 824.
Jordaens, Jacob, maler, 2967.
Jordt, våben, 667.
Jordt, Christina (16. .), 667.
Jordt, Jacob (16..), 667.
Jordt, Petrus (d. 1659), sognepræst i
Nustrup, 666, g. m. Dorothea Øllegaard
von Ahlefeldt, 667.
Jorgen, Hans, snedker, 2977.
Josiassen,
Peder
(1738—38),
Toftlund,
845.
Jouvenet, Jean, maler, 2967.
Juchler, Nicolaysen, tømrermester, 2985.
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Juel, våben, 1466, 2216.
Juel, Elsebe, g.m. P. Munk (s. d.).
Juel, Hartvig, se Hartvig.
Juel, Jannik Jensen, se Jannik.
Juel, Mogens (d. 1587) til Juellingsholm,
g. m. Anne Galskyt (1549—1600), 1384.
Juhl, snedkermester i Rødding 2977.
Juhl, A. C., snedker, 2977.
Juhl, Andreas Christensen (1768—1836),
g. m. Magdalena Meckelburg (1781—
1820), 199.
Juhl, Christian (1803—48), 199.
Juhl, Christiane Auguste, fodt Schroeter
(d. 1882), 199.
Juhl, Johannes Christensen (1772—1844),
g. m. Dorthea Truelsen (1782—1856),
299.
Juhl, Marie Kirstine (1824—25), 298.
Juhl, Marie Kirstine (1825—26), 299.
Juhl, Nis Truelsen (1805—38), 299.
Juhler, Peter (1766), Uge, 1993.
Juliana,
hertuginde
af
Slesvig-HolstenNordborg, fodt prinsesse af SachsenEngern (1589—1630), 2194, 2195.
Jung, våben, 196.
Jung,
Henning
(1680—1743),
ritmester,
183, 196.
Jung, Wibe Amalie, g. m. J. Simonsen
(s. d.).
Junge, NN. (1728), amtsforvalter, 2198.
Jungnikels, H. C. maler, 2965.
Junter, Hans Jensen, tømrermester, 2985.
Jurgen Christian, slotsbygmester, 2939.
Jurgunsun, Olug, klokkestober, 2959.
Juul, våben, 1415.
Juul, Jørgen Hansen, se Jørgen.
Jürgen maler, 2965.
Jürgen (1567), snedker, 2977.
Jürgen Christian, slotsbygmester, 2939.
Jürgen Negelsen (1502), præst, 2328.
Jürgens, våben, 952, 953.
Jürgens (1651), amtsskriver, g. m. Sophia
... , 1012.
Jürgens, Friedrich (1695), borgmester i
Tønder, g. m. Catharina, 962, 2910.
Jürgensen, C., snedker, 2977.
Jürgensen, Caspar (1783—1840), rådmand
i Haderslev, g. m. Catharina Margaretha
Boysen (1783—1830(6)), 200.
Jürgensen, Catharina Maria, se Clausen.
Jürgensen, Christian (1699), kaptajn, 2182.
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Jürgensen, Claus (d. 1719). degn i Rabsted, g. m. Mette , 1603.
Jürgensen, Friedrich (1677), amtsskriver,
1044.
Jürgensen, Hans (1772—1840), Haderslev,
202.
Jürgensen, Hans (1774), kirkeværge i Varnæs, 1903.
Jürgensen, Hans, snedker, 2977.
Jürgensen, J. (1865), amtmand, 1800.
Jürgensen, J., maler, 2965.
Jürgensen, Jens, rådmand i Haderslev
153.
Jürgensen(?), Johann Christian (1817),
2039.
Jürgensen, Johan Christian (1817), Bro
ager, 2322.
Jürgensen, Jürgen, arkitekt, 2939.
Jürgensen, Jürgen Joachim guldsmed,
2950.
Jürgensen, Jürgen Matzen, guldsmed,
2950, 2951.
Jürgensen, Jürgen Peter (1781—1837),
Haderslev, 200.
Jürgensen, Margaretha, fodt Frey, Haders
lev, 202.
Jürgensen, Maria Catharina, født Thede
(1755—1830), 200.
Jürgensen, Marie, g. m. C. Petersen (s. d.).
Jürgensen, Mette Margaret, født Johannsen (d. 1851), Haderslev, 202.
Jürgensen, N. (1897), Haderslev, 2408.
Jürgensen, N., bygmester, 2939.
Jürgensen, N., maler, 2965.
Jürgensen, N., snedker, 2977.
Jürgensen, Nis, tømmermand, 2023.
Jürgensen, Peter (1766), kirkeværge i
Felsted, 1887.
Jürgensen, Tycho (1701), Rabsted, 1596.
Jäger, Christoph (d. 1675), provst, 2243.
Jæger, Claus (1559), 1024.
Jørgen maler, 2965.
Jørgen snedker i Grundhof, 2977.
Jørgen snedker, Lysabild, 2977.
Jørgen Christian murermester i Kolding,
2969.
Jørgen Hansen Juul, g. m. Bege Skram
(d. 1498), 1415, 1416f.
Jørgensdatter, Giørete, g. m. M. H. Bennick (s. d.).
Jørgensdatter, Johanne (d. 1718), Ballum,
1416.
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Jørgensdatter, Kirsten (d. 1706), Rømo,
1437.
Jørgensen, snedker i Haderslev, 2977.
Jørgensen, sognepræst i Skærbæk, 1256.
Jørgensen, Andreas, maler, Hostrup, 2965.
Jørgensen, Andreas, maler, Roager, 2965.
Jørgensen, Anna Dorthea, se Tranberg.
Jørgensen, Anne Christine, g. m. H. Thom
sen (s. d.).
Jørgensen, Botilla (1895), Bjolderup, 1837.
Jørgensen, Chresten (1784), Mintebjerg,
g. m. Karen, 2376.
Jørgensen, Christen (1645), Uge, g. m.
Anna 1850.
Jørgensen, Christen (1742—1801), g. m.
Elina (1732—9?), 2560.
Jørgensen, Christen (1783), kirkeværge i
Frørup, 352, 359.
Jørgensen, Chr., maler, 2965.
Jørgensen, E. (1791), kirkeværge i Tyr
strup, 284.
Jørgensen, Grees (d. 1777), Rømø, 1440.
Jørgensen, Hans (d. 1701), Rømø, 1437.
Jørgensen, Hans (d. 1758), handelsmand,
Rømø, g. 1. m. Mæred . . . ., (d. 1735);
2. m. Renle. . . (d. 1773), 1433.
Jørgensen, Hans Peter (1817—54), billedog stenhugger, 205.
Jørgensen, Jacob, snedker, 2977.
Jørgensen, Jens (d. 1644), kammertjener,
hofskræder, g. m. Dorothea( d. 1668), 2112,
2881, 2904*.
Jørgensen, Jens (d. 1736), skipper, Rømø,
g. m. Kirsten (d. 1768), 1436.
Jørgensen, Jes (1753—1842), Holbøl, 2022.
Jørgensen, Jørgen (1833), kirkeværge på
Rømø, 1432.
Jørgensen, Lambert (17. .), tømmermand,
Rømø, g. m. Anna ... (d. 1723), 1436.
Jørgensen, Laurids, g. m. Beret Anders
datter (d. 1632), 824.
Jørgensen, Maria Kjestine (1895), Bjolde
rup, 1837.
Jørgensen, Mogens, maler, 2965.
Jørgensen, Niels (d. 1767), Rømø, 1439.
Jørgensen, Niels (1910), husmand, Vesterkobbel, 2399.
Jørgensen, Nis, maler, 2965.
Jørgensen, P. (1892), kirkeværge i Varnæs,
1905.
Jørgensen, Peder, (d. 1659), Kegnæs, 2397.
Jørgensen, Peder (d. 1720), Rømø, 1436.
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Jørgensen, Rasmus, snedker, 2977.
Jørgensen, Thorvald, arkitekt, 2939.
KB (1683), Branderup, 859.
KB (1749), Notmark, 2502.
KEBR (1651), Brøns, 1220.
KES (1694), Moltrup, 548.
KG (1733), Toftlund, 840.
KHS (17..), Hjerndrup, 297.
KLH, Hellevad, 1740.
KN (1787), Felsted, 1882.
KP (1634), Tandslet, 2433.
KPS (1763), Mjolden, 1453.
KPD (1706), Roager, 1178.
KPSM (1763), Mjolden, 1453.
KR (1696), Felsted, 1878.
KS, guldsmed, se Johansen, Karsten,
KWT, Broager, 2323.
Kaadt, Christian (1721), rådmand i Søn
derborg, 2074.
Kaas, Mogens (d. 1582), g. 1. m. Dorothea
Sehested (d. 1579), 360, 2768; 2. m.
Anne Rantzau, 360*, 2768.
Kagbol, Hans Thomsen, murermester,
2969.
Kajsdatter, Maren, g. m. B. Lassen (s. d.).
Kamp, Christ. Boysen (1795—1844), 1046.
Kamp, Christina, g. m. J. Todsen (s. d.).
Kamp, Matthias (1839—50), 1520.
Kamphøvener,
Bendix
(1727),
gårdejer,
1798.
Kamphøvener,
Friedrich
(1679—1746),
sognepræst til Rise, 1810, 1815.
Kannenberg, våben, 2508.
Kanntz, kancelliråd, 1692.
Karberg, Christian (1784), købmand, 2093.
Karberg, Helena Maria, g. m. G. W. Car
stens (s. d.).
Karberg, Maria Christiana, g. m. H.
Kriegsmann (s. d.).
Karberg, Thomas (d. 1794), købmand, g.
1.
m. Anna Maria Knudsen (d. 1741),
2119; 2. m. Helena Boysen (d. 1754),
2119; 3. m. Anna Maria Petersen (d.
1768), 2119; 4. m. Margrethe Dorthea
Schmidt (d. 1815), 2119.
Karberg, Valentin (1730), kirkeværge i
Sønderborg, g. m. Helene Christensen,
2080, 2119.
Karckgaard, Niels Jørgensen (1713—49),
mollersvend, 904.
Karl (1292), provst, 2541.
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Karsten, perlestikker, 2972.
Karsten, Lambert Daniel, orgelbygger,
2970.
Karstensen, Elias, billedskærer, 2977.
Karstensen, Kristen (1809—82), sogne
præst til Dybbøl, 2219.
Karstensen,
Matthias
(1694),
Almstrup,
kirkeværge, 1852.
Kastrup, Johan Andreas (1756—77), 252.
Kastrup, Jørgen (1708—86), sognepræst i
Stepping og Frørup, 336, 351, 352.
Kaufmann, Botilla (d. 1883), 197.
Kayen, Nicolas (1684), 180f.
Kaysen-Ladegaard, snedker, 2977.
Keding, Johannes (1710), kirkeværge i
Starup, 427.
Keding, Nis Hansen (1696), herredsfoged,
434.
Kegge, Olaf Henriksen, klokkestøber, 2959.
Keil, Nicolai, guldsmed, 2949.
Keldbjerg, Ebbe Nielsen (1738—9(5?)),
2626.
Kenkel, Bernhard (1655—93), provst og
præst i Tønder, 981, 981, 2912.
Kenkel, Stephan (1624—91), provst og
præst i Tønder, 981, 981, 1044, 1546,
2912, g. m. Anna 984.
Kersing, Rasmus Hansen (1663—1723),
sognepræst i Spandet, 1188, g. m.
Gertrud Pedersdatter Hygum (1665—
1727), 1192.
Ketelsen, Fedder (d. 1565), Møgeltønder,
1328.
Ketelsen,
Johan
(1533),
borgmester
i
Tønder, 1022.
Ketelsen, Laurens (d. 152?), Møgeltønder,
1327.
Ketelsen, Niels (d. 1636), sognepræst til
Holbøl, 2017.
Ketler, Christian Wilhelm, snedker, 2977.
Keyer, Johan Heinrich (1683), 2393.
Kidde, maler, 2965.
Kieffer, Johannes Conrad (1644—1702),
provst og præst i Tønder, 981.
Kiehlström,
Magnus
Friedrich,
klokke
støber, 2959.
Kield, maler, se London, Kield.
Kier, Hans (1838), kirkeværge i Øster
Løgum, 1767.
Kier, Karen, g. m. N. Clausen (s. d.).
Kier, L., maler, 2965.
Kier, Peter (1774—1834), sognepræst i
192*
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Øster Logum, 1763, 1777, g. m. Anna
Kjestina Bonnichsen (1778—1858),
1778.
Kier, Peter Oswald (1838—1914), provst
og præst i Tønder, 982.
Kierchby, Claus Nielsen (d. 1692), han
delsmand i Ribe, 2771.
Kierulff, våben, 163.
Kierulf, Margaretha Elisabeth, g. m. H.
C. Richelsen (s. d.).
Kierulfî, Wilhelm (1579—1664), drabant,
g. m. Dorothea Waltersdorp, 163.
Kirchstein (1867), senator i Sønderborg,
2126.
KLkegaard, Andreas, tømrermester, 241.
Kiærulfî, Poul Ottesen, guldsmed, 2949.
Kiølholt, Jens, guldsmed, 2949.
Kjeld, 1128.
Kjeld, abbed i Holme kloster, 1130.
Kjeld
Urne
(Bjolderup-runesten),
1843,
2767.
Kjeldsen, Gottfried (1675), kirkeværge i
Åstrup, 524.
Kjerns, Andreas P. (d. 1866), g. m. Maria
Petersen, 778.
Kjergaard,
Mads
Pedersen
(1780—1846
(?)), sandemand, g. 1. m. Maren Truel
sen (1778—1825), 863; 2. m. Anna Eli
sabeth Post (1798—1846), 863.
Kjær, H. A., maler, 2965.
Kiær, Hans Hansen (d. 1652), sognepræst
i Ringkøbing, magister, provst, g. m.
Karen Jensdatter Borch (d. 1672), 1416.
Iviær, Jens Hansen (d. 1662), 1416.
Kjær, Marcus (1806—82), sognepræst i
Rise, g. m. Jacobine Raben, 465.
Klausen, Christian (1795), kirkeværge i
Sottrup, 2242.
Klei, H. P., 1384.
Kleimann, Arend (III), klokkestøber,
2959.
Kleiman, Conrad, klokkestøber, 2959.
Kleiman, Cordt, klokkestøber, 2959.
Klemmensen, maler? 2308.
Klencken, våben, 2508.
Klest, Søren P. (17..), 2616.
Klewing, billedhugger, 2980.
Klincker,
Johann
Christian
(d.
1792),
sognepræst til Varnæs, 1902.
Klincker, Johannes (1741—1823), sogne
præst til Kliplev, 1995.
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Kling, Anton Balduin (1684—1740), sog
nepræst i Vonsbæk, 512.
Klinge, våben, 190.
Klinge, Anthon (d. 1676), borgmester i
Haderslev, 180, 183 (?), 191.
Klinge, Friedrich (d. 1767), byfoged, 180,
190.
Klinge, Petrus (1686—1686), 191.
Klingenberg,
Friedrich
von
(1716—83),
amtmand i Haderslev, 211, 230, 291, 304,
351, 359, 372, 470, 506, 616.
Klint, Esben, arkitekt, 2939.
Klint, Kåre, arkitekt, 2939.
Klint, Karen, g. m. B. Thamsen (s.d.).
Kliplev, Christen (1763), 1634.
Klyne, Christian Andersen (d. 1650), sog
nepræst i Højrup og Spandet, 1191.
Knelebeck, Lionel von dem (1807—48),
kaptajn, 2479.
Knespel, Hans Marten (1700), 1912.
Knoph, Hans, maler, 2965.
Knud Snubbe (ca. 1279), 1715.
Knude, Peder Lauritsen (d. 1849), 727.
Knudsdatter, Ane Kirstine, g. m. I.
Hansen (s. d.).
Knudsdatter, Anna, g. 1. m. E. Brun
(s. d.), 2. m. A. J. Spandovius (s. d.).
Knudsen, bygmester, Guderup, 2939.
Knudsen, Anders (d. 1697), Brons, g. m.
NN Bertelsdatter, 1240.
Knudsen, Anna Maria, g. m. T. Karberg
(s. d.).
Knudsen, Claus (1641), amtsskriver i Ha
derslev, 138*, 153, 176, g. m. Cathrina
Heinemarck, 137, 139*.
Knudsen, Dite (1905), 2535.
Knudsen, Hans (1685), Roager, 1180.
Knudsen, Hans (1764), Sønderborg, 2093,
2118.
Knudsen,
Hans
(1865),
kirkeværge
i
Døstrup, 1518.
Knudsen, Jacob (p.
1657), borger i
Haderslev, g. m. Elsabe Wagens, 179.
Knudsen, Jens, forstander, se Hans Knud
sen Vejle.
Knudsen, Jens (d. 1602), sognepræst i
Døstrup, 1514.
Knudsen, Johan Peder (1768—1831), 2534,
g. m. Anne Johanne Andersen (1768—
1848), 2538.
Knudsen,
Jørgen
(1772—1862),
sogne
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præst til Hagenbjærg, g. m. Sophie
Margrethe Fangel (1797—1847), 2584.
Knudsen, Knud Lausten (d. 1866), til
Trøjborg, 1366.
Knudsen, Lorentz (d. 1659), borgmester i
Haderslev, 179, g. m. Bodel . . . , 168.
Knudsen, Maren, se Lund.
Knudsen, Michel (d. 1574), præst i Gl.
Haderslev, 231.
Knudsen, P. (1837), gårdejer, Grarup,
446.
Knudsen, Villads (d. 1636), sognepræst i
Løjt, 1799, 2646.
Knudtsen, Hans (1632), kirkeværge i Lidt,
2260.
Knutzen (1763), herredsfoged, 1599.
Knutzen, Nicolaus (1715—89), sognepræst
i Højst, 1574.
Koch, justitsråd, Åbenrå, 1889.
Koch, malermester, 2965.
Koch, Anna Elisabeth (1790—90), 1260.
Koch, Christian Carl Frederik Brorson
(1832—42), 1520.
Koch, J. H., hofbygmester, 2939, 2977.
Kock, Johan (1623), Tønder, 962.
Koch, Johan Buntzen (1804—77), sogne
præst i Højrup, 1200.
Hoch,
Jørgen,
Vesterkobbel,
Kegnæs,
2583.
Kock, Jürgen (1938), husmand, 2396,
2440.
Kok, Mikkel (1777), kaptajn, 1777.
Koch, Michael (1759—1821), sognepræst i
Døstrup, g. m. Barbara Agnete Brorson
(1758—1828), 1520.
Koch, Mogens, arkitekt, 2939.
Kock, Nicolaus, se Nicolaus.
Koch, V., arkitekt, 2939.
Koefod, Conrad Daniel (1763—1831), bi
skop i Bibe, 1432.
Kohlstadt, Hinrich, guldsmed, 2950.
Koplov, Anna Dorothea von, g. m. J. Luffe
(s. d.).
Kopperholt, Jep (1738), kirkeværge i Løjt,
1794.
Korfhage u. Söhne, Ed., urmager, 2985.
Kornerup, Jacob, konservator, 2965.
Korsgaard, J. (d. 1944), overgendarm,
2381.
Korsholm, Catharina, g. m. J. Asmussen
(s. d.).
Kort, klokkestøber, 2959.
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Korup, Jacob (1862), g. m. Lena Marcussen, 1036.
Krafît, David von, hofmaler, 2965.
Krag, Hans Knudsen (1635—97), provst,
2367, 2379, 2909, g. 1. m. Cathrina
Lauritsdatter, 2379; 2. m. Eleonora
Elisabeth Brandt, 2380; 3. m. Anna
Harboe, 2380.
Krag, Jep, bygmester, 2939.
Krag, Johannes (1707—77), sognepræst i
Nørre-Løgum, 1535.
Krage, Niis (1725), Åbenrå, g. m. Barbara,
1705.
Kragelund, Hans Schack (1751), 808.
Kragelund, Karen Pedersdatter, g. m. G.
Fogh (s. d.).
Kragh, Gregers, murer, 2969.
Kragh, Peter (1794—1883), sognepræst i
Øsby, 488, 489, 497.
Kraglund, Helene Pedersdatter, g. m. C.
L. Wellejus (s. d.).
Kraglund, Peder Christensen (1681—1751),
sognepræst i Gram, provst, g. m. Maria
Elisabeth Stichelia, 808.
Kraglund, Peder Jensen (1602-81), bi
skop i Ribe, dr. theol., g. m. Lene
Thomasdatter (1613—97), 777.
Krahe, våben, 193.
Krahe, Christoph (1642—88), provst i
Haderslev, 192, 388, 524, 2699.
Krahe, Johann Peter (1730—89), sogne
præst, GI. Haderslev, 230.
Krahe, Margrethe, g. m. J. Boysen (s. d.).
Krahe, Richard (1733—87), sognepræst i
Skrydstrup, 681.
Kramp, Jonas, klokkestøber, 2959.
Kranold, Wilh. H. A. (d. 1850), kaptajn,
2352.
Kremer, Matz (d. a. 1581), 2082.
Krentzen, NN (1931), Hjortspring, 2558.
Kresten, snedker (1579), 2977.
Krichauff,
Otto
Dietrich
(1779—1849),
tingskriver, g. m. Cecilie Dorthea Marquardsen (1788—1861), 1242.
Kriegsmann, Heinrich (d. 1797), g. m.
Maria Christiana Karberg (d. 1794),
2118.
Kriesche, Johann David, klokkestøber,
2959.
Kristiansen, Georg N., maler, 2965.
Krock, Henrik, maler, 2965.
Kroger, Jacob (1533), Haderslev, 52, 105.
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Krogh, Charlotte von (1827—1913), maler,
536, 2965.
Krogh, Christen Christiansen (1720—86),
gårdmand, g. m. Maren Brick (1743—
1817), 360.
Krogh, Frederik Christian von (1790—
1867), kammerherre, amtmand, 2242.
Krogh, Frederikke Rosine Juliane von,
g. m. O. D. greve Schack (s. d.).
Krogh, Friderich Ferdinand von (1737—
1829), kammerherre, hofjægermester, til
Åstrupgaard, 534.
Krogh,
Henriette
Ottilie
Emilie
von
(1842—53), 1332.
Krogh, Knud J., arkitekt, 2939.
Krogh, Wilhelmine Emilie Henriette von
(1829—1917), stiftsdame, 1332.
Krohn, orgelbygger, Hillerød, 2970.
Krollenkopf, maler, 2965.
Krollpfeiffer, billedhugger, 2980.
Krucau, jfr. Crucau, Cruckow.
Krucau, Samuel (d. 1704), degn i Ulkebol,
2351, g. m. Agathe Ewald, 2354.
Krumstroh, Franz Peter, guldsmed, 2951.
Kruse, Maren (1903), 708.
Kruse, Ole, maler, 2965.
Krüger, Hans Andersen (1816—81), søn
derjysk fører, 905.
Krüger, Hans Jessen (1702), 2647.
Krüger, Johann Lorentzen (1740), kobber
smed i Haderslev, g. m. Elisabeth Lo
rentzen, 2039.
Krüger, Niels, tømmermand, 2023.
Kryzingbahr, Jacob, maler, 2965.
Kræmer, C. H., maler, 2965.
Kræmer, Hans Hansen (1735), g. m. Kir
sten. . . ., 1454.
Kunstanstalt
der
Berliner
Stadtmission,
710.
Kuntzsch, G., snedker, 2977.
Kuss (1867), senator i Sønderborg, 2126.
Kuur, Anna Catharina, g. m. J. Frisenberg
(s. d.).
Kvederis, Victor, billedhugger, 2225.
Kyhl, H., urmager, 2985.
Kühl, Nicolai (d. 1723), præst i Ullerup,
2252.
Küster, Carl, maler, 2965.
Køndig, Nicolaus (1597—1647), sogne
præst i Moltrup, 547.
Køndig, Sitzel, g. m. H. Giseman (s. d.).
Koenig, I. G., kobberstikker, 2967.
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Königstein, von, våben, 187.
Königstein Christina Elisabeth friherreinde, g. m. C. H. v. Vieregge (s. d.).
Königstein, Johann Ludvig von (1660—
1730), amtmand, 1610.
Köning, Henrik, snedker, 2977.
Köppen, Th., gortler, 2951, 2952.
Køstersen, Kristen, snedker, 2977.
L og ?, gørtler, 2952.
LC (eller G), (Sæby), 966.
LFI, snedker, 2977.
LISM, Ensted, 1862.
LL, Bylderup, 1611.
LL (1767), Højrup, 1202.
LP (1731), Toftlund, 841.
LP (1790), Daler, 1345.
LP, smed, 2969, 2975.
LS (1745), Bov, 2037.
LWB (1711), Branderup, 859.
Laddey, Ernst, maler, 2965.
Lagemann, Hendrik, snedker, 2977.
Lagesen, Frederik (f. 1746), degn i Rab
sted, 1601.
Lambertsen, Jørgen (17..), Rømø, 1436.
Lambertsen, Mikkel (17. .), 1436.
Lambrecht, H., guldsmed, 2951.
Landré, Johann Georg Wilhelm, klokke
støber, 2959.
Lange, NN., oberst, 2539.
Lange, præst i Ullerup (1894), 2260.
Lange, Andrea Hermandine Cathrine, g.
m. C. G. Roll (s. d.).
Lange, Andreas (1690—1755), sognepræst
i Halk, 453.
Lange, Gunde (d. 1564), g. m. Catharina
Breide (d. 1550), 312.
Lange, Herman (1640), rådmand i Haders
lev, 178.
Lange, Johan Frederik (1680—1756), sog
nepræst til Ulkebøl, 2348.
Lange, Jørgen, snedker, 2977.
Lange, Søren Læssøe (1760—1828), maler,
244.
Lange, Thomas Jensen, guldsmed, 2950.
Langheim, Carl Heinrich Paul (1776—
1848), g. m. Catharina Elisabeth Hal
lensen (1780—1811), 198.
Langheim, Cathrina Brigitta, født Hoskiær (d. 1852), 198.
Langheim, Johan Friederich, rådmand i
Tønder (1722), 986.
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Langheim, Peter (d. 1697), apoteker i Tøn
der, 1044.
Langheim, Peter, rådmand i Tønder (1702),
985, 986.
Langmos, Simon Ytzen (1675), 464.
Langreuter, G. D. (18. .), justitsråd, 197.
Langreuter, S. E. A., se Clausen.
Langschwager, C., tømrermester, 1905.
Langschwager, W., tømrermester, 1905.
Lars, maler, Skærbæk, se Jensen, Lars.
Larsen, B e r t . . . (d. 178.), Hviding, 1150.
Larsen, Hans (1825—50), norsk musketer,
205.
Larsen, Lars Hansen, snedker, 2977.
Larsen, Mogens, konservator, 2965.
Larsen, Thomas, guldsmed, 2948.
Larsen Stevns, maler, 2965.
Lasse, Jørgen, blytækker, se Lorentzen,
Jørgen.
Lassen, NN, Hjerpsted, 1391.
Lassen, guldsmed, 2951.
Lassen, Andreas, snedker, 2977.
Lassen, Anna, se Thomsen.
Lassen, Anna, f. Clausen (1772), 2431.
Lassen, Anne Kjestine, g. Jessen (s. d.).
Lassen, Benned (d. 1692), Rejsby, g. m.
Maren Kajsdatter (d. 1696), 1165.
Lassen, Christian (1798—1857), degn i
Hørup, 2380, 2381.
Lassen, Erik (1734), Møgeltønder, 1325.
Lassen, Hans Severin, snedker, 2977.
Lassen, Jens (1731), kirkeværge i Rejsby,
1162.
Lassen, Jørgen, maler, 2965.
Lassen, Knud (1877), Langetved, 724.
Lassen, L., maler, 2965.
Lassen, Lauritz (1706—8?), kirkeværge i
Agerskov, 884, g. m. NN (f. 1726), 884.
Lassen, Maria, g. m. F. H. Friis (s. d.).
Lassen, Mikkel Pedersen, Rømø, g. m.
Maren , 1434.
Lassen, Nis (f. 1730), købmand i Ribe, 530.
Lassen, Peder (d. 1748), Skærbæk, g. m.
Kirsten (d. 1765), 1258.
Lassen, Ædel Marie, se Jepsen.
Lastrup, Anna, g. m. N. T. v. Ployart
(s. d.).
Laub, Thomas (1852—1927), organist,
1380.
Laudses, Margrete (d. 1640), på Revsø,
579.
Lauenstein, våben, 162.
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Lauenstein, Jost, rådmand i Haderslev,
178, g. 1. m. Engeborch.... (d. 1659),
162, 2. m. Elsabe , 162, 429.
Laugesen, Karen, se Lund.
Laurens Nielsen (1479), vikar, 130.
Laurensen, Karsten (1600), Kiel, 2103.
Laurensen, Peter (1600), Kiel, 2103.
Laurentius Nicolai (1464), sognepræst, 132.
Laurids, snedker (1609), Tønder, 2977.
Lauridsen, Andreas (1693), sandemand i
Møgeltønder, 1319.
Lauridsen, Jesper (1512), kirkeværge i
Gram, 806.
Lauridsen, Mikkel, guldsmed, 2948.
Lauridsen, Ægidius (16..), magister, rek
tor og ærkedegn i Ribe, 809, 1454, 2726.
Lauritsdatter, Cathrina, g. m. H. K. Krag
(s. d.).
Lauritzen, Anders (d. 1721), sandemand i
Brøns, g. m. Anna (d. 1735), 1241.
Lauritzen, Anders (1786), Ottersbøl, 1450.
Lauritzen, C. (1784), kirkeværge i Nustrup,
659.
Lauritzen, Jacob, Ribe, 770.
Lauritzen, Jens, se Baggesen, J. L.
Lauritzen, Jørgen (»Monrad«) (d. 1675),
sognepræst i Åstrup, 524, g. m. Anna
Davidsdatter Monrad, 526.
Lauritzen, Lauritz (1642), birkefoged i
Møgeltønder, 1326.
Lauritzen, M., sognepræst i Skrydstrup
(1903), 681.
Laursen, Karsten (1601), 2125.
Laust, blytækker, 2940.
Laust (1731), snedker, 2977.
Laustdatter, Anna (1743—43), Toftlund,
845.
Laustdatter, Karen (d. 1691), Rømø, 1434.
Lausten, Anders (d. 1886), Emmerlev,
1383.
Lausten, Hans (1608), Emmerlev, 1382.
Lausten, Maren (d.
1875), Emmerlev,
1383.
Laustsen, Peder, Rømø, g. 1. m. Kirsten
(d. 1770); 2. m. Karen. .., 1437.
Lausten, Thim (d. 1753), Emmerlev, g. m.
Mette.. ., 1383.
Lauterup, Claus Hansen (1651), g. m.
Cathrine, 984.
Lautrop, Knud Jørgensen (1694), 1850.
Lautrup, Anna Christiane, g. m. J. S. Jes
sen (s. d.).
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Lautrup,
Johan
Christian
(1737—1803),
sognepræst i Tyrstrup, 282, 284.
Lautrup, Johann Christian (1763—4845),
sognepræst i Brede, 1497, 1538, g. m.
Anna Bonnichsen (1749—1827), 1500.
Lautrup, Lauritz (1788—1806), 886.
Lautrup, Nis (1711), kirkeværge i Bylderup, 1618.
Lautrup-Larsen, arkitekt, 2939.
Laverensen, Ocke (1632), kirkeværge i
Lidt, 2260.
Lavsen, R., Hjerpsted, 1391.
Lawaetz, H. Chr. S. (1884), sognepræst til
Ulkebøl, 2349.
Le Brun, Charles, maler, 2967.
Lederer (Lædrer), Henriette, se BrinckSeidelin.
Lehmann, Christian (1693—1748), over
inspektor på Schackenborg, 824.
Lehn Petersen, Knud, arkitekt, 2939.
Lehrskov, Jens Nissen (d. 1892), sogne
præst i Åstrup, 536.
Leiningen-Dagsburg,
Marie
Elisabeth,
grevinde, g. m. F. greve Ahlefeldt (s. d.).
Leisner, Catharina Margaretha, født Ahlmann, 196.
Leisner, Martin (1728—99), g. m. Ingeborg
Petersen (1735—1811), 196.
Leisner, Mathilde (17..), 196.
Leisner, P. (17..), 196.
Lembach, våben, 2508.
Lemmick, Steffen Ludvigsen, guldsmed,
2948.
Lemvig, Catharina, g. m. C. Engel (s. d.).
Lemvig, Erik Christensen (1679—1740),
sognepræst i Bingsted, 496, 498.
Leobeneck, våben, 2508.
Leptzow, Henning, maler, 2965.
Lerche, våben, 1303.
Lerche, Christian Cornelius greve (1770—
1852), 1386.
Lerche, Henny Louise Vilhelmine, comtesse, g. m. H. greve Schack (s. d.).
Lercke, Mads (1607), borgmester i Nyborg,
2906.
Lessau, Fr., snedker, 2977.
Leth, Bolette Margrethe, g. m. J. H. Bjerregaard (s. d.).
Leuen, Hinrich von, maler, 2965.
Levesen, Ocke (1632), rådmand, 2260.
Levetzau, Werner Carl Julius Gottlieb von
(1822—99), landråd, 1905.

424

Leyding, Gilbert, tinstøber, 2952.
Leyonhufvud, Knut Otto Eric friherre
(d. 1848), 2350, 2352.
Licht, C., maler, 2965.
Lichtenberg, Gerdt, snedker, 2977.
Liebe, Helmar (1745), 2039.
Liebold, Berthold, urmager, 2985.
Lihme, Frederik (1695—1747), guvernør,
g. m. Friderica Elisabeth, 618, 628.
Lihme, Giertrud, g. m. J. Ravn (s. d.).
Lilholt, Nis Lorentzen (1794—1860), stæn
derdeputeret, 473.
Liliendal, Sivert von (o. 1600), 2119.
Lilius, Simon Henrich (d. 1707), sogne
præst til Kegnæs, 2392.
Limbek, våben, 123.
Limbek, slægten, 35.
Limbek, Claus (d. før 1428), g. m. Eibe...,
51, 102.
Linckhusen, Matthias (1807), g. m. Maria
, 1126.
Lind, C. Th., maler, 2965.
Lind, Egmont, konservator, 2965.
Lind, Jes, billedskærer, 2961, 2977.
Linde, kobbersmed, 2952.
Linde, Rasmus (d. 1864), menig, 2646.
Lindenhahn, A. C. (1774—1836), borg
mester, justitsråd, 205, g. m. Charlotte
Malling (1771—1822), 199.
Lindholm, kobbersmed, 2952.
Linnemann, A., glarmester, 2946.
Linnet, Peder Nissen (1621), kirkeværge i
Arrild, 1274.
Lintrup, Andreas Jakobsen (d. 1668), ma
gister, sognepræst i Lintrup, g. m. NN.,
775, 776*.
Lintsavw, I. Reimer (1655), 2082.
List, P. A. (1800), 1432.
Lobedantz, Christina, g. m. I. Thomsen
(s. d.).
Lobwasser, Ambrosius (d. 1585), professor,
Königsberg, 1749.
Lodberg, våben, 770.
Lodberg, Christen (1625—93), biskop i
Ribe, 770, 1512.
Lofson, Jacob (1783), sognefoged, 1640.
Lohmann, Eleonora, g. m. S. v. Saldern
(s. d.).
Lohmann, Eschel Andreas (1675—1743),
sognepræst i Tinglev, g. m. Christina
Caspergaard, 1650.
London, Kield, maler, 2965.
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Loockemans, Nicolaes, guldsmed, 2951.
Loos, Johann Georg (1772), drifts- og byg
ningsinspektør, 240.
Lorentz, snedker (1652), Haderslev, 2977.
Lorentz Sture (1341), 2484.
Lorentz, Johan, orgelbygger, 2970.
Lorentzen, NN (1906), kirkeældste i Sot
trup, 2242.
Lorensen, snedker, Alslev, 2977.
Lorenzen, maler, 2965.
Lorenzen, snedker, 2977.
Lorentzen, Andreas (d. 1778), Ubjærg, g.
m. Dorthe (d. 1765), 1285, 1294.
Lorenzen, Andres (d. 1626), Emmerlev, g.
m. B o e l . . . , 1382.
Lorensen, Anna Dorothea Marie, g. m. J.
Petersen (s. d.).
Lorenzen, Anna Marie Margrethe, g. m. J.
J. Arends (s. d.).
Lorenzen, Anna Sophie Cathrine, fodt
Sommer (1796—1825), 204.
Lorentzen, Boy, orgelbygger, 2970.
Lorentzen, C. (1876), degn i Bevtoft, 906.
Lorentzen, Carl, guldsmed, 2950.
Lorenzen, Christian (1626—88), sogne
præst til Ulkebøl, 2350.
Lorentzen, Elisabeth, g. m. J. L. Krüger
(s. d.).
Lorentzen, Hans (d. a. 1627), rådmand i
Sønderborg, 2120.
Lorentzen, Hans Peter, urmager, 2985.
Lorenzen, Helene Dorothea, født Schroeter (d. 1853), 204.
Lorenzen, I. F. (1838), kirkeværge i Jegerup, 609.
Lorentzen, Jacob, maler, 2965.
Lorenzen, Jes (1772—1840), Vilsbæk, 2022.
Lorentzen, Johannes (d. 1763), provst, 184.
Lorentzen, Jürgen (1762—1842), rådmand
i Åbenrå, 1708.
Lorentzen, Jørgen, blytækker, 2940.
Lorentzen, Lorentz, Sønderborg, 2119.
Lorentzen, Lorentz (1715—70), sognepræst
til Ulkebøl, 2348, 2351*.
Lorenzen, Magdalena Cathrina (1794—
1832), 202.
Lorenzen, Margaretha Hedewig, se Feldmann.
Lorenzen, Nicolai (1742—1820), Ensted,
g. m. Ingeborg Freuchen (d. 1787), 1862.
Lorentzen, Nicolaus (1712—55), diakon i
Tønder, 1933.
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Lorenzen, P., snedkermester, 2977.
Lorenzen, Peter, murermester, 2969.
Lorenzen, Peter Hiort (1791—1845), 204.
Lorentzen, Søren, guldsmed, 2950.
Lorenzen, Thomas (1754—1834), amtsfor
valter, justitsråd, g. m. Martha Hiort
(1770—1842), 202.
Lorenzen, Thomas S. (1903), 2018, 2021.
Lorenzen, Ægidius (Gjøde) (1637—98),
sognepræst i Bylderup, 1618.
Louise, kong Frederik V’s dronning, 1139.
Louise, prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1763—64),2158.
Louise Augusta, hertuginde af SlesvigHolsten-Sønderborg-Augustenborg,
født
prinsesse
af
Danmark
(1771—1843),
2129, 2158.
Louise Sophie, prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1699—
1765), 2155.
Lucas, maler i Flensborg, 2965.
Lucas, Melchior, klokkestøber, 2959.
Luffe, Johannes (1703—52), sognepræst i
Rejsby, 1155, g. m. Anna Dorothea von
Koplov, 1164.
Lukou, Georg L. (1883—1915), 1469.
Lund, våben, 2220, 2428.
Lund, A., Emmerlev, 2638.
Lund, Anna (d. 1856), Gl. Haderslev, 232.
Lund, Anthon Günther, billedskærer, 2977.
Lund, Bendix, guldsmed, 2948.
Lund, C. A. (1763—1833), digter, præst,
2559.
Lund, Chr. L., murermester, 1368.
Lund, Else Maria, g. m. A. P. Badoor
(s. d.).
Lund, Ernst Günther, billedskærer, 2977.
Lund, F. C., maler, 2965.
Lund, Fedder (1677), birkefoged i Højer,
herredsfoged, 1044.
Lund, [F?]edder Nissen (d. 1689), Ballum,
1416.
Lund, Frederik Nielsen (1727—89), skip
per, g. m. Maren (f. 1730), 1456.
Lund, Georg (d. 1641), sognepræst til Nybøl, g. m. Salome, 2281.
Lund, H. (1800), 54.
Lund, H. P., g. m. L. M. Hansdatter (1848),
1188.
Lund, I. L., maler, 2965.
Lund, Jacob, Asbøl, 1914.
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Lund, Jens (d. 1640), sognepræst til Dyb
bøl, 2219.
Lund, Jens Andersen (d. 1595), sognepræst
til Asbøl, 1906.
Lund, Jens Martin, maler, 2965.
Lund, Johannes (1638—86), diakon i Tøn
der, 981.
Lund, Karen, født Laugesen (1792—1842),
232.
Lund, Knud Lauritzen (1822—1836), 202.
Lund, Maren, født Knudsen (1792—1843),
202.
Lund, Marina, g. m. H. Andersen (s. d.).
Lund, Markvard (1494), 2428.
Lund, N. J., snedker, 2977.
Lund, Niels (1962), gårdejer, 2636.
Lund, Niels Mortensen (1794—1844), 202.
Lund, [ N i s ] . . . edersen, g. m. Kirsten (d.
1703), Ballum, 1416.
Lund, P. S. (d. 1864), cand. theol., 2352.
Lund, Peder, snedker, 2977.
Lund, Philip (1659—1726), sognepræst i
Ullerup, 2252.
Lund, Skjold, billedskærer, 2977.
Lund, Thomas Simonsen (1825—48), 842.
Lundbye, J. Th. (d. 1848), maler, 1732.
Lunding, Bertel Jacobsen (1781), 2614.
Lunding, Cay (1757), 182.
Lunding, Claus Jacobsen (1713), 180.
Lunding, Jacob Nissen (16. .), 182.
Lunding, Jens Jacobsen (d. 1753), 184.
Lunding, Nis Berthelsen (1781), 2614.
Lunding, Nis Jacobsen (1718), g. m. Anna
. . . . , 182.
Lunding, Thale Rebecca (1757), 184.
Lunow, Henrik, se Henrik.
Lundt, Hedewig Catharina, g. m. A. Garmsen (s. d.).
Lupinus, Georg, se Jørgen Wulff.
Luther, Morten, reformator, 156, 344, 563,
638, 758, 981, 1043, 1191, 1228, 1428,
1550, 1581, 1655, 1944, 2039, 2105, 2242,
2260, 2322, 2349, 2913.
Luxdorff, Christen (d. 1728), major, 196.
Lvf(t?), Paul (1640), 2536.
Lübeke, Christoffer (d. 1664), købmand i
Haderslev, 179, g. m. Kirstina. . ., 159.
Lücke, Maren, g. m. C. Brodersen (s. d.).
Lüdenscheid, pletfabrikant, 1727.
Lüders, Hinrich (1732), 2216.
Lüders, Peter, snedker, 2977.
Lydig (1480), degn i Hoptrup, 373.
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Lydichsen, Christoffer, snedker, 2977.
Lüdicksen, Peter, urmager, 2985.
Lydiksen, Hans (1629), rebslager i Sønder
borg, 2094.
Lydtsen, Tøge (1686), kirkeværge i Hjerp
sted, 1390.
Lyesen, Maren, g. m. C. Hansen (s. d.).
Lühe, Joachim Christoph von der (1696—
1756), amtmand, 336, 447.
Lyhm, D. C. (1793), kirkeinspektør, 2583.
Lyngbye, Anna Cathrine, g. m. A. Sven
strup (s. d.).
Lyngbye, Jørgen Pallenersen (1725—54),
760.
Lütken, Margarethe von, se Bertouch.
Lütken, Otto Diderik (1677—1738), sogne
præst i Skast, g. m. Maria (1683—
1766), 1483.
Lützen, Anna Marie Margrethe, g. m. T. H.
Jensen (s. d.).
Lützen, Søren, snedker, 2977.
Lützhøft, Frederik Holten (1822—1903),
sognepræst i Bylderup, 1614.
Lützow, NN von (d. 1848), løjtnant, 2479.
Lützow, Frederik, hofmester, g. m. Doro
thea Maria Rehden (d. 1652), 2114, 2116.
Lützow, Sophia Elisabeth (d. 1773), 2120.
Lædrer, Henriette, se Brinck Seidelin.
Løbner, Michel I., maler, 2965.
Løbner, Mikkel, snedker, 2977.
Løck, urmager, Tønder, 2952, 2985.
Løjt, Hans Iversen (1678—1764), borg
mester i Flensborg, 1800.
Lønborg-Jensen, Harald, arkitekt, 2939.
Løw & Søn, B. H., klokkestøber, 2959.
M, guldsmed, 2951.
M, teglstryger, 768, 778.
MB (1705), Løgumkloster, 1123.
MB, guldsmed, 2951.
MBL (1807), kirkeværge i Burkal, 1628.
MC (1683), Branderup, 859.
MC, bygmester, 2939.
MCS (1763), kirkeværge i Magstrup, 586.
MD, 1611.
MDC, Hellevad, 1740.
MER, Møgeltønder, 1316.
MGM, Rømø, 1432.
MH, Sæby, 966.
MH (1683), Branderup, 859.
MH (1776), Bylderup, 1617.
MHK (1777), Emmerlev, 1384.
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MHS (1692), Mjolden, 1447.
MI (1767), Højrup, 1202.
MI, guldsmed, 2951.
MIA, 1678, Visby, 2636.
MID (1676), Svenstrup, 2553.
MIW, 1739, Bedsted, 1730.
MK, Højer, 2632.
MLU (1750), Sommersted, 576.
MM (16..), Øster-Lindet, 696.
MMD (1649), Bjerning, 321.
MMH (1749), Notmark, 2502.
MP (1777), Skrydstrup, 674.
MPS (1709), kirkeværge i Bjolderup, 1842.
MPT, Bedsted, 1722.
MS, tinstøber, 2952.
MT (17. .), Hygum, 748.
M. T. B. H., stenhugger(?), 2980.
MW (1733), Toftlund.
MZ (16.. ?), Vilstrup, 384.
M.............., Anders Feddersen (17..), skip
per, 1438.
Maase, von der, våben, 806.
Maase, Margaretha v. d., g. m. H. A. greve
Brockenhuus-Schack (s. d.).
Mads, maler, 2965.
Mads (1391), provst i Hørup, 2375.
Madsdatter, NN (1699), Hygum, 761.
Madsdatter, Boeld, g. m. M. Jessen (s. d.).
Madsen, Rotenkrug, 1583.
Madsen, Anders (d. 1876), degn i Agerskov,
883.
Madsen, Christen (d. 1699), Skast, g. m.
Karen Beierholm (d. 1710), 1482.
Madsen, H. C., snedkermester, 2977.
Madsen, Hans Eylert, maler, 2965.
Madsen, I., maler, 2965.
Madsen, Jacob, se Vejle.
Madsen, Johan, maler, 2965.
Madsen, Johan (1576), sognepræst i Asser
balle, 2452.
Madsen, Jørgen, konservator, 2965.
Madsen, Lorentz (1670), kirkeværge i Dø
strup, 1518.
Madsen, Ole, maler, 2965.
Madsen, Peder (1733), kirkeværge i Hy
gum, 760.
Madsen, Peder (1500), præst i Ribe stift,
235.
Madsen, Poul (1574), kirkeværge i Ager
skov, 884.
Madsen, Søren (1617), Emmerlev, g. m.
Inge Vibeke Bertelsdatter, 1382.
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Madsen, Tielle (1777), kirkeværge i Tis
lund, 918.
Madsen, Tomas (1733), kirkeværge i Hy
gum, 760.
Magdahl-Nielsen, J., arkitekt, 2939.
Magdalene Juliane hertuginde af SlesvigHolsten-Nordborg-Plön,
født
prinsesse
af Pfaltz-Birkenfeld (1686—1720), 2186.
Magle, Christian, maler og billedhugger,
2965.
Magle, Hans (1941), sognepræst i Tønder,
1015.
Magnus (d. 1364), biskop af Bibe, 680.
Magnussen (til Blansgård), slægten, 2250.
Magnussen, C., billedskærerskole, 2977.
Magnussen, C. D., maler, 2965.
Magnussen, Hans, maler, 2965.
Mahn, Matthias, orgelbygger, 2970.
Malling, Charlotte, g. Lindenhahn (s. d.).
Mandix, Jens Olufsen (1780), 2778.
Marcus, tinstøber, 2952.
Marcus Kiggelen (1476), sognepræst i Hop
trup, 373, 374.
Marcussen, Hans, Løgum kloster, 1120.
Marcussen, Jürgen, orgelbygger, 2970.
Marcussen, Jürgen Andreas, orgelbygger,
2970.
Marcussen, Lena, g. m. J. Korup (s. d.).
Marcussen, Mette, g. m. M. Brandt (s. d.).
Marcussen, Morten (1758—93), g. m. Anna
Pedersdatter (f. 1759), 844.
Marcussen, Nis, snedker og tømrer, 2977,
2985.
Marcussen & Reuter, orgelbygger, 2970.
Marcussen & Søn, orgelbygger, 2970.
Marenholz, våben, 2508.
Margareta, prinsesse af Slesvig-HolstenSønderborg (1583—1638), g. m. Johan
nes greve til Nassau-Siegen, 2150.
Margaretha Ahlefeldt, 142.
Margrethe, dronning af Danmark 1387—
1412, 31, 35, 1524.
Margrethe Vasspyd, 2439.
Maria, prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg (1575—1640), 2150.
Marie Friederike Caroline, prinsesse af
Slesvig - Holsten - Sønderborg - Augusten
borg (1838—39), 2155.
Markdanner, Caspar (1533—1618), lens
mand, 2903.
Markvard Lund (1494), 2428.
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Marquardsen, Cecilie Dorthea, g. m. O. D.
Krichauff (s. d.).
Marschalk, våben, 806, 1320.
Marschalk, Sophie Dorothea von, g. m. O.
D. greve Schack (s. d.).
M a r t . . . . , Anneken (d. 1653), Magstrup,
592.
Martens, Knud (1694), sognefoged, 1852.
Martens, Willum, se Vilh. Mortensen Vitzøe.
Martensen, Hans, rådmand i Tønder (1702),
985, 986.
Martensen, Henrik (d. 1687), degn i Rabsted, g. m. Mette. . . ., 1603.
Martensen, Jens (d. 1672), amtsskriver i
Ribe, 2772.
Martensen, Jørgen (d. 1676), 1498, 1499*.
Martensen, Poul (d. 1763), handelsmand i
Toftlund, 846.
Martin, Jacob, maler, 2965.
Martini, våben, 2040.
Martini, Iver (d. 1747?), herredsfoged,
1192, 1193.
Martini, Laurentius (1550—1630), sogne
præst til Bov, g. m. Ida (1554—1635),
2040.
Martini, Maria Hedevig, g. m. A. Petersen
(s. d.).
Martini, Maria Margaretha, g. m. A. Peter
sen (s. d.).
Maschmann, J., klokkestøber, 2959.
Massow, von, våben, 1100.
Massow, Christian Albrecht von (d. 1752),
amtmand i Åbenrå og Løgumkloster,
1092, 1123, 1794, g. m. Marsilia von
Grabow, 1100, 1122.
Mastrup, Peder Gierdsen (1772), kirke
værge i Hoptrup, 372.
Masucci, Agostino, maler, 2967.
Mate. . ., Mette (1601), Rejsby, 1163.
Matham, J., maler, 2967.
Mathias, snedker (1758), 2977.
Mathiasen, Andreas (1771—1843), sogne
præst til Løjt, 1803.
Mathiesen, Christine Marie, g. m. A. L.
greve Rrockenhuus-Schack (s. d.).
Mathiesen, Hinrich, guldsmed, 2951.
Mathiesen, Iwer (1797), sandemand, 638.
Mathiesen, Jens (1500), prior i Randers,
2833.
Mathiesen, Jesper (1743), Rømø, 1424.
Mathiesen, Peter, urmager, 2985.
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Mats, snedker i Tandslet, 2977.
Matte, Hinrick, billedskærer i Lübeck,
2977.
Matthiesen, maler, Kettingeskov, 2965.
Matthiesen, snedker, Ketting, 2977.
Matthiesen (1867), amtmand i Sønderborg,
2126.
Matthiesen, Raltzer, smed, 2975.
Matthiesen, Christian (d. 1723), præst i
Egen, 2535.
Matthiesen, Fedder (1769—1845), Visby,
g. m. Bodil Christensen (1775—1840),
1366.
Matthiesen, Hans Jørgen, guldsmed, 2950.
Matthiesen, Jeppe, tømrer, 2985.
Matthiessen, Christen, blytækker, 2940.
Matthiessen, Mathias (1787—1860), g. m.
Anna
Margaretha
Asmussen
(1784—
1846), 1946.
Matthisdatter, Karen, g. m. N. Jespersen
(s. d.).
Matthisdatter, Karen, g. m. C. C. Møller
(s. d.).
Matthisen,
Bendix
(1813—51),
Brede,
1499, g. m. Ingeborg Catharine Iversen
(1813—76), 1500.
Matthisen, Christian (1816—75), Brede,
1499f., g. m. Ingeborg Catharine Iver
sen (1813—76), 1500.
Matthisen, Gunder (1743—1814?), 2263.
Matsen, C. M., g. m. P. Hansen (s. d.).
Matsen, Jens (1630), kirkeværge i Øster
Løgum, g. m. Kirstin, 1774.
Matzdatter, Catharina, g. m. D. Monrad
(s. d.).
Matzen, våben, 2117.
Matzen, Anders, snedker, 2977.
Matzen, Broder (1867), kirketjener i Søn
derborg, 2126.
Matzen, Christen (1800), murer, 1104.
Matzen, Christen snedker, 2977.
Matzen, Frida, maler, 2965.
Matzen, Hans (1600), rådmand i Sønder
borg, 2117, 2263, g. m. Botilde, 2083.
Matzen,
Hans
Christian,
murermester,
2969.
Matzen, Jürgen (1818), 2477.
Matzen, Jürgen, guldsmed, 2950.
Matzen, Jürgen, guldsmed, 2951.
Matzen, Karsten (d. 1599), Sønderborg, g.
m. Katharine (d. 1599), 2083.
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Matzen, Maren (d. 1570), Sønderborg,
2074, 2083, 2117.
Matzen, Niels (1657), væver, g. m. Catha
rina, 2080.
Matzen, Peter (1679—1744), hus- og her
redsfoged, g. m. Eleonora Elisabeth
Brandt (1693—1757), 2537.
Matzen, Tycho (1676), Sønderborg, 2075,
2076.
Mauns (?), snedker, Ribe, 2977.
Mauritius, Johannes (1560—1634), provst
i Tønder, 1574, 1578, 1618, 1620.
Mauritius, Johannes (1639—95), sogne
præst i Hostrup, provst, 1563.
Mayer, I. Hof-Kunstanstalt, 1412.
Mayer, P., maler, 2965.
Mayland, Christina (1768—1801), 2262.
Mayland, Mathias (1717—96), sognepræst
i Fjelstrup, 304, 306.
Mechlenborg, Anne Cathrine, g. m. H. C.
Jespersen (s. d.).
Mechlenborg, Antonetta Margreta Elisa
beth (1783—84), 1203.
Mechlenborg, Friderich (1710—78), sogne
præst på Amrum, g. m. Anna Catharina
Riese (1709—98), 905.
Mechlenborg, Jørgen (1741—1808), sogne
præst i Bevtoft og Tislund, provst, g. m.
Johanne Christine Wind (1751—1827),
905.
Mechlenborg,
Magdalena
Sophie,
født
Friedlieb (1745—85), 1203.
Mechlenborg, Margrethe Jonasdatter, g. m.
A. Clausen (s. d.).
Mechlenborg, Peter Andresen, perlestikker,
2972.
Meckelburg, Magdalena, g. m. A. C. Juhl
(s. d.).
Mehlby, Anna E. F., g. m. C. Jessen
(s. d.).
Meidenbauer, maler, 2965. — Jfr. Meydenbauer.
Meier, Bertolt, klokkestøber, 2959.
Meilstrup, P. P. jr., klokkestober, 2959.
Meinstorff, Margarethe, g. Sievertsen (s. d.).
Melancton, Philip, reformator, 1228, 1428,
1655, 2323, 2913.
Melby, Jens, 396.
Melchiors, Balthasar, klokkestøber, 2960.
Melchiors, Lucas, klokkestøber, 2960.
Melchiors, Peter, klokkestøber, 2960.
Melchiors, Rudolph, klokkestøber, 2960.
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Meldal, Martin Reenberg (1794—1833),
sognepræst til Lysabild, 2419.
Melsen, Jens maler, 1236.
Melsen, Peder, snedker, 2977.
Memling, Hans, maler, 2965.
Merian, maler, 2967.
Merred Chrestens kone (d. 1743), Hjerp
sted, 1399.
Mersk, Christen Nielsen (d. 1705), g. m.
Bold ... (d. 1672), 1456.
Mervelt, Gerhard van, klokkestober, 2960.
Meydenbauer, arkitekt, 2939. — Jfr. Mei
denbauer.
Meyer, landbygmester, 2939.
Meyer, B. I., arkitekt, 2939.
Meier, Bendix (1705—42), sognepræst i
Møgeltønder, 1328, g. m. Anna Sophie
Claudius (1716—67), 1335.
Meyer, Fr. Marquard (1769—1834), sogne
præst til Hagenbjærg, 2577.
Meyer, Hans Wexels Krogh (1805—83),
sognepræst til Ulkebøl, 2349.
Meyer, Johann Adolph (d. 1667), husfoged
i Haderslev, 179, g. m. AnnaMøller, 578.
Meyer, Mette Henriksdatter, g. m. J.
Pilegaard (s. d.).
Meyer, N., malersvend, 2965.
Meyer, Wilhelm Friedrich, bygningsinspek
tør, 2939.
Meyland, våben, 1904.
Meyland, familien, 374.
Meyland, Peder (1700—77), sognepræst til
Varnæs, 1903, g. m. Ingeborg Cathrine
Schrøder (f. 1707), 1904.
Meyling, Mogens, arkitekt, 2939.
Michael Iwari (1450), kantor, 131.
Michael, A. (1897), 2408.
Michaelsen, sognepræst i Rødding (1880—
95), 710.
Michaelsen,
Jørgen
(1924),
sognepræst,
2625.
Michelsen, NN (d. 1848), major, 2479.
Michelsen, Hans snedker, 2977.
Michelsen, Henrik (1580—1646), provst i
Haderslev, 528, 559.
Michelsen, L., smed, 2972, 2975.
Michelsen, Peter (d. 1691), berider, 2537.
Michgell, se Brix.
Mikkelsdatter, . . . . t e (d. 1651), Brøns,
1239.
Mikkelsen, Anders (1593), Råhede (?),
1263.
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Mikkelsen, Anders (1621), kirkeværge i
Mjolden, 1454.
Mikkelsen, Claus (1638), Terp, g. m. Ellen,
1728.
Mikkelsen,
Hans
(1578—1651),
biskop,
2192.
Mikkelsen, Jens (d. 1667), sognepræst i
Døstrup, g. m. Mette Andersdatter,
1518.
Mikkelsen, Johannes (1763—96), Toftlund,
844.
Mikkelsen, Niels Thyssen, guldsmed, 2948.
Mikkelsen, Søren (1686), kirkeværge i
Hjerpsted, 1390.
Mikkelsen, Willads (1760), Rejsby, 1164.
Middelboe, Stephan (1730—1811), biskop
i Ribe, 1467.
Miler, Neis (d. 1721), 2220.
Mindelberg, Cathrine Kirstine, g. m. H.
Hansen (s. d.).
Moes, Hans (1838), kirkeværge i Øster
Løgum, 1767.
Moesgaard, M., arkitekt, 2939.
Mogensen, Mathias, guldsmed, 2948.
Mogensen, Michel (1641—1702), sogne
præst i Rødding og Skrave, 714, g. m.
Elsa Olufsdatter (1644—1715), 715.
Mogensen, Peter (1622), præst i Korpo,
Värmland, 2851.
Mohr, Hans (1734), 2351.
Mohrbeck,
Johan
(1661),
rådmand
i
Malmø, g. m. Maria Boldicke, 1858.
Moldt, Peter P. (d. 1901), g. m. Luise
Nicolaisen (d. 1912), 2584.
Moltke, våben, 1358, 1465.
Moltke, Caroline Louise Sophie comtesse,
g. m. H. greve Schack (s. d.).
Moltke, Christian Frederik greve (1736—
71), overhofmarskal, gehejmeråd, 1469,
g. m. Ida Hedevig von Buchwald
(1744—1816), 1356, 1465, 1512.
Moltke, Ulrica Augusta comtesse, g. m.
H. greve Schack (s. d.).
Moltke-Hvitfeldt,
Adam
Gottlob
greve
(1798—1876), 1933.
Moltzen, Jørgen Chr., murmester, 2969.
Momsen, A. M., g. m. H. H. Brodersen
(s. d.).
Momsen, Alexander (1772—1829), provst,
2242.
Momsen, Claus, 985.
Monrad, våben 526, 885, 2220.

430

Monrad, Anna Davidsdatter, g. m. J.
Lauritsen (s. d.).
Monrad, Catharina (16..), 2479.
Monrad, David (d. 1653), sognepræst til
Ketting, g. 1. m. Catharina Matzdatter
2479, 2. m. Catharina Petræa, 2479.
Monrad, David (1663—1717), sognepræst
til Dybbøl, g. m. Elisabeth Steenløse
(1682—1770), 2220.
Monrad, Johan (1627—82), sognepræst til
Ketting, 2350, 2438, 2468, g. m. Jaco
bine Becker, 2479.
Monrad, Johan (1662—1708), diakon i
Nordborg, 21843, 2192.
Monrad, Johannes (1566—1623), sogne
præst til Ketting, provst, 2192, 2350,
2378, 2478, g. m. Anna Vogetz, 2479.
Monrad,
Johannes
Jørgensen
(1647—
1725), sognepræst i Åstrup, 524, 530,534.
Monrad, Jørgen (1684—1762), sognepræst
i Åstrup, g. m. Hilleborg Berthelsen
(1684—1764), 536.
Monrad, Jørgen Lauritsen, se Lauritsen.
Monrad, Margaretha (16..), 2479.
Moritz, våben, 1349.
Moritz, Hans (1606), 1346, 1349, 1350.
Moritz, Jacob (1606), Lübeck, 1346, 1349,
1351.
Moritz, Mathias (1607), 1349.
Morten snedker (1650), 2977.
Mortensdatter, Sidsel, g. m. B. J. Foss
(s. d.).
Mortensen, Carl, billedhugger, 2980.
Mortensen, Hans (1694), kirkeværge i
Uge, 1852.
Mortensen,
Peter
(1615),
Sønderborg,
2118.
Morthorst, Th., smedemester, 2975.
Morup, Iver (1679—ca. 1758), sognepræst
i Skrydstrup, magister, 680.
Mote, se Møte.
Motte, Anna Helene la, f. Jacobsen
(1791—1848), 2122.
Motte, Frederik Carl de la (1800—57),
2122.

Moversen, Mads, billedskærer, 2977.
Muller, se Müller.
Mumsen, Julius August Michael (1826—
96), sognepræst i Løjt, 1800.
Mumsen, Paul (1744—1805), sognepræst
til Sottrup, 2242, g. m. Ida Maria
Carstens (1758—1848), 2243.
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Munch, Friedrich Christian, guldsmed,
2950.
Munck, våben, 1942, 1947.
Munck til Gammelgård (1669), hofmester,
2470.
Munck, Dorothea, g. m. Richel Bennick
(s. d.).
Munden, våben, 982.
Munden, Berendt (1594), g. m. Dorothea
. . . 982.
Mundt, Holger, arkitekt, 2939.
Mundt, Johann (1746), g. m. Maria Todtsen, 1010, 1012.
Munk (Lange), våben, 1180, 2216.
Munk, Harald, maler, 2965.
Munk, Iver (d. 1539), biskop i Ribe, 938.
Munk, Poul (d. 1601), g. m. Elsebe Juel,
2216.
Musmann, Andreas (17..), 182.
Mussmann, Anna C., f ø d t Ambrosius
(1776—1841), 203.
Musmann, Kay (d. 1708), 184.
Musmann, Kay (d. 1774), købmand, råd
mand i Haderslev, 55, 184, 192.
Musmann, Lorentz (1781), 182.
Musmann, Matthias (d. 1768), borgmester i
Haderslev, 184.
Mussmann, Matthias (d. 1856), rådmand,
203.
Muus, Christian (1656—1717), biskop i
Ribe, 1516.
Muusmann, Johan Christopher, ridefoged
i Brøns (1740), 1245.
Mück, S., jr., maler, 2965.
Mygind, Jørgen (1707—81), sognepræst i
Dreslette, g. m. Margareta Lucia Ravn
(1708—88), 344.
Mygind, Niels (1736—1809), sognepræst i
Stepping og Frørup, 351, 352, 359, g.
1. m. Anna Maria Pram (1755—86), 345.
Mygind, Sophie Amalie, se Boll.
Müller, våben, 171, 1945.
Müller (1867), diakon i Sønderborg, 2126.
Müller, provst (1890), 141.
Müller, Adam August, maler, 2966.
Müller, Anna Maria, født Nissen (1788—
1851), 1293.
Müller, Benedictus, maler, 2966.
Müller, Ernst (1867), kirkeværge i Sønder
borg, 2126.
Müller, Friedrich (1775—1827), sogne
præst i Hostrup, 1564.
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Müller, F. C. (efter 1867), 2071.
Müller, Johan, amtsinspektør, dr., g. m.
Cathrine Nielsdatter Endorph (1674—
1705), 192.
Müller, Johan, kobberstikker, 2967.
Müller, Johan Adolf, guldsmed, 2948.
Müller, Margrethe (d. 1732), g. m. sogne
præst i Asserballe Hans Hansen (Thom
sen) Flensborg (d. 1739), 2450.
Müller, Niels Jessen (d. 1704), g. m. Anna
Nissen (d. 1710), 1945.
Müller, Niels Peter, snedker, 2978.
Müller, Peter (f. 1632), købmand, råd
mand i Haderslev, g. m. Magdalena . . . .
(f. 1637), 170.
Müller, Peter, snedker, 2978.
Müller, Petrus Nicolai (1770—71), 1203.
Mylord, I. H. (1786—1841), 2003.
Münster, Herman, murermester, 2969.
Myrberg, tømrer, 2494.
Møinichen, Rasmus Clausen (1701—73),
sognepræst i Bedsted, 1730.
Mølengraf, Jacob Adriansen, maler, 2966.
Møller, våben, 1324.
Møller, Anders Brodersen (1865), kirke
værge i Døstrup, 1518.
Møller, Anna, g. m. J. A. Meyer (s. d.).
Møller, Anna Maria, g. m. F. Ebbesen
(s. d.).
Møller, C. P., maler, 2966.
Møller, Christen Christensen (d. 1770), g.
m. Karen Matthisdatter, 1434.
Møller,
Daniel
Christian
(1816—1904),
sognepræst i Hoptrup, 374.
Møller, Ellen, g. m. J. C. Clausen (s. d.).
Møller, Eschel Hansen (1662—1724), 628.
Møller, Godske (1699—1741), sognepræst i
Møgeltønder, 1324.
Møller, Gustav (1826—84), tegner, 2570.
Møller, H. C., entreprenør, 2943.
Møller, H. E. (1838), kirkeværge i Jegerup,
609.
Møller, Hans C., snedker, 2978, 2985.
Møller, Hans Friedrich, Daler, 1350.
Møller, Hans J. (d. 1918), 2381.
Møller, Heinrich (16. .), fra Bremen, 578.
Møller, Jens Pedersen (d. 1682), sogne
præst i Spandet, 1191.
Møller, Joachim (d. 1649), konrektor i
Haderslev, 178.
Møller, Johann Adolph (1763—1850), g.
m. Anneken Homlet (1766—1839), 202.
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Møller, Johann Friderich (1782), 2004.
Møller, Jürgen Jürgensen (1680), 1882.
Møller, Matthias Andersen (1750—1816),
sognefoged, kirkeværge i Døstrup, g. m.
Anna Marie Nielsdatter (1746—1824),
1520.
Moller, Niels, bygmester, 2939, 2978, 2985.
Møller, P., bygmester og blytækker, 2939,
2940.
Moller, P. Nielsen (1844), 743.
Mølvad, Niels Eriksen (d. 1755), 1438.
Mørck, Jes Simonsen (1746), kirkeværge i
Hjerting, 787.
Mørch, Mauritz (d. 1890), sognepræst i
Hostrup, 1564.
Møsting, Johan Sigismund von (1759—
1843), amtmand i Haderslev, senere
kancellipræsident, 153, 284, 352, 432,
485, 493.
Møte, våben, 431, 435*.
Møte, Jørgen (1590), g. 1. m. Dorthea
Blome, 434; 2. m. Emerence Pogwisch,
434.
N., gørtler, 2952.
NA (1787), Felsted, 1883.
NC (1783), Horup, 2362.
NEL (?) (1851), Oksenvad, 552.
NFS, tinstøber, 2952.
NH (1830), Brede, 1490.
NHS (1855), Øster Løgum, 1767.
NK (1624), Felsted, 1886.
NM (1824), Vodder, 1209.
NN (1787), Felsted, 1882.
NO (1715), Skodborg, 736.
NO (1795), Stepping, 335.
NP (1721), Svenstrup, 2546.
NPH (1698), Holbøl, 2012.
NPMB, Gram, 810.
NS (1789), Emmerlev, 1384.
NS (1792), Emmerlev, 1384.
NT (1809), Hjerndrup, 297.
Naamensen, Lütke (1563), franciskaner
munk, 1023.
Nadden, Hans Eylert, maler, 2966.
Nafnesen, Johannes, se Johannes.
Nafnesen, Johannes, hans våben, 1023.
Nannsen, Povl, se Nommesen, P.
Nansen, Anders, maler, 2965.
Nassau, våben, 2166.
Necker, N., snedker, 2978.
Neiberg, provst i Sønderborg (1867), 2126.
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Neraae, P. G. (d. 1848), kaptajn, 2479.
Neuhöffel, Arnold Christian von (1731),
borgmester i Haderslev, 114, 153, 211.
Neve, Christian Gerhardt (1693—1771),
sognepræst på Rømø, 1422, 1424.
Nicolai, Petrus (1639), Sønderborg, 2604.
Nicolaisen, Anna K. (1811—48), Ballum,
1416.
Nicolaisen, Herb. (1770—1848), Ballum,
1416.
Nicolaisen, Ingv. (1770—1835), Ballum,
1416.
Nicolaisen, Luise, g. m. P. P. Moldt (s. d.).
Nicolaus, orgelbygger, 2971.
Nicolaus Blech (13..), kannik i Slesvig,
1384.
Nicolaus Dragy (o. 1450), 338.
Nicolaus Helperich (1345), 2644.
Nicolaus Kock (1365), sognepræst, 938,
1016, 1017.
Nicolaus Rønnow, ridder, g. m. Berta . . . .,
142.
Nicolaus s?oer (1492), abbed i Løgum
kloster, 1123.
Nicolaus Wulf (1429), biskop af Slesvig,
50, 51, 104, 131, 132, 156, 234.
Niebuhr, Chr., bygningsentreprenor, 2943.
Niels, abbed i Løgumkloster, 1130.
Niels (d. 1233 el. 34), biskop af Slesvig,
1606.
Niels (1259), biskop af Slesvig, 1673.
Niels (d. a. 1298), biskop i Børglum, 1051,
1124.
Niels (1340—62), biskop af Odense, 2452,
2514.
Niels (1343), biskop af Slesvig, 2514.
Niels biskop af Slesvig (1473), 519.
Niels billedhugger, 2974.
Niels snedker, Sønderborg, 2978.
Niels snedker, Skærbæk, 2978.
Niels P., maler, 2965.
Niels Pedersen (1354), sognepræst i Tyr
strup, 131.
Niels »Prung«, se Prung.
Nielsdatter, Anna (1752—75), Skærbæk,
1260.
Nielsdatter, Anne Cathrine (f. 1756), g. m.
sognefoged i Rejsby . . . ., 1165.
Nielsdatter, Anna Marie, g. m. M. A.
Moller (s. d.).
Nielsdatter, Catharina (1737—84), Skær
bæk, 1260.
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Nielsdatter, Dorothea, g. m. J. Pedersen
(s. d.).
Nielsdatter, Gertrud (d. 1709), Rømø,
1436.
Nielsdatter,
Johanna
(1747),
Spandet,
1191, 1193.
Nielsdatter, Karen (d. 1702), Rømø, 1434.
Nielsdatter, Maren (1749—75), Skærbæk,
1260.
Nielsdatter, Maren, g. m. M. S. Schouw
(s. d.).
Nielsdatter, Mette Catharina, g. m. H.
Eversen (s. d.).
Nielsen, malermester i Eolderslev, 2966.
Nielsen,
(...eler),
tømmermand,
sande
mand i Lø h., g. m. Kirsten ... (d. 1699 ?)
1519.
Nielsen, Anders (1771), Tønder, 1215.
Nielsen, Anna Jepsen (d. 1861), Hader
slev, 199.
Nielsen, Aug., tømrer, 360, 714, 920, 1364,
1397, 1498, 1538, 1814, 1826, 1842, 1889,
2169, 2280, 2350, 2505, 2560, 2583.
Nielsen, Christen (1704), Rømø, 1432.
Nielsen, Detlef (1682) til Løvsholm, Burkal, 1641.
Nielsen, Fr., orgelbygger, 2971.
Nielsen, Frode, konservator, 1130.
Nielsen, Georg (1880), kaptajn, 2104.
Nielsen, Hans, blymester, 2940.
Nielsen, H., maler, 2966.
Nielsen, H., maler, Hjerndrup, 2966.
Nielsen, Hans, maler, 2966.
Nielsen, Hans, snedker, 2978.
Nielsen, Hans
(d. 1592),
sognepræst i
Gram, 796.
Nielsen, Hans
(d. 1656),
sognepræst i
Gram, provst, 808, 811, g. 1. m. Anna
Pors (d. 1635), 809; 2. m. Anna Ægidiidatter (d. 1671), 809.
Nielsen, Hans
(d. 1659?), sandemand,
kirkeværge i Kegnæs, g. m. Karen, 2396.
Nielsen, Hans
(d. 1686),
kommandør,
Rømø, 1434.
Nielsen, Hans (d. 1705), Mjolden, g. m.
Karen (d. 1704), 1455.
Nielsen, Hans B. (d. 1823), Sønderborg,
2121.

Nielsen, J. H., maler, 2966.
Nielsen, Jens (d. 1772), Ballum,
Anna................. , 1416.
Nielsen, Jens, maler, Ribe, 2966.
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Nielsen, Jens, maler i Skærbæk, 2966.
Nielsen, Jep (d. 1704), Burkal, g. m. Gunder.... (d. 1668), 1641.
Nielsen, Jes i Sigeling (Tyrstrup), 281.
Nielsen, Jes (1737), kirkeværge i Møgel
tønder, 1322.
Nielsen, Jochum, billedskærer, 2978.
Nielsen, Johan (1909), Hamburg, 1042.
Nielsen, Johan Thomes (1597), 2583.
Nielsen, Jonathan, guldsmed, 2948.
Nielsen, Jørgen (1686), Rømø, 1441.
Nielsen, Jørgen C., snedker, 2978.
Nielsen, Laust, kirkeværge i Abild, g. m.
Anna (1688), 1546.
Nielsen, Lorentz, snedker, 2978.
Nielsen, M. H., sognepræst i Skrydstrup
(1921—34), 686.
Nielsen, Marcor (1645), kirkeværge i Bevtoft, 902.
Nielsen, Maria Elisabeth, g. m. H. P. Pe
tersen (s. d.).
Nielsen, Mette Catharine, g. m. M. Crucau
(s. d.).
Nielsen, Mikkel (d. 1623), sognepræst i
Sønderborg, 2106, 2108, 2118.
Nielsen, Morten, se Nissen.
Nielsen, N. C., gørtler, 2952.
Nielsen, Nicolaus (1744), til Lundsgaard,
Højst, 1579.
Nielsen, Niels (d. 1704), Skærbæk, 1258.
Nielsen, Niels A., arkitekt, 2939.
Nielsen, Nis (1620), Sommersted, 576.
Nielsen, Niss (1670), Sønderborg, 2076.
Nielsen, Peder (1686), Rømø, 1441.
Nielsen, Peter (1730), Ketting, 2481.
Nielsen, Peter (a. 1648), Ballum, g. m.
Catharina. . . ., 1412.
Nielsen, Peter (1790), kirkeværge i Hostrup,
1564.
Nielsen, R. J. (d. 1940), sognepræst til
Tandslet, 2433.
Nielsen, Rudolph, guldsmed, 2948.
Nielsen, Søren (1687), Hviding, g. m. Ka
ren Tygesdatter, 1150.
Nielsen, Truels (1589) til Astrupgaard,
1147.
Nielsen, Walther, billedskærer, 2978.
Nielsen, Willads (1596), rektor i Viborg,
1242.
Nielsen, Vitus, billedhugger, 2980.
Nikkelsen, Niels, se Niels Ketelsen.
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Nikolaysen, Hans (1792), Egvad, g. m.
Jing, 1758, 1759.
Nikolaisen, Nikolai, smed og urmager, 2975.
Nis smed, 2975.
Nis snedker, 2978.
Nisdatter, Karen, g. m. M. Andersen (s. d.).
Nislev, Frederik (1754—1801), sognepræst
i Agerskov, 885.
Nissen, Hajstrupgaard, våben, 1614, 1616,
1620.
Nissen (1798), rådmand i Åbenrå, 1706.
Nissen, maler, 2966.
Nissen, Anders (1635), Højrup, g. m. Ma
ren , 1200.
Nissen, Andreas (d. 1733), til Tonde, 1566.
Nissen, Andreas, guldsmed, 2950.
Nissen, Anna, g. m. N. J. Müller (s. d.).
Nissen, Anna Cathrine, g. m. F. Andersen
(s. d.).
Nissen, Anna Marie, se Müller.
Nissen, Christen (1585), kirkeværge i Skast,
1479.
Nissen, Christina Botilla, se Jessen.
Nissen, Claus (1747—1810), Barsmark, g.
m. Bodel (f. 1757), 1803.
Nissen, Dorothea Augusta, g. m. C. Jacob
sen (s. d.).
Nissen, Georg Lorenz (1776—1830), sogne
præst i Højer, 1044.
Nissen, Gottfried Henning (1750), skov
foged, g. m. Mette Catharina..., 637.
Nissen, H. (1837), Døstrup, 1517.
Nissen, Hans (1558), Hajstrupgaard, g. m.
Marine. . . ., 1620.
Nissen, Hans (d. 1824), skibskaptajn, 2638.
Nissen, Hans, smed, 2975.
Nissen, Hans, snedkermester, 2978.
Nissen, Hans (d. 1590), sognepræst i Helle
vad, 1741, 1748.
Nissen, Hans (d. 1591), sognepræst i Abild,
1549.
Nissen, Hans, herredsfoged (1637), 1609,
1618, g. m. Marina. . . ., 1616.
Nissen, Hans (d. 1667), rådmand i Haders
lev, 179.
Nissen, Hans (1674), herredsfoged i Bylderup, 1618.
Nissen, Hans (d. 1750), Lammetsberg, g.
m. Leena (d. 1750), 1802.
Nissen, Hans (f. 1723), Åstrup, 530.
Nissen, Hans (1766), kirkeværge i Felsted,
1887.
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Nissen, Hans (1788—1857), bondefører,
628.
Nissen, Hans Lassæus (d. 1713), Hostrup,
1559, 1564.
Nissen, J., Hjerpsted, 1391.
Nissen, J. F., 2468.
,
Nissen, Jacob (16..), Stepping, 345.
Nissen, Jegge (1776—1843), gårdmand i
Sdr. Sejerslev, g. m. Anna Sørensen
(1776—1861), 1382.
Nissen, Jens (1677), digefoged i Højer,
1044.
Nissen, Johan Wilhelm, guldsmed, 2948.
Nissen, Jonas, guldsmed, se Bjørn.
Nissen, Jürgen (1728—1803), toldforvalter
i Tønder, 1016.
Nissen, Jürgen Friedrich, juvelerer, 2950.
Nissen, Laue (1788), kirkeværge i Bjerning, 320.
Nissen, Lorentz (1670), herredsfoged, 2031,
20343, 2035, 2037, g. m. Anna, 2034.
Nissen, Maria Christina (1745—49), Jerstal
kro, 905.
Nissen, Matthies (1574), kirkeværge i
Abild, 1550.
Nissen, Metta Maria, g. m. Thaysen (s. d.).
Nissen, Morten (1636—82), sognepræst i
Oksbøl, 2171.
Nissen, N., maler, 2966.
Nissen, Nann (1703—53), Møgeltønder, g.
m. Anna Marie . . . ., 1328.
Nissen, Nic., maler, 2966, g. m. Christine,
2259, 2320.
Nissen, Nicolai (1710—77?), sognepræst
til Uge, 1847.
Nissen, Niels (?) (1760), Mjolden, 1447.
Nissen, Nis, guldsmed, 2950.
Nissen, Otto (1790), kirkeværge i Hostrup,
1564.
Nissen, P. (1838), kirkeværge i Fjelstrup,
312.
Nissen, Peter (1574), kirkeværge i Agerriskov, 884.
Nissen, Peter (1674), kirkeværge i Bylderup, 1618.
Nissen, Peter maler, 2966.
Nissen, S. (1837), gårdejer, Grarup, 446.
Nissen, Samuel (1673—1730), sognepræst
i Holbøl, 1982,
Nissen, Simon (17..), Haderslev, g. m.
EBW, 184.
Nissen, Thomas (1514), Brede, 1491.
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Nissen, Wilhelm (1612), amtsskriver,
Brede, 1493.
Nisses, Trine Maria (d. 1789), Rødding,
715.
Noack, Astrid, billedhugger, 2980.
Nommesen, Povl, guldsmed, 2950.
Nonne, Mathilde, g. m. O. G. Grauer (s. d.).
Nordman, Claus, guldsmed, 2950.
Nordstrøm, snedker, 2978.
Normann, Johannes Peter (d. 1849), 884.
Notke, Bernt, billedskærer, 2978.
Nummesen, Hans (1654), g. m. Maria
984.
Nyeland, Laurits (1739—1806), sogne
præst til Hagenbjærg, 2583.
Nygaard, Anna (d. 1607), 536.
Nygaard, Christen (d. 1614), herredsfoged,
g. m. Maren (d. 1616), 532, 536.
Nyrop, Ernestine, maler, 1380, 2966.
Nyrop, Martin, arkitekt, 2939.
Nørballig, Peder Jürgensen (1738), 464.
Nørregaard, Severin Christian (1772—
1828), sognepræst i Skrydstrup, 686.
OB (1606), Halk, 466.
OFB (1706), Hagenbjærg, 2565.
OH (1778), Burkal, 1640.
OI (1794), Stepping, 335.
OPS (1824), kirkeværge i Vodder, 1209.
Obbekjer, Christian Erhardt, guldsmed,
2949.
Obbekjer, Rasmus Marcus Jacobsen, guld
smed, 2949.
Obeling, Peter Jensen (d. 1892), 1240.
Oberberg, Hercules von, bygmester, 2939.
Obling, Hans Andersen (1936), 1245.
Offer snedker (1585), 2978.
Ohlsson, M. & N., klokkestøber, 2960.
Ohlsson, O., klokkestober, 2960.
Ohlsson, O. H., klokkestober, 2960.
Ohrt, Johann Andreas, orgelbygger og
tinstøber, 2952, 2971, 2983.
Oidtmann, D., maler, 2966.
Olaf Staverskov (d. p. 1494), 1415.
Olbers, maler, 2966.
Oldendorph, Hans (1553), 137, 148.
Olsen, familien, Høruphav, 2381.
Olsen, Erik, arkitekt, 2939.
Olsen, Hans (1628), købmand i Ribe, g.
m. Anna Pedersdatter, 808.
Olsen, J. P., snedkermester, 2978.
Olsen, Mads Christian (d. 1848), 328.

Olsen Riis, arkitekt, 2939.
Oluf (d. 1214), biskop i Ribe, 1051, 1124.
Oluf guldsmed, 2950.
Olufsdatter, Anna (1663), Ketting, 2469.
Olufsdatter, Elsa, g. m. M. Mogensen
(s. d.).
Olufsen, Hans (d.
1636), sognepræst,
ærkedegn i Ribe, 1252, 1254, 1318, 1380.
Olufsen, Jens, snedker, 2978.
Olufsen, Jørgen (1570—1622), sognepræst
til Hørup, 2375, 2378.
Olufsen, Marcor (1645), kirkeværge i Bevtoft, 902.
Olufsen, P. (d. 1747), cand. theol., 183.
Olufsen, Peter (d. ca. 1591), sognepræst i
Halk, 469.
Olufsen, Peter (1658), rådmand i Haders
lev, 139.
Olufsen, Thomas (d. 1627), sandemand, 666.
Omer (d. 1204), biskop i Ribe, 1050, 1051,
1124, 1128, 1523, 1737.
Opitz, Charlotte W. S. I., g. m. B. Holst
(s. d.).
Oppenhagen, Hans Frederik, orgelbygger,
2971.
Ornoldt, Jacob, se Arnoldt.
Orthmann, Anna Margaretha, g. m. P.
Giørtz (s. d.).
Otte Rantzau (1468), 130, 131, 156, 189.
Otto, Gebr., klokkestøbere, 2960.
Otto Skinkel (1440), 51.
Otzen, Andreas (1763—1817), Haderslev,
200.

Otzen, Christian (1760—1829), Haderslev,
200.

Otzen, Claus, guldsmed, 2949.
Otzen, Friedrich, rådmand i Sønderborg,
2120.

Ouerscherer, Johannes (1500), sognepræst
i Tønder, 938.
Outzen, husfoged (1786), 887.
Outzen (1745), kirkeværge i Toftlund, 831.
Outzen, Christian Andersen (d. 1708),
Brøns, 1241.
Outzen, Christian (1691—1758), sogne
præst i Toftlund, 840.
Outzen, Detlef (d. 1785), birkefoged, 1537,
1538, 1539.
Outzen, Ditlev (1700), ridefoged, 1243,
1268, 1271, 1276.
Outzen, Dorothea Maria, g. m. C. Schmidt
(s. d.).
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Outzen, Else, g. m. P. M. Stauning (s. d.).
Outzen, Hans (1600), herredsfoged, 1278.
Outzen, Hans (1662), Brøns, g. m. Dorthe
Jesdatter, 1228, 1231, 1237*, 1238, 1239,
1240.
Outzen, Hans (1725), Branderup, 856.
Outzen, Hans (1747), kirkeværge i Arrild,
1268, 1275, 12772.
Outzen, Hans, snedker, 2978.
Outzen, Hans Andersen (d. 1701), Brøns,
1241.
Outzen, Iwer Christian, Babsted, g. 1. m.
Metha Margaretha . . . . (d. 1769), 1604;
2. m. Anna Maria . . . . (1739—1810),
1604.
Outzen, Jesper Andersen (d.
1683),
Brøns, 1241.
Outzen, Mette Maria, 862.
Outzen, Mette Maria, født Clausen (1791—
1828), pastorinde i Hjerpsted, 1399.
Outzen, Nicolai (d. 1739), sognepræst på
Amrum, g. m. Anna Catharina Biese
(1709—98), 905.
Ovdsen, Jens (1648), kirkeværge i Fjelstrup, 305.
Ove Johansen (1508), præst i Ensted, 1863.
Oweni, Laurentius (d. 1591), sognepræst i
Rabsted, 1601.
Ovens, Jürgen, maler, 2966.
Owerkeer, se Ouerscherer.
Ovesdatter, Anna, Rødding, 2625.
Ovesen, Anne Sophie, g. Balle (s. d.).
Ovs, Lorentz (1647), kirkeværge i Ensted,
1860.
Ovsen, Nis (1602), kirkeværge i Døstrup,
1514.
Oxholm, Jørgen Lauridsen (1634—1729),
degn i Herrested, g. m. Anna Hansdat
ter (1693—1729), 846.
Oxholm, Lorentz (1706—68), krigsråd,
mønsterskriver, 846.
PA (1869), Sottrup, 2242.
PB (1705), Løgumkloster, 1123.
PBL (1807), kirkeværge i Burkal, 1628.
PBS (1773), kirkeværge i Vilstrup, 381,
382.
PCH (1787), Felsted, 1883.
PD (1817), Stepping, 345.
PH, Hellevad, 1740.
PH (1585), kirkeværge i Abild, 1549.
PH (1737), Rømø, 1422.
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PHC (1692), Skast, 1474.
PHE (1689), Gl. Haderslev, 226.
PHF (1776), Ulkebøl, 2350.
PHH (1648), Magstrup, 588.
PIH, g. m. J. J. Høeg (s. d.).
PIK (1738), Visby, 1364.
PIM, Rømø, 1432.
PIS, Gram, 809.
PIS (1821), Roager, 1181.
PIS, teglstryger, 768.
PJS (1763), kirkeværge i Magstrup, 586.
PK (1756), Øster Løgum, 1767.
PL, guldsmed, 2951.
PL (1425), Tønder, 960.
PM, guldsmed, 2951.
PM, Hjerpsted, 1396.
PM (1776), Ulkebøl, 2350.
PM (1787), Felsted, 1883.
PMI, Rømø, 1432.
PMI (1857), Nørre-Løgum, 1529.
PMS (1694), Brede, 1490.
PN (1748), Lintrup, 768.
PP (1721), kirkeværge i Rise, 1810.
PPH (1831), Rømø, g. m. TGH, 1426.
PR (1634), Tandslet, 2433.
PRS (1805), Hygum, 748.
PS, Stepping, 346.
PT (1654), Toftlund, 738.
PTS, Ensted, 1862.
PTS (1687), Møgeltønder, 1316.
Pag, Matz, klokkestøber, 2960.
Pagh, Mads’ enke, gørtler, 2952.
Pallesen, Peder (1572), sognepræst i Janderup, 2631.
Palmus (1917), degn i Tandslet, 2434, 2437.
Paludan, se Kiær.
Panitz, NN, g. m. G. T. Steger (s. d.).
Papke, Agneta (1662), 179.
Papsen, Hans, gørtler 2952.
Parsberg, våben, 188.
Partsch, Joh. Gottl. (1745—1816), g. m.
M. Biata (1748—1825), 1044.
Partsch, Maria Elisabeth (1771—89), 1044.
Paschius, Joh. (d. 1709), præst til Gråsten,
1918.
Pau, Kirsten, g. m. O. Zeuthen (s. d.).
Paul snedker, Hørup, 2978.
Pauli, Peder Hansen (1797—1842), g. m.
Karen Christensen (1804—72), 863.
Paulsdatter, Ellen (1733—42), Barsmark,
1802.
Paulsen, våben, 2468.
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Paulsen, Anina, maler, 2966.
Paulsen, Anna Eleonora (1718—77), 1015.
Paulsen, Botilla Christina, g. m. J. Peter
sen (s. d.).
Paulsen, C., malermester, 2125.
Paulsen, Claus (1653), Sønderborg, 2105.
Paulsen, Claus (d. 1701), pensionær på
Hjortholm, g. m Anna Brandt, 2387,
2388, 2397, 2941.
Paulsen, Hans (1703), Ketting, g. m.
Anna Maria Steuermann, 2468, 2482,
2650.
Paulsen, Hans (1706), pensionær på Gam
melgård, 2071, 2941.
Paulsen, Hans (1734), Sønderborg, 2093.
Paulsen, Ingeborg, se Sønnichsen.
Paulsen, Peder Hansen (1752—89), Nu
strup, 668.
Paulsen, Peter (1655), Sønderborg, 2105.
Paulsen, Peter (d. 1855), provst, sogne
præst i Åbenrå, 1698, 1704.
Paulsen, Tycho (1655—1726), sognepræst
til Svenstrup, 2548, 2553, g. m. Marga
retha Cruckow, 2556.
Peder snedker, 2978.
Peder snedker, Åbenrå, 2978.
Peder Bertolds søn (1476), 2491.
Peder Niels. ....esbøy (d. 1779), g. m.
Maren (d. 1765), Ballum, 1416.
Peders,
Catharina
(1756—1834),
NørreLøgum, 1538.
Pedersdatter, Anna, g. m. J. Clausen (s. d.)
Pedersdatter, Anna, g. m. D. Johannsen
(s. d.).
Pedersdatter,
Anna,
g.
m.
Marcussen
(s. d.).
Pedersdatter, Anna, g. m. H. Olsen (s. d.).
Pedersdatter,
Bodild
(1743—43),
Toft
lund, 845.
Pedersdatter, Dorothea, g. l. m. N. Hansen
(s. d.); 2. m. Las Jensen (s. d.).
Pedersdatter, Else, g. 1. m. P. H. Hybjerg
(s. d.); 2. m. P. A. Biber (s. d.); 3. m. P.
P. Hjortlund (s. d.).
Pedersdatter, Karen (d. 1652), Døstrup,
1518.
Pedersen, Amdi, se Amdi.
Pedersen, Anders i Favrvraa, g. m. Hanna,
283.
Pedersen, Anders (1691), skipper i Emmer
lev, 1374.
Pedersen, Anders (d. 1746), Rømø, 1436.
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Pedersen, Anders (1789), sandemand, Ok
senvad, 559.
Pedersen, Bertel (d. 1630), sognepræst i
Arrild, 1274.
Pedersen, Broder (1620—85), sognepræst i
Randerup, g. m. Ellen Hansdatter (1623
—87), 1468.
Pedersen, Christen (d. 1741), Rømø, 1437.
Pedersen, Christian (1769), kirkeværge i
Fjelstrup, 304, g. m. Anna Cathrina...
308.
Pedersen, Engelbert (1704), Rømø, 1432.
Pedersen, Fedder (1751—1816), 1046.
Pedersen, Hans (1637), Starup, 427.
Pedersen, Hans (1691), skipper i Nyland,
1374.
Pedersen, Hans (d. 1741), Allerup, g. m.
Mette (d. 1748), 846.
Pedersen, Henrik (1829), Brede, 1501.
Pedersen, Jacob (1705), bager i Køben
havn, g.m. Dorothea Nielsdatter, 772, 788.
Pedersen, Jef (d. 1730), Skærbæk, g. m.
Maren (d. 1768), 1260.
Pedersen, Jens (d. 1691), handelsmand i
Ribe, 2771.
Pedersen, Jens (d. 1629), slotsskriver, g. m.
A n n e . . . . , 1326.
Pedersen, Jens (Johannes) (d. 1641), sog
nepræst i Bedsted, 1727.
Pedersen, Jens (d. 1707), Rømø, 1436.
Pedersen, Jesper (1823—49), Lintrup, 778.
Pedersen, Jørgen (1686), Rømø, 1441.
Pedersen, Jørgen (d. 1720), Rømø, g. m.
Maren (d. 1731), 1436 f.
Pedersen, Jørgen (1774), kirkeværge i Rød
ding, 714.
Pedersen, Jørgen (d. 1650), slotsskriver i
Ribe, 2771, 2772.
Pedersen, Kathrine Dorte, g. m. L. Iwersen (s. d.).
Pedersen, Lars (1775), kirkeværge i Rise,
1812.
Pedersen, Las (1717—99), Skærbæk, g. m.
Mette Marie (1738—72), 1261.
Pedersen, Laust (d. 1754), Rømø, 1437.
Pedersen, Mam (1630), kirkeværge i Møgel
tønder, 1318, 1326.
Pedersen, Marcus (1609), foged, 579.
(P)edersen, M e . . . . (1694), Haderslev eller
Seem, 134.
Pedersen, Meta Maria (1774—1800), Ullerup, 2262.
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Peders(en), Niclas (1653), Jegerup, g. m.
Dorothea...., 606.
Pedersen, Niels (1579), Astrup, 1239, g. m.
I n g e b o r g . . . . , 1239.
Pedersen, Niels, maler, 2966.
Pedersen, Niels (d. 1612), sognepræst i
Rejsby, 1165, g. m. Deelle.... (d. 1616),
1165.
Pedersen, Niels (1686), Rømø, 1441.
Pedersen, Niels (1686), Rømø, 1441.
Pedersen, Niels (1704), Rømø, 1432.
Pedersen, Niels (d. 17. .), Rømø, 1434.
Pedersen, Niels (d. 1771), Rømø, g. m.
M a r e n . . . . (d. 1764), 1439.
Pedersen, Peder (1686), Rømø, 1441.
Pedersen, Peder (d. 1746), Rømø, 1435.
Pedersen, Peder (d. 1778), kirkeværge i
Skast, g. m. Maria Beyer, 1482.
Pedersen, Peder, urmager, 2985.
Pedersen, Rasmus (1605), Brandsbøl, 2586.
Pedersen, Stephan Viggo, maler, 2966.
Pedersen, Th., billedskærer, 2978.
Pegman, Augusta, 2114.
Pegman, Christopher, borgmester, g. m.
Magdalena, 2114.
Pegman, Leonhardt (d. 1694), provst i Søn
derborg, 2095, 2104, g. m. Biritte, 2114.
Pegman, Niels, 2114.
Peinzen(?), tinstøber, 2953.
Peper, Hans, snedker, 2978.
Pers, Kirstin (1533), Astrup, 1239.
Persen, NN, Hjerpsted, 1391.
Peter maler, se Wulf, Peter.
Peter murmester, se Castella, Peter de.
Peter Anckersen (1522), domherre i Ha
derslev, 2058.
Peter Hviid (1530), præst i Hørup, 2370.
Peter (Lyrikt?) maler, 2966.
Peter P. F. (1781), Asserballe, 2451.
Peter Rower (1443), 51, 108, 2941.
Peter Stoed (1400), g. m. Katarina, 2058.
Peters, Lucia, g. m. J. Clausen (s. d.).
Petersen (1731), amtsskriver, 2419.
Petersen (1874), boelsmand i Notmark,
2505.
Petersen, gørtler, 697.
Petersen, sognepræst i Starup (1907), 423.
Petersen (1872), Skrave, 719.
Petersen, A. M., maler, 2966.
Petersen, A. M., g. m. Thaysen (s. d.).
Petersen, Anders, guldsmed, 2951.
Petersen, And. Chr., maler, 1583.
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Petersen, Andreas (1751), Kværs, 1960.
Petersen, Andreas, snedkermester, 2978.
Petersen, Andres (1600), teglmester i Søn
derborg, 2104.
Petersen, Andres (1704), Rømø, 1432.
Petersen, Anna, se Erichsen.
Petersen, Anna Eleonora, g. m. P. Peter
sen (s. d.).
Petersen, Anna Maria, se Holgersen.
Petersen, Anna Maria, g. m. T. Karberg
(s. d.).
Petersen, Asmus (1742—1826), sognepræst
i Nørre-Løgum, g. 1. m. Maria Marga
retha Martini (1750—1805), 1538; 2. m.
Maria Hedevig Martini (1735—1812),
1538.
Petersen, Balthazar (1703—87), sognepræst
og provst i Tønder, konsistorialråd, 982,
1557, 1576, 1610, 1640, 1646, 1847.
Petersen, Bendix, kleinsmed, 2975.
Petersen, Caroline, se Simonsen.
Petersen, Caspar (1762—1830), Haderslev,
g. m. Marie Jürgensen (1769—1847),
200.

Petersen, Christen, Tinglev, g. m. Anna
(1735), 1838.
Petersen, Christen (1730), kirkeværge i
Tinglev, 1652, g. m. A n n a . . . . , 1650.
Petersen, Christian, maler, 2966.
Petersen, Christian (1715—42), sognepræst
i Skast, 1483.
Petersen, Christian (1718—95), sognepræst
til Rise, 1812.
Petersen, Christian Matthias (d. 1849),
2398.
Petersen, Christine Botille, se Winding.
Petersen, Dorothea Benedikte, født Hiort
(1807—41), 197.
Petersen, Erik, arkitekt, 2939.
Petersen, Erik, billedskærer, 2978.
Petersen, Erik, kunstmaler, 2966.
Petersen, Frederik (d. 1859), sognepræst
til Notmark, 2504.
Petersen, Friederich (1675), Tønder, 1012.
Petersen, Friederich (d. 1846), Bromølle,
g. m. Anna Catharine (d. 1829), 2380.
Petersen, Friedrich Wilhelm, maler, 2966.
Petersen, Gertrud (1744—87), kancellirådinde, Rabsted, 1603.
Petersen, H. C., snedker, 2978.
Petersen, Hans (1689), kirkeværge i Søn
derborg, 2080.
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Petersen, Hans, maler, Skòdsbøl, 2966.
Petersen, Hans, maler, Sottrup, 2966.
Petersen, Hans, skolemester, gørtler, 2952.
Petersen,
Hans,
snedker,
Augustenborg,
2978.
Petersen, Hans, snedker, Vilstrup, 2978.
Petersen, Hans (1740), Gammelgård, 2477.
Petersen, Hans (d. 1743), Holbøl, g. m.
Maren (d. 1733), 2021.
Petersen, Hans (d. 1774) til Ladegård,
1952, 2941, g. m. Barbara Margareta
Lützen (1708—60), 1962.
Petersen, Hans (d. 1943), gårdejer i Lin
trup, 799.
Petersen, Hans Gregort (1698), degn i
Rinkenæs, 1938.
Petersen, Hans Peter (1770—1841), hof
gartner, g. m. Maria Elisabeth Nielsen
(1772—1840), 1914.
Petersen, Helene, se Simonsen.
Petersen, Henrietta Sophia, g. Boysen
(s. d.).
Petersen, Hinrich (15. .), Bylderup, 1620.
Petersen, I. C. (d. 1864), hospitalsforstan
der i Haderslev, 198.
Petersen, I. H., guldsmed, 2949.
Petersen, Ingeborg, g. m. M. Leisner (s. d.).
Petersen, J. Fr., gørtler, 2586.
Petersen, Jacob I., Hørup, 2381.
Petersen, Jannik, farver, g. m. Kirstine
Bjerrum (1804—38), 1258.
Petersen, Jens, rådmand i Haderslev, g. m.
Ancken . . . , 168.
Petersen, Jens (1590), Ubjærg, 1283.
Petersen, Jens (d. 1643), sognepræst i Bed
sted, 1732.
Petersen, Jens (1761—1812), g. m. Anna
Dorothea Marie Lorensen (1769—1848),
2121.

Petersen, Jens (1795—1844), Sønderborg,
g. m. Clara E. Raben (1785—1870), 2122.
Petersen,
Jens
(1823—62),
Sønderborg,
2122.

Petersen, Jes (1760—1816), g. m. Botilla
Christina Paulsen (1758—1808), 197.
Petersen, Jes Peter (1835—39), 2122.
Petersen, Jesper (1832), Åstrup, 530, 531.
Petersen, Johan, se Smeed.
Petersen, Johan til Nordgaard (1571),
2768.
Petersen, Johannes (1672), degn i Visby,
1364, 1368.
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Petersen, Johannes (d. 1688), diakon i
Egen, 2535, 2911*, 2912.
Petersen, Jonas (d. 1721), forpagter, ting
skriver, 196, g. 1. m. Barbara Jonassen
(d. 1713), 776, 777*.
Petersen, Josua, snedker, 2978.
Petersen, Jürgen (d. 1749), sognepræst til
Notmark, 2504.
Petersen, Jørgen (1637), herredsfoged, g.
m. Anna . . . . , 533.
Petersen, Jørgen (1786), Felsted, 1883.
Petersen, Karl Æmilius, snedker, 2978.
Petersen,
Karsten
(1600),
amtsskriver,
2104, 2126.
Petersen, Knud (1722), kirkeværge i Halk,
472.
Petersen, Knud (1738), kirkeværge i Løjt,
1794.
Petersen, Knud (d. 1820), postmester i
Haderslev, 473.
Petersen, L., snedker, 2978.
Petersen, L., urmager, 2985.
Petersen, L. P. (1868), kirkeværge i Varnæs, 1905.
Petersen, Lars (1799—1825), Haderslev,
200.
Petersen, Las (1752), Hostrup, 1565.
Petersen, Lorents (1562—1618), rådmand i
Tønder, 2877, g. m. Marina........................ (d.
1643), 996, 997*, 998, 2907.
Petersen, Magnus (15..), 2079.
Petersen, Margaretha, g. m. F. Hinrichsen
(s. d.).
Petersen, Maria, g. m. A. P. Kjems (s. d.).
Petersen, Maria D., g. m. T. H. Jensen
(s. d.).
Petersen, Marie, født Rasmussen (1789—
1831), Gl. Haderslev, 231.
Petersen, Martin Hinrich, guldsmed, 2949.
Petersen, Mathias, snedker, 2978.
Petersen, Mattis (1704), Rømø, 1432.
Petersen, Meinhardt, snedker, 2978.
Petersen, Mette, g. m. E. Uck (s. d.).
Petersen, Michel (d. 1611), hofskræder,
2121.
Petersen, N. (1841), kirkeværge i Sottrup,
2243.
Petersen, Niels, maler, 2966.
Petersen, Paul (1574), kirkeværge i Abild,
1550.
Petersen, Paul Brynjolfsen (1796—1862),
sognepræst på Rømø, 1432.
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Petersen, Peter (15..), Bylderup, 1620.
Petersen, Peter (1879), Nybøl, 2271.
Petersen, Peter (I—III), billedskærerfirma
i Tønder, 2978.
Petersen, Peter, farver i Kjærgård, 2637.
Petersen, Peter, guldsmed, 2949.
Petersen, Peter, guldsmed, 2950.
Petersen, Peter, gørtler, 2952.
Petersen, Peter (d. 1561), herredsfoged i
Abild, 1551.
Petersen, Peter (1829), kirkeværge i Sottrup, 2242.
Petersen,
Peter
(1814—72),
legatstifter,
1733.
Petersen, Peter, smed, 2975.
Petersen, Peter (1725—89), sognepræst i
Burkal, 1640.
Petersen, Peter (1749—1823), sognepræst
i Moltrup, 320, g. 1. m. Anna Eleonora
Petersen (1750—1800), 549; 2. m. Kir
stine Jacobine Bondesen (1773—1859),
549.
Petersen, Peter (d. 1908), sognepræst i
Åstrup, 536.
Petersen, Peter, tømrermester, 1654.
Petersen, Peter Johannsen, guldsmed,
2948.
Petersen, Poul, maler, 2966.
Petersen, S. L., guldsmed, 2951.
Petersen, Sitsilia, se Bogsihan.
Petersen, Sønnick, 1616.
Petersen,
Thomas,
rådmand
i
Tønder
(1722), 986.
Petersen, Thorkild, maler, 2966.
Petersen, Thorvald, billedhugger, 2980.
Petersen, Ulrich Anton (d. 1807), sogne
præst i Tinglev, 1655.
Petersen, W., maler, 2966.
Petersen, Vilh., arkitekt, Odense, 2939.
Petersen, Wolf, guldsmed, 2949.
Petersen, Wolfgang, guldsmed, 2949.
Petersen, Wulf, maler, 2966, 2971, g. m.
Maren, 2907.
Peterssen, Niss, maler, 2966.
Petri, Christianus (f. 1607), sognepræst i
Ubjærg, 1294.
Petri, Christianus (1652), fra Bibe, 1198.
Petri, Johannes, rådmand i Tønder (1722),
986.
Petri, Matias (1652), Bostock, 2635.
Petri, Michael (1524), 132.
Petrus Wendt (1521), klerk, 1782.
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Petræa, Catharina, g. m. D. Monrad (s. d.).
Petræus, Andreas (d. 1782), sognepræst til
Felsted, 1878, 18872.
Petræus, Christian (1705—70), sognepræst
i Hjerpsted, 1393.
Petræus, Johannes, se Hans Pedersen.
Petræus, Jørgen (1525—85), provst i Tøn
der, 1616.
Petræus, Paul (1619—98), sognepræst i
Højer, 1044.
Petræus, Peter (1702—63), sognepræst i
Højer, 1042.
Pfannschmidt, kunstmaler, 2966.
Pfefferkorn, NN von, hofmesterinde, 2539.
Philip hertug af Slesvig-Holsten-Glücksborg (1584—1663), 2150, 2238, 2243,
2247, 2267, 2280, 2313, 2324, 2879, 2880.
Philip Ernst, hertug af Slesvig-HolstenGlücksborg (1584—1663), 2230, 2232,
2241.
Philip Ernst, hertug af Slesvig -HolstenSønderborgGlücksborg
(1673—1729),
2156, 2262.
Philipsen, Joh. (1892), kirkeværge i Varnæs, 1905.
Philipsen, Svend Olaf Torkild (f. 1883),
sognepræst i Gram, 806.
Phillip, Johan, urmager, 2985.
Pihlmann, Frederik, snedker, 2978.
Pilegaard, Jacob (d. 1591), sognepræst til
Hørup, g. 1. m. Barbara, 2380; 2. m.
Mette Henriksdatter Meyer, 2380.
Plagge,
Statius
(1715),
pensionær
på
Hirschsprung, 2553.
Planer, Adam, klokkestøber, 2960.
Platen, Friedrich Wilhelm von (1667—
1732),
amtmand,
generalbygmester,
2939.
Plockhorst, maler, 2967.
Ploug, M. H., billedhugger, 2980.
Ployart, Charlotte Helene, g. m. F. v. Sal
dern (s. d.).
Ployart, Nicolai Theodor von (1741—1821),
gehejmekonferensråd, g. m. Anna La
strup (1751—1821), 199.
Pogwisch, våben, 435*, 1997, 2650.
Pogwisch, Emerence, g. m. J. Møte (s. d.).
Pogwisch, Katarina, g. m. F. Ahlefeldt
(s. d.).
Pogwisch, Volf (d. a. 1545), til Ehlerstorf,
434.
Pohleman, Herman, bygmester, 2939.
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Politz, Hans Hinrich, snedker, 2978.
Pontius, Paulus, kobberstikker, 2967.
Popp, A. (1930) sognepræst i Hygum, 748.
Popsen, Paul (1726—1800), g. m. Helena
de Tychsen (1731—87), 1011, 1015.
Pors, Anna, g. m. H. Nielsen (s. d.).
Pors, Lorentz (1610—91), sognepræst i
Åstrup, 534, 535.
Pors, Mathias Andersen (d. 1610), sogne
præst ved Ribe Domkirke, 809.
Posse, Alexander (1658), forvalter på Gam
melgård, 2468, 2479.
Posse, Sophia Margaret (d. 1677), 2479.
Posselt, August Heinrich (1843), stænderdeputeret, 2615.
Posselt, Christian (1694—1774), magister,
sognepræst til Bjolderup, 1840.
Posselt, Ingeborg Lucie Christiane, se
Feddersen.
Posselt, Margrete Eleonore (d. 1743), 1843.
Post, Anna Elisabeth, g. m. M. P. Kjergaard (s. d.).
Post, Martin (d. 1908), 1551.
Pouch, Johan (d. 1659), apoteker i Ribe,
2771.
Poulsdatter, Kirsten, g. m. O. H. Husum
(s. d.).
Poulsen, August Christian (d. 1739), kan
celliråd, g. m. Maria Margrethe Bachmann (1716—57), 1887.
Poulsen, Chr., maler, 2966.
Poulsen, Claus (d. 1650), sognepræst i
Emmerlev, 1376, 1380.
Poulsen, Mads Christen (d. 1849), under
jæger, 2398.
Poulsen, Peter (1778?—1855), provst,
1777.
Poulsen, Sievert (1626), Holm, 2188.
Prahl, H. S., præst i Gl. Haderslev, 229.
Prahl, Hans Peter (1808—69), præst i GI.
Haderslev, provst, 229.
Prahl, Hans Schlajkjær (1845—1930), sog
nepræst til Egen, 2535.
Prahle, A. W., arkitekt, 2939.
Pram, Anna Maria, g. m. N. Mygind (s. d.).
Preen, Nis, snedker, 2978.
Preus, våben, 962, 1004.
Preus, Lucas (d. 1632), amtsskriver i Tøn
der, 962, g. 1. m. Margaretha.... (d.
1621), 1003, 1004, 1010; 2. m. Metta...
(d. 1646), 1003, 1004.
Pries, J., maler, 2966.
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Prung, Niels, billedskærer, 2978.
Prüfer, Th., guldsmed, 2951.
Prüss, I., bygmester, 2072.
Prætorius, våben, 627.
Prætorius, Christian (1713—79), sogne
præst i Hammelev, 616, 627.
Prætorius, Johannes (1611—86), sogne
præst i Højst, 1578, 1594.
Prætorius, Johannes Johannis (1615), sog
nepræst i Højst, 1732.
Prætorius, Johannes (1772), 240.
Prætorius, Lorens (1708—81), fmanskom
mitteret, 252.
Prætorius, Steffen Heinrich (1677—1742),
sognepræst i Hammelev, 624.
Pöleke, Andres, urmager, 2985.
Qualen, våben, 123, 1998.
Oualen, Mette von, g. m. D. v. Ahlefeldt
(s. d.).
Quellichmeyer,
Borchart,
se
Borchardt
Gelgiesser.
Quernheim, våben, 2508.
Quitzau, Christopher, snedker, 2978.
Quitzau, Matth., arkitekt, 2939.
R, Daler, 1348.
R, gørtler, 2952.
RC (1778), Burkal, 1640.
RH (1776), Bylderup, 1617.
RK (1639), Roager, 1176.
RR (1709), kirkeværge i Bjolderup, 1842.
Raben, murermester, Haderslev, 2969.
Raben, Clara E., g. m. J. Petersen (s. d.).
Raben, Claus (d. 1865), 204.
Raben, Christian (1843—44), 204.
Raben, Christine Maria (1829—39), 204.
Raben, Erik Peter Frederik (1805—93),
sognepræst i Halk, 465.
Raben, J., museumsmand, 2966.
Raben, Jacobine, g. m. M. Kjær (s. d.).
Raben, Jens (1608—76), kaptajn, 345, g.
m. Dorothea From, 339.
Raben, Johanne Catharine Maria, født
Schmidt (1809—43), 204.
Radach, H., bygningsentreprenør, 2943.
Radier, Johann Jacob, und Söhne, klokke
støber, 2960.
Radoor, Anders Pedersen (1718—94), sog
nepræst i Rejsby, 1155, g. m. Else Maria
Lund (1735—58), 1163.
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Radoor, Hans (1761—1836), sognepræst i
Brøns, 1228.
Radulf (d. 1171), biskop i Ribe, 1050, 1051,
1128, 2737.
Rahr, Hans Lauritzen (1715—79), sogne
præst i Skærbæk, 1255 /., 1450.
Ramus, Christian (1687(8)—1762), biskop,
2372.
Ramus, Fr. H., orgelbygger, 2971.
Rannje, Fr. Karl Ferd., maler, 2966.
Rantzau, våben, 152, 188, 342, 562, 798,
1315, 1332, 1357, 1359, 1360, 1362, 1560,
1700, 1926, 1999, 2000, 2002, 2117, 2508.
Rantzau, Anna Dorthea, g. m. H. A. Buch
wald (s. d.).
Rantzau, Anne, g. m. M. Kaas (s. d.).
Rantzau, Benedikt (d. p. 1614), til Jungetgaard, g. m. Anna Ahlefeldt (d. a. 1610),
1315.
Rantzau, Cai (1566—1607), til Hanerau,
g. m. Elisabeth Rantzau, 1710.
Rantzau, Catharina, g. m. F. Ahlefeldt
(s. d.).
Rantzau, Christian greve (1614—63), til
Breitenburg, 1190, 1926.
Rantzau, Christian (1649—1704), til Rastorf, gehejmeråd, 1332.
Rantzau, Christoph (1609), 1710.
Rantzau, Dorothea (1592) til Solvig, g. m.
Melchior Rantzau til Tovskov, 1560.
Rantzau, Eibe, g. m. B. Ahlefeldt (s. d.).
Rantzau, Elisabeth, g. m. Cai Rantzau
(s. d.).
Rantzau,
Gert
(1558—1627),
statholder,
533, 1182.
Rantzau, Godske (d. 1616), g. m. Anna
Blome (d. 1651), 1359.
Rantzau, Heinrich (d. a. 1564), g. m. Magdalene Reventlow (d. 1583), 176.
Rantzau, Henrik (1526—98), til Breiten
burg, 1995, 2768.
Rantzau, Ide (1588—91), 1710.
Rantzau, Margrethe, g. m. J. Ahlefeldt
(s. d.).
Rantzau, Margrethe, g. m. D. v. Buchwald
(s. d.).
Rantzau, Mette, g. m. B. Sested (s. d.).
Rantzau, Otte, se Otte.
Rantzau, Otto (d. 1511), marsk, 1023.
Rantzau, Paul til Knoop, g. m. Margreta
Sehested (1575—1652), 188.
Rantzau, Peder (d. 1602) til Trøjborg,
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1352, 1354, 1360, 1364, 1452, 1514, 2726,
2730, 2941, g. m. Catharina vam Damme
(1547—77), 1362.
‹
Rantzau, Sophie, g. m. K. Ahlefeldt (s. d.).
Rantzau, Thale, g. m. B. Abildgaard (s. d.).
Rasch, Laurette (1860), 1560.
Rasemid(?), Dora Arnd, maler, 2966.
Rasmus, snedker, Hørup, 2978.
Rasmussen, gørtler, 2952.
Rasmussen, Andr., snedker, 2978.
Rasmussen, Annecken, g. m. C. Callesen
(s. d.).
Rasmussen, Hans (d. 1655), sognepræst i
Visby, g. m. Anna , 1365.
Rasmussen, Hans (1655), Visby, 1365.
Rasmussen, Jürgen, billedskærer, 2978.
Rasmussen, Marie, se Petersen.
Rasmussen, Mikkel (1637), kirkeværge i
Hygum, 754.
Rasmussen, N. Rich., konservator, 2966.
Rasmussen, Niels, billedhugger, 2980.
Rasmussen, Niels, snedker, 2978.
Rasmussen, Ove, degn i Homaa, 2625.
Rasmussen, P., Kværs, 1960.
Ratenburg, familien, 1650.
Ratenburg, Johannes (1774—1806), sogne
præst til Hjordkær, g. m. Matthia Hedewig, 1827.
Raun, Christian Iversen (1764—93), 1261.
Raun, Erik (d. 1647), 393, g. m. Kirsten. . .
394.
Raun, P. M. (1839), 393.
Raun, Peter (1785), 393.
Raunsøe, Lauritz (d. 1736), sognepræst i
Øster Lindet, 696.
Rawert, Jürgen, snedker, 2978.
Ravn, våben, 386, 394.
Ravn, Iver (15..), sognepræst (el. kapel
lan) i Starup, 432, 434.
Ravn, Jes (1560), kirkeværge i Vilstrup,
386.
Ravn, Jens (d. 1724), sognepræst i Øsby,
provst, 493, g. m. Giertrud Lihme, 492,
496, 497*, 601.
Ravn, Margaretha Lucia, g. m. J. Mygind
(s. d.).
Ravn, Rachel, g. m. H. Anchersen (s. d.).
Ravn, Thue Ole (1726—1808), sognepræst
til Øster Løgum, 1778.
Rehden, Dorothea Maria, g. m. F. Lützow
(s. d.).
Rehefeldt, Bonaventura (d. 1673), general
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superintendent, 113, 194, 312, g. m.
Magdalene Wolpherstorph (d. 1668), 164,
165*, 195.
Rehefeldt, Martha, g. m. J. Brandt (s. d.).
Rehhoff, Philipp Andreas (1764—4833),
sognepræst til Broager, 2326.
Rehkopf, Bastian, snedker, 2978.
Rehwald, H. G. W. von (d. 1718), kaptajn,
196.
Reimarus, Samuel (1661—1727), provst og
præst i Tønder, 981, 1610, 1618.
Reimer, Christian, guldsmed, 2950.
Reimer, Hans, guldsmed, 2950.
Reimer, Jacob (I), guldsmed, 2950.
Reimer, Johan Monrad (1734—96), sogne
præst i Agerskov, 885.
Reimer,
Reinhard
Diedrick
(1717—94),
herredsfoged, 452, 2941, g. m. Dorothea
Strees (1737—95), 473.
Reimers, Margrethe Christine, g. 1. m. Æ.
L. Wedel (s. d.); 2. m. J. L. Guldager
(s. d.); 3. m. P. Æ. Daler (s. d.).
Reinboth,
Johannes
(1609—73),
super
intendent, 1557.
Reinecke,
Franz,
guldsmed,
Hannover,
2951.
Reinholdt, B., maler, 2966.
Reinsch, Salomon, skræder, 2430.
Reissmann, Gustav, kleinsmed, 2975.
Reisz, Ephraim Benjamin, gørtler, 2952.
Rembrandt, maler, 2967.
Rentch, Rob., urmager, 2985.
Reusz,
Jeremias
Friedrich
(1700—77),
generalsuperintendent, 1847.
Reuter, Andreas, orgelbygger, 2970.
Reuter, H. C. (1865), sognefoged, Løjt,
1800.
Reuter, Ludwig Georg Jacques (1837—
19. .), sognepræst i Rise, 1812.
Revenfeld, våben, 189, 192.
Revenfeld, Conradine, g. m. F. Rostg'aard
(s. d.).
Revenfeld, Detlef von (1684—1746), ge
neralløjtnant, g. m. Anna Catharina
Haggensen (1659—91), 188.
Reventlow, våben, 562, 804, 1331, 2206*,
2208, 2219, 2343.
Reventlow, familien, 281.
Reventlow, Agnes grevinde, født Hammer
stein (1795—1824), 2222.
Reventlow, Anna Margrethe comtesse, g.
m. H. greve Schack (s. d.).
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Reventlow, Anne, g. m. D. v. Buchwald
(s. d.).
Reventlow, Arthur Christian Detlev Lud
vig Eugenius greve (1817—78), amt
mand i Tønder, 1581, 2222.
Reventlow,
Christian
greve
(1857—95),
2222.

Reventlow, Christian Ditlev greve (1671—
1738), amtmand, 263, 328, 524, 755 f.
Reventlow, Conrad greve (1644—4708),
storkansler, 548, 782, 1331, 2204.
Reventlow, Conrad Detlev greve (1704—
50), 2207, 2732, 2941, g. m. Vilhelmine
Augusta prinsesse af Slesvig-HolstenNordborg-Plön (s. d.), 2222.
Reventlow, Conrad Georg greve (1749—
1815), 2222, 2223.
Reventlow, Georgine grevinde, født Ahle
feldt (1828—1902), 2222.
Reventlow, Liane Clara Julia comtesse
(1867—67), 2222.
Reventlow,
Ludwig
Christian
Detlev
Friedrich greve (1824—93), 2222.
Reventlow, Magdalene, g. m. H. Holck
(s. d.).
Reventlow, Magdalene, g. m. H. Rantzau
(s. d.).
Reventlow, Theodor Karl Ludwig Detlev
greve (1862—78), 2222.
Rhode, Andreas Hansen (1675), proviant
skriver, 180.
Ribe jernstøberi, 2952.
Riber, Peder Andersen (d. 1623), sogne
præst i Mjolden, 1454, 1458, 1541, g. m.
Else Pedersdatter, 1458.
Rich, Margareta (1696—1789), 2022.
Richardts, Paul (d. 1642), rådmand i Ha
derslev, 178.
Richelsen, Claus (1729), købmand, 2021.
Richelsen, Hinrich Carstensen (1767—
1816), købmand, g. m. Margaretha Eli
sabeth Kierulf (1769—1834), 1947.
Richter, Anna, g. 1. m. Carstensen; 2. m.
M. Tüchsen (s. d.).
Richter, Benjamin, maler, 2966.
Richter, Georg, urmager, 2985.
Richter, Johann Friederich, deputeret i
Haderslev, 153.
Richtsen, Jacob (1721—79), g. m. Marina
(1722—97), 1013.
Riedel, Nicolai Henrich (1748—80), 252.
Riemenschneider, snedker, 2978.
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Riesdorf, orgelbygger, Anhalt, 2971.
Riese, Anna Catharina, g. 1. m. N. Outzen
(s. d.); 2. m. F. Mechlenborg (s. d.).
Riese, Anne Cathrine (1708—88), 1126.
Riese,
Christian
Ottesen
(1661—1747),
sognepræst i Agerskov, provst, 875, 882,
883.
Riese, Lauritz Ottesen (1653—1714), sog
nepræst til Sottrup, 2238.
Riese, Otto (1706—42), sognepræst i Lø
gumkloster, 1126.
Riggelen, Marcus, se Marcus.
Riggeisen, se Richelsen.
Riggeisen, Jørgen, maler, 2966.
Rigsvåben, 123, 196, 1825, 2136, 2142,
2336, 2746.
Riis, se Olsen Riis.
Riis, Anna (1946), 373.
Riis, Jens Hanssen (1790), kirkeværge i
Hoptrup, 369.
Riis, Jørgen Frederik (1756—1812), sogne
præst i Daler, provst, 1343, 1346, 1350.
Riisbrich,
Christopher
Frid.
(1717—87),
sognepræst til Oksbøl, g. 1. m. Helena
Susanna von Eynen (d. 1762), 2604; 2.
m.
Dorthea
Margaretha
Brandt
(d.
1810), 2604.
Riisbrich, Johan Christian (1682—1730),
sognepræst til Oksbøl, 2606.
Rillet, Joachim (1817—19), 1862.
Rindsheit, våben, 2508.
Ringe, Niels (1761—1848), møller, g. m.
Dorothea Louisa Schmidt von Hensborg
(1779—1810), 2220.
Ringerinck,
Hinrick,
billedskærer,
2978,
2980.
Ringnis, Jørgen, snedker, 2978.
Ripperda, våben, 2508.
Rixtorp, Claus, se Claus.
Roager, K. P., 2630.
Rode, Helge (1870—1937), digter, 1152,
1800, 1861, 2242, 2438.
Rode, Herman, maler, 2966.
Rode, Johan Peter, guldsmed, 2949.
Rode, Peter (1631), kirkeværge i Rise, 1814.
Rodger, 1128.
Roed, J., maler, 2966.
Roest, Johan (1676—1737), sognepræst i
Løgumkloster, g. m. Anna Catharina
Stahl (1669—1736), 1125.
Rohde, Peter (d. a. 1757), g. m. Dorothea
. . . , 183.
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Rohloffsen, Bomme, snedker, 2978.
Roland-Hansen, Knud, maler, 2966.
Rolf, Emanuel, maler, 2966.
Rolffsen, N. J., kobberstikker, 2967 f.
Rolfs, D. C., sognepræst i Højer 1893—
1925, 1043.
Roll, Cornelius (d. 1885), dr. med., 201.
Roll, Cornelius Gottlieb (1781—1834), fysikus, dr. med., g. m. Andrea Hermandine Cathrine Lange (1776—1833), 201.
Roll, Gustav (d. 1860), cand. theol., 201.
Roll, Louise (d. 1870), 201.
Rolofîsen, Conrad Wilhelm (1755—1800),
sognepræst i Sommersted, 579.
Rolofîsen, Ludwig (1798—1801), 579.
R o m . . . , Kirsten Peders, g. m. P. Chri
stensen (s. d.).
Romdorp, Anders Petersen, provst (måske
identisk med den Anders Pedersen, der
(1649—59?) var sognepræst i Rødding
og Skrave), 842.
Romdorp, Andreas (1640), ærkedegn i
Ribe, 1324.
Roos, våben, 435.
Roos, Christopher (1789), 435.
Roost, Jacob, borgmester i Tønder (1702),
985, 986.
Roost, Lorentz, rådmand i Tønder (1722),
986.
Rosenberg, G., maler, 2966.
Rosenberg, Johann Gottfried, arkitekt,
2939.
Rosendahl, B. S., guldsmed, 2948.
Rosendahl, Matthias, maler, 2966.
Rosendahll, A., maler, 2966.
Rosenkrantz, Bendix Iversen (d. p. 1566),
g. 2. m. Anne Grib, 1379, 1381, 2768.
Rosenkrantz, Carsten (1625) til Kogsbol,
g. m. Karen Breide, 1379.
Rosenkrantz, Iver Petersen, se Iver.
Rosenkrantz, Jacob (1567—1616), til Arreskov, 2350, 2378.
Rosenkrantz, Karen, g. m. O. Haagen
(s. d.).
Rosenkrantz, Ludvig Nielsen (1589) til
Høgsbro, 1147.
Rosenkrantz, Otte (d. p. 1622) til Søndergaard, 1379.
Rostgaard, våben, 192.
Rostgaard, Frederik (1671—1745), gehejmearkivar, g. m. Conradine Revenfeld
(1687—1770), 192.
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Rostgaard, Frederikke (1720—22), 192.
Rotger, Benedicte Louise Frederikke Eli
sabeth, g. m. Germar (s. d.).
Rothe, E., konservator, 2966.
Rotløben, Johann (1593—1649), provst i
Haderslev, 305, 515, 535.
Rower, Peter, se Peter.
Rubens, maler, 2968.
Rudebek(1876), registerfører i Bevtoft, 906.
Rudolph, Chr., maler, 2966.
Rudolphsen,
billedhugger,
Augustenborg,
2980.
Rudolphsen, snedker, 2978.
Ruhlmann, E., bygmester, 2939.
Rumohr, våben, 2508.
Rumohr, Benedict Friedrich (d. p. 1726),
g. m. Hedewig Bausissin (1668—1730),
1899.
Rumohr, Ditlev (1554—1609) til Søbygård, g. m Anne Breide, 2508.
Rumohr, Kai (1591—91), 2508.
Rumohr, Otte (1587—91), 2508.
Runnau, Johan (1699), tolder, g. m. Meta,
1824.
Ruthe, Niels (1499), husfoged i Tønder,
1023.
Ruttebøl, I. C., maler, 950.
Rübner, Christian Leonhard (1816—36),
204.
Rübner, Nicolaus (1766—1843), ridefoged,
justitsråd, 203 f.
Rüdiger, Abraham Mathias (1777), g. m.
Catharina Magdalena Henningsen, 1010.
Rühle, Johan Jacob Heinrich, guldsmed,
2949.
Rüsch, Johann (d. 1864), kanonér, 1916.
Rødbæk, Jonas (1736—76), 252.
Røe, Jep (1775), kirkeværge i Rise, 1812.
Røjbæk, Ingolf, maler, 2966.
Romer (1782), inspektør, 2004.
Rønnow, våben, 965.
Rønnow, Anne, g. m. E. Hardenberg (s. d.).
Rønnow, Nicolaus, se Nicolaus.
Roepstorff, Christoffer von (1730), oberst,
2121.

Rørdam,
640.

Valdemar

(1872—1946),

SBK, (Sæby), 966.
SDG (1625), Halk, 466.
SDG (1765), Hammelev, 616.
SHE (1689), GI. Haderslev, 226.

digter,
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S I I , teglstryger, 768.
SM (1787), Døstrup, 1508.
SMV, maler, 2966.
SNR (1765), Hammelev, 616.
SNS, se Nissen, Simon.
SOS (1696), Højrup, 1202.
SR (1696), Felsted, 1878.
SW (1761), Tønder, g. m. AEW, 1013.
Sachsen-Lauenborg,
våben,
2136,
2142,
2194, 2195, 2280, 2324.
Sadeler, Egidius, kobberstikker, 2968.
Sadeler, Johan, kobberstikker, 2968.
Sadeler, Raph., kobberstikker, 2968.
Saldern, von, våben (mur), 428.
Saldern, Caspar von (1682), amtsskriver,
1842.
Saldern, Caspar von (1703—77), sogne
præst i Starup, 428, 432, 433, 442, 448,
g. m. Anna Berens, 434, 2617.
Saldern, Catharina Margaretha von (1750),
432.
Saldern, Conradine Eleonora von, g. m.
A. Wetche (s. d.).
Saldern, Friedrich von, oberstløjtnant, 432,
g. m. Charlotte Helene Ployart (1732—
1805), 436.
Saldern, Hedwig Eleonora von (1750), 432.
Saldern, Helene von, se Cramer.
Saldern, Sebastian von (1671—1748), sog
nepræst i Starup, 428, 447, g. m. Eleo
nora Lohmann, 432.
Saldern, Sebastian von (1711—86), kaptajn,
432.
Saldern, Sophia von (1750), 432.
Saldern, Sophia von, g. m. H. v. Günderoth (s. d.).
Salicath, Carl (1894), borgmester i Næs
tved, 2615.
Salomon, våben, 967.
Salomon,
Johan
(1650),
brandenburgsk
løjtnant, 967.
Sander, Hans (1681), Hamburg, 140.
Sass, Poul (d. 1700), ærkediakon, g. m.
Margarita Schmidt (d. 1708), 166, 167*,
182.
Sauermann, kunstsnedker, 2978.
Schaack, I. H., malersvend, 1889.
Schack, våben, 807, 1303, 1304, 1312,
1316, 1320, 1323, 1331, 1342, 1410, 1414.
Schack, maler, 2966.
Schack, Anna Margrethe comtesse (1733—
33), 1332.
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Schack, Caroline Mathilde Juliane com
tesse (1768—75), 1332.
Schack, Frederik Christian greve (1736—
90), 818.
Schack, Hans greve (1609—76), feltherre,
793, 800, 813, 1295, g. m. Anna Blome
(1632—88), 1424, 14262.
Schack, Hans greve (1676—1719), stift
amtmand 1295, 1312, 1322, 1337, 1345,
1369, 1401, 1414, 1419, g. 1. m. Anna
Margrethe comtesse Reventlow (1682—
1710), 1331, 2. m. Anna Sophie Rantzau
(1689—1760), 1331, 1332, 1386.
Schack, Hans greve (1735—96), gehejmekonferensråd, 1380, 1414, g. 1. m. Ulrica
Augusta comtesse Moltke (1740—63),
1332; 2. m. Caroline Louise Sophie com
tesse Moltke (1742—94), 1332.
Schack, Hans greve (1852—1905), 1302,
1324, 1386, g. m. Henny Louise Vilhelmine
comtesse
Lerche
(1858—1930),
1302.
Schak, Hans Feddersen (1738—81), kirke
værge i Brøns, 1239.
Schack, Josias (1748—81), g. m. Kirstine
, 1278.
Schak, Karen (d. 1750), 1240.
Schack, Otto Didrik greve (1652—83), 794,
798, g. m. Sophie Dorothea von Mar
schalk (1656—1707), 805, 806.
Schack, Otto Didrik greve (1710—41),
1325, 1331, 1332, 1410, g. m. Anna Ernestine Gabel (1714—48), 1311, 1313, 1316,
1323, 1332, 1377.
Schack, Otto Didrik greve (1758—1809),
2637.
Schack, Otto Didrik greve (1810—56),
kammerherre, 1386, g. 1. m. Frederikke
Rosine Juliane von Krogh (1823—52),
1332; 2. m. Johanne Christine Cornelia
von Krogh (1825—1910), 1324, 1332.
Schack, Otto Didrik greve (1882—1949),
amtmand, 1302.
Schack, Sophie Albertine Ernestine com
tesse (1772—74), 1332.
Sehade, Anna (1766—1834), 174.
Schade, Elisabeth Dorothea, født Simon
sen (1743—1808), 174.
Schaffehardt, Hermann, orgelbygger, 2971.
Schaltz, Maren Jørgensdatter, g. m. C.
Schmidt (s. d.).
Schamvogel, Andreas Friderich (1734—
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1807), sognepræst i Visby, g. m. Maria
Schmidt, 1366.
Schamvogel, Cathrina (d. 1855), 1366.
Schamvogel, Ingeborg (d. 1857), 1366.
Schamvogel, Johan Hendrich, 1366.
Schau, kobbersmed, 2952.
Schau, M a . . . B. (1790—1836), 1801.
Schau, Hans (1728—1807 (01?)), sogne
præst i Mjolden, 1454.
Schaufogel, Margaretha, se Hestorff.
Schech, Hans Jacob, guldsmed, 2951.
Scheel, B., maler, 2966.
Schelderup, Leis, maler, 2966.
Schelen, våben, 2508.
Schierning, Anna Else, g. m. D. M. Blangsted (s. d.).
Schierning, Mads Pedersen (1662—1729),
sognepræst i Højrup, 715, g. m. Apollone Kirstine Ferslev (d. 1746), 1198,
1200.
Schierning, Sophia Elisabeth, g. m. N.
Ewald (s. d.).
Schifîmann, Curt, arkitekt, 2939.
Schilling, Anna Sophia, f. Jensen (f. 1633),
2114.
Schilling, Franz, se Ulrich, Carl Friedrich.
Schindler, C. E. (d. 1756), 180.
Schinkel, maler, 294.
Schiøt, Nicolai Jochim, murer, tømrer,
2969, 2985.
Schlachter, Hans, g. m. Anna Sophie (1721)
2074.
Schlaikier, Hans Jac. (1647), kirkeværge
i Ensted, 1860.
Schleisner, Christian Andreas, maler, 2966.
Schlichting, Johann Heinrich (d. 1911),
sognepræst i Åstrup, 536.
Schlieben,
Friedericke
Amalie
grevinde
von, se hertuginde af Slesvig-HolstenSønderborg-Beck.
Schlüter, I. H. (1892), organist i Varnæs,
1905.
Schmettau, Samuel Leopold von (1743—
1830), kammerherre, 1901.
Schmid, Johannes Gottlieb (1735—1800),
sognepræst i Rabsted, g. m. Marina
Elisabeth Hansen (d. 1821), 1604.
Schmid, Marina, født Carstensen (1713—
90), provstinde, 1015.
Schmid, Marina Elisabeth Hedewig, se
Grangaard.
Schmidt, Regierungsbaurat, 424.
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Schmidt, snedkermester, Flensborg, 2978.
Schmidt, Anders H., Emmerlev, 2638.
Schmidt, Andreas, glarmester, 2946.
Schmidt, Chr., snedker, 2978.
Schmidt, Christian (1708—67), sognepræst
i Roager, g. 1. m. Maren Jørgensdatter
Schaltz (1712—45), 1181; 2. m. Doro
thea Maria Outzen (f. 1727), 1181.
Schmidt, Christian Christiansen (1796—
1839), sognepræst til Øster Løgum,
1767.
Schmidt, Eleonora Maria, g. m. H. Ahlmann (s. d.).
Schmidt, Gotthelf Johannes (1737—1808),
provst, 2242.
Schmidt, H. H. (1785), Nordborg, 2192.
Schmidt, H. P., snedker, 2978.
Schmidt, Hans, maler, 2966.
Schmidt, Hans, maler, 2967.
Schmidt, Hans Jensen, arkitekt, 2939.
Schmidt, I. H. (1865), kirkeværge i Løjt,
1800.
Schmidt, Jensen, snedker, 2978.
Schmidt, Jes, smed, 2975.
Schmidt, Joh. G., gørtler, 2952.
Schmidt, Johanne Catharine Maria, se
Raben.
Schmidt, Johannes Amalius (1894), sogne
præst til Egen, 2535.
Schmidt, Johannes Gotthilf (1737—1808),
provst og præst i Tønder, 982.
Schmidt, Karen Andersen g. m. S. Jensen
(s. d.).
Schmidt, L., sognepræst i Højer 1871—92,
1042.
Schmidt, Margarita, g. 1. P. Dreier (s. d.).
2. m. P. Sass (s. d.).
Schmidt, Margrethe Dorthea, g. m. T.
Karberg (s. d.).
Schmidt, Maria, g. m. A. F. Schamvogel
(s. d.).
Schmidt, Niels Christian, smed, 2975.
Schmidt, Niels Hansen (d. a. 1805), Haders
lev, 175.
Schmidt,
Niels
Mortensen
(1827—50),
Bevtofte, 905.
Schmidt, Nis Petersen (1766—1828), sognefoged i Rødding, 716.
Schmidt, P., smed, 2975.
Schmidt, Peter (1914), 2433.
Schmidt, Peter, tømmermand, 2023.
Schmidt, Peter Lauesen, snedker, 650.
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Schmidt, Peter Christiansen (1797—1875),
sognepræst i Skodborg, 1622.
Schmidt, R. Malling (1947), grosserer, 156.
Schmidt von Hensborg, Dorothea Louisa,
g. m. N. Ringe (s. d.).
Schmiegelow, Pedro, maler, 2966.
Schneider,
Elisabeth
Christina
(1793),
2021.

Schneider, Johannes (1705—86), sogne
præst til Holbøl, 2021.
Schneider, Peter (d. 1750), diakon i Ha
derslev, g. m. Botilla Catharina Hestermann (1681—1775), 183.
Schnell, Christian Friedrich (1770), ju
stitsråd, amtsforvalter, g. m. Catharina
, 184.
Schnell, Christian Mechlenborg (d. 1720),
sognepræst i Arrild, 1274.
Schnell, Karsten Johansen, se Johansen.
Schneweis, våben, 2508.
Schnitger, Arp, orgelbygger, 2971.
Schnittger, C. N., maler, fotograf, 2966.
Schnoor, snedker, 2978.
Schou, B., maler, 474.
Schou, Frants Petersen, se Schön.
Schous Fabriker, C., 2314.
Schouw, Matthis Sørensen (d. 1783), kom
mandør, g. m. Maren Nielsdatter, 1440.
Schrader, Johann Hermann (1684—1737),
provst og præst i Tønder, 981, 1 019.
Schramm, se Skram.
Schrandi, våben, 2079.
Schreiber, Johann Matthias, orgelbygger,
2971.
Schroders, se Schrøder.
Schrøder, våben, 1904.
Schrøder, Abel (1506), Haderslev, 140.
Schrøder, Carsten (1659), Haderslev, 174.
Schrøder, Catharina, g. m. J. Hansen (s. d.)
Schrøder, Georg (d. 1607), provst i Haders
lev, 100.
Schrøder, Gottfried (d. 1719), borgmester
i Haderslev, g. m. 1. Barbara . . . . ,
182, g. 2. m. Abigael, 2906.
Schrøder, Hans (d. 1664), sognepræst i
Aller, g. m. Elisabeth Suderov, 272.
Schrøder, Ingeborg, fodt Bindslev (1943),
310.
Schrøder, Ingeborg Cathrine, g. m. P.
Meyland (s. d.).
Schrøder, Jes (d. 1593), rådmand i Haders
lev, g. m. Dorothea ... (d. 1600), 174.
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Schrøder, Johann (1654), 272.
Schrøder, Jürgen (1758), Tønder, 957.
Schrøder, Kirsten Hansdatter (1654), 272.
Schroeter, Christiane Auguste, se Juhl.
Schroeter, Helene Dorothea, se Lorenzen.
Schroeter,
Johan
Friederich
(1766—
1840), g. m. Ingeborg Gerdes (1776—
1840), 203.
Schule, Friedrich Heinrich, malermester,
2126.
Schultz, maler, Sønderborg, 2966.
Schultz, Barthold Hieronymi, borgmester
i Tønder (1702), 985, 986.
Schultz, Caspar (1725—78), 241, 252.
Schulz, Hans (1765), kirkeværge i Aller,
270.
Schultz, Hans Chr., tinstøber, 2952.
Schultz, Jacob (1685), apoteker, 181.
Schultz, Jacob (1637), skiffertækker, 2940.
Schultz, Jochim, maler, 2966.
Schultz, Peder Nielsen (1755—89), 668.
Schultz, Thomas, snedker, 2978.
Schulz, E. (1850), litograf, 2204.
Schulz, Edvard (1734), degn i Lysabild,
2414.
Schumacher, våben, 167.
Schumacher, Auguste (1811), 198.
Schumacher, Gottfried (d. 1675), borg
mester i Haderslev, 154, 178, 2882, g. m.
Salome . . . . 166.
Schumacher, Oluf (d. 1649), vinhandler,
177, g. m. Barbara . . . . (d. 1668), 166.
Schumacher, Wilhelm (d. 1626), g. m.
Marine (d. 1647), 178.
Schwabe, våben, 622.
Schwabe, Magnus (1667), ritmester, 622,
g. m. Anne Øllegaard Buchwald, 622, 628.
Schwanewede, våben, 196.
Schwanewede, Adde von (d. 1731), major,
195.
Schwartz, Christoph, maler, 2968.
Schwartz, Johann Friedrich, skifertækker,
2940.
Schwartz, Josua (1632—1709), general
superintendent, 492.
Schwarzburg
und
Hohenstein,
våben,
2100, 2146.
Schwennesen, Jep (1790—1851), skibs
kaptajn, gårdejer, g. m. Bodil Jessen
(1790—1859), 1803.
Schwensen,
Anna
Elisabeth
Friderica
(1818—42), 2381.
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Schwensen, Anna Lucie Helene (1813—42),
2381.
Schwensen, Christian (1764—1845), sogne
præst til Højrup, 2376, 2380, g. 1. m.
Lucia Jessen (1774—1809), 2381; 2. m.
Sophie Frederikke Louise Jessen, 2380,
2381.
Schwensen, Christian Carl August (1811—
99), sognepræst til Hørup, 2376, g. 1. m.
Elise Marie Soeline Bonnichsen (1812—48), 2381.
Schwensen, Margrethe, g. m. J. Hansen
(s. d.).
Schwensen,
Peder
(1790),
kromand
i
Bommerlund, 2037.
Schvinen, Anne, g. m. O. Breide (s. d.).
Schütt, Johan (1898), 2242.
Schön, Erhard, maler, 2966, 2968.
Schön, Frant Petersen (1724), 628.
Schøn, Johan, kobbersmed, 2952.
Schönau, Johanne, født Flusted (1804—
36), 716.
Schönbach, våben, 164, 167.
Schönbach, Regina, g. m. G. Wandling
(s. d.).
Schøtte, E. (1840), kirkeværge i Åstrup,
536.
Sederberg, Erich, snedker, 2978.
Seest, Peter, klokkestober, 2960.
Seewang, Maren (1709—88), 1288, 1294.
Seger, Baltzar, g. m. Magdalena Steffens
(1636), 2648.
Sehested, våben, 445.
Sehested, Dorothea, g. m. M. Kaas (s. d.).
Sehested, Hans (d. 1573), g. m. Anna . . .
(d. 157(8?)), 176, 177*.
Sehested, Jürgen (1575), 188.
Sehested, Mogens (1598—1657) til Holmgaard,
g.
m.
Lisbet
Gyldenstierne
(1608—1657), 445.
Sehested, Margreta, g. m. P. Rantzau
(s. d.).
Sehested, Otto »Helrikes Sone« (1517), 132.
Seidelin, Jens (1750—1806), sognepræst i
Arrild, g. m. Jensine Magdalene Smidt,
1278.
Seidelin, Søren (1753), overauditør, g. m.
Maria Margrethe Bachmann (1716—57),
1888.
Seiffert, Johan Christian, murer- og tøm
rermester, 2969, 2985.
Seiffert, Johan Paul, murermester, 2943.
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Seitz, Dorothea Magdalene, g. m. H. C. L.
Holm (s. d.).
Selmer, Ulrich (1725—99), sognepræst i
Vonsbæk, 506.
Semor, H. Erichsen, 2478.
Seste, Melcher (15. .), g. m. Katrine Fisker,
807, 807*.
Sested, våben, 1700.
Sested, Anna, g. m. J. Ahlefeldt (s. d.).
Sested, Bertram (1524—62), 1709, g. m.
Mette Rantzau (d. 1576), 1702, 1796,
2644.
Sibbern, Anna, g. m. J. Simonsen (s. d.).
Sibylla Ursula hertuginde af Slesvig-Holsten-Glücksborg, født prinsesse af
Braunschweig-Wolfenbüttel (1629—71),
2227.
Siebeth,
Nicolai
Hinrich
(1695—1768),
inspektør, 2000, g. m. Margaretha Elisa
beth Fischer (1706—91), 2001.
Sielskier, Hans (16..), sandemand, 608.
Siewers, Fr. Wilh., guldsmed, 2949.
Sievertsen, Margarethe, f. Meinstorff (1594),
2127.
Sigmund, hertug af Tyrol (1480), 2311.
Silm, Mathias, guldsmed, 2948.
Simonis, Marcus (d. 1622), magister, dia
kon og konrektor i Tønder, 990, 992.
Simonsdatter, Sara, g. m. P. M. Holst
(s. d.).
Simonsen, våben, 495, 498, 637.
Simonsen, NN (1775), »Gericht Forvalter«,
1200.

Simonsen, Andreas (1680—1733), krigs
kommissær, 493, 497, g. m. Karen Borchenfeldt (d. 1726), 185.
Simonsen, Bertel (1729), skovrider, 493, 497.
Simonsen, Carl M. H. (d. 1864), cand.
theol., 201.
Simonsen, Caroline, født Petersen (1804—
33), Haderslev, 201.
Simonsen, Elisabeth Dorothea, se Schade.
Simonsen, Georg Jacob (d. 1853), Haders
lev, 201.
Simonsen, Hans (d. a. 1627), amtsskriver,
2120.

Simonsen, Hans (1688—1768), amtmand,
konferensråd, 185, 493, 497.
Simonsen, Helene, født Petersen (d. 1871),
Haderslev, 201.
Simonsen, I. (1831), kirkeværge i Hygum,
749.
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Simonsen, Johannes (1744), g. m. Wibe
Amalia Jung, 183.
Simonsen, Jørgen (1630), g. m. Anna Sib
bern, 639.
Simonsen, Jørgen (Georg) (1630—81), rit
mester, 637, 639.
Sirck, Rudolph (1711), 155.
Skau, Laurids (1817—64), politiker, 232.
Skau,
Peder
(1825—1917),
sønderjysk
fører, 313.
Skeel, Albret (1572—1639), admiral, lens
mand i Ribe, 1454.
Skinkel, våben, 627.
Skinkel (Lillie), våben, 2603.
Skinkel, Helvig Nielsdatter, g. m. I. Vind
(s. d.).
Skinkel, Otto, se Otto.
Skive, Søren (d. 1675), sognepræst i Ro
ager, 1180.
Skondelef, Johannes, se Johannes.
Skovgaard, Carl, jr., arkitekt, 2939.
Skovgaard, Hans Georg, arkitekt, 2939.
Skovgaard, Hjalte, maler, 2966, 2979.
Skovgaard, Joakim, maler, 2939, 2967.
Skovgaard, Johan Thomas, arkitekt, ma
ler, 2939, 2967, 2980.
Skovgaard, Niels, billedhugger, 2980.
Skram, våben, 1415.
Skram, Bege, se Jørgen Hansen Juul.
Skram, Christopher, snedker, 2979.
Skram, Johannes, se Johannes.
Skærbekkeus, Johannes (d. 1633), ridder,
1256.
Skærup-mester, billedskærer, 2979.
Skøtt, Peter (1939), 320.
Slange,
Andreas
(1687—1745),
sogne
præst i Arrild, 1277.
Slesvig-Holsten, hertugvåben, 210, 211*,
212, 217*, 1118, 1615, 2090, 2092, 2100,
2142, 2146, 2149, 2176, 2186, 2194, 2195,
2197, 2258, 2263, 2280, 2308, 2322, 2324,
2396, 2746, 2751.
Slott-Møller, Agnes, maler, 2967.
Slott-Møller, Harald, maler, 2967.
Smeed, Johan Petersen (1765), 1887.
Smeed, Peter Christensen (d. 1761), 1887.
Smej, L. V., smed, 2969, 2975.
Smidt, C. M., arkitekt, 2939.
Smidt, Jensine Magdalene, g. m. J. Seidelin (s. d.).
Smidt, Mads Nissen, maler, 2967.
Smit, Gregor, se Gregor.
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Smith, Asmus I. & Sohn (1784), Varnæs,
1903.
Smith, D. v. Huth (1910), sognepræst til
Kegnæs, 2399.
Smith, Julius, arkitekt, 2939.
Smithske Jernstøberier, 2960.
Snubbe, Knud, se Knud.
Sodenwasser, Claus (1653), g. m. Marga
retha . . ., 576, 579.
Soest,
Albert von, billedskærer 2975,
2980.
Sohl, Hans (1783—1844), 204.
Sohl, Maria Cathrine (d. 1869), 204.
Solis, Virgilius, maler, 2968.
Sommer, Anna Sophie Cathrine, se Loren
zen.
Sommer, Poul (d. 1702), sognepræst til
Holbol, 2017, 2021.
Sondrup, I. N., billedhugger, 2980.
Sophia, prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg (1579—1618), g. m. Philip
hertug af Pommern, 2150.
Sophia Amalia, hertuginde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, født
comtesse Ahlefeldt-Laurvig (1675—
1742), 2153, 2464.
Sophia Amalia, prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg
(1769—
69), 2158.
Sophia Charlotta, hertuginde af SlesvigHolsten-Sønderborg-Augustenborg
(1725—52), 2155.
Sophia Hedvig, hertuginde af Slesvig-Holsten-Glücksborg, født prinsesse af Sachsen-Lauenburg (1601—60), 2243, 2272,
2280, 2308, 2313, 2324.
Sophia Magdalena Maria, prinsesse af
Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augusten
borg (1731—99), 2156.
Sophie Amalie, kong Frederik IIFs dron
ning, 152.
Sophie Magdalene, kong Christian VI's
dronning, 684, 1139, 1232, 2635.
Sorteplov (1137), kongemorder, 1183.
Spandovius, Andreas Jacobi (d. 1640),
sognepræst til Øster Løgum, 1774, 1778,
2782, g. m. Anna Knudsdatter (d. 1648),
1778.
Speckhahn, von, våben, 770.
Speckhahn, Franz Eberhard von (1628—
97), stiftamtmand i Ribe, 770.
Sperling, Karen, g. m. L. Wellejus (s. d.).
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Spielwerg & Co., støberi, 2975.
Spleth, Lyder (d. 1713), g. m. Karen Borchenfeldt (d. 1726), 185.
Spranger, B., maler, 2968.
Springenberg, Rasmus Petersen, maler,
2967.
Stabery, Daniel g. m. Anna . . . . , 141.
Stadager, Nicolay, snedker, 2979.
Stadsholt, maler, Tinglev, 2967.
Staffensen, Thomas (1627), kirkeværge i
Fole, 822.
Stahl, våben, 1118.
Stahl, Anna Catharina, g. 1. m. C. Bruun
(s. d.); 2. m. J. Roest (s. d.).
Stahl, Hinrich (1704), amtsskriver, g. 1.
m. Barbara Elisabeth , 1118; 2. m.
Dorothea , 1118.
Stahlhorn, Martin (1735), 2121.
Stake, våben, 123.
Stake, Henneke, se Henneke.
Stamp, Ingwer Karsten Hansen (1829—49), 205f.
Stangeberg, våben, 627.
Stapel, Bastian (1564), hospitalsforstan
der, g. m. Anna , 176.
Starup, I., & Søn, orgelbygger, 2971.
Staunager, N. (1812), 243.
Stauning, Peder Mortensen (1666—1725),
sognepræst i Mjolden, 1450, 1454, g. m.
Else Outzen, 1448.
Stavener, Laust Brodersen (1774—1848),
1520.
Stavener, Margaretha (1782—1818), 1520.
Staverskov, våben, 1415.
Staverskov, Olaf, se Olaf.
Stavoer, Hinrick, billedskærer, 2979.
Steenholt, N., maler, 2967.
Steenløse, Elisabeth, g. m. D. Monrad
(s. d.).
Steenløs, Matthias (1669—1758), provst,
2437.
Steenløs, Samuel (1640—98), sognepræst
til Tandslet, 2432, 2438.
Steensen, Willum, maler og billedsnider,
2967, 2979.
Steensgaard, Viktor, maler, 2967, 2979.
Steenwinkel, Hans van, arkitekt, 2939.
Stefan (d. 1177), biskop i Ribe, 1050, 1051,
2737.
Steffens, Magdalena, g. 1. m. M. Getz
(s. d.), 2. m. B. Segers (s. d.).
Steffens, Magdalena (1636), 2081.

451

STEG - SØBORG

Steg, R. I. (1892), kirkeværge i Bovrup,
1905.
Stegelmann, Claus (1871), sognepræst i
Ubjærg, 1290f.
Steger, Georg Theodor, g. m. NN Panitz
(d. 1841), 203.
Steinweg, Daniel, guldsmed, 2950.
Stemann, Christian Ludvig von (1791—
1857), amtmand, 114, 426, 522.
Stemann, Otto Johan von (1774—1865),
amtmand, kammerherre, 1777, 2243.
Stenderup, Peter Jessen (1659), g. m.
Catharina . . . , 179.
Stenloose, Cecilie, g. m. H. M. Ahlmann
(s. d.).
Stenløse, Søren (1678—1737), præst i Søn
derborg, 2102.
Stensler, Jes, maler, 2967.
Stentzler, Johan, maler, 2967.
Stephensen, Jørgen (1791—1856), sogne
præst til Broager, 2322.
Steuermann, våben, 2468, 2650.
Steuermann, Anna Maria, g. m. H. Paulsen
(s. d.).
Stichelia, Maria Elisabeth, g. m. P. C.
Kraglund (s. d.).
Stichelius, Michael (1651—1715), provst i
Haderslev, 267, 328, 388, 492, 524, 548.
Sticker, Claves, tømrer, 2985.
Stilling, Michael (1694—1749), kapellan
i Skærbæk, 1256.
Stobbe, David, guldsmed, 2951.
Stoed, Peter, se Peter.
Stoffregen, Gebr., gørtler, 2952.
Stoss, Veit, billedskærer, 2979.
Straarup, Andreas (1869—90), 433.
Strahlborn, Laurentz, klokkestøber, 2960.
Stratz, kaptajn, 2559.
Strees, Dorothea, g. m. R. D. Reimer
(s. d.).
Striedbeck, Herman (1710), 1615.
Strodtmann, Adolph Heinrich (1753—
1839), provst, konsistorialråd, 203.
Struck, Peter, rådmand i Tønder (1702),
985, 986.
Struensee, Carl August (1735—1804), finansdeputeret, 252.
Struensee, Johann Friedrich (1737—72),
statsminister, 240, 372.
Struve, C. D. (1773—1813), justitsråd, 198.
Stub, maler, 2967.
Studemann, regeringsbygmester, 2940.
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Stuer, Marcus (1580—1648), sognepræst i
Toftlund, provst 840, 842, 845.
Sture, våben, 2371, 2474, 2491, 2501, 2502,
2507, 2650.
Sture, Claus (d. 1620), sognepræst i Hy
gum, 785, 786.
Sture, Elsebe Marcusdatter, g. m. A. Clau
sen (s. d.).
Sture, Jørgen Clausen (d. 1629), sogne
præst i Hygum, 761, 809, 824.
Sture, Katrine, g. m. H. Blome (s. d.).
Sture, Lorentz, se Lorentz.
Sture, Thomas (d. 1563), til Gammelgård,
g. m. Barte Ahlefeldt, 2371f., 2472, 2478,
2484, 2490, 2491, 2492, 2500, 2501, 2506,
2507, 2713, 2717, 2768, 2941.
Stübell, Jørgen, snedker, 2979.
Stæhr-Nielsen, Olaf, billedhugger, 2980.
Suane, Anders Hansen (d. 1657), borgme
ster i Ribe, 2771.
Suchlandt, Severin L., snedker, 2979, 2985.
Suderov, Elisabeth, g. m. H. Schrøder
(s. d.).
Suhler, Peter, tømmermand, 2023.
Svanberg, Carl Magnus, kandestøber, 2952.
Swanenburg, W., maler, 2968.
Svanenhielm, Jonas Lillienschiold de
(d. 1801), kolonibestyrer, 1440.
Swarte Hans (1565), kirkeværge i Åbenrå,
1700.
Sven Estridsen, konge (d. 1074), 1829.
Svend (1484), hr., Randerup, 1466.
Svend Normand (d. 1088), biskop i Ros
kilde, 400.
Svendsen, P. (d. a. 1909), hans enke 2418.
Svendsen, Torben (d. 1702), landfoged på
Rømø, 1441, g. m. Kirsten .. .., 1434.
Svennesen, Hans (d. 1756), Toftlund, g. m.
Mette (d. 1756), 846.
Svensen, Sven Laurentii (d. 1830), sogne
præst til Notmark, 2504.
Svenstrup, Ancher (1696—1754), sogne
præst i Hygum, g. m. Anna Cathrine
Lyngbye (1687—1753), 760.
Syhling, Samuel (d. 1730), rådmand i
Haderslev, g. m. Anna Margaretha . . .,
178.
Synderhovius, Gregorius P. (d. 1681),
sognepræst til Hjordkær, g. m. Marina,
1827.
Synderhovius, Peder (d. 1667), 1827.
Søborg orgelbyggeri (Hemmersham), 2971.
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Søhuse, Mads Hansen (d. 1849), 1916.
Sølbæk, L., maler, 1216.
Sølling, Claudiane Sabine, g. m. H. J. Høxbroe (s. d.).
Søndergaard, Ole, konservator, 2967.
Sønnichsen, Ingeborg, født Paulsen (1793—
1845), Bylderup, 1622.
Sønnichsen, Johannes, maler, 2967.
Sønnichsen, Ottilia D., g. m. R. Henriksen
(s. d.).
Sønnichsen, Poul, sognepræst i Roager
(1548), g. m. Maren .. . ., 1455.
Sønnichsen, Sønnich, maler, 2967.
Sønnichsen, Thomas (1788—1842), Bylde
rup, 1622.
Søren drejer, 2979.
Sørensen, Aage, maler, 2967.
Sørensen, Aage, snedker, 2979.
Sørensen, Andreas (d. 1810), Haderslev,
197.
Sørensen, Ane Marie (18..), Daler, 1345.
Sørensen, Anna, g. m. J. Nissen (s. d.).
Sørensen, B. L., Hjerpsted, 1391.
Sørensen, Benned (1631), Barsbøl, 1252,
g. m. Maren , 1253.
Sørensen, C. (1791), kirkeværge i Tyrstrup,
284.
Sørensen, Christen, snedker, 2979.
Sørensen, Jens, snedker, 2979.
Sørensen, Jens (d. 1556?), sognepræst i
Vonsbæk, 501, 516.
Sørensen, Jens (1562), sognepræst i
Ubjærg, 1294.
Sørensen, L., murermester, 1368.
Sørensen, Martinus, billedskærer, 2979.
Sørensen, N. (1762—1813), borgmester i
Haderslev, g. m. Maren Maria Hvas
(1772—1835), 198.
Sørensen, Nicolai, snedker, 2979.
Sørensen, Ole, murmand, 2969.
Sørensen, Peter, snedker, 2979.
Sørensen, S., snedkermester, 2979.
Søth, H., snedker, 2979.
TB (1778), Nustrup, 646.
TCH(?), guldsmed, 2951.
TG, Brede, 1490.
TGH (1831), Rømø, g. m. PPH, 1426.
TI (1771), kirkeværge i Hjerndrup, 291.
TN (1598), Bevtoft, 900.
TN (1785), kirkeværge i Tislund, 910.
TT(S) (1721), kirkeværge i Rise, 1810.
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T ..... , Tyge (d. 1712), kirkeværge og
sandemand i Hjerpsted, g. m. B o l d . . .
(d. 1718), 1398.
Taddei, Michel Angelo, stukkatør, 2982.
Tagsen, Jes, snedker, 2979.
Tagsen, Niels, billedsnider, 2979.
Taisen, Jes (d. 1664), 1947.
Taisen, Peter (1703), Holbøl, 2018.
Tamm, Dorothea Catharina, g. m. T. T.
Tychsen (s. d.).
Tanck, Johannes (1642), borgmester i Ha
derslev, g. m. Magdalena Dinggreve,
144, 154.
Tancke, våben, 156.
Tancke, Karsten (1605), g. m. Anna . ..,
156.
Tancke, Martinus (1641), resident, 2906.
Tanne, v. d., våben, 2508.
Taubert, Carl, billedhugger, 2980.
Tauck, Michael Nicolaus (1742), g. m. Elsche Helena, 1993.
Tausen, Hans (1494—1561), biskop, 2620.
Teller, snedker, 2979.
Termansen, N. J., konservator, 2967.
Termansen, Niels, maler, 2967.
Terp, Andreas (d. 1653), handelsmand i
Haderslev, 178.
Terp, Andreas (1709), kirkeværge i Ballum, 1414.
Terp, Niels, snedker, 2979.
Terpager, Niels Pedersen (d. 1698?), råd
mand i Ribe, g. 1. m. Maren Rasmusdatter Harboe (d. 1659), 2771; 2. m. Else
Hansdatter Wandal, 2771.
Tetens, Sophie (1842), justitsrådinde,
2468.
Tetens,
Stephan
(1773—1855),
biskop,
2468, 2477, g. m. Karen Sophie Gaarder
(1771—1844), 2480.
Teuxen, Hans (d. 1562), sognepræst til
Svenstrup, 2560.
Tamsen, våben, 727.
Tamsen, NN, Hjerpsted, 1391.
Thamsen, Boye (1748—1816), kniplings
handler, g. m. Karen Klint (1760—81),
1330.
Thamsen, Christina, født Dethlefsen (1751
—1813), Møgeltønder, 1330.
Thammesen, Hans, snedker, 2979.
Tamsen, Jes (d. 1634), ridefoged, 727.
Tamsen, Johan (1520), præst i Løjt, 1794,
2645.
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Thamsen, Nis (1777), kirkeværge i Tis
lund, 918.
Thaysen, snedker, 2979.
Thaysen, A. C., g. Hostrup (s. d.).
Thaysen, A. M., f. Petersen (1833), 1940.
Thaysen, Hans (o. 1700), gårdejer, 1943.
Thaysen, Hans (1804—46), g. m. Ellen
Dorthea Thofft (1814—44), 1962.
Thaysen, Metta Maria, f. Nissen (1802—
33), 1946.
Thaysen, Peter (1709), Åbenrå, 1704.
Thede, Maria Catharina, se Jürgensen.
Theilade, Louise, se Giørtz.
Thielemann, bygningsinspektør, 1368.
Thienen, von, våben, 1015.
Thienen, Hans von (1627—91), amtmand
i Tønder, 952, g. m. Elisabeth von Buchwald (1637—1717), 1015.
Thienen,
Hieronymus
von
(1721—86),
1978, 1995.
Thiesen, Ludolph, guldsmed, 2948.
Thiessen, F. H., gørtler, 2952.
Thiisdatter, Thyre, g. m. C. Jensen (s. d.).
Thimsdatter, Agneta (d. 1701), Emmerlev,
1383.
Thimsdatter, Mette (d. 1776), Emmerlev,
1383.
Thimsen, Hans (d. 1784), smed i Emmer
lev, g. m. Mette ... (d. 1800), 1383.
Thodberg, Jens, snedker, 2979.
Thoer, Anne Christine, g. m. H. T. Weile
(s. d.).
Thofft, Ellen Dorthea, g. m. H. Thavsen
(s. d.).
Thomas (13..), abbed, 1538.
Thomas, maler, Haderslev, 2967.
Thomas, maler, Tønder, 2967.
Thomas, smed, Vibygge, 2975.
Thomas . . ernschwam, maler, 2967.
Thomasdatter, Lene, g. m. P. J. Kraglund
(s.d.).

Thomasen, Knud (d. 1608), sognepræst til
Øster Løgum, 1778, 2782.
Thomesen, Christian Albrecht (d. 1722),
gårdejer, g. m. Metta v. Günderoth (d.
1713), 1823.
Thomin, Gatz, orgelbygger, 2971.
Thomsen, våben, 962, 1415.
Thomsen, familien, 2561.
Thomsen, birkeskriver, Møgeltønder
(1767), 1317.
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Thomsen, Andreas (1550—93), sognepræst
i Tønder, provst, 1549.
Thomsen, Andreas (d. 1624), borger i Tøn
der, g. m. Magdalene (d. 1661),
998.
Thomsen, Andreas d. y. (1623), Tønder,
962.
Thomsen, Andreas (1653), birkedommer i
Ballum, 1406, g. m. Gye . . . , 1415.
Thomsen, Andreas (1663), Tønder, 971.
Thomsen, Anna, f. Lassen (1796—1823),
Brede, 1499.
Thomsen, Bunde (1825), Allerup, g. m.
Kirsten Marie . . . . , 842.
Thomsen, Catharina Bremer, g. m. F.
Frantzen (s. d.).
Thomsen, Christian (d. 1669), rådmand i
Tønder, g. m. Catharina (d. 1669),
999, 1001*, 1002, 2882.
Thomsen, Christian (1693), birkefoged i
Møgeltønder, 1319.
Thomsen, Christian (1714), købmand i
Flensborg, 2444, 2447, 2448.
Thomsen, Christian (1770), styrmand,
2477.
Thomsen, Christian Jürgensen (1788—
1865), museumsmand, 2528.
Thomsen, Fr., maler, 2967.
Thomsen, Hans (d. 1650), borgmester i
Tønder, 962, g. m. Christina (d.
1667), 982, 998, 1010.
Thomsen, Hans, bygmester, 2940.
Thomsen, Hans (1663), kirkeværge i Søn
derborg, 2101.
Thomsen, Hans (1692), foged i Gråsten,
1883.
Thomsen, Hans (1693), foged i Felsted, g.
m. Margrethe, 1882.
Thomsen, Hans (1768), kirkeværge i Halk,
453, 460, 470.
Thomsen, Hans (1765—1822), Højer, g. m.
Kirstine (1760—90), 1045.
Thomsen, Hans (1779—1861), g. m. Anne
Christine Jørgensen (1777—1849), 1946.
Thomsen, Iver (1717—83), sognepræst i
Vedsted, g. m. Christina Lobedantz
(1726—72), 639 f.
Thomsen, J. Chr. (1824), gårdejer, 1777.
Thomsen, Jes (1631), kirkeværge i Rise,
1814.
Thomsen, Jess, rådmand i Sønderborg, g.
m. Cecilia (1673), 2086.
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Thomsen, Jørgen (1779), proprietær, 2558.
Thomsen, Jørgen (1862), Brede, 1486.
Thomsen, Las, murmester, 2969.
Thomsen, Las, tømrer, 2985.
Thomsen, Margrethe, se Müller.
Thomsen, Nicolaus (1663—1739), provst,
førstepræst i Sønderborg, 2102, 2103*.
Thomsen, Nis (1621), Varnæs, 1902.
Thomsen, Nis (d. 1639), borgmester, g. m.
Elsebe (d. 1642), 178 (nr. 14), 2770.
Thomsen, Nis (1762—1806), g. m. ...
. . a a b e l . . . (1756—1816), 863.
Thomsen, Peder (d. 1725), møller i Brøns,
g. m. Magdalene Pedersen (d. 1733),
1236, 1241.
Thomsen, Peder (d. 177.), 640.
Thomsen, Peter (1765—1855), Sønderborg,
g. m. Lovise Marie Christine Hansen
(1764—1838), 2122.
Thomsen, Peter (1781), kirkeværge i Bal
lum, 1414.
Thomsen, Philip, maler, 2967.
Thomsen, Thomas Christian, skibskaptajn,
g. m. Maria Elisabeth Boysen (1755—
95), 1278.
Thomsen, Tyge (d. 1665), kirkeværge,
sandemand i Hjerpsted, 1397, 1398,
g. m. Anna . . . , 1398.
Thomsen, Verner, maler, 2967.
Thomsen, Wilhadus (1774—1801), 1945.
Thomæi, Laurentius (d. 1630), magister,
sognepræst i Tønder, g. m. Margrethe
............. (d. 1630), 995.
Thomæus,
Andreas
(1550—93),
sogne
præst i Tønder, 938, 980.
Thomæus, Johannes (d. 1662), sognepræst
i Rabsted, 1604, g. m. Marina Chr istens
datter (d. 1656), 1602, 1603.
Thor-Straten, justitsrådinde, 1492.
Thora (Øsbystenen), 497, 2767.
Thorbrügger, Gert Nielsen, guldsmed,
2949.
Thorsen, Hans (d. 1658), diakon i Sønder
borg, 2103.
Thortsen, Sv. Johan (1757), rådmand,
2565, 2943.
Thorvaldsen, Bertel, billedhugger, 2980.
Thrue, S., arkitekt, 2940.
Thulen, Christiane, g. Ahlmann (s. d.).
Thure (1227), biskop i Bibe, 1337.
Thura, Laurids (1657—1731), biskop i
Bibe, 755, 875.
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Thuseng, Nis (1761), kirkeværge i Fjeld
strup, 306.
Thybo, Niels (1530), guardian i Tønder,
1024.
Thyebjerg, Peder Jonas, snedker, 2979.
Thygesen, Niels, snedker, 2979.
Thyssen, guldsmed, se Mikkelsen, N. T.
Tidemand, Odin Wolff (1822—97), sogne
præst i Tønder, provst, 1581.
Tielsen, Johan Friedrich (1670—70), 1944.
Tielsen, Margareta Dorothea (1667—69),
1944.
Tietche, Caspar Gottfried (1773—1846),
sognepræst i Fjelstrup, 312.
Tim, Wilhelm, guldsmed, 2950.
Timmermann, Hans (1896), kirkeværge i
Skærbæk, 1252.
Timmesen, Johan (d. p. 1521), 2584.
Tingber, Else Cathrine, g. m. H. Fangel
(s. d.).
Tintoretto, maler, 2968.
Todsen, Jens, blytækker, 2940.
Todsen,
Johann
(1760—1820),
g.
m.
Christina Kamp (1773—1846), 1046.
Todsen, Thomas (1740—1824), sognepræst
i Ubjærg, 1290.
Todtsen, Maria, g. m. J. Mundt (s. d.).
Tofftman, Hans Jørgen, entreprenør, 2943.
Toft, C. L., maler, 2967.
Toft, C. L., sognepræst i Gram (1930), 796.
Toft, I. P. (1892), kirkeværge i Bovrup,
1905.
Toft, Jes Jensen, snedker, 2979.
Toftmann, Mette Maria, g. m. H. Buch
holz (s. d.).
Toldberg, Hans Andreas, guldsmed, 2948.
Toosberg (?), borgmester i Sønderborg
(1867), 2126.
Torp, P. Pedersen (1857), 1188.
Tostrup,
Matthias
Hansen
(1711—84),
sognepræst til Svenstrup, provst, 2557,
g. m. Petronella Øegaard (1714—93),
2560.
Traberg, guldsmed, 2948.
Trampe,
Antoniette Conradine comtesse
(1725—1803), 2120.
Trampe, Charlotte Amalie comtesse, g. m.
P. D. greve Trampe (s. d.).
Trampe, Charlotte Louise comtesse (1722—
42), 2117.
Trampe, Christian Philip Conrad greve
(1720—50), kaptajn, 2117.
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Trampe, Philip Detlev greve (1678—1750),
generalmajor, g. m. Charlotte Amalie
comtesse Trampe (1689—1750), 2117,
2120.

Trampe, Sophia Magdalene comtesse
(1729—80), 2120.
Tranberg, Anna Dorthea, født Jørgensen
(d. 1860), 204.
Tranberg, Niels Andersen (1785—1845),
204.
Tranberg, Niels Andersen (1827—28), 204.
Trans, Poul Madsen (d. 1707), sognepræst
i Øster-Lindet, 700.
Trautenberg, gen. Beyer, Anna Sophie
v. d., g. m. J. F. v. Aichelberg (s. d.).
Trellund, Peder, stenhugger, 2981.
Trier, Ernst, maler, 2967.
Tronier, Christian Carl (1764), 184.
Troschell, M. C., klokkestøber, 2960.
Truelsdatter, Anke Marie (1773—1832),
Brøns, 1242.
Truelsen, Anna Catharine (1744—1816),
298.
Truelsen, Dorthea, g. m. J. C. Juhl (s. d.).
Truelsen, Maren, g. m. M. P. Kjergaard
(s. d.).
Truelsen, Nis (1751—1820), 298.
Truelsen, Peder (1560), Astrup, 1239.
Truelsen, Peder (d. 1763(65?)), Kærbølling, 1150.
Tuge (1567), guldsmed, 2948.
Tuxen, Andreas (1664) g. m. Margarethe
1272.
Twickel, våben, 2508.
Tych, våben, 1008, 1314.
Tych, Nicolaus (1633—96), amtsforvalter,
overinspektør, 948, 958, 972, 979, 1006,
1007*, 1014, 1020, 1314, 2884, 2941,
g. 1. m. Anna , 1314; 2. m. Beata
1314.
Tych, Sophie Dorothea (1695), 1324.
Tüchsen, Hans, Bov, 2034.
Tychsen, Hans (1664), kirkeværge i Hjerp
sted, 1398.
Tychsen, Helena de, g. m. P. Popsen
(s. d.).
Tychsen, Johannes (1668—1750), provst
i Haderslev, 184, 370, 447.
Tychsen, Lorentz (1722), borgmester i
Tønder, 985, 986, 1020.
Tychsen, Maricke (d. 1689), Abild, 1551.
Tüchsen, Mathias (1701—73), borgmester

3065

i Tønder, g. m. Anna Richter (1697—
1771), 1015.
Tüchsen, Peter, tinstøber, 2952.
Tychsen, Thomas, kirkeforstander i Tøn
der (1694), 986.
Tychsen, Thomas (1710), Hjerpsted, 1398.
Tüchsen, Thomas (1773—95), 1015.
Tychsen, Tycho Thomæus (d.
1708),
sognepræst i Rabsted, 1603, g. m. Do
rothea Catharina Tamm, 1590.
Tydsk, Christian, delefoged, 2637, 2638.
Tydsk, Peter, Brede, 2637.
Tygesdatter, Karen, g. m. S. Nielsen
(s. d.).
Tygesdatter, Maren, g. m. J. Vogensen
(s. d.).
Tygesen, Tyge (ca. 1543), præst, 2631.
Tygsen, Joh. (1954), kirkeværge i Ubjærg,
1294.
Tysen, NN, Hjerpsted, 1391.
Tysen, Las, Hjerpsted, 1391.
Tønder, Carl, maler, 2967.
Tønnesen, Carsten (d. 1667), Ribe, 2772.
Töta(?), Joh. Hinr., maler, 2967.
Tøxen, Niels (1734—1803), sognepræst i
Rødding, senere i Nustrup, 714, 725.
Ubbing, våben, 962.
Ubbing, Berendt (d. 1652), rådmand i
Tønder, 962, 2880, g. m. Margaretha
(d. 1671), 1002, 1003*, 2910.
Ubbing, Johan (1640), 2081.
Uberwasser, Heinrich (1693), rådmand i
Sønderborg, 2082.
Uck, våben, 2079, 2258.
Uck, Erik, g. m. Mette Petersen (1606),
2079.
Ugel, Peter (1500), Skast, 1478.
Ulfeld, våben, 342.
Ulfeld, Jacob (1567—1630), til Kogs
bølle, 2192.
Ulfeld, Kirsten, g. m. P. Abildgaard (s. d.).
Ulkebøl, Christen Clausen fd. 1850), 2352.
Ulrich, Gebr., klokkestøber, 2960.
Ulrich, Carl, murermester, 2940, 2969.
Ulrich, Carl Friedrich, klokkestøber, Apolda
(Schilling), 2960.
Urne, Kjeld, se Kjeld.
Ursin, våben, 1327.
Ursin, Andreas Friderich (1690?—1781),
1015, g. m. Margrethe Elisabeth.......................
(1696—1781), 1004, 1015.
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Ursin, Georg (16..), inspektør på Schackenborg, 1327, 1328, 2884.
Utzon-Frank, Einar, billedhugger, 2981.
W, guldsmed, 2951 (2).
V, gørtler, 1286.
WF, Ensted, 1862.
WF (1848), Roager, 1180.
VGK, maler, 2967.
VH (1756), Hostrup, 1557.
VH, tinstøber, 2952.
WHS (1696), kirkeværge i Bevtoft, 893.
WI (1778), Burkal, 1640.
VKD (1693), Døstrup, 1516.
WM, maler, 2967.
WMEN, Åstrup, 530.
VPD (1650), Vodder, 1211.
VPD (17. .), 297.
WS, tinstøber, 2952.
WSP, maler, 2967.
VW, se Wiede, Valentin.
W , våben, 1013.
V?merdings, Catrina (1681), Visby, 1365.
Wagens, Elsabe, g. m. J. Knudsen (s. d.).
Valdemar I, konge af Danmark 1157—82,
49.
Valdemar Sejr, konge af Danmark 1202—
41, 718, 1050, 1606.
Valdemar Atterdag, konge af Danmark
1340—75, 31, 2129.
Valdemar Abeisen (d. 1257), hertug af
Sønderjylland, 31.
Valdemar Eriksen (d. 1364), hertug af
Sønderjylland, konge af Danmark
1326—30, 258, 1279, 1295, 1485, 1623,
2127.
Valdemar Knudsen (1158—1236), biskop
af Slesvig, 1051, 1606.
Valentiner, C. A. (d. 1892), provst, 229.
Valentiner, Otto Friedrich (f. 1854), provst
i Sønderborg, 2080.
Wallenrodt, Hinrich (d. 1600), hertugelig
råd, 2116, 2118.
Waltersdorp, våben, 163.
Waltersdorp, Dorothea, g. m. W. Kierulff (s. d.).
Wandal, Else Hansdatter, g. m. N. P.
Terpager (s. d.).
Wandal, Peder (1602—1659), sognepræst
i Magstrup og Jegerup, 590.
Wandel, Hans (d. 1665?), rådmand i Ribe,
2772.
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Wandel, Margaretha, g. m. M. Hansen
(s. d.).
Wandling, våben, 164.
Wandling, Gottfried (1636—67), dr. jur.,
164*, 183, g. m. Regina Schönbach, 163.
Wang, Thomas Hansen (1709—86), sogne
præst i Nustrup, provst, 648, 659,
681, 684, 686, g. 1. m. Maria Susanna
Clements (d. 1736), 668; 2. m. Catharina
Dorothea von Eynen (d. 1780), 668.
Wanned, Niels Hansen (1788), kirkeværge
i Øster-Lindet, 701.
Vasspyd, Margrethe, 2439.
Wechter, Johann (1541), sognepræst i
Sønderborg, 2058.
Wedel, se Weile.
Wedel, våben, 667.
Wedel, Anna Susanna Sørensdatter (d.
1736), 1519.
Wedel, Cathrine, se Windekilde.
Wedel, Hans Pedersen (1658—66), 1164.
Wedel, Johannes (d. 1692), sognepræst i
Nustrup, g. m. Dorothea Øllegaard von
Ahlefeldt, 667.
Wedel,
Lauge
Johansen
(1665—1733),
provst, sognepræst i Nustrup, g. 1. m.
Anna Elisabeth Friis (d. 1719), 669;
3. m. Maria Susanna Clements (d. 1736),
668.
Wedel,
Lauge
Sørensen
(1736—1806),
sognepræst i Magstrup og Jegerup, 586.
Wedel,
Mette
Pedersdatter
(1666—66),
1164.
Wedel, Nissenius Pedersen (1660—1737),
sognepræst i Døstrup, provst, 1164,
1506, 1517, 1518.
Wedel, Peder Sørensen (d. 1691), sogne
præst i Rejsby, provst g. m. Anna Hans
datter Havetvad (d. 1692), 1164.
Wedel, Susanna Pedersdatter, g. m. J. L.
Baggesen (s. d.).
Wedel, Søren (1694—1754), sognepræst
i Døstrup, 1517.
Wedel,
Søren
Pedersen
(1662—1749),
sognepræst i Rejsby, 1162, 1164.
Wedel,
Ægidius
Laugesen
(1635—86),
sognepræst i Brøns, g. m. Margrethe
Christine Reimers (1648—1729), 1241.
Veen, Otto van, maler, 2967.
Wegener, Christian (f. 1678), sognepræst
i Ubjærg, 1294.
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Wegerslev, Ludvig Christensen (1707—78),
sognepræst til Hagenbjærg, 2582, 2584*,
g. m. Anna Margaretha Dethleffsen
(1731—60), 2584.
Weibel, Hans Pedersen (1615—99), sogne
præst i Fole, g. m. Margaretha..........................
(d. 1703), 825.
Weide, F. W., maler, 2967.
Weiland, Johann Heinrich (1907), sogne
præst i Hostrup, 1564.
Weile, Christian Thomsen (16..), 1148.
Weile, Hans Thomsen (1651—1706), sog
nepræst i Hviding, 1142, 1147, g. m.
Anne
Christine
Thoer
(1660—1732),
1148.
Weile, Henrik Thomsen (16. .), 1148
Weile, Magdalene, g. m. C. J. Fog (s. d.).
Weile, Thomas Henriksen (d. 1686), sogne
præst i Hviding 1142, 1144, 1145, 1148,
1151, g. m. Karen Hansdatter Havervad,
1148.
Weisbach, H., guldsmed, 2951.
Weiss, NN (d. 1848), underlæge, 2479.
Vejle, Hans Knudsen (1567—1629), bi
skop, 2350, 2378 (begge steder Jens
Knudsen).
Vejle, Jacob Madsen (1538—1606), bi
skop, 2583.
Wellejus, våben, 771.
Wellejus, Christen Lauridsen (1657—
1730), magister, sognepræst i Lintrup,
771, g. m. Helene Pedersdatter Krag
lund (1657—1738), 776, 777.
Wellejus, Christian Berent (d. 1696), 776.
Vellejus, Johanne Martine (f.
1764),
født Egberg, 2417.
Wellejus, Lauritz (1625—72), sognepræst
til Odense Set. Knud, stiftsprovst, g. m.
Karen Sperling (d. 1686), 777.
Wellejus, Laurits (1683—1706), sogne
præst i Føvling og Holsted, 776.
Weltwelt, våben, 2508.
Weltzien, våben, 2110.
Weltzien, Eva, g. m. E. Baltsar (s. d.).
Wenckstern, våben, 2508.
Wendelboe, Willads Jacobsen, g. 1735 m.
Boel .............. 1150.
Wendt, Petrus (1521), klerk fra Cammin
stift, 1782.
Wengler, Hermann (d. 1759), g. m. Ca
tharina Margretha . . . . , 184.
Vent, Hans, orgelbygger, 2971.
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Werckmeister, våben, 962.
Werckmeister, Hans (1623), borgmester i
Tønder, 962.
Werding, maler, 2967.
Werge, E., modellerer, 2979.
Werner,
Johann
Friedrich,
murermester,
2969.
Werner, Th., klokkestøber, 2960.
Wernitz, Elias, orgelbygger, 2971.
Wernitzsky, Johan Heinrich, orgelbygger,
2971.
Weschke, Atelier für Kunstgegenstände,
1583.
Westergaard, G., malersvend, 1889.
Westphal, Michael, klokkestøber, 2960.
Wetche, Andreas (1742—1820), sogne
præst i Starup, 399, 426, 431, 432, 446,
g. m. Conradine Eleonora von Saldern
(1756—1815), 4362.
Wetche, Carl Conradt (1780—80), 434.
Wetche,
Charlotte
Cathrine
Conradine
(1783—1855), 436.
Wetche, F. C. v. (1776—1805), premier
løjtnant, 435.
Wetche, Helena Nicolina Andrea (1797—
1821), 436.
Wetche,
Henrik
Andreas
(1777—1827),
toldkasserer, kammerråd, 436.
Wette, maler, 2967.
Vette, Eberhard (1666—1736), vesper
præst i Sønderborg, 2102, 2121.
Vette, Ingeborg Catharina, g. m. G. Clau
sen (s. d.).
Vette, Jacob (d. 1679), sognepræst til
Ullerup, 2263.
Wettringe, Jacob van (1543), 1024.
Weule, J. F., urmager, 2613, 2960, 2985.
Weydeg, våben, 2508.
Wiborg, Anna Hedevig, g. m. J. With
(s. d.).
Wiborg, Carl (1706—82), sognepræst i
Bedsted, 1718, 1726, 1727.
Wicelin (1149), biskop, 437.
Wichmann, Anna Eleonora, født Paulsen
(1718—77), 1015.
Widtstedt, Peter (d. a. 1764), 1534.
Wiede, Valentin, d. y., schwertfeger, 2952,
2982.
Wieden, Maria M. (1784), 2234.
Wieding, Lorentz (1712), Branderup, 860.
Vieregge, von, våben, 187.
Vieregge, Carl Henrik von (1686—1740),
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amtmand, gehejmeråd 92, 157, 173(?),
g. m. Christina Elisabeth friherreinde
von Königstein (1696—1758), 186.
Vierheller, Johannes (1694), 1289, 1293*.
Wierix, A., maler, 2968.
Wiese, Henrich, orgelbygger, 2971.
Viffert, Axel (d. 1580), 2452.
Viggo, junker (sagnfigur?), 1890, 2941.
Wijdow, våben, 962.
Wijdow, Lübbert (d. 1628), rådmand i
Tønder, 962, g. m. Catharina ..........................
(d. 1624), 994, 998.
Wilckens, August, maler, 2967.
Wilckenschild, Andreas, snedker, 2979.
Wildfang, I. C. (1840), kirkeværge i
Åstrup, 536.
Wildschütz,
Andreas
(1745),
skovrider,
183, 2778.
Wildskiøt, Pedet (d. 1609), foged, 579.
Wilehadus (d. 789), biskop i Bremen,
1172, 1173*.
Wilhelm II (1859—1941), kejser af Tysk
land, 976.
Wilhelm
Ludewig,
fyrste
af
AnhaltKöthen (d. 1665), 2197.
Vilhelmine Augusta, prinsesse af SlesvigHolsten-Nordborg-Plöen
(1704—49),
g.
m. C. D. greve Rewentlov (s. d.), 2222.
Wilhelmine Friederike prinsesse af SlesvigHolsten-Sønderborg-Augustenborg
(1828—29), 2155.
Villadsdatter, Catharina, g. m. E. Wind
(s. d.).
Willadsen, Hans (1753—55), Rejsby, 1164.
Willadsen, Niels (d. 1596), sandemand i
Brøns, 1242.
Willadsen, Niels Skak (1750—64), Rejsby,
1164.
Villard de Honnecourt, maler, 2967.
Willemsen, Heinrich (d. 1601), rådmand i
Tønder, 960, g. m. Marine . . . . (d. 1628),
990, 992, 993*, 1010, 2903*.
Willers, Joachim, orgelbygger, 2971.
Willers, Johannes (1692), apoteker, 2090.
Willom, maler, 2967.
Willrich, H. C., maler, 2967.
Wilthagen, Charlotta Augusta (1690—99),
2537.
Vimmaring, Anna Catharina, g. m. C.
Ahlmann (s. d.).
Wimmel, P., hofstenhugger, 2981.
Vinci, Leonardo da, maler, 2968.
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Vind, våben, 128, 2603, 2751.
Vind, Christen Lausen (d. 1669), degn i
Abild, g. m. Maren . . . . (d. 1684), 1551.
Wind, Erich (1610—73), sognepræst i
Brede, 1498, g. m. Catharina Villads
datter, 1498.
Vind, Iver (d. 1658), g. m. Helvig Nielsdatter Skinkel (d. 1677), 2603.
Wind, Johanne Christine, g. m. J. Mechlenborg (s. d.).
W(ind?), Mathis, Abild, g. m. Boeld....................
(d. 1694), 1548, 1551.
Windekilde, Cathrine, født Wedel (d. 1803),
395.
Windekilde, Fr., snedker, 2030.
Windekilde, Hans (d. 1816), 395.
Windekilde, Jacobine (d. 1811), 395.
Windekilde,
Jens
Peter
(1761—1839),
diakon i Sottrup, 2242.
Windekilde, Lambert (d. 1778), 395.
Windekilde, Niels (d. 1800), 395.
Windelboe, se Wendelboe.
Windfeld, Anders Nielsen, maler, 2967.
Winding, Charlotte (1815—45), 1330.
Winding, Christine Botille, født Petersen
(1816—1836), 1330.
Winghe, Jacobus von, maler, 2968.
Winstedt, snedker, 2979.
Winstrup, L. A. arkitekt, 2940.
Winter, Christen Pedersen (d. 1826), g. m.
Maren (d. 1834), 2638.
Winter, Oldrich, snedker, 2971, 2979.
Winter, Truels Nielsen (d. 1700?), g. m.
Kirstine Jensdatter (d. 1707), 1240,
1241.
Winterstein, David, guldsmed, 2951.
Winther, H. C. (1800), 1432.
Winther, Plans Christian, guldsmed, 2948.
Winther, Jørgen (1605 og 1619), sogne
præst på Bømø, og hustru, 1429*,1432.
Winther, N. C. (1800), 1432.
Winther, Niels Søren, guldsmed, 2949.
Violo, Claus, klokkestøber, 2960.
Wippel, Maria Dorothea, f. Oeffsen (1769—
1849), 1946.
Wippel, Peter (d. 1875), 1946.
Wisberg, Jens (1680), landkommissær, 878.
Wisch, von der, våben, 123, 962.
Wisch, Christian Albrecht von der (1717),
2265.
Wisch, Hans von der (d. 1624), amtmand
i Tønder, 948, 962, 2941.
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Wolff, Henning (1736), skovrider, 2539.
Wisch, Helric von der, se Helric.
Wolff, Johannes (f. 1648), sognepræst i
Wisch, Jürgen von der (1641), amtmand,
Ubjærg, 1294.
1699.
Volger, se Folger.
Wismer, Peter (1631), 110.
Wolle, murmand 2969.
With, Anna N. (1830), 2500.
Wollesen, Jes, snedker, 2979.
With, Johannes (1751—1818), sognepræst
Vollo, Stephan, klokkestøber, 2960.
i Bedsted, g. m. Ama Hedevig Wiborg
Wolpherstorph, Magdalene, g. m. B. Rehe(1752—1829), 1733.
feldt (s. d.).
With, Jørgen Petersen (d. 1822), sogne
Volquardsen, Ingeborg, g. m. H. Fedder
præst til Notmark, 2504.
sen (s. d.).
With, Louise Ulrica Maria Amalia (1794),
Volquardsen, S., maler, 2967.
2496.
Volquardsen & Sønner, V. A., maler, 2967.
With, Matthias (d. 1797), sognepræst til
Wonsfleth, våben, 2079, 2258.
Notmark, 2504.
Worm, orgelbygger i Kolding, 2971.
With, Morten Reenberg (1713—94), sogne
Worm, Amdie, orgelbygger, 2971.
præst til Ketting, 2161.
Worm, Carsten Mathiassen, præsident i
Witt, våben, 2536.
Ribe, g. m. Cathrine Nielsdatter EnWitt, Christopher (1661—1720), husfoged,
g. m. Maria Haliborton (1678—1709),
dorph (1674—1705), 192.
Worsaae, J. J. A. (1821—85), museums
2536, 2539.
Witt, F. L., maler, 2967.
mand, 2538.
Vorstius, Johannes (d. 1599), provst og
Witte, Nicolaus (d. 1646), sognepræst til
Ullerup, 2262.
overhofpræst i Haderslev 341, 469.
Witte, Pieter de, se Peter Candid.
Vos, Marten de, maler, 2968.
Voss, Hans, rådmand i Sønderborg, g. m.
Wittemaken (1656), Flensborg, 2882.
Wittenrock, Henrik, se Henrik.
Marina (d. 1631), 2121.
Witzke, NN. (1931), Solbjerggård, 2558.
Vosz, C., arkitekt, 2940.
Witzøe, Vilhelm Mortensen (Willum Martens) (d. ca. 1657),
provst,
sognepræst
Woweren,
Johan
von (1612), 1493.
i Vedsted, 639.
Vrancx, Sebastian, maler, 1934.
Vredemann de Vries, Joh., kobberstikker,
Vogelsang, Fritz (1804—47), 2534, 2538.
Vogelsang, Mathias Johan (1779), pro
2968.
prietær, 2558.
Wrisberg Hansen, skibsmodellør, 822.
Vogelsang, Mette Maria, g. m. H. Fangel
Wulf maler, 2974.
(s. d.).
Wulff, Anna Margrethe (1703), 2468.
Vogensen, Jens Mejlby, g. m. Maren TygesWulff, Anthoni, snedker, 2979.
datter (f. 1557), 774.
Wulfî, Caroline Marie, g. m. J. J. Alnor
Vogensen, Jørgen, bygmester, murmester,
(s. d.).
2940, 2969.
Wulf, Ditlev, se Ditlev.
Wulfî, Georg (f.
1580), sognepræst i
Vogetz, Anna, g. m. J. Monrad (s. d.).
Vogt, Casimir Hinrich, guldsmed, 2950.
Ubjærg, 1292, 1294.
Vogt, Dorthea Maria, g. m. N. E. Andersen
Wulf, H. (1892), sognepræst til Varnæs, 1905.
(s. d.).
Wulfî, Johann Andreas (1780—1856)
Vogt, Jens (1647), g. m. Anna Sabina,
sognepræst til Rise, 1814.
2081.
Wulfî, Jørgen (d. 1569), sognepræst, 2630.
W u l f f , Michael (d. 1623), 1292.
Vogt, Kirstine, g. m. J. Clausen (s. d.).
Wohnsen, Hans (1691—1764), sognepræst
Wulf, Nicolaus, se Nicolaus.
til Kværs, 1955, 1960, 1961.
Wulf, Peder Nielsen (d. 1651?), sognepræst
Voillard, Claude, se Violo, Claus.
i Bevtoft, provst, 902.
Wolf, Fr. Clausen, maler, 2967.
Wulf, Peter, maler, 2967.
Wolf, Hans Eiler (1777—1844), sognepræst
Wulfdall, Michel (d. 1667), sognepræst i
Branderup, provst, g. m. Anna Cari Magstrup og Jegerup, 609.
stensdatter (d. 1659), 862.
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Wulff, Hans M. (d. 1669), 862.
Wurfell, Peter (1662—1733), sognepræst
i Halk, 472.
Wutgenau, NN von, page, 2539.
Wüst, Thomas, guldsmed, 2950.
Wøldike, Peder (1692—1759), provst i
Haderslev, 181, 282, 336, 351, 616.
Wøldike, Peter (1654—1725), sognepræst
i Sommersted, 576.
Zachariassen, Johannes Larsen, orgelbyg
ger, 2970.
Zachariassen, Sybrand, orgelbygger, 2970.
Zackariasen, A. C., orgelbygger i Århus,
2971.
Zammesen, se Thammesen, Hans.
Zeise, Carl Christian (d. 1756), apoteker,
g. m. Salome .. . , 178.
Zeitblom, maler i Ulm, 1805.
Zeller, Adolf, bygningskyndig, 2940.
Zeltner, Theodor (?), arkitekt, 2940.
Zeuthen, Olaus (1728—87), kancelliråd,
herredsfoged, g. m. Kirsten Pau, 1278.
Ziegler, Melchior (1620), hofskræder, 1016.
Zimmer, Johan, billedskærer, 2979.
Zimmermann, Claus (1650—1708), sogne
præst i Hjortdal, 1603.
Zimmermann, Else Maria, g. m. P. C.
Zoêga (s. d.).
Zinzendorf, Nicolaus Ludwig greve von
(1700—60),
brødremenighedens
stifter,
252.
Zitscher, Peter (1652—97), provst og præst
i Tønder, 981.
Zoêga, våben, 390, 1601.
Zoêga, Catharina, g. m. P. C. Zoêga (s. d.).
Zoêga, Friderich Conrad (1737—38), 1126.
Zoêga,
Georg
(1755—4809),
arkæolog,
1328.
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Zoêga, Georg (Jørgen) (1693—1755), sogne
præst i Vilstrup, 1603.
Zoêga,
Johannes
(1672—1729),
sogne
præst i Aller, 263, 267.
Zoêga, Mathias (1667—1749), sognepræst
i Vilstrup, 381, 388.
Zoêga, Paul (1635—88), sognepræst i
Vilstrup, 388, 390.
Zoêga, Poul Christian (1704—76), sogne
præst i Rabsted, 1589, g. 1. m. Else Marie
Zimmermann (d. 1737), 1126, 1603;
2. m. Catharina Zoêga (d. 1755), 1603;
3. m. Catharina Gregersen (f. 1705),
1603.
Zoêga,
Wilhadus
Christian
(1721—90),
sognepræst i Møgeltønder, g. m. Hen
riette Emilie Clausen, 1328.
Zuccari, Federigo, maler, 2968.
Zugland, se Suchland.
Ægidii, Ewald (d. 1732), sognepræst i
Bylderup, 1618.
Ægidii, Johannes (d. 1738), sognepræst i
Rabsted, 1604.
Ægidiidatter, Anna, g. m. H. Nielsen (s. d.)
Ægidius, B. C., se Gjødesen.
Æmil August hertug af Slesvig-HolstenSønderborg-Augustenborg (1722—84),
2155f., 2166.
Øegaard, Petronella, g. m. M. H. Tostrup
(s. d.).
Oefîsen, Maria Dorothea, g. Wippel (s. d.).
Ørnholms
Eftf.,
Chr.
Kjeldsen-Nielsen,
urmager, 2985.
Oertling, F. E. C., urmager, 2985.
Østergaard, Jesper (1878), købmand i
Roager, 1180.
Oetken, August, maler, 2966.

KIRKEREGISTER
Udarbejdet af Marie-Louise Jørgensen

1. SØNDERJYLLAND
Haderslev amt p. 1—924 — Tønder amt p. 925—1660
Åbenrå amt p. 1661—2044 — Sønderborg amt p. 2045—2612
Åbenrå †S. Andreas kapel 1714; kunsthist.
overs. 2655, 2657.
Åbenrå S. Hedwigsøstrenes kirke 1674;
kunsthist. overs. 2656.
Åbenrå †S. Jørgensgård 1715; kunsthist.
overs. 2655.
Åbenrå S. Jørgens kirke 1674; kunsthist.
overs. 2655.
Åbenrå †S. Knuds kirke 1714; tilføjelser
2645; kunsthist. overs. 2655.
Åbenrå S. Nicolai 64 [bygningsmateriale],
78 [arkitektur], 1673—1713, 2006 [fon
tefod], 2314 [stage]; tilføjelser 2644;
kunsthist. overs. 2656, 2666, 2679, 2681,
2686, 2687, 2693, 2694, 2697, 2730,
2737, 2748, 2856, 2857, 2882, 2891, 2892,
2902, 2910, 2915, 2923, 2928.
†Årup kapel 1864—1869, 1972 [bygnings
plan]; kunsthist. overs. 2656, 2657,
2680, 2681, 2727.
Årø kapel (Øsby sogn) 475.
Åstrup 215, 267 [kalk], 310 [p. stol], 320
[altertavle], 367 [altertavlemaleri], 439
[historik], 454, 460 [altertavle], 489
[font], 491 [himmel til p. stol], 508
[kalkmaleri], 514 [p. stol], 519—537,
538 [historik], 546 [sygekalk], 557, 558
[altertavle], 559 [kalk], 588 [altertavle
maleri], 591 [klokke], 734 [altertavle],
1889 [krucifiks]; tilføjelser 2618; kunst
hist. overs. 2699, 2752, 2753, 2822, 2827,
2828, 2875, 2876, 2918, 2932.
Abild 547 [stager], 620 [altertavle], 1232
[font], 1414 [klokke], 1492 [krucifiks],
1541—1552, 1590, 1591 [altertavle], 1924
[fontehimmel], 1939 [krucifiks]; tilføj

elser 2643; kunsthist. overs. 2665, 2678,
2686, 2693, 2713, 2759, 2822, 2825, 2835,
2839, 2840, 2884, 2885.
Agerskov 661 [krucifiks], 751 [stager], 788
[font], 832 [tårnbeklædning], 837 [font],
845 [gravsten], 848 [historik], 865—887,
1106 [†fløjtavle], 1201 [krucifiks], 1366
[gravsten]; tilføjelser 2629; kunsthist.
overs. 2678, 2687, 2695, 2697, 2715,
2716, 2753, 2775, 2779, 2809, 2818,
2857, 2887, 2918.
Aller 258—275, 279 [portal], 392 [orgel],
522 [trappehus], 530, 546, 559 [kalk],
624 [p. stol], 732 [portal], 1188, 1343
[altertavle], 1376 [epitaf], 1464, 1574,
1615 [altertavle]; tilføjelser 2615; kunst
hist. overs. 2673 (Allerup, læs Aller),
2689, 2738, 2755, 2756, 2761, 2770, 2790,
2815, 2816, 2817, 2826, 2851, 2900.
†Anflod 1336; kunsthist. overs. 2655, 2717.
Arrild 556, 616 [tagværker], 710 [stager],
856 [alterskranke], 859 [skamler], 1193
[historik], 1199 [altertavle], 1213 [alter
skranke], 1224 [loftsmalerier], 1264—
1280, 1290 [pulp.], 1340 [tagværker],
1344 [altertavle], 1364 [kirkeriste], 1374,
1390, 1508 [tagværker], 1512 [disk],
1528 [tagværk], 1529 [tagværk], 1646
[spir], 1740, 1753, 1876, 2548 [tagvær
ker]; tilføjelser 2635, 2636; kunsthist.
overs. 2679, 2682, 2687, 2701, 2702,
2711, 2721, 2765, 2769, 2779, 2780, 2820,
2861, 2899, 2928.
†Arwath (Barved syssel) 2630.
Asbøl 1211 [stager], 1906—1917, 1926
[oblatæske], 2318 [p. stol]; tilføjelser
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2646; kunsthist. overs. 2706, 2805, 2814,
2836, 2840, 2886, 2920.
Asserballe 1824 [font], 2350 [klokke],
2441—2453;
tilføjelser
2650;
kunst
hist. overs. 2765, 2825, 2885, 2912,
2920, 2922.
Augustenborg 2161—2170, 2333 [hvæl
ving], 2338 [alter], 2348 [orgel]; tilføj
elser 2648; kunsthist. overs. 2728, 2731,
2732, 2785, 2914, 2925.
Ballum 1171, 1186, 1208 [tagværk], 1262
[p. stol], 1374 [tagværk], 1377 [sygekalk],
1401—1418, 1430 [pulp.], 1551 [klokke],
1580 [p. stol]; tilføjelser 2638; kunsthist.
overs. 2661, 2662, 2683, 2684, 2685,
2687, 2704, 2716, 2744, 2746, 2747, 2760,
2764, 2774, 2775, 2776, 2861, 2889, 2900,
2919, 2920.
Bedsted 838 [p. stol], 896 [sidealtertavle],
1176, 1253 [stager], 1273 [font], 1535
[p. stol], 1698 [stager], 1718—1736,
1745 [altertavle], 1747 [p. stol], 1754
[alterskranke], 1889 [altertavle], 2081
[stager],
2574
[altertavle];
tilføjelser
2645; kunsthist. overs. 2670, 2751, 2790,
2820, 2825, 2826, 2845, 2851, 2861, 2900,
2915.
Bevtoft 440, 446 [font], 671 [historik],
686 [klokke], 834 [altertavlemaleri], 856
[krucifiks], 877 [sidealtertavle], 888—
906, 907 [historik], 960, 1038 [krucifiks],
1187 [altertavle], 1201 [krucifiks], 1464
[altertavle], 1796 [stager], 2316 [kruci
fiks], 2364, 2594 [altertavle]; tilføjelser
2630; kunsthist. overs. 2671, 2672, 2673,
2690, 2691, 2692, 2713, 2735, 2741, 2756,
2802, 2809, 2810, 2812, 2820, 2825,
2858, 2877, 2928.
†Bjerndrup 1643 [historik], 1699 [font],
2006; kunsthist. overs. 2655.
Bjerning 224 [våbenhus], 315—329, 386,
428 [font], 439 [historik], 488 [font],
519, 538 [historik], 544 [altertavle],
546 [sygekalk], 548 [p. stol], 565 [histo
rik], 574 [tårn], 769, 770, 1038, 1513,
1540, 1651, 1913 [krucifiks]; tilføjelser
2616; kunsthist. overs. 2724, 2756,
2800, 2801, 2802, 2805, 2851, 2875.
Bjolderup 1312 [stager], 1765 [vinduer],
1799
[pulpiturmalerier],
1826
[stole
værk], 1830—1844, 2018 [kalk], 2553
[stager]; tilføjelser 2646; kunsthist.
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overs. 2666, 2670, 2681, 2689, 2724,
2725, 2763, 2767, 2878, 2879, 2880, 2920.
Bov 1036 [sygekalk], 1653 [p. stol], 1956
[stager], 1989 [p. stol], 2024—2042, 2159
[p. stol]; kunsthist. overs. 2689, 2693,
2798, 2870, 2887, 2901, 2929.
Bovlund (Agerskov sogn) 2629.
Branderup 227 [stager], 370 [p. stol], 514
[krucifiks], 728 [gravsten], 830 [tårn],
840 [stolestader], 845 [gravsten], 848—
864, 899 [krucifiks], 912 [alterpanel],
967 [p. stol], 1150, 1165 [gravsten]; tilføj
elser 2628; kunsthist. overs. 2678, 2702,
2757, 2779, 2780, 2809, 2815, 2855, 2861,
2901.
Brede 914 [pulp.], 1051 [historik], 1178
[p. stol], 1190, 1360 [krucifiks], 1378,
1452 [p. stol], 1465 [stager], 1478 [kru
cifiks], 1485—1501,
1506 [korgavl],
1508 [tagværker], 1533 [vinkande], 1548
[krucifiks], 1646 [spir],
1652, 1939
[krucifiks]; tilføjelser 2639; kunsthist.
overs. 2661,2723,
2730, 2784, 2825,
2826, 2859,2861,
2862, 2876, 2889,
2901, 2925, 2931.
Broager
1042 [orgel], 1300 [spir], 1408
[kalkmalerier],
1646
[granitkvadre],
1804 [kalkmalerier], 1872 [plan], 1877
[kalkmalerier], 1903 [lysekrone], 1914
[p. stol], 1957 [krucifiks], 2023 [kalk
malerier], 2041 [gravminde], 2180 [kalk
malerier], 2183 [altertavle], 2205 [kor
konstruktion], 2211 [kalkmalerier], 2218
[orgel], 2232 [kalkmalerier], 2253 [alter
tavle], 2255 [alterskranke], 2277 [kruci
fiks], 2284—2328, 2370 [altersølv], 2456
[tårn],
2491
[kalkmaleri];
tilføjelser
2649; kunsthist. overs. 2666, 2667, 2668,
2672, 2673, 2686, 2688, 2690, 2692, 2693,
2698, 2701, 2704, 2705, 2706, 2707,
2708, 2709, 2715, 2717, 2718, 2719,
2720, 2721, 2722, 2723, 2725, 2739, 2740,
2742, 2746, 2747, 2748, 2749, 2752, 2756,
2759, 2760, 2784, 2802, 2813, 2821, 2857,
2863, 2870, 2885, 2890, 2912, 2913, 2928,
2931, 2932.
Brøns 833 [altertavle], 880 [stolestader],
1149 [gravsten], 1160 [fontehimmel],
1166 [portal], 1178 [stolestader], 1184
[apsis], 1190 [stoleværk], 1197 [loft],
1217—1245, 1249, 1250 [tårn], 1252
[altertavle], 1262 [dør], 1266 [murblæn
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dinger], 1275 [stoleværk], 1278 [grav
sten], 1303 [kalkmaleri], 1369 [historik],
1467 [stolestader], 1548 [font], 1759
[krucifiks], 1805 [kalkmaleri], 2093 [kir
kerist]; tilføjelser 2633, 2635, 2639;
kunsthist. overs. 2678, 2683, 2684, 2685,
2686, 2687, 2693, 2695, 2698, 2699, 2702,
2704, 2705, 2711, 2712, 2727, 2752, 2759,
2766, 2772, 2773, 2800, 2809, 2815, 2826,
2828, 2851, 2852, 2877, 2886, 2890, 2919,
2931.
Burkal 964 [loft], 966 [fontehimmel], 1224
[loftsmaleri], 1579 [krucifiks], 1596 [al
terskranke], 1625—1642, 1650 [stager],
1986 [fontehimmel], 2086 [krucifiks],
2237 [alterskranke], 2274 [altertavle],
2434 [krucifiks]; tilføjelser 2623; kunst
hist. overs. 2699, 2749, 2752, 2828, 2829,
2861, 2867, 2870, 2871, 2876, 2920, 2924,
2925.
Bylderup 914 [altertavle], 916 [stager],
1051 [historik], 1344 [krucifiks], 1479
[p. stol], 1496 [pulpiturmaleri], 1526
[arkitektur],
1558
[tagværker],
1569
[arkitektur], 1601 [klingpung], 1606—
1624, 1626 [kor], 1822,1849, 2076 [alter
tavle], 2106 [epitaf]; tilføjelser 2643;
kunsthist. overs. 2665, 2698, 2703, 2753,
2768, 2857, 2865, 2871, 2876, 2891, 2932.
Christiansfeld 240—253; tilføjelser 2615;
kunsthist. overs. 2728, 2889, 2891, 2928,
2931.
Daler 1023 [granitkvadre], 1051 [historik],
1284 [loftsmalerier], 1327 [mindetavle],
1337-1351, 1377 [stager], 1453, 1458
[degnestol], 1476 [krucifiks], 1480 [stole
værk], 1574, 1615, 1898 [altertavle],
2636 [dåbskande]; tilføjelser 2636; kunst
hist. overs. 2689, 2700, 2716, 2751, 2815,
2817, 2826, 2835, 2842, 2853, 2877.
†Dover 764 [kirkestok], 779, 1263 [fonte
kumme]; kunsthist. overs. 2655.
Dybbøl 751 [stager], 1038, [krucifiks], 1804
[kalkmalerier], 2204—2225, 2273 [alter
tavle], 2278 [p. stol], 2280 [orgel], 2349
[præstemaleri], 2397 [gravsten], 2428
[kalkmaleri],
2496
[kalk];
kunsthist.
overs. 2666, 2678, 2686, 2729, 2730,
2732, 2748, 2749, 2759, 2760, 2769, 2770,
2784, 2802, 2866, 2867, 2868, 2870, 2886,
2930.
Døstrup 266 [altertavle], 325, 1038 [kruci
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fiks], 1254, 1262 [p. stol], 1272 [kalk],
1378 [p. stol], 1396, 1400 [pulp.], 1488
[arkitektur],
1489
[tagværker],
1494
[p. stol], 1495 [pulp.], 1502—1522, 1542
[arkitektur], 1580 [p. stol], 1615, 1651
[krucifiks]; tilføjelser 2639; kunsthist.
overs. 2684, 2692, 2702, 2737, 2741,
2746, 2776, 2781, 2803, 2814, 2826, 2854,
2855, 2861, 2882, 2901, 2932.
Egen 386 [krucifiks], 1175 [altertavle],
2078 [altertavlemalerier], 2088 [p. stol],
2514—2542,
2108,
2182
[altertavle],
2546 [klokkehus], 2598 [stager]; tilføj
elser 2635, 2651; kunsthist. overs. 2679,
2686, 2692, 2707, 2708, 2713, 2720, 2723,
2727, 2732, 2815, 2820, 2826, 2827, 2830,
2866, 2868, 2870, 2880, 2881, 2889, 2900,
2906, 2912, 2917, 2924.
Egernsund kapel 2286; kunsthist. overs.
2656.
Egvad 1232 [krucifiks], 1743 [alterbordsforside], 1750—1762; tilføjelser 2645;
kunsthist. overs. 2678, 2796, 2819, 2827,
2828, 2830, 2852, 2853, 2888, 2930.
Ellehus (Højst sogn) kirkesal 1568.
Emmerlev 1023 [granitkvadre], 1037 [sta
ger],
1252,
1291
[altertavlemalerier],
1300 [spir], 1326 [klokke], 1345 [stager],
1365 [gravsten], 1369—1386, 1389 [kor
gavl], 1400 [altertavlemaleri], 1411
[kalk], 1416 [gravsten], 1514 [p. stol],
1879 [altertavle], 1899, 2018, 2468
[stager];
tilføjelser
2636;
kunsthist.
overs. 2661, 2679, 2691, 2697, 2702,
2712, 2713, 2714, 2762, 2768, 2770, 2774,
2811, 2812, 2861, 2862, 2919.
Emmerske kapel (»Bedehus«) 957 [alter
sæt],
1019—1020,
1036
[oblatæske];
kunsthist. overs. 2655.
Endrupskov †S. Thøger 793, 796 [historik],
799 [stager], 801 [vievandskar (?)], 803,
804 [krucifiks], 807 [klokke], 811—812;
tilføjelser 2628; kunsthist. overs. 2655,
2656.
†Enlev 1808, 1809 [historik], 1823 [kalk],
1829; kunsthist. overs. 2655.
Ensted 1848 [solur], 1854—1863, 2019
[alterskranke]; tillæg 2646; kunsthist.
overs. 2660, 2706, 2759, 2825.
Felsted 1032,
1034 [altertavle], 1109
[kalk og disk], 1375, 1724 [altertavle],
1870—1889, 1934 [altertavle- og pulpi
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turmalerier], 1935 [portal], 2017 [alter
tavle- og pulpiturmalerier], 2180 [tag
værker], 2205 [arkitektur], 2393 [kruci
fiks], 2431 [altertavle], 2522 [tagværk],
2577 [stager]; kunsthistorisk overs. 2666,
2686, 2694, 2705, 2707, 2708, 2748, 2758,
2770, 2780, 2811, 2812, 2828, 2845, 2884,
2902, 2919, 2920, 2924.
†Filipsborg slotskapel (Ullerup sogn) 2247.
Fjeldstrup 300—314, 338 [altertavlemale
rier], 354 [kalk], 466 [krucifiks], 488
[stager], 497 [font], 534 [p. stol], 587 f.
[altertavle], 606 [kalk], 612 [altertavlemalerier], 622 [kalk], 681 [stager], 904
[pengeblok], 1038 [krucifiks], 1211 [syge
kalk], 2282 [krucifiks]; tilføjelser 2616;
kunsthist. overs. 2666, 2673, 2679, 2681,
2686,2688, 2689, 2698, 2721, 2741, 2754,
2755, 2756, 2758, 2761, 2762, 2763,
2764, 2766, 2800, 2802, 2803, 2875.
Fole 226 [altertavle], 690 [historik], 761
[gravsten], 799 [sygekalk], 800 [Chr. V.s
gavebrev], 804 [p. stol], 809 [gravsten],
813—826, 2628 [stolegavle]; tilføjelser
2628; kunsthist. overs. 2658, 2663, 2672,
2679, 2694, 2695, 2713, 2767, 2827, 2877,
2891.
Frørup 218 [klingpung], 282 [stager], 307
[kalk] 330 [historik], 341 [p. stol], 342
[skab], 346 [våbenhus], 348—361, 534,
590 [p. stol], 2673 [apsis]; tilføjelser
2617; kunsthist. overs. 2673, 2726, 2768,
2827, 2845, 2857.
Gammel Haderslev, se Haderslev.
Gammelgård
(Ketting
sogn),
†kapeller
2483.
Genner (Øster-Løgum sogn) 1763; kunst
hist. overs. 2656.
Genner (Øster-Løgum sogn) †S. Jacob
1763; kunsthist. overs. 2655.
Gråsten 1918—1934, 2193 [gravsten], 2243
[klokke];
tilføjelser
2646;
kunsthist.
overs. 2700, 2728, 2731, 2766, 2778,
2785, 2884, 2885, 2900, 2913, 2917, 2923.
Gram 596 [tårn], 642 [historik], 711 [dåbs
kande], 793—811, 817, 818 [altertavle],
819 [sygekalk], 822 [p. stol], 824 [grav
sten], 894 [altertavle], 899 [røgelseskar],
919 [pulp.], 1187, 1228, 1252 [alter
tavle], 1345 f., 1466 [krucifiks], 1899,
2314 [røgelseskar]; tilføjelser 2622, 2624;
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kunsthist. overs. 2660, 2765, 2770, 2771,
2776, 2804, 2806, 2807, 2808, 2877, 2889,
2929.
Grarup 315 [historik], 439—448,451 [tårn],
487 [kalk], 488 [font], 512 [stager], 519,
538 [historik], 621 [sidealtertavle], 738
[p. stolshimmel], 900 [font], 1102, 1106
[sidealtertavle]; tilføjelser 2618; kunst
hist. overs. 2713, 2756, 2758, 2762, 2763,
2840, 2925, 2932.
Haderslev domkirke 48—208, 218 [alter
bord], 338 [epitaf], 371 [p. stol], 373
[font], 418 [kvaderstensbygning], 465
[font], 478 [historik], 499 [kor], 590
[klingpung], 609 [lysekroner], 612 [klok
ke], 617 [indvielseskors], 909 [kvader
kirke], 987, 999 [epitafier], 1028 [kors
arme], 1147 [orgel], 1238 [epitaf], 1276
[altertavle], 1364 [klokke], 1678 [histo
rik], 1678 [ribbesten], 1680 [vindues
karme], 1682 [gjordbuer], 1800, 1934
[epitaf], 2506 [gravsten]; tilføjelser 2613;
kunsthist. overs. 2656, 2666, 2673, 2679,
2680, 2681, 2686, 2687, 2688, 2690, 2693,
2694, 2697, 2714, 2717, 2718, 2730, 2731,
2737, 2743, 2744, 2746, 2750, 2760, 2763,
2768, 2770, 2771, 2773, 2778, 2782, 2784,
2803, 2806, 2813, 2862, 2878, 2882, 2889,
2890, 2891, 2902, 2906, 2909, 2913, 2918,
2921, 2922, 2928, 2930.
Haderslev
Haderslevhus
(Hansborg)
†Slotskapel 237—239; tilføjelser 2615;
kunsthist. overs. 2656, 2731.
Haderslev Evang.-luth. frikirke 233.
Haderslev
†Franciskaner
Nonnekloster
235; tilføjelser 2615; kunsthist. overs.
2655.
Haderslev Gammel Haderslev 100 [histo
rik], 219 [lysekroner], 220—233, 367
[altertavlemaleri],
397
[historik],
430
[stolestader],
443 [alterprydelse], 449
[historik],
529
[altertavlemaleri],
682
[font], 856, 959 [stager]; tilføjelser 2614;
kunsthist. overs. 2689, 2753, 2756, 2758,
2769, 2924.
Haderslev †S. Gertruds kapel 236; kunst
hist. overs. 2655.
Haderslev †Helligåndskloster (?)
234;
kunsthist. overs. 2655.
Haderslev
Hertug
Hans’
hospitalskirke
134, 136 [alabastfig. i alterskab], 209—
219, 230 [lysekrone], 1400 [maleri i
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alterskab];
tilføjelser
2614;
kunsthist.
overs. 2731, 2746, 2905, 2925.
Haderslev †S. Jørgens kapel 236; tilføjel
ser 2615; kunsthist. overs. 2655.
Haderslev Kristuskirken 233; tilføjelser
2615.
Haderslev S. Marie 233.
Haderslev Sortebrødrenes klosterkirke
234; kunsthist. overs. 2755.
Hagenbjærg 1724, 1858 [altertavle], 1882
[stager], 1889 [altertavle], 2190 [pulp.],
2193 [gravsten], 2496, 2526 [altertavlemaleri], 2543 [historik], 2552 [kalk],
2552 [vinkande], 2564—2587, 2593
[kalkmalerier]; tilføjelser 2651; kunst
hist. overs. 2678, 2688, 2694, 2727, 2778,
2845, 2877, 2888, 2912, 2917, 2920, 2921,
2924.
Halk 309 [krucifiks], 341 [p. stol], 364,
421 [arkitektur], 440 [tårn], 449—474,
491 [p. stol], 511, 526, 601 [altertavle],
618 [alterbord], 654, 656 [altertavle],
736, 751 [sygekalk], 801 [håndklæde
holder], 1038 [krucifiks], 1449 [sidealter
tavle], 1645 [arkitektur], 1650 [stager],
1745 [altertavle]; tilføjelser 2618; kunst
hist. overs. 2663, 2668, 2678, 2687, 2713,
2716, 2718, 2724, 2739, 2778, 2799, 2801,
2802, 2806, 2813, 2830, 2843, 2856, 2876,
2891, 2900, 2921.
Hammelev 268 [p. stol], 292 [altertavle],
298 [klokke], 555 [historik], 613—629,
686 [klokke], 840 [†p. stol], 1034, 1210
[altertavle], 1231 [stager], 1531 f., 1743
[altertavle], 1757 [sidealtertavle], 1811 f.
[altertavle]; tilføjelser 2619; kunsthist.
overs. 2679, 2712, 2714, 2759, 2768,
2779, 2818,2820, 2856, 2893, 2899, 2930.
Hellevad 618 [altertavle], 838 [p. stol],
1210 [altertavle], 1535, 1729 [p. stol],
1737—1749, 1753 [tagværker], 1754 [re
staurering], 1774 [font], 1811 [altertavle];
tilføjelser 2645; kunsthist. overs. 2715,
2736, 2756, 2814, 2818, 2853, 2861, 2919.
†Hillund (?)690.
Hjerndrup 217, 248 [stoleværk], 280 [tårn],
281 [sidealtertavle], 284 [orgel], 284
[pulp.], 287—299, 304 [monogram], 355
[kalk], 440 [tårn], 454 [altertavle], 573
[historik], 588 [kalk], 619 [altertavle],
622 [alterkalk], 626, 686 [klokke], 1210
[altertavle], 1276, 1290 [pulp.], 1743
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[altertavle]; tilføjelser 2616; kunsthist.
overs. 2714, 2715, 2756, 2762, 2818,
2932.
Hjerpsted 972 [p. stol], 1023 [granit
kvadre], 1119, 1315 [p. stol], 1387—1400,
1411 [oblatæske], 1456 [gravsten], 1475
[alterbordsforside], 1490 [solur], 1516
[pulp.]; tilføjelser 2638; kunsthist. overs.
2702, 2770, 2814, 2861, 2921, 2931.
Hjerting 295 [p. stol], 706 [historik], 750
[altertavle], 772 [stager], 780—792, 835
[altertavlemalerier],
837,
879
[font];
tilføjelser 2626; kunsthist. overs. 2690,
2819, 2820, 2826, 2876, 2920.
Hjordkær 370 [font], 902 [p. stol], 1612
[altertavle], 1758 [stager], 1817—1828,
1829 [kalk], 1840 [stoleværk], 1848, 1857
[solur], 1955 [disk]; tilføjelser 2645;
kunsthist. overs. 2680, 2692, 2703, 2709,
2731, 2736, 2757, 2765, 2876, 2878, 2884,
2923, 2924, 2931.
Holbøl 1746 [stager], 1788 [altertavle],
1837 [kalk], 1846 [klokkehus], 1859 [al
terskranke], 1956 [font], 2007—2023,
2180 [kalkmaleri], 2236 [kalk], 2283
[font], 2304 [kalkmaleri], 2416 [kruci
fiks], 2437 [præsterækketavle]; tilføjelser
2647; kunsthist. overs. 2666, 2678, 2708,
2748, 2778, 2780, 2815, 2817, 2826, 2879,
2885, 2919, 2925.
Hoptrup 226 [altertavlemaleri], 362—376,
422, 452 [våbenhus], 465 f. [klokke],
529, 588, 612 [altertavle], 1823 [stager];
tilføjelser 2617; kunsthist. overs. 2713,
2714, 2716, 2718, 2726, 2757, 2875, 2886,
2921, 2932.
Hostrup 1189 [font], 1262 [p. stol], 1358
[disk],
1553—1567,
1610
[tagværk],
1746 [disk], 1889 [krucifiks], 2215 [font];
tilføjelser 2643; kunsthist. overs. 2687,
2690, 2737, 2746, 2759, 2814, 2825, 2919,
2927.
Hviding 150 [orgel], 426 [kalkmaleri],
709 [altertavle], 1133—1152, 1153 [hi
storik], 1239 [gravsten], 1408 [kalkma
lerier], 1794 [altertavle]; tilføjelser 2632,
2635, 2636; kunsthist. overs. 2662, 2664,
2668, 2683, 2684, 2685, 2690, 2691, 2693,
2700, 2739, 2740, 2742, 2743, 2746, 2747,
2750, 2751, 2764, 2766, 2779, 2780, 2822,
2846, 2890, 2929.
Hygum 631 [korbuekragbånd], 736 [syge-
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kalk], 739 [epitaf], 742—762, 785 [alter
tavle], 815 [dør], 816 [tagværk], 824
[gravsten], 860 [pulp.], 866 [arkitektur],
867 [kragbånd], 878 [stager], 1031 [sta
ger], 1161 [p. stol], 1388 [arkitektur],
2215 [stager]; tilføjelser 2626; kunst
hist. overs. 2662, 2683, 2684, 2689, 2691,
2692, 2702, 2738, 2742, 2743, 2749, 2753,
2754, 2761, 2762, 2776, 2780, 2803, 2877,
2888, 2889, 2925.
Højer 309, 325 [krucifiks], 980 [klingpung],
1014 [gravsten], 1020 [disk], 1025—
1049, 1133 [historik], 1201 [krucifiks],
1210 [altertavle], 1236 [orgel], 1259
[gravsten], 1298 [hvælv], 1348 [kling
pung], 1372 [kor], 1375 [altertavle],
1377 [oblatæske], 1378, 1393 [stager],
1397 [fontehimmel], 1412 [font], 1414
[klingpung], 1416, 1454 [gravsten], 1505
[blændarkader], 1513 [krucifiks], 1574
[kalkmalerier], 1634 [kalk, disk], 1651
[krucifiks], 1878 [altertavle], 1899 [kalk],
2216 [krucifiks], 2218 [orgel], 2276 [sta
ger], 2277, 2316 [krucifiks], 2504 [orgel];
tilføjelser 2631, 2639, 2641; kunsthist.
overs. 2655, 2656, 2661, 2668, 2681,
2684, 2693, 2696, 2698, 2717, 2718, 2738,
2749, 2764, 2775, 2782, 2784, 2802, 2811,
2812, 2814, 2861, 2862, 2893, 2899, 2914,
2932.
Højrup (Hviding hrd.) 696 [kalk], 1038,
[krucifiks], 1194—1204, 1206 [bygning],
1208 [portal], 1224 [loftsmaleri], 1271
[altertavle]; tilføjelser 2635; kunsthist.
overs. 2683, 2748, 2767, 2778, 2795,
2802, 2805, 2812, 2815, 2856, 2922.
†Højrup (Sønder-Tyrstrup hrd.) 347; til
føjelser 2616; kunsthist. overs. 2655.
Højst 266 [altertavle], 750 [kalkmalerier],
1102, 1188, 1343 [altertavle], 1412 [p.
stol], 1456 [gravsten], 1514 [p. stol],
1526 [gesims], 1568—1583, 1594 [disk],
1608 [gesims], 1615 [altertavle], 1626
[rundbuefrise], 1978 [dør], 2016 [alter
tavle]; tilføjelser 2643; kunsthist. overs.
2665, 2731, 2749, 2779, 2815, 2817, 2828,
2845, 2861, 2890, 2931.
Hørup 1432 [lysekrone], 1954 [pietà], 2342
[krucifiks], 2355—2383, 2429 [kalkma
leri], 2470, 2554 [krucifiks], 2594 [alter
tavle] ; kunsthist. overs. 2690, 2692,
2705, 2706, 2707, 2749, 2751, 2753, 2756,
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2762, 2803, 2806, 2809, 2810, 2813, 2820,
2885, 2899, 2909.
Jegerup 307, 354 [kalk], 460, 486, 544, 588
[altertavle], 589 [historik], 591 [præsterækketavle], 594—610, 611 [historik],
633
[våbenhus],
679
[sidealtertavle],
696 [stager], 785 [altertavle], 795 [tårn
arkade], 1177 [font], 1535 [krucifiks];
kunsthist. overs. 2697, 2759, 2799, 2800,
2802, 2812, 2875.
Jels 565—572; tilføjelser 2618; kunsthist.
overs. 2733, 2762, 2820, 2829.
Kegnæs 1291 [maleri], 2079 [altertavle],
2384—2399;
kunsthist.
overs.
2667,
2730, 2770, 2780, 2819, 2828, 2890, 2899,
2900, 2931.
Ketting
1881,
1889
[altertavle], 2292
[tårnrum], 2368 [altertavle], 2371 [kru
cifiks], 2418 [historik], 2435 [p. stol],
2454—2482, 2486 [tårn], 2500 [p. stol],
2554 [krucifiks]; tilføjelser 2650; kunst
hist. overs. 2704, 2719, 2720, 2722, 2732,
2765, 2803, 2806, 2829, 2845, 2856, 2857,
2919.
Kliplev 663 [»S. Hjælper«], 1038 [fonte
himmel], 1573 [våbenhus], 1596, 1635
[fontehimmel], 1652, 1654 [p. stol],
1759 [krucifiks], 1960 [klokke], 1964—
2005, 2036, 2159 [p. stol], 2193 [grav
sten], 2270 [tagværk], 2283 [font], 2356
[klokkehus], 2362 [tagværk], 2423, 2546
[klokkehus];
kunsthist.
overs.
2694,
2698, 2703, 2705, 2707, 2708, 2709, 2714,
2717, 2718, 2727, 2731, 2736, 2752, 2765,
2767, 2778, 2781, 2784, 2865, 2866, 2867,
2868, 2870, 2872, 2887, 2890, 2905, 2912,
2922.
Kværs 1596 [font], 1605 [klokkestabel],
1813 [font], 1823 [disk], 1940 [font],
1942 [p. stolshimmel], 1950—1963, 1995
[klokke], 2019 [font], 2034 [stager];
kunsthist. overs. 2759, 2770, 2791, 2806,
2813, 2828, 2877.
†Lilholt 689, 1781 [historik]; kunsthist.
overs. 2655.
Lintrup 295 [p. stol], 324 [krucifiks], 706
[historik], 712 [p. stol], 763—779, 780,
782 [historik], 787 [stager], 788 [p. stol];
tilføjelser 2626; kunsthist. overs. 2667,
2687, 2760, 2762, 2779, 2800.
Lysabild 2081 [stager], 2400—2421, 2500
[håndklædeholder]; tilføjelser 2650;
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kunsthist. overs. 2656, 2705, 2717, 2718,
2726, 2747, 2827, 2887, 2912, 2920, 2923,
2930, 2932.
Løgum klosterkirke 64 [gule smigsten],
77 f. [vindues- og hvælvingsform], 81
[arkitektur], 443 [Anna selvtredie-gr.],
676 [lektoriefig.], 896 [altertavlemale
rier], 914 [Madonna-fig.], 972, 1040
[p. stol], 1050—1130, 1298 [hvælv], 1315
[p. stol], 1359 [stager], 1366 [gravsten],
1372 [korhvælv], 1394 [p. stol], 1483
[gravsten], 1494 [p. stol], 1510 [alter
tavle], 1525 [teglstenskirke (?)], 1544
[altertavle], 1548 [fontehimmel], 1590
[altertavle], 1680 [nordvest kapel], 1695
[kalk], 1814 [orgel], 1881 [kalk], 1899
[altertavle],
2392
[stager];
tilføjelser
2632; kunsthist. overs. 2656, 2665, 2666,
2667, 2679, 2680, 2681, 2685, 2686, 2687,
2688, 2689, 2690, 2693, 2694, 2695, 2696,
2697, 2714, 2715, 2716, 2736, 2737, 2740,
2744, 2747, 2776, 2779, 2805, 2806, 2809,
2822, 2835, 2839, 2846, 2847, 2849, 2851,
2852, 2853, 2861, 2884, 2893, 2894.
Løjt 1770 [altertavle], 1782—1805, 1825
[p. stol], 1840 [pulpiturmalerier], 1897
[altertavle], 1902 [pulp.], 1993 [orgel],
2023 [kalkmalerier], 2494 [altertavle],
2584 [gravsten]; tilføjelser 2645; kunst
hist. overs. 2660, 2687, 2688, 2721, 2725,
2748, 2778, 2779, 2822, 2830, 2832, 2846,
2853, 2893, 2899, 2900, 2901, 2913, 2925.
Magstrup 154 [klingbøsser], 226, 306, 367
[altertavle], 508, 525 [kalkmalerier], 529
[altertavle], 555 [historik], 581—593,
594 [historik], 602 [altertavle], 606
[brudesmykke], 622 [kalk], 1356 [kalk
malerier], 1468 [klokke], 1595 [stager],
1786 [sakristi]; tilføjelser 2618; kunst
hist. overs. 2668, 2692, 2714, 2737, 2752,
2875, 2925.
Mjolden 845 [gravsten], 1178 [p. stol],
1259 [gravsten], 1275 [stoleværk], 1348
[degnestol], 1359 [stager], 1416 [grav
sten], 1435, 1437 [epitaf], 1443—1458,
1466 [p. stol], 1483 [gravsten], 1513
[fontehimmel], 1582 [gravsten]; tilføj
elser 2635, 2639; kunsthist. overs. 2670,
2697, 2770, 2775, 2776, 2779, 2780, 2799,
2808, 2809, 2853, 2855, 2861, 2862, 2875,
2876, 2906, 2915, 2917.
Moltrup 227 [sygekalk], 315 [historik], 318
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[altertavle], 328 [p. stol], 439, 519
[historik], 538—550, 565 [historik], 588
[altertavle], 636 [sygekalk], 671 [histo
rik], 680 [Chrysogonus fig.], 834 [alter
tavlemalerier], 1913 [krucifiks]; tilføjel
ser 2618; kunsthist. overs. 2678, 2681,
2691, 2875, 2929.
Møgeltønder 877, 915 [kalk], 958 [kande],
964 [pulpiturmalerier], 1274 [stoleværk],
1291 f. [pulpiturmalerier], 1295—1335,
1340 [spir], 1344 [madonna], 1348 [epi
taf], 1376 [pulpiturmaleri], 1394 [p. stol],
1418 [relikviegemme], 1634 [sygekalk],
1691 [kalkmalerier], 1889 [p. stol], 1993
[orgel], 2394 [herskabsstol], 2462 [arki
tektur], 2528 [sidealtertavle], 2541 [sto
leværk], 2553 [stager]; tilføjelser 2636;
kunsthist. overs. 2665, 2668, 2678, 2686,
2697, 2699, 2713, 2715, 2724, 2725, 2727,
2741, 2747, 2751, 2760, 2768, 2784, 2814,
2819, 2821, 2833, 2842, 2844, 2845, 2854,
2857, 2861, 2884, 2888, 2890, 2899, 2901,
2912, 2920, 2924.
Nordborg 2023 [kalkmalerier], 2108 [alter
tavle], 2171—2201, 2303 [kalkmalerier],
2342 [p. stol], 2418 [historik], 2428
[kalkmaleri],
2522
[tagværker],
2527
[altertavle], 2584 [gravsten], 2600 [p.
stol]; tilføjelser 2649; kunsthist. overs.
2656, 2673, 2686, 2697, 2713, 2720f,
2722, 2724, 2725, 2726, 2732, 2739, 2740,
2742, 2747, 2748, 2749, 2751, 2764, 2778,
2784, 2828, 2869, 2878, 2881, 2914, 2922,
2925, 2928.
Nordborg slot †kapeller 2202; tilføjelser
2649, 2882; kunsthist. overs. 2731.
Notmark 1345, 1378 [stager], 1850 [font],
2018 [stager], 2080, 2214 [kalk], 2237
[font], 2416 [håndklædeholder], 2435
[p. stol], 2456 [tårn], 2468 [stager], 2472
[p. stol], 2484—2513; tilføjelser 2650;
kunsthist. overs. 2660, 2713, 2717, 2719,
2720, 2722, 2723, 2724, 2751, 2752, 2756,
2758, 2768, 2815, 2827, 2829, 2830, 2832,
2845, 2846, 2856, 2857, 2890, 2917, 2920.
Nustrup
621
[madonna-fig.],
642—670,
677 [altertavle], 686 [pengeblok], 690,
704 [historik], 844 [gravsten], 879 [kru
cifikser], 903 [blok], 1745 [altertavle],
1757 [sidealtertavle], 1905 [altertavle],
1938 [sidealtertavle], 1988 [krucifiks],
2541 [loft]; tilføjelser 2620; kunsthist.
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overs. 2661, 2670, 2681, 2689, 2715, 2716,
2727, 2732, 2756, 2768, 2779, 2780, 2814,
2817, 2819, 2820, 2845, 2900, 2919.
Nybøl 309, 324 [krucifiks], 837 [alterskran
ke], 900, 1038 [krucifiks], 1042 [orgel],
1426 [stager], 1917 [kalk], 2217 [p. stol],
2218 [orgel], 2266—2283, 2322 [orgel,
blok], 2362 [tagværk], 2504 [orgel]; til
føjelser 2649; kunsthist. overs. 2666,
2678, 2705, 2707, 2708, 2713, 2729, 2799,
2800, 2802, 2829, 2870, 2890, 2899.
Nørre-Løgum 618 [altertavle], 835 [Mariafig.], 838 [p. stol], 1050 f. [historik], 1269
[alterbordsforside], 1274 [p. stol], 1359
[stage], 1495 [stol], 1523—1540, 1571
[våbenhus], 1635 [alterskranke], 1729
[p. stol], 1811 f. [altertavle]; tilføjelser
2640; kunsthist. overs. 2664, 2665, 2668,
2685, 2688, 2690, 2692, 2702, 2713, 2739,
2740, 2742, 2749, 2752, 2758, 2759, 2765,
2799, 2802, 2806, 2818, 2820, 2846, 2861,
2899, 2915, 2920.
Oksbøl 752 [krucifiks], 894 [altertavle],
1513 [krucifiks], 2188 [p. stol], 2364,
2431 [altertavle], 2530 [kalk], 2588—
2609; tilføjelser 2651; kunsthist. overs.
2660, 2726, 2801, 2803, 2809, 2810, 2830,
2869, 2878, 2917, 2920, 2923, 2929.
Oksenvad 526 [altertavle], 551—564, 565
[historik], 701 [salmenummertavle], 750
[kalkmalerier]; kunsthist. overs. 2662,
2673, 2681, 2702, 2717, 2749, 2759, 2802,
2875.
Over-Lerte 573.
Rabsted 708 [nådestol], 1284 [altertavle
maleri], 1456 [gravsten], 1546 [alter
tavle], 1569 [portal], 1578 [ildfad],
1584—1605, 1635 [fontehimmel], 1644
[vinduer], 1728 [knæleskamler], 1808
[kampestenskirke],
1813
[font],
2528
[Maria-fig.]; tilføjelser 2643; kunsthist.
overs. 2657, 2666, 2670, 2683, 2693,
2700, 2713, 2759, 2779, 2823, 2835, 2837,
2838, 2861, 2872, 2916, 2919.
Randerup 802 [krucifiks], 1178 [p. stol],
1252 [altertavlemalerier], 1427 [dåbs
kande], 1452 [p. stol], 1459—1470, 1492
[stager], 1494 [p. stol], 1534 [krucifiks],
1634 [stager]; kunsthist. overs. 2682,
2741, 2776, 2806, 2815, 2817, 2852, 2855,
2857, 2861, 2862, 2877, 2928.
Rejsby 1153—1166, 1189 [font], 1214
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[stoleværk], 1230 [disk], 1232 [fonte
himmel], 1274 [krucifiks], 1348 [stolesta
der], 1561, 2215 [font]; tilføjelser 2633;
kunsthist. overs. 2683, 2700, 2725, 2730,
2737, 2759, 2760, 2779, 2780, 2781, 2822,
2877.
Rinkenæs 1492 [krucifiks], 1935—1949,
1956 [font], 1958 [p. stol], 1988 [kruci
fiks], 2019 [font]; tilføjelser 2648; kunst
hist. overs. 2689, 2698, 2814, 2815, 2817,
2825, 2923.
Rinkenæs »Korskirken« 1935.
Rise 465 [brudekrone], 618 [altertavle],
1596 [font], 1764 [vinduer], 1806—1816,
1829 [sokkel], 1859, 1957 [font], 2552
[altertavle], 2569 [spir]; tilføjelser 2646;
kunsthist. overs. 2759, 2818, 2891.
Roager 880 [stolestader], 1138, 1156 [tag
værk], 1162 [stolestader], 1167—1182,
1186
[tagværker],
1190
[stolestader],
1196 [tagværker], 1213 [p. stolshimmel],
1214 [stoleværk], 1222 [tagværk], 1231
[sygekalk],
1234
[stolestader],
1253
[stager], 1262 [p. stol], 1274 [krucifiks],
1277 [salmenr.-tavle], 1356, 1390, 1406,
1446 [tagværker], 1452 [p. stol], 1463
[tagværker], 1494 [p. stol], 1610, 1646
[tagværker], 1728 [stager], 2529 [apostelfig.];
tilføjelser
2635;
kunsthist.
overs. 2660, 2684, 2690, 2701, 2702,
2704, 2738, 2744, 2745, 2746, 2765, 2812,
2821, 2861, 2862, 2888, 2919, 2930.
Rødding 295 [p. stol], 644 [stenhugger
felter], 704—717, 718, 722 [historik], 724
[kalk], 770 [historik], 772 [p. stol], 778
[historik], 782 [historik], 790 [p. stol],
913 [altertavle], 1272 [stager]; tilføj
elser 2622; kunsthist. overs. 2660, 2822,
2826, 2847, 2889, 2901, 2932.
Rødding frimenigheds kirke 704; tilføjel
ser 2622.
Rømø 761 [epitaf], 844 [gravsten], 920
[pulpiturpanel], 1006 [altertavle], 1257
[gravsten],
1339
[tilbygninger],
1414
[pulp.], 1419—1442, 1454, 1456 [grav
sten], 1466 [dåbskande], 1483 [gravsten],
1848 [altertavle], 2103 [lysekrone], 2236
[altertavle]; tilføjelser 2639; kunsthist.
overs. 2730, 2760, 2774, 2776, 2806, 2856
2884, 2891, 2905, 2917, 2919, 2925, 2927,
2928, 2931.
Skast 844, 1126 [gravsten], 1190 [kruci
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fiks], 1198 [altertavle], 1347 [stolesta
der], 1360 [krucifiks], 1391 [antemen
sale], 1463 [tagværker], 1471—1484,
1490 [solur], 1493 [krucifiks], 1615
[p. stol]; kunsthist. overs. 2683, 2684,
2687, 2688, 2697, 2742, 2746, 2775, 2776,
2791, 2795, 2812, 2820, 2824, 2825, 2826,
2854, 2857, 2917.
Skodborg 729—741, 761 [epitafium], 783
[tagrytter], 1433 [epitafium]; tilføjelser
2625; kunsthist. overs. 2657, 2689, 2760,
2761, 2776, 2875, 2878.
Skrave 706 [historik], 718—728, 782 [hi
storik], 807 [klokkestol], 863 [grav
sten], 1055 [bygningsprofiler]; tilføjelser
2625; kunsthist. overs. 2762, 2779, 2821.
Skrydstrup 154 [pengekiste], 228 [font],
298 [klokke], 308, 446 [stager], 595 [arki
tektur], 660 [font], 665 [kirkerist], 671—
688, 898 [sygekalk], 904 [klokke], 1121
[altertavle], 1579 [krucifiks]; tilføjelser
2620; kunsthist. overs. 2668, 2756, 2758,
2813, 2822, 2847.
Skærbæk 796, 894 [altertavle], 1045 [grav
sten], 1176 [stager], 1188 [disk], 1222
[tårn], 1228 [altertavle], 1274 [p. stol],
1278, 1365 [gravsten], 1376 [altertavlemaleri], 1435, 1454, 1456 [gravsten], 1464
[altertavle], 1483 [gravsten], 1492 [sta
ger], 1520 [gravsten], 1728 [stager], 2517
[vinduer];
tilføjelser
2636;
kunsthist.
overs. 2661, 2662, 2679, 2689, 2693, 2703,
2713, 2717, 2718, 2735, 2742, 2775, 2776,
2779, 2780, 2861, 2876, 2877.
Skærbæk frimenighedskirke 1263.
Sommersted 287 [historik], 573—580; til
føjelser 2618; kunsthist. overs. 2733,
2734, 2779.
Sottrup 569 [»alter«], 1253, 1426 [stager],
1804 [kalkmaleri], 1836 [p. stol], 1837
[kalk], 1877 [kalkmaleri], 1932 [klokke],
2023, 2211 [kalkmaleri], 2226—2245,
2273 [altertavlemaleri], 2276 [stager],
2304, 2428 [kalkmaleri]; kunsthist. overs.
2686, 2688, 2725, 2729, 2734, 2748, 2753,
2756, 2758, 2766, 2878, 2879, 2880, 2884,
2886, 2913.
Spandet 266 [apostelhoved], 836 [stager],
880 [stolestader], 1051 [historik], 1160
[font], 1166 [portal], 1178 [stolestader],
1180 [klokkestol], 1183—1193, 1202
[stolestader], 1218 [apsis], 1234 [stole
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stader], 1252 [kalk], 1343 [altertavle],
1416 [gravsten], 1493 [krucifiks], 1561
[font], 1574, 1615 [altertavle], 2215
[font]; tilføjelser 2635; kunsthist. overs.
2681, 2683, 2684, 2685, 2742, 2759, 2774,
2807, 2815, 2816, 2817, 2825, 2849, 2859,
2877, 2879, 2925, 2930.
Starup 154 [pengekiste], 322 [font], 364
[fladbuer?], 366 [altertavle], 397—438,
446 [p. stolshimmel], 452 [blændin
ger], 517 [lysglug], 574 [historik], 611
[altertavle og -bord], 754 [pengekiste],
1276 [kirkerist], 1408 [kalkmalerier],
2503 [kirkerist]; tilføjelser 2617; kunst
hist. overs. 2658, 2660, 2665, 2672, 2673,
2678, 2680, 2682, 2687, 2688, 2716, 2718,
2726, 2737, 2739, 2741, 2743, 2744, 2746,
2756, 2764, 2770, 2857, 2875.
Stepping 261 [ribber], 268 [font], 283
[p. stol], 307 [altertavlemalerier], 330—
347, 348 [historik], 353 [altertavlemale
rier], 358 [p. stolshimmel], 384 [stager],
451 [tårn], 534 [p. stolshimmel], 560 [sta
ger], 612 [malerier], 637 [stager], 663
[p. stol], 958 [sygekalk], 1231 [stager];
kunsthist. overs. 2688, 2713, 2724, 2756,
2762, 2764, 2800, 2801, 2856, 2875, 2913.
Sundeved frimenighedskirke (Nybøl hrd.)
2283.
Svenstrup 1811 [tavle], 1850, 2498 [font],
2516
[klokkehus],
2543—2563,
2576
[kande];
tilføjelser
2651;
kunsthist.
overs. 2699, 2705, 2707, 2708, 2756, 2758,
2803, 2806, 2818, 2888, 2891, 2921, 2922,
2923, 2931.
Sønderborg (†)S. Jørgens og S. Marie
kirke 167, 1002 [epitaf], 1432 [lyse
krone], 1598 [p. stol], 1728 [stager],
2057—2126, 2186 [epitaf], 2207 [kor
gavl], 2217, 2278 [p. stol], 2279 [maleri],
2316 [p. stol], 2322 [orgel], 2339 [kalk],
2388 [altertavle], 2414 [stager], 2475
[kirkerist], 2496 [krucifiks], 2527 [epi
taf, nadvermaleri], 2531 [p. stol]; til
føjelser 2647; kunsthist. overs. 2656,
2667, 2680, 2681, 2703, 2705, 2727, 2728,
2729, 2730, 2736, 2767, 2828, 2850, 2866,
2868, 2870, 2872, 2874, 2880, 2881, 2899,
2900, 2901, 2903, 2906, 2907, 2908, 2909,
2921, 2928.
Sønderborg S. Jørgens hospital, kirkesal
2060.
195
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Sønderborg †S. Jørgens hospital, eftermiddelalderligt kapel 2059.
Sønderborg Kristianskirke 2059.
Sønderborg S. Marie kirke, se (†) S. Jørgens
kirke.
Sønderborg †S. Nicolai 2127—2128.
Sønderborg slotskapel 2078
[p. stol],
2129—2160,
2506
[altertavle];
tillæg
2648; kunsthistorisk overs. 2728, 2731,
2732, 2766, 2783, 2784, 2785, 2870, 2874,
2889, 2901, 2902, 2903, 2907.
Tandslet 1636 [krucifiks], 1804, 2023
[kalkmalerier], 2086 [krucifiks], 2211
[kalkmalerier], 2253 [altertavle], 2356
[klokkehus],
2418
[historik],
2422—
2440, 2442 [klokkehus], 2469 [messehagel], 2500 [p. stol], 2546 [klokkehus],
2594 [altertavle]; tilføjelser 2650; kunst
hist. overs. 2678, 2707, 2708, 2715, 2748,
2749, 2751, 2810, 2811, 2829, 2856, 2920,
2922, 2930, 2932.
Tinglev 1586 [hjørnekvadre], 1634 [stager],
1643—1657, 1838 [stager], 1848 [alter
tavlemaleri], 2036, 2159 [p. stol]; kunst
hist. overs. 2670, 2697, 2716, 2725, 2726,
2826, 2857, 2866, 2870, 2901, 2920.
Tislund 877 [kalk], 904 [nøgle], 907—922,
1312 [sygekalk], 1496, 1613 [altertavle
maleri], 1614 [stager], 1746, 1774 [font],
1774 [stager], 2494 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2756, 2760, 2761, 2779, 2809,
2822, 2846, 2927.
Toftlund 626 [p. stol], 668 [gravsten],
827—547, 858 [stolestader], 860 [pulp.],
863 [gravsten], 879 [font], 884 [grav
sten], 919 [pulp.], 967 [p. stol], 1188
[stager], 1252 [altertavlemaleri], 1366
[gravsten], 1394 [krucifiks], 1456 [grav
sten], 1464 [altertavlemaleri], 1532 [side
altertavle], 1535 [p. stol], 1576 [side
altertavle], 1729, 1747 [p. stol], 2635
[stager];
tilføjelser
2628;
kunsthist.
overs. 2660, 2681, 2689, 2737, 2760,
2761, 2764, 2768, 2776, 2779, 2780, 2820,
2856, 2861, 2876, 2891, 2923.
†Trøjborg kapel 1352; kunsthist. overs.
2655.
Tyrstrup 260 [kapitæl], 276—256, 290
[tårn], 292, 294 [altertavle], 296 [pulp.],
297 [orgel], 356 [stager], 555 [historik],
732 [portal], 1984 [stager]; tilføjelser
2616; kunsthist. overs. 2689, 2733, 2734,
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2738, 2755, 2756, 2758, 2801, 2818, 2838,
2932.
Tønder
†Gråbrødrekloster
1023—1024;
kunsthist. overs. 2655.
Tønder Helligånds hospital 1021; kunst
hist. overs. 2655.
Tønder Kristkirke 167 [epitaf], 742 [histo
rik], 900 [krucifiks], 937-1018, 1020,
1036 [kalk], 1038 [fontehimmel], 1040
[p. stol], 1042 [klingpung], 1045 [grav
sten], 1178 [p. stol], 1232 [fontelukkelse],
1252 [altertavlemaleri], 1254 [p. stol],
1278 [gravsten], 1286 [altertavlemaleri],
1291 [epitaf], 1304, 1306, 1308 [alter
tavle], 1312 [oblatæske], 1314 [epitaf]
1348 [klingpung], 1358 [disk], 1394
[krucifiks], 1432 [lysekrone], 1449 [epi
taf], 1494 [p. stol], 1560 [altersæt], 1618,
1620 [epitaf], 1630 [sangerpulp.], 1635
[fontehimmel], 1746 [disk], 1800 [ma
leri], 1848,
1924 [altertavle], 1986
[font], 2076 [epitaf], 2106 [sangerpulp.],
2108, 2182 [epitaf], 2254 [sygekalk],
2396, 2527 [epitaf]; tilføjelser 2631;
kunsthist. overs. 2656, 2666, 2667, 2680,
2681, 2699, 2703, 2704, 2723, 2725, 2726,
2727, 2728, 2730, 2736, 2764; 2766, 2769,
2770, 2777, 2809; 2811, 2819, 2844, 2860,
2861, 2862, 2865, 2870, 2871, 2876, 2877,
2880, 2882, 2883, 2885, 2887, 2889, 2890,
2891, 2900, 2902, 2904, 2906, 2907, 2910,
2915, 2916, 2919, 2924, 2927, 2928, 2930.
Tønder †S. Laurentii 1021—1023; tilføj
elser 2631; kunsthist. overs. 2655, 2686.
Tønder (†) S. Nicolai kirke, se Tønder
Kristkirke.
Ubjærg 508 [apostel], 1190 [krucifiks],
1276 [pulp.], 1281—1294, 1301 [lofts
malerier], 1376 [maleri], 1400 [loftsma
leri], 1636, 2086 [krucifiks], 2396 [ma
leri]; kunsthist. overs. 2678, 2679, 2700,
2712, 2742, 2770, 2780, 2828, 2887, 2919.
Uge 1006, 1424 [altertavle], 1643 [histo
rik], 1820 [solur], 1845—1853, 1857
[solur], 1886 [blok], 1924 [altertavle],
2190 [stolestader], 2236 [altertavle]; til
føjelser 2646; kunsthist. overs. 2670,
2756, 2758, 2884, 2920.
Ulkebol 2080 [kalk], 2256 [font], 2318
[stolestader], 2329—2354, 2496 [syge
kalk], 2504 [orgel]; tilføjelser 2650;
kunsthist. overs. 2667, 2721, 2731, 2732,
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2759, 2802, 2850, 2887, 2893, 2900, 2920,
2922, 2923.
Ullerup 2246—2265, 2301 [glasmaleri],
2315 [alterskranke], 2320 [pulp.], 2367
[altertavle]; tilføjelser 2649; kunsthist.
overs. 2706, 2707, 2717, 2718, 2746,
2762, 2780, 2807, 2827, 2856, 2885, 2913.
Varnæs 651 [altertavle], 1036 [kalk], 1513
[krucifiks], 1823 [kalk], 1890—1905,
1938 [altertavle], 1952 [våbenhus], 2020
[pulp.], 2236 [altertavle], 2314 [røgel
seskar], 2323 [lysekrone], 2599 [kruci
fiks]; tilføjelser 2646; kunsthist. overs.
2671, 2706, 2707, 2708, 2709, 2777, 2779,
2803, 2815, 2817, 2845, 2877, 2891, 2919,
2922, 2928.
Vedsted 340, 384 [stager], 596 [våbenhus],
623 [sygekalk], 624 [alterskranke], 630—
641, 658 [sygekalk]; tilføjelser 2619;
kunsthist. overs. 2724, 2759, 2761, 2766,
2846, 2888, 2925, 2932.
Vilstrup 270 [orgel], 322 [font], 339 [sta
ger], 364 [tårn], 371 [p. stol], 372 [stole
stader], 377—396, 431 [skriftestol?], 488
[stager], 512, 531 [kalk], 554 [spir], 578
[krucifiks], 623 [sygekalk], 637 [stage],
1190 [krucifiks], 2504 [orgel]; tilføjelser
2617; kunsthist. overs. 2690, 2714, 2725,
2726, 2756, 2758, 2762, 2807, 2882, 2888,
2890, 2891, 2925.
Visby 157 f. [klokker], 863, 885 [gravsten],
956
[disk],
1276
[p.-stolsunderbaldakin, stoleværk], 1335 [smedejernskors],
1352—1368, 1381, 1437 [gravsten], 1450
[stager], 1456 [gravsten], 1493 [krucifiks],
1512 [kalk], 1534 [stager], 1560, 1746
[disk], 2392 [stager]; tilføjelser 2636;
kunsthist. overs. 2714, 2726, 2730, 2752,
2765, 2779, 2780, 2826, 2856, 2919.
Vodder 308 [sygekalk], 1166 [portal], 1193
[historik], 1205—1216, 1267 [tagværker],
1348 [stolestader], 1591 [S. Laurentius-
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fig.], 1912 [stager]; kunsthist. overs.
2663, 2682, 2683, 2685, 2690, 2710, 2714,
2715, 2765, 2818, 2822, 2823, 2838, 2861,
2920.
Vojens 307, 338, 366, 426 [altertavle], 594
[historik], 611—612, 2613 [klokke]; til
føjelser 2619; kunsthist. overs. 2875.
Vonsbæk 312 [p. stol], 383 [kalk], 398
[historik], 420 [kamin], 446 [stager], 454
[relieffer], 501—518, 525 [kalkmalerier],
534 [p. stol], 574 [historik], 586 [kalk
malerier], 646 [våbenhus, sakristi], 752
[stager], 856,
899 [krucifiks], 1143
[Maria-fig.], 1290 [kalkmalerier]; tilføj
elser 2618; kunsthist. overs. 2692, 2714,
2715, 2752, 2760, 2808, 2809, 2822, 2830,
2843, 2875, 2925.
Øsby 322 [døbefont], 390 [stolestader],
394 [gravsten], 468 [p. stol], 470 [under
baldakin], 475—500, 517 [vinduer], 532
[font], 534 [p. stol], 556 [historik], 600,
602 [altertavle], 663 [p. stol], 1576
[Madonna]; tilføjelser 2618; kunsthist.
overs. 2671, 2680, 2687, 2688, 2692, 2694,
2703, 2714, 2715, 2726, 2756, 2758, 2763,
2767, 2778, 2786, 2845, 2856.
Østerholm
†slotskapel
(Sønderborg
a.)
2514—2515.
Øster-Lindet 690—703, 720 [stik af krumhugne kvadre (?)], 794 [historik], 1200
[kalk]; tilføjelser 2620; kunsthist. overs.
2781.
Øster-Løgum
634
[sidealtertavle],
916
[font], 1614 [stager], 1726 [sidealter
tavle], 1763—1781, 1786 [sakristier],
1790, 1804 [altertavle], 1958 [Maria-fig.];
tilføjelser 2646; kunsthist. overs. 2687,
2724, 2756, 2781, 2830, 2832, 2844, 2846,
2856, 2891.
Øster-Løgum †S. Jacob 1763; kunsthist.
overs. 2655.

2. DET ØVRIGE DANMARK
Å (Bornholm) 922 [bjælkespor i korgavl],
1805 [†kalkmaleri].
Ål (Ribe) 1152 [dør], 1648 [kalkmalerier];
kunsthist. overs. 2690, 2691, 2877.
Århus domkirke 1905 [altertavlemaleri];
kunsthist. overs. 2826, 2921.

Århus, Vor Frue kunsthist. overs. 2750.
Åstrup (Ribe) kunsthist. overs. 2875.
Alslev (Ribe) 1152 [dør]; kunsthist. overs.
2683.
Asmild (Viborg) 398, 400 [bygning]; kunst
hist. overs. 2672.
195*
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Asminderød (Frbg.) 834, 896 [altertavle
malerier].
Bårse (Præstø) kunsthist. overs. 2757.
Bejstrup (Hjørring) kunsthist. overs. 2923.
Billum (Bibe) 1152 [dør]; kunsthist. overs.
2877.
Birket (Maribo) 2626 [altertavle].
Bjerreby
(Svendborg)
1512
[altertavle
maleri]; kunsthist. overs. 2744.
Bjert (Vejle) 294 [altertavle].
Bjeverskov (Præstø) kunsthist. overs. 2801.
Boeslunde (Sorø) 1032, 1376, 2005 [alter
tavle]; kunsthist. overs. 2812.
Bogense 2019 [krucifiks]; kunsthist. overs.
2826.
Breininge (Ærø) 2408 [tagrytter].
Brenderup (Odense) 2526 [altertavle].
Brændekilde (Odense) 1334 [altertavle].
Brondum (Bibe) kunsthist. overs. 2877.
Dalby (Vejle) kunsthist. overs. 2876.
Darum (Ribe) 1310 [madonna], 1590, 2528,
[altertavle]; kunsthist. overs. 2841.
Diernæs (Svendborg) 2208 [gitterdør til
kapel]; kunsthist. overs. 2732, 2930.
Egå (Randers) kunsthist. overs. 2856.
Elmelunde (Maribo) kunsthist. overs. 2808.
Esbjerg, Vor Frelser 612 [klokker].
Everdrup, S. Peders kapel (Præstø) 2416
[dåbskande].
Farup (Ribe) 744 [apsider], 752 [fonte
himmel], 1168 [apsider], 1213 [p. stol].
Fjenneslev (Sorø) 56 [søjlebaser].
Flade (Tisted) kunsthist. overs. 2851.
Flemløse (Odense) 398 [hedensk bygd],
400 [kvaderstorrelse, bygning].
Folding (Ribe) 1396 [orgel].
Fyrendal (Sorø) kunsthist. overs. 2767.
Føns (Odense) kunsthist. overs. 2770.
Fovling (Vejle) 750 [kalkmalerier], 1458
[stolestader]; kunsthist. overs. 2749.
Gaunø slotskapel (Præstø) kunsthist. overs.
2822.
Grimstrup (Ribe) 1590 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2838, 2839.
Grønbæk (Viborg) 561 [døbefont].
Gyrstinge (Soro) kunsthist. overs. 2801.
Gørløse (Frdbg.) kunsthist. overs. 2880.
Hårby (Odense) kunsthist. overs. 2778.
Hald (Randers) 1101, 1546, 1590, 1591,
1592, 1889, 2528 [altertavle]; kunsthist.
overs. 2815, 2828, 2832, 2836, 2838,
2840, 2842.
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Hammel (Århus) 994 [epitafiemaleri].
Haraldsted (Sorø) 484 [bygningsindskrift].
Hejls (Vejle) 629 [våben, gravsten], 1270
[altertavle];
kunsthist.
overs.
2759,
2768.
Helsingør, S. Marie kunsthist. overs. 2900.
Hemmet (Ribe) 1427 [p. stol]; kunsthist.
overs. 2839.
Henne (Ribe) 1544 [madonna]; kunsthist.
overs. 2838, 2841, 2842.
Herlufsholm
(Præstø)
607
[krucifiks],
1152 [vindue]; kunsthist. overs. 2694,
2784.
Herslev (Vejle) 2512 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2846.
Hjortlund (Ribe) kunsthist. overs. 2875.
Hjørring, S. Katharina 2259 [orgel]; kunst
hist. overs. 2923.
Hjørring, S. Olai kunsthist. overs. 2923.
Ho (Ribe) kunsthist. overs. 2856.
Holckenhavn (Svendborg) kunsthist. overs.
2880.
Horne (Svendborg) kunsthist. overs. 2750.
Hornum (Randers) kunsthist. overs. 2923.
Horsens hospitalskirke 1306 [altertavle];
kunsthist. overs. 2819.
Hostrup (Ribe) kunsthist. overs. 2683.
Horby (Hjørring) kunsthist. overs. 2923.
Hordum (Tisted) kunsthist. overs. 2670.
Høve (Sorø) kunsthist. overs. 2801.
Janderup (Ribe) 750 [kalkmalerier]; kunst
hist. overs. 2749, 2819, 2877.
Jelling (Vejle) 676 [lektoriefigurer], 1121
[apostelfigurer]; kunsthist. overs. 2846.
Jerne (Ribe) 1100,
1544
[altertavle];
kunsthist. overs. 2749, 2750, 2822, 2835,
2839, 2840.
Jernved (Ribe) 744 [apsider], 765 [blæn
dinger], 1168 [apsider], 1427 [p. stol];
kunsthist. overs. 2683.
Jydstrup (Soro) 2371 [dåbsfad].
Kalslund (Ribe) 1152 [dør].
Kalundborg 56 [font].
Karup (Hjørring) kunsthist. overs. 2824.
Kastrup (Præstø) kunsthist. overs. 2757.
Kirke Helsinge (Holbæk) kunsthist. overs.
2805.
Koldinghus, kapel kunsthist. overs. 2731.
Kullerup (Svendborg) kunsthist. overs.
2824.
Kærum (Odense) kunsthist. overs. 2723.
København, S. Paulskirke 2608 [maleri].
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Københavns
slotskirke
kunsthist.
overs.
2850.
København, Vor Frue 568 [altertavle].
Koge 1346 [epitaf].
Lejrskov (Vejle) 637 [font]; kunsthist.
overs. 2759, 2903.
Linnerup (Århus) kunsthist. overs. 2749.
Ljørslev (Tisted) 1695 [altertavle].
Lumby (Odense) kunsthist. overs. 2921.
Lundby (Præstø) kunsthist. overs. 2757.
Lunde (Ribe) 1427 [p. stol].
Lundforlund (Sorø) kunsthist. overs. 2683.
Lonborg (Ringkøbing) 1888 [hvælv].
Magleby (Præstø) 376 [stager]; kunsthist.
overs. 2924.
Magleby (Sorø) 1304 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2844.
Mariager kunsthist. overs. 2923.
Maribo domkirke 1403 [rudefrise]; kunst
hist. overs. 2770, 2835, 2894.
Middelfart 148 [stolestader].
Nakskov 1157 [altertavle], 2188 [p. stol].
Nors (Tisted) kunsthist. overs. 2824.
Nyborg 992 [epitaf]; kunsthist. overs. 2906.
Nyborg slot kunsthist. overs. 2730.
Nr. Snede (Århus) 2750.
Nr. Vedby (Maribo) 786 [altertavle].
Odense, S. Hans 494 [epitaf]; kunsthist.
overs. 2786.
Odense, S. Knud 1140 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2672, 2739, 2792, 2813, 2853.
Odense, Vor Frue kunsthist. overs. 2921.
Ols (Rornholm) 447 [lysekroner].
Outrup (Ribe) 917, 1427 [p. stol].
Ovsted (Århus) 814 [kor], 815 [piscina],
826 [kor].
Pårup (Odense), kunsthist. overs. 2921.
Pederstrup (Viborg) kunsthist. overs. 2930.
Randers, S. Morten kunsthist. overs. 2833.
Ribe domkirke 260 [portal], 280 [kapi
tæler], 751 [vinkande], 765 [søjlekapi
tæler], 1054, 1060 [plan], 1082 [hvælv],
1129 [kapitæler], 1168 [bygning], 1238
[epitaf], 1562 [orgel], 2318 [p. stol];
kunsthist. overs. 2661, 2662, 2668, 2669,
2672, 2673, 2678, 2683, 2684, 2686, 2689,
2691, 2696, 2724, 2738, 2739, 2740, 2743,
2747, 2754, 2755, 2762, 2768, 2769, 2771,
2847, 2876.
Ribe, S. Katharina 786 [alterbillede], 1182
[relieffer]; kunsthist. overs. 2771, 2876.
Ribe, †trækirke kunsthist. overs. 2734.
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Ringsted kunsthist. overs. 2685, 2740, 2750.
Roskilde domkirke 101 [bygning], 135
[sarkofag], 609 [salmenummertavle],
1124 [epitaf], 2132 [søjler]; kunsthist.
overs. 2853.
Roskilde, †S. Nicolai 1181 [begravelse].
Roskilde, Vor Frue 400 [bygning], 2005
[blykiste].
Rørby (Holbæk) 607 [krucifiks].
Sale (Ringkøbing) kunsthist. overs. 2747.
Sandager (Odense) kunsthist. overs. 2750.
Sanderum (Odense) kunsthist. overs. 2921.
Seem (Ribe) 134 [krucifiksgruppe], 894,
1187 [altertavle]; kunsthist. overs. 2737,
2877.
Sengeløse (Kbh.) 786 [altertavlemaleri].
Skads (Ribe) kunsthist. overs. 2749.
Skarpsalling (Ålborg) 411 [arkader].
Skellerup (Svendborg) 1351 [altertavle];
kunsthist. overs. 2815, 2816.
Skern (Viborg) kunsthist. overs. 2824.
Skærup (Vejle) 2528 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2821.
Smidstrup (Vejle) 1544 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2839.
Sorø 1054 [bygningsplan], 1060 [hvælv],
1088 [dormitorietrappe], 1129 [arkader];
kunsthist. overs. 2665, 2679, 2685, 2740,
2750, 2805, 2853.
Staby (Ringkøbing) 1400 [apsis].
Stadager (Maribo) 2188 [p. stol].
Stadil (Ribe) 1458 [stolestader]; kunst
hist. overs. 2747, 2853.
Stagstrup (Tisted) kunsthist. overs. 2904.
Stillinge (Århus) kunsthist. overs. 2750.
Store Hedinge (Præstø) kunsthist. overs.
2853.
Støvring (Ålborg) 1294 [altertavle].
Sæby (Kbh.) 966 [dåbsfad].
Særslev (Holbæk) kunsthist. overs. 2801.
Sdr.-Bork (Ringkøbing) 917 [p. stol]; kunst
hist. overs. 2815, 2816, 2817.
Sdr.-Nærum (Odense) kunsthist. overs.
2723.
Tårnby (Kbh.) 314 [firkløverfrise].
Tamdrup
(Skanderborg)
398
[bygning],
400 [bygning], 408 [vinduer]; kunst
hist. overs. 2672, 2778.
Taps (Vejle) 156 [maleri], 268 [†berettelsessæt], 1770, 1805 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2756, 2846.
Terslev (Sorø) 133, 134 [krucifiks].
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Tilst (Århus) kunsthist. overs. 2750.
Tjæreborg (Ribe) 835, 1532 [altertavlefig.];
kunsthist. overs. 2820.
Tolstrup (Hjørring) kunsthist. overs. 2824.
Torslev (Hjørring) 1182 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2824.
Torslunde (Kbh.) 1225, 1657 [alterbordsforside].
Torsted (Tisted) 1189 [dåbsfad]; kunst
hist. overs. 2930.
Tranderup (Ærø) 2367 [p. stol]; kunst
hist. overs. 2885.
Turø (Svendborg) 1182 [altertavle].
Tveje-Merløse (Holbæk) 2481 [tårne].
Tvilum (Århus) kunsthist. overs. 2839.
Tystrup (Sorø) 1590 [altertavleflg.]; kunst
hist. overs. 2823, 2838.
Tørring (Århus) kunsthist. overs. 2749.
Vålse (Maribo) 2188 [p. stol].
Vallensved (Soro) kunsthist. overs. 2797,
2801.
Valløby (Præstø) 1649 [altertavlemaleri].
Vejerslev (Tisted) 922 [stenhest på apsis].
Vejlby (Århus) 607 [krucifiks].
Vejlby (Odense) 750 [kalkmalerier]; kunst
hist. overs. 2750.
Venge (Århus) kunsthist. overs. 2702.
V.-Hassing (Ålborg) 1733 [klokke].
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V.-Nebel (Ribe) 802 [krucifiks]; kunst
hist. overs. 2749.
V.-Tørslev (Randers) 1605 [klokkestabel].
V.-Vanned (Tisted) 2468 [stager],
V.-Vedsted (Ribe) 1458 [stolestader];
kunsthist. overs. 2760.
Vestervig (Tisted) 400 [bygning],
Viborg Søndresogns kirke kunsthist. overs.
2850.
Vinding (Århus) kunsthist. overs. 2749.
Vitskol (Ålborg) 77 [vindues- og hvælvings
form]; kunsthist. overs. 2716.
Vitslev (Ribe) 744 [apsider], 765 [sokkelsten].
Vonsild (Vejle) 608 [stole].
Varde (Viborg) kunsthist. overs. 2923.
Vorgod (Ringkøbing) kunsthist. overs. 2670.
Ødsted (Ribe) kunsthist. overs. 2819.
Ølgod (Ribe) kunsthist. overs. 2876.
Ølstykke (Frdbg.) kunsthist. overs. 2880.
Øm (Århus) 1054 [bygningsplan].
Ørbæk (Svendborg) kunsthist. overs. 2835.
Ørslev (Sorø) 314 [firkløverfrise].
Ørslev (Viborg) kunsthist. overs. 2923.
Ørsted (Odense) 2500 [krucifiks]; kunst
hist. overs. 2829.
Ø.-Egede (Præstø) 376 [stager].
Ø.-Tørslev (Randers) 325, 1513 [krucifiks].

3. UDLANDET
Adelby (Landkr. Flensburg) 1106 [Johan
nes døber], 2030 [altertavle]; kunsthist.
overs. 2809, 2887.
Allermöhe
(Hamburg)
kunsthist.
overs.
2870.
Altona (Hamburg) kunsthist. overs. 2778,
2914.
Amrum (Kr. Südtondern) kunsthist. overs.
2774.
Annaberg (Sachsen) Annakirken 1018 [re
lieffer].
Antwerpen
domkirke
1490
[altertavlemaleri].
Arkainen (Finland) kunsthist. overs. 2879,
2880.
Arnstadt (Thüringen) 2134 [korsfæstelsesbillede].
Aventoft (Kr. Südtondern) 1288 [p. stol],
1540 [altertavle]; kunsthist. overs. 2828,
2832, 2836, 2840, 2887.

Ramberg (Rayern) kunsthist. overs. 2805.
Rarlingbo (Gotland) kunsthist. overs. 2744.
Ringen (Rocchus-kapel) kunsthist. overs.
2848.
Blutenberg (Tyskland) kunsthist. overs.
2847.
Boisheim (Tyskland) 1037 [font].
Boldixum, S. Nicolai (Kr. Südtondern)
kunsthist. overs. 2870, 2878.
Bordesholm (Kr. Kiel) 484 [bygningsind
skrift] ; kunsthist. overs. 2789, 2824, 2826.
Boren (Kr. Schleswig) kunsthist. overs.
2828.
Born (Tyskland) 1037 [font].
Bosjökloster (Skåne) kunsthist. overs.
2844.
Braderup (Kr. Südtondern) 1549 [p. stol];
kunsthist. overs. 2748, 2800, 2884.
Bredstedt (Kr. Husum) 2238 [p. stol];
kunsthist. overs. 2879.
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Breitenburg slotskapel, Holsten 2643 [†
sidealtertavle]; kunsthist. overs. 2846.
Breklum (Kr. Husum) 2174 [tårn], 2286
[historik]; kunsthist. overs. 2686, 2722,
2724, 2749, 2879.
Broddetorp (Sverige) 1100 [alterbordsfron
tal].
Brügge kunsthist. overs. 2848.
Burgkirche kunsthist. overs. 2840.
Champagne
(Frankrig)
kunsthist.
overs.
2805.
Cluny ( I I I ) kunsthist. overs. 2692.
Danzig, S. Hans kunsthist. overs. 2826.
Deezbüll (Kr. Südtondern) 1754 [alter
tavle]; kunsthist. overs. 2819.
Deventer (Nederlandene) kunsthist. overs.
2685.
Doberan (Mecklenburg) 1097 [højalter
tavle],
1104
[relikvieskab];
kunsthist.
overs. 2852.
Drebsdorf (Kr. Husum) kunsthist. overs.
2753.
Drübeck (Tyskland) 400 [bygning, støtteveksel].
Ed (Uppland) kunsthist. overs. 2824.
Eggebeck (Landkr. Flensburg) 1872 [byg
ning], 2286 [historik], 2531 [p. stol];
kunsthist. overs. 2686, 2740, 2868.
Ejderstedt kunsthist. overs. 2657, 2844.
Emmelsbüll
(Kr.
Südtondern)
kunsthist.
overs. 2878, 2885.
Euskirchen
(Preussen)
kunsthist.
overs.
2765.
Evertsberg
kapel
(Dalarne)
kunsthist.
overs. 2811.
Fahretoft (Kr. Südtondern) 952,
954
[altertavle], 1118 [font], 1548 [fonte
himmel], 1596 [alterskranke]; kunsthist.
overs. 2819, 2844, 2884, 2885.
Flensborg, Franciskanerkloster 1844 [kru
cifiks].
Flensborg, Helliggeist 1989
[p. stol];
kunsthist. overs. 2870.
Flensborg, S. Johannes 2013 [kalkmaleri],
2088 [p. stol], 2212 [altertavle], 2316
[p. stol]; kunsthist. overs. 2748, 2870.
Flensborg, S. Maria 967 [p. stol], 989
992 [epitafium] 994 [altertavle], 999
[epitafium], 1009, 1010 [gravsten] 1618
[epitafium],
1632,
2076
[altertavle];
kunsthist. overs. 2681, 2743, 2769, 2860,
2863, 2864, 2865, 2870, 2879, 2882.
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Flensborg, S. Nicolai 142 [font], 967
[p. stol], 1982 [altertavle]; kunsthist.
overs. 2860, 2863, 2864, 2866, 2867,
2869, 2871, 2886, 2887, 2913, 2921.
Fontenay (Burgund) 1054 [plan]; kunst
hist. overs. 2679.
Friedrichstadt (Kr. Schleswig) 2036 [p.
stol].
Friesheim
(Tyskland)
kunsthist.
overs.
2764.
Färentuna (Uppland) 2369 [pietà]; kunst
hist. overs. 2813.
Föhr (Kr. Südtondern) kunsthist. overs.
2774.
Garding (Kr. Eiderstedt) 2005 [kimermand]; kunsthist. overs. 2890.
Geltingen (Landkr. Flensburg) kunsthist.
overs. 2706, 2785, 2832.
Gernrode (Anhalt, Harzen) 400 [støtte
veksel].
Gettorf (Kr. Eckernförde) kunsthist. overs.
2846.
Glücksburg
slotskapel
(Landkr.
Flens
burg) 1836, 2238 [altertavle]; kunsthist.
overs. 2730, 2874, 2879, 2880.
Glückstadt slotskapel (Kr. Steinburg) 2098
[p. stol].
Gottorp slotskapel 964 [pulp.]; kunsthist.
overs. 2865.
Grabow (Tyskland) 602 [altertavle];
kunsthist. overs. 2793.
Grossenaspe (Kr. Kiel) kunsthist. overs.
2803.
Grossenwiehe (Landkr. Flensburg) 1605
[planker
fra
klokkestabel];
kunsthist.
overs. 2885.
Gross-Solt (Landkr. Flensburg) 2187 [korbuekrucifiks]; kunsthist. overs. 2828.
Grundhof (Landkr. Flensburg) 2030 [al
tertavle]; kunsthist. overs. 2760, 2820,
2887.
Gualöv (Skåne) 607 [krucifiks].
Haddeby (Kr. Schleswig) 1038, 1040,1201
[krucifiks]; kunsthist. overs. 2802.
Haga (Uppland) kunsthist. overs. 2787,
2791.
Halberstadt
1038
[krucifiks];
kunsthist.
overs. 2797, 2800.
Hamborg, S. Nicolai. 150 [orgel].
Hamborg, S. Petri: 602 [højalter]; kunst
hist. overs. 2803.
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Handewitt (Landkr. Flensburg) 1823
[stager].
Haselau (Kr. Pinneberg) kunsthist. overs.
2848.
Hattstedt (Kr. Husum) 989 [epitaf];
kunsthist. overs. 2800.
Hedeby,
†trækirke
kunsthist.
overs.
2734.
Herrisvad 1034 [bygning]; kunsthist.
overs. 2737.
Hesselau (Kr. Pinneberg) kunsthist. overs.
2848.
Hildesheim 400 [støtteveksel]; kunsthist.
overs. 2846.
Hovin (Norge) kunsthist. overs. 2930.
Husby (Landkr. Flensburg) 894, 2364
[altertavle]; kunsthist. overs. 2809,
2886.
Husum Mariakirke 2310 [sidealter, S.
Jørgen og dragen].
Hürup (Landkr. Flensburg) 1039, 1040
[krucifiks], 1230 [altertavle], 1913 [p.
stol], 2278 [passionsrække], 2364 [alter
tavle] ; kunsthist. overs. 2798, 2802,
2804, 2805, 2809, 2886.
Hönnepel (Tyskland) 1037 [font].
Imsum (Frisland) kunsthist. overs. 2722.
Joldelund (Kr. Husum) kunsthist. overs.
2856.
Jouy (dep. Provins, Frankrig) 1054 [byg
ning] ; kunsthist. overs. 2737.
Kalmar domkirke 2412 [alterbillede].
Kammin domkirke (Pommern) 386 [kru
cifiks]; kunsthist. overs. 2808.
Kappeln (Landkr. Schleswig) kunsthist.
overs. 2801.
Karby (Kr. Eckernförde) kunsthist. overs.
2849.
Karlum (Kr. Südtondern) 1560 [kalk];
kunsthist. overs. 2809, 2819.
Katharinenheerd (Kr. Eiderstedt) 958,
1110 [kalk],
Kating (Kr. Eiderstedt) 652, 1574, 2016
[altertavle]; kunsthist. overs. 2815, 2817,
2890.
Keitum (Sild) 1315, 1394 [p. stol]; kunst
hist. overs. 2684, 2861.
Kiel, Helligåndskirken 1814 [orgel].
Klanxbüll (Kr. Südtondern) 1548 [font];
kunsthist. overs. 2759, 2890.
Klein-Solt (Landkr. Flensburg) 1954 [altertavlefigurer]; kunsthist. overs. 2806.
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Klixbüll (Kr. Südtondern) 966 [fontehim
mel], 1632 [altertavle], 1635 [fontehim
mel] 1653 [p. stol]; kunsthist. overs.
2870.
Korpo (Värmland) kunsthist. overs. 2851.
Kosel (Kr. Eckernförde) kunsthist. overs.
2756, 2768, 2800.
Kotzenbüll (Kr. Eiderstedt) 2421 [spir].
Kücknitz (Tyskland) 803 [krucifiks].
Köln, S. Maria in Capitol kunsthist. overs.
2808.
Köln, S. Severin kunsthist. overs. 2808.
Köln, S. Ursula kunsthist. overs. 2805.
Ladelund (Kr. Südtondern) 2256 [p. stol];
kunsthist. overs. 2856.
Leck (Kr. Südtondern) kunsthist. overs.
2756.
Leksand (Dalarne) kunsthist. overs. 2811.
Lidt (Nordstrand, Nordfrisland) 2260
[klokke].
Lincoln (England) kunsthist. overs. 2692.
Loit (Landkr. Schleswig) kunsthist. overs.
2756.
Lucca (Italien) 662 [krucifiks].
Lübeck domkirke kunsthist. overs. 2795,
2820, 2826, 2827, 2828, 2841, 2846.
Lübeck, Jacobikirke 1032 [altertavleskulp
turer]; kunsthist. overs. 2841.
Lübeck, Mariakirke 981 ,1008 [epitafium]
2338 [altertavle]; kunsthist. overs. 2803,
2833, 2841, 2842, 2850.
Lübeck, S. Katharine kunsthist. overs.
2824, 2826.
Lübeck, Ægidiekirke kunsthist. overs.
2813, 2824, 2826.
Lyksborg se Glücksburg.
Maastricht, S. Servatius kunsthist. overs.
2696.
Malmø, S. Petri kunsthist. overs. 2681,
2794, 2864.
Maria-Laach (nær Andernach); kunsthist.
overs. 2685.
Medelby (Kr. Südtondern) 1956, 2034
[stager] 2187 [krucifiks], 2256 [p. stol];
kunsthist. overs. 2756, 2828, 2856.
Meldorf (Kr. Süderditmarschen) kunst
hist. overs. 2812, 2844.
Menzeln (Tyskland) kunsthist. overs. 2765.
Mesland (Blois) kunsthist. overs. 2692.
Minden (Westfalen) kunsthist. overs. 2812.
Munkbrarup (Landkr. Flensburg) 738
[font], 762 [portal], 2532 [p. stol];
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kunsthist. overs. 2754, 2760, 2761, 2868,
2874.
München kunsthist. overs. 2847.
Neukirchen (Kr. Oldenburg) 1036 [alter
tavle].
Neukirchen
(Landkr.
Flensburg)
2385
[bygning]; kunsthist. overs. 2846, 2874.
Neukirchen (Kr. Südtondern) 2494 [alter
tavle]; kunsthist. overs. 2890.
Neustadt (Mecklenburg) kunsthist. overs.
2812.
Nieblum (Kr. Südtondern ) 1754, 2481
[altertavle]; kunsthist. overs. 2819.
Niebüll (Kr. Südtondern) kunsthist. overs.
2825, 2878, 2928.
Nivelle (Belgien) S. Gertrude kunsthist.
overs. 2696.
Nordhackstedt (Landkr. Flensburg) 1938
[sidealtertavle] 2599 [krucifiks]; kunst
hist. overs. 2801, 2803, 2804, 2819.
Nortoft (Kr. Rendsburg) kunsthist. overs.
2921.
Nørre Brarup (Landkr. Schleswig) 2248
[klokkehus];
kunsthist.
overs.
2706
2707, 2921.
Odenbüll (Kr. Husum) kunsthist. overs.
2800.
Oldenburg (Wagrien) 437 [vinduesåbnin
ger].
Oldenswort (Kr. Eiderstedt) 1618, 2644
[epitaf]; kunsthist. overs. 2829.
Olderup (Kr. Husum) kunsthist. overs.
2756.
Ording (Kr. Eiderstedt) kunsthist. overs.
2815.
Osterhever
(Kr.
Eiderstedt)
kunsthist.
overs. 2890.
Parchim, Georgskirken (Mecklenburg)
kunsthist. overs. 2794.
Poppenbüll
(Kr.
Eiderstedt)
kunsthist.
overs. 2921.
Preetz (Kr. Ploen) 133 [altertavle]; kunst
hist. overs. 2848.
Provins (Frankrig) kunsthist. overs. 2685,
2696.
Quern (Landkr. Flensburg) 1754 [alter
bordsforside] 1938 [kalk], 2434 [kruci
fiks]; kunsthist. overs. 2828, 2852.
Rabenkirchen (Landkr. Schleswig) kunst
hist. overs. 2753.
Ratzeburg
(Tyskland)
kunsthist.
overs.
2740.
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Reading (England) kunsthist. overs. 2692.
Rieseby (Kr. Eckernförde) 1096 [alter
bordsforside] 1522 ,1900, 2599 [korbuekrucifiks]; kunsthist. overs. 2756, 2768,
2803, 2852, 2894.
Risum (Kr. Südtondern) 2364, 2431 [alter
tavle]; kunsthist. overs. 2809, 2810
2878, 2879.
Rodenäs (Kr. Südtondern) kunsthist.
overs. 2861.
Roitzheim (Tyskland) kunsthist. overs.
2764.
Rostock 662 [Wilgefortisbillede].
Satrup (Landkr. Schleswig) 1636, 2434
[korbuekrucifiks]; kunsthist. overs. 2828
Schleswig domkirke 1814 [orgel], 2421
[spir]; kunsthist. overs. 2672, 2673, 2686,
2739, 2740, 2754, 2783, 2797, 2852, 2860.
Schobüll (Kr. Husum) 802, 2371 [korbue
krucifiks]; kunsthist. overs. 2803, 2806.
Schwantau (v. Lübeck) 1032 [altertavle
malerier]; kunsthist. overs. 2812, 2899.
Schwerin domkirke kunsthist. overs. 2784.
Schwesing (Kr. Husum) 1754 [altertavle];
kunsthist. overs. 2756.
Sieseby (Kr. Eckernförde) kunsthist. overs.
2801.
Sieverstedt (Landkr. Flensburg) kunst
hist. overs. 2749.
Sild kunsthist. overs. 2774.
Soest (Westfalen) kunsthist. overs. 2803,
2805, 2808.
Spydeberg (Norge) kunsthist. overs. 2930.
Steinberg (Landkr. Flensburg) 652 [alter
tavle], 2506 [stenhuggerarbejde]; kunst
hist. overs. 2768, 2879.
Sterup (Landkr. Flensburg) 2187 [kruci
fiks]; kunsthist. overs. 2665, 2686, 2740,
2828.
Stockholm domkirke kunsthist. overs.
2792.
Stralsund, S. Nikolaj kunsthist. overs.
2793.
Struxdorf (Landkr. Schleswig) kunsthist.
overs. 2753.
Stuhr (Amt Delmenhorst) kunsthist. overs.
2846.
Süderstapel (Landkr. Schleswig) kunsthist.
overs. 2765.
Svavsted (Kr. Husum) 136 [altertavle].
Sølvesborg (Blekinge) kunsthist. overs.
2808.

3088

KIRKEREGISTER

Sdr. Løgum (Kr. Südtondern) 1653 [p.
stol], 2365 [altertavle]; kunsthist. overs.
2809, 2810, 2879, 2880.
Sørup (Landkr. Flensburg) 1162, 1812
[altertavle]; kunsthist. overs. 2684, 2760,
2876.
Taarstedt (Landkr. Schleswig) 1881 [alter
tavle] ; kunsthist. overs. 2845, 2930.
Tating (Kr. Eiderstedt) 456, 1574, 1897
[altertavle]; kunsthist. overs. 2815,
2816.
Tetenbüll (Kr. Eiderstedt) kunsthist. overs.
2890.
Tolks (Landkr. Schleswig) kunsthist. overs.
2825.
Treia (Landkr. Schleswig) 2341 [font];
kunsthist. overs. 2756, 2759.
Tønning (Kr. Eckernförde) kunsthist.
overs. 2890.
Ulsnis (Landkr. Schleswig) kunsthist.
overs. 2668, 2691, 2723.
Ulvesbüll (Kr. Eiderstedt) kunsthist. overs.
2815.
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Vadstena kunsthist. overs. 2788, 2793, 2849.
Vollerwieck
(Kr.
Eiderstedt)
kunsthist.
overs. 2815.
Wanderup (Landkr. Flensburg) 1824 [font]
2364 [altertavle]; kunsthist. overs. 2765,
2809, 2810.
Wandsbeck (Kr. Stormarn) 842 [orgel].
Wechselburg (Tyskland) 1038 [krucifiks];
kunsthist. overs. 2797, 2800.
Welt (Kr. Eiderstedt) kunsthist. overs.
2928.
Wewelsfleth (Kr. Steinburg) 2597 [kalk].
Wilhelmsburg (Schmalkalden) 2162 [byg
ning],
Wismar, S. Nicolai (Mecklenburg) 101
[bygning]; kunsthist. overs. 2714.
Witzwort (Kr. Eiderstedt) kunsthist. overs.
2832.
Öja (Gotland) kunsthist. overs. 2803.
Östra Vram (Skåne) 663, 670 [S. Hjælper
krucifiks].
Översee
(Landkr.
Flensburg)
kunsthist.
overs. 2753, 2836.
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Forkortelser
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Haderslev amt..................................................................................
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2613—2631
2631—2644
2644—2647
2647—2652

Kunsthistorisk oversigt......................................................................................................... 2653—2932
Arkitektur.................................................................................................................. 2655—2744
Topografi ............................................................................................
Materiale og Teknik ..............................................................................

2655—2656

2656—2671
Træ p. 2656. — Frådsten p. 2658. — Materialekort p. 2659. — Kridt
og flint p. 2660. — Rå kampesten p. 2660. — Granitkvadre p. 2660.
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— Rhinsk tuf p. 2662. — Munkesten p. 2664. — Mørtel p. 2667. —
Bly p. 2668. — Transport af byggematerialer p. 2668. — Stenbygge
riets begyndelse p. 2670.
Grundplan ............................................................................................. 2672—2680
Landsbykirkerne p. 2672. — Tårne og apsider p. 2672. — Kirkepla
ner 1:1000 p. 2674. — Sidealternicher p. 2678. — Forhold mellem kor
og skib p. 2678. — Placering af døre og vinduer p. 2679. — By- og
klosterkirker p. 2679. — Planændringer p. 2679.
Opbygning ........................................................................................... 2680—2712
Tværsnit p. 2680. — Sokler og kragbånd p. 2681. — Façadeblændinger og gesimsfriser p. 2682. — Taggavle og kamtakker p. 2687. —
Dore og portaler p. 2688. — Vinduer p. 2692. — (Bygningsskulptur
p. 2754). — Hvælv p. 2694. — Trælofter og loftsmalerier p. 2698. —
Tagværker p. 2700. — Tagryttere p. 2704. — Klokkehuse p. 2706. —
Tømrerhåndværk p. 2709.

Om- og Tilbygninger ..................................................... 2712—2727
Korforlængelser p. 2712. — Vestforlængelser p. 2713. — Østforlæn
gelser p. 2714. — Sakristier p. 2714. — Våbenhuse p. 2715. — Ka
peller p. 2717. — Tårne p. 2718. — Tårnafdækninger p. 2724. — Ben
huse p. 2726. — Kirkestalde og kirkelader p. 2726.
Middelalderlige

Nyere Tid. Forfald og Byggevirksomhed ..................................................

2727—2734

Kronologi og Forudsætninger .................................................................. 2734—2744
En kirkegrundlægger p. 2737. — Møntfund p. 2737. — Sønderjyllands
opdeling efter byggematerialer p. 2738. — Ribe, Odense, Slesvig p.
2739. — Kalkmalerier og inventar p. 2740. — »Det almindelige skøn«
p. 2741. — Slutning p. 2742.

Glasmalerier............................................................................................................ 2744—2746
Kalkmalerier............................................................................................................. 2746—2753
Unggotiske p. 2746. — Sengotiske: »Flensborgværkstedet« p. 2748.
»Liljemesteren« p. 2749. — Efterreformatoriske p. 2751.
Sten- og billedhuggerarbejder................................................................................. 2754—2786
Døbefonte, romanske, af granit p. 2755. Importfonte p. 2764. Uda
terbare p. 2765. Nyere p. 2765. — Vievandskar p. 2765. — Proveniens
p. 2761.
Bygningsskulptur

p. 2754. — Proveniens p. 2754.

m. m.............................................................. 2766—2782
Romanske gravsten p. 2766. Gotiske gravsten p. 2767. Renæssancearbejder p. 2767. Jacob von der Borch p. 2768. Borgerlige gravsten p.
2768. Flensborg-gravsten p. 2769. Barokarbejder p. 2770. »Ribeværkstedet« p. 2771. »Rømø-gravsten« m.m. p. 2774. Andreas Hin
richsen p. 2777. Anonymt værksted p. 2779. Klassicisme m. v. p. 2780.
Gravsten og Stenepitafier

Kirkegårdsmonumenter

p. 2782.
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Gravrammer og Gravtræer

p. 2781.

Stenhuggerarbejder
p.
2783.
Sønderborg
slotskapels
font og portalepitaf p. 2783. — Kister og sarkofager p. 2784.
Andre

Stukarbejder

døbe

p. 2785.

Træskærerarbejder.................................................................................................. 2787—2892
Skulptur og Maleri i Middelalderen .........................................................

2787—2796

(altertavle)figurer p. 2797. — Krucifikser: Stepping—
Fjelstrup-gruppen
p.
2800.
Døstrup—Nr.-Hackstedt—Oksbøl-gruppen p. 2803. Hørup—Ketting—Svenstrup-gruppen p. 2803. Hüruppassionsværksted p. 2804. — Proveniens p. 2804.
Unggotiske

Højgotiske
Første

(altertavle)figurer p. 2805. — Krucifikser p. 2806.

Halvdel

og krucifikser
tavler p. 2811.

af

p.

1400’rne p. 2808. Bevtoft-gruppens altertavler
2809. Felsted—Emmerlev—Højer-gruppens alter

Halvdel
af
1400’rne p. 2813. Altertavler og »løsfigurer«:
Aller-gruppen p. 2815. Hammelev-gruppen p. 2818. Smågrupper og
enligtstående p. 2819. — Sidealtertavler og »løsfigurer« p. 2820. —
Mesternavne p. 2820.

Anden

Omkr. 1450—1550. Krucifikser: Lübeck S. Katharine og Ægidiekruciflkserne p. 2823. Brede—Skast-gruppen p. 2825. Bogense—Holbøl
p. 2826. Nordborg—Gross-Solt-gruppen p. 2828. Satrup—Burkalgruppen p. 2828. Andre arbejder p. 2829.
Omkr. 1500 ff. Altertavler og »løsfigurer« p. 2830. — »Imperialissimamesteren« p. 2832. — Andre arbejder p. 2829.
Middelalderlige og senere Snedkerarbejder

2851—2892

Ungrenæssancearbejder
p.
2853.
Døstrup-alterbordsforside
m.m.
p. 2854. — Prædikestole p. 2855. — Altertavler p. 2857. — Stoleværk
p. 2857. — Proveniens p. 2858.
Højog
Senrenæssancearbejder
p. 2858. Prædikestole af Tønder
type p. 2860. Hinrich Bingerinck p. 2862. Niels Tagsen p. 2872. Mester
H. I. p. 2875. Et Haderslev-værksted(?) p. 2875. Jens Olufsen p. 2876.
— Enligtstående prædikestole p. 2877.
Bruskbarokarbejder
p. 2877. Jørgen Ringnis p. 2878. »Bjolderupmesteren« p. 2878. Claus Gabriel p. 2879. Anonyme Flensborg-værksteder p. 2880. Enligtstående arbejder p. 2882. Hans Nielsen Bang
p. 2882.

p. 2883. Peter Petersen II. og III. p. 2883.
(Jørgen Biønssen p. 2699). Andre mestre p. 2885.

Senbarokarbejder

Rokoko og Klassicisme m.v.
F orskelligt I nventar

p. 2886.
2888—2892

