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Fig. 1. Åstrup. Ydre, set fra sydøst.

Å S T R U P  K I R K E
H A D E R S L E V  H E R R E D

Kirken, der var viet1 S. Peder, betalte 12 sk. i cathedraticum. 1406 skænkede biskop 
Johannes Skondelev Haderslevkapitlet kapellerne i Åstrup, Bjerning, Grarup og 

Moltrup2, en gave der bekræftedes 1473 af bisp Niels, der ved samme lejlighed eftergav 
kapitlet det cathedraticumsbeløb, det på grund af fattigdom ikke havde betalt i mange 
år3; oprindelig har kirken, der i begge de nævnte breve, af hvilke det første kun kendes 
fra en regest i Danske Atlas (jfr. ovenfor), kaldes et kapel, vel været et biskoppeligt 
patronat, og efter donationen 1406 er de gudstjenestelige forretninger blevet bestridt 
af Haderslev kapitlet; i præsteindberetningen 1754 hedder det, at ærkedegnen selv holdt 
gudstjeneste der, indtil kirken under Frederik II. fik egen præst. Ved reformationen 
overgik kirken til hertugen (jfr. Aller p. 258) og blev efter hertug Hans den ældres død 
kongelig; i hvert fald senere besattes kaldet gennem tyske kancelli. — Også mod denne 
kirke for polakkerne hårdt frem i krigen 1661—62; de stjal bl.a. kalk, disk og alter
klæde, som kirken atter måtte indløse, og stolene synes ligeledes at have lidt molest 
ved soldaterbesøg i disse år. I kirkebogen findes under 1718 en notits, der meddeler, at 
kirken er gjort til et »Magazin-huus«, og at der oplægges havre på loftet4.

I regnskaberne 1789 omtales kirkens yngste tilbygning, nordre korsarm — kontrakt 
med håndværkerne 28. april 1789 afskrevet i kaldsbogen5 — som »Behuf der Ladegaarder 
Parcelisten«, og det fremgår også af andre poster, at denne udvidelse af kirken er en
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Fig. 2. Åstrup. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

direkte følge af bondereformerne, der 1781 havde ført til udparcellering af Haderslev 
ladegård i sognet6 (sml. også †pulpitur p. 534).

I engdraget »Helligmai«, i præsteindberetningen 1754 skrevet »hellig May«, var der 
fordum en berømt helligkilde7.

Kirken og præstegården ligger i sognets sydøstre del, omtrent midtvejs mel
lem landsbyerne Nederby-Åstrup og Overby-Åstrup. Den uregelmæssigt poly
gonale kirkegård hegnes af kampestensdiger med enkelte kløvede sten; flere 
steder, men især i norddiget træffes adskillige vældige sten. Omsætninger af 
diget nævnes 1664 og 1669 (rgsk.), og 1858 flyttedes 44 favne i forbindelse med 
en udvidelse8. Et stykke af vestmuren (mod præstegårdshaven) er, før 18759, 
omsat af små, gule sten, og muren har indvendige lisener og vingetegl. Der er 
køreport med to ganglåger i syd og en låge i øst, begge med gotiserende jern
fløje mellem glatte granitpiller fra 183810.

En †kirkerist nævnes 1654 (rgsk.).
Reparation af et †vognhus nævnes 1796 (rgsk.).
Kirken består af romansk kor og skib samt våbenhus i syd, sakristi i nord og 

tårn i vest fra sengotisk tid og på skibets nordside en korsarm fra 1789. Kir
ken har afvigelse til syd.

Den romanske bygning er opført af rå kamp og flint med hjørner og enkelt
heder af granitkvadre over en kraftig skråkantet sokkel; bag våbenhuset står 
murværket med bredt udstrøgne fuger. En stor del af skibets nord- og vestmur 
er omsat, men sokkelskiftet og de underste hjørnekvadre er bevaret ved vest
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hjørnerne. Af vinduer er korets østre i 
behold, men tilmuret i ydre murflugt, 
hvor bredden er 44 cm; indvendig må
ler det stærkt smigede vindue 158 × 92 
cm, og i den dybtliggende lysning er der 
spor efter en træramme. Indvendig i 
korets nordmur, langt mod øst, skimtes 
et ca. 150 cm højt vindue, som dog 
næppe er oprindeligt. En monolitsål
bænk (fra et 50 cm bredt vindue), der lig
ger i trappen ind til præstegården, stam
mer antagelig fra et af skibets romanske 
vinduer. Den indvendig rundbuede nord
dør er tilmuret og delvis ødelagt af et 
moderne vindue; døren bryder ikke sok
len. De romanske taggavle er kun del
vis bevarede. — 1941 blev der 20 cm un
der det nuværende gulv fundet et pik- 
stensgulv dækket af stampet ler.

Ændringer og tilføjelser. Ældst af de 
gotiske byggearbejder og måske fra o.
1400 er korets krydshuælving og den spidse triumfbue; hvælvingen har vederlag 
i murene og halvsten brede, pærestavprofilerede ribber; skifterne falder mod 
de flade kappers isselinie, og hvælvet har helsten brede overribber af løbere 
og bindere. I triumfgavlen og skibets vestre taggavl er der formentlig i gotisk 
tid indsat 115—120 cm høje og 70—80 cm brede døre i svære, falsede karme, 
som er tappet og fornaglet sammen; i overkarmen på den vestre er der skåret 
et græsk kors.

Det med skibet jævnbrede tårn er af munkesten i munkeskifte med glat ind
trykkede, delvis midtridsede fuger over en svagt fremspringende syld. Tårn
rummet, der åbner sig mod skibet med en bred, spidsbuet arkade, har samtidigt 
krydshvælv med kvartstensribber; i syd, vest og nord markeres kappernes 
fødselslinie af et let udkraget løberskifte; oversiden er utilgængelig. Til tårn
rummet har der tidligere været adgang fra vest gennem en fladbuet, indvendig 
falset dør, som nu ikke spores i ydre murflugt, men som synes at have været 
i brug endnu 1670 (rgsk.); døren har kunnet stænges indvendig med en skyde- 
bom, hvis huller endnu ses. Trappehuset i tårnets sydvesthjørne er vistnok 
samtidigt med tårnet, men så stærkt ombygget, at kun den runde spindel og 
den ene karm af overdøren med et par stiksten er af munkesten; før ombyg
ningen, der muligvis fandt sted 17514 (sml. nedenfor), har trappehuset sikkert
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Fig. 3. Åstrup. Kamin i sakristiet (p. 522).
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svaret til Aller (p. 261). Tårnets andet stokværk, der nu omfatter både mellem- 
og klokkestokværk, har forneden en høj, fladbuet åbning til hver af de frie 
sider, men kun den nordre er nu åben; i stokværkets øvre del er der til hvert 
verdenshjørne to fladbuede glamhuller med lige gennemløbende karme; de 
søndre og vestre, der allerede synes formindskede i gotisk tid, er siden blevet 
helt tilmurede, antagelig ved skalmuringen 1751. Udvendig på nord- og øst
muren er der over åbningerne to savskifter adskilt af et glat skifte. I syd og 
vest findes talrige jernankre; eet i syd bærer årstallet 172511, eet i vest 1751.

Våbenhuset foran den udvidede syddør har svære mure af munkesten; flanke
murene har retkantgesims, og taggavlen, der 1841 var af bindingsværk12, er 
ny — vistnok fra 190813 — ligesom dør og vindue. Det indre har træloft med 
indklædte bjælker; ifølge undersøgelseskommissionens beretning fra 1711 havde 
våbenhuset en lille, muret skorsten (rtk.), og det er derfor muligt, at det har 
været benyttet som skole.

Sakristiet er af munkesten iblandet enkelte kvadre forneden i østmuren. 
Gavlen har over fodlinien to savskifter og et to skifter højt blændingsbånd og 
derover en spidsbuet blænding med prydskifte af bindere, flankeret af to cir
kelblændinger; blændingerne er kun få cm dybe. Det indre står i forbindelse 
med koret gennem en fladbuet dør og er dækket af en lavtspændt krydshvæl
ving svarende til tårnets. I nordmuren er der en kamin (fig. 3), hvis ret stærkt 
fremspringende kappe bæres af halvsten brede, aftrappede konsoller; dør og 
vindue er nye.

Om kirkens yngste tilbygning, korsarmen i nord, oplyser en sortmalet kur
sivindskrift på drageren ind mod kirken, at »1789 Blev denne Ud Bygning op
ført, von Stemann [amtmand], I. Cretschmer [provst], F. C. Claudi [præst], 
Chresten Iespersen og Hans Gymoës Kirke Wærgere. 1790 Blewe dens ind
komster regulerede af Camerherre og Amtmand v. Mösting« (sml. i øvrigt p. 
519). Tilbygningen er over en bindig sokkel af kamp og kvadre opført af små, 
gule mursten, og den har en enkel rundstavgesims med fals forneden. I den 
glatte gavlmur er der kun to små, retkantede glugger over gesimshøjde; det 
indre, som står i forbindelse med skibet ved en stor, retkantet åbning dækket 
af den førnævnte drager, får lys gennem to retkantede vestvinduer, men over 
disse ses fladbuede stik fra ældre og større vinduer. 1941 udskiltes den nordre 
del af korsarmen som ligkapel, og der blev brudt en stor, falset dør gennem 
nordmuren; hele korsarmen har bræddeloft.

Skibets kassetteloft (fig. 4 og 5), et af de rigeste kirkelofter i landet, stammer 
for den østlige dels vedkommende (11 × 6 kassetter) fra 167514, mens den min
dre, vestlige del (4 × 6 kassetter) er tilføjet 1855 efter fjernelsen af et vest
pulpitur (sml. p. 534; fra dette pulpitur stammer det højtsiddende, tilmurede 
vindue helt mod vest i skibets nordmur). Loftet midtdeles på langs af en planke
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Fig. 4. Åstrup. Indre, set mod vest.
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med reliefskåret versalindskrift: »Anno 1675 den 3. May Her mag. Christofer 
Krahe probst hafver ladet dette loft opsette paa kirkens bekostning, der Her. 
Iørren Lavssen [»Monrad«] var sogne prest och Gotfred Kelsen i Gymos var
kirke verger. — — <Kirken restaureret 1855>«. På begge sider af indskriften
er der skåret en bølgeranke, og loftets søndre og nordre del har hver tre rækker 
kassetter i bredden; hver kassette er inden for en æggestav korsdelt af profil
lister med drejede spirnedhæng, og i hvert af de fire småfelter er der en sym
metrisk, fliget plante i fladsnit. Kassetterne adskilles i øst—vest af smalfyl
dinger med en buetunge i hver ende, i nord—syd af smalle profilfyldninger; i 
hjørnesammenstødene er der reliefblomster og langs væggene halvrosetter, 
der tidligere sad op mod væggen, men som ved den nedennævnte restaurering 
blev anbragt op mod en kantplanke. Mellem anden og tredie kassette fra øst 
i nordre række er der en reliefskåret versalindskrift: »Iørgen Biønssen BH«.

Loftdækket, der var fastgjort til det ældre bjælkeloft med store jernsøm, 
blev nedtaget, adskilt og istandsat 1937 under ledelse af konservator P. Kr. 
Andersen (indberetn.). Under to farvelag, yderst to gråbrune toner og her
under en ensartet blågrå (muligvis samtidig med korsarmens opførelse 1789), 
lå den oprindelige snedkerstaffering med sort som bundfarve og rødt, blåt og 
grønt på blomster og i halvrosetterne; farverne var lagt vilkårligt og uden 
forsøg på symmetri, et forhold som blev ændret ved istandsættelsen; alle flad
snit og lister står nu i blank fyrretræ strøget med mastiklak og tynd matlak.

»Paa Choret«, altså formodentlig på korets østgavl, stod ifølge præsteindbe- 
retningen 1754, vel med jernbogstaver: »V[erbum] D[omini] M[anet] I[n] 
Æ[ternum] (»Guds ord bliver i evighed«) F 4 R. et C D R [Christian Detlef 
Reventlow, amtmand] 1694. M. Mich. Sticheli(us) [provst], Dn. Ioh. Monradus 
[præst]«.

Tagværkerne over kor og skib indeholder middelalderligt egetømmer, men 
de er stærkt omsatte ligesom våbenhusets. Pyramidespirets tagværk er lige
ledes af eg, muligvis fra 1700’rne, og korsarmens er af fyr. Spiret har i øst og 
syd ret store, tvedelte kviste, der sikkert er jævngammelt med tagværket; 
lignende i vest og nord er forsvundne.

Kirken står med hvidtede mure over en sorttjæret sokkel; de røde munke- 
stensgulve og de fladbuede, falsede vinduer med trækarme og blysprosser 
stammer fra restaureringen 1940—41 (J. K. Jepsen); kor, skib og tårn har bly
tag, mens de øvrige afsnit har skifertag.

Vindfløjen på spiret med kugle, volutter og kors skal stamme fra 1781 (rgsk.), 
men det kan sikkert kun gælde fløjstangen, thi i selve den dragehovedformede 
fløjs plade er F. 5.s kronede spejlmonogram og årstallet 1754 udstanset.

Et solur over våbenhusdøren er fra 1838; herom skrev præsten på tysk i 
kaldsbogen, at det altid viser rigtigt, »nemlig den af Gud frembragte sande
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Fig. 5. Åstrup. Detail af skibets loft 1675 (p. 522).

soltid, ikke den fra Tyskland 1893 indførte mellemeuropæiske enhedstid«. En 
ældre †solskive omtales 1824 (rgsk.).

†KALKMALERIER

I et overslag fra 1767 til reparation af kirkens indre siges, at »billederne på 
væggen og de andre ornamenter« skal stryges med limfarve9; disse billeder er 
sikkert identiske med de apostle i legemsstørrelse (sml. Vonsbæk p. 508 og 
Magstrup, Gram hrd.), som omtales 1809 i forbindelse med en forestående repa
ration, og om hvilke der siges, at de bør overkalkes, eftersom de kun vil volde 
kirken udgifter15.

I kor og skib blev der 1897 fundet rester af en bemaling i gult og rødt, i 
koret tillige af en ældre bemaling i sort og gråt, som mentes at stamme fra et 
draperi omkring et våben, en indskrift eller lignende16; det skal i denne for
bindelse nævnes, at ældre fotografier i Nationalmuseet viser spor efter et stort, 
kalkmalet draperi omkring altertavlen. På den nordre hvælvingskappe i koret 
blev der 1937 ved P. Kr. Andersen afdækket en kalkmalet fortegnelse over
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kirkens præster fra reformationen med opgivelse af embeds- og leveår; efter 
skrifttypen kan indskriften være malet o. 1700, og den er omtalt i præsteind- 
beretningen til Thurah 1754. Her siges også, at der på væggen ved siden af 
alteret var figurer (malede?) af Moses og Aaron med teksten: Moses, født 
anno mundi 2373, død 2493; Aaron, født anno mundi 2369, død 2493.

INVENTAR

Alterbord, muret af kamp og tegl op mod korets østvæg, 156 × 133 cm, dæk
ket af moderne panel.

*Alterklæde, rødt med sølv- og guldagramaner, med to hjelmede våben i 
reliefbroderi, kun det ene, Monrads, bevaret; af det andet ses kun aftrykket 
ligesom af de til våbnene hørende initialer: DIM [hr. Jørgen (Lauritsen) 
Monrad] og A D M [Anna Davidsdatter Monrad]. I Haderslev mus. (nr. 1122).

†Alterklæder. 1661 betalte kirken 3 mk. for at indløse fløjlsalterklædet, som 
polakkerne havde solgt (rgsk.); inventariet 1777 nævner et gammelt, rødt 
fløjlsklæde17. 1803 købtes sort Manchester til et nyt alterklæde (rgsk.), og 
1881 anskaffedes et rødt18,9.

Altertavle (fig. 6) i senrenæssance, fra 1638, sikkert fra samme værksted som 
tavlerne i Halk (p.454) og Oksenvad (Gram hrd.). 1636 krævede den velhavende 
kirke, der lånte store beløb ud til andre kirker, sine debitorer for 394 mk. 
til »et nyt alters bygning«; i 1637 var udgifterne godt 353 mk. til det nye 
alter »og andet, som behov gjordes«, og 1638 fik maleren 28 mk. 8 sk. (der dog 
kun kan opfattes som et ubetydeligt restbeløb); samme år udbetaltes atter 
353 mk. 3 sk. til alterbygningen og anden kirkens nødtørft (rgsk.). Tavlen, der 
med sin rige, naivt skårne ornamentik virker noget overlæsset, er en af de yng
ste af den i Sønderjylland almindelige type, søjletavle med løse sidestykker, 
der har selvstændige, mindre søjlestillinger. Det kvadratiske storfelt flankeres 
af riflede pilastre med æggestavkapitæl, små rundstave nederst i kannelurerne 
og beslagværksprydbælte med stor ædelstensbosse; foran dem står frie, glatte, 
korintiske søjler med prydbælte og svungne postamenter. Postamentfeltet er 
glat, frisefeltet midtdelt af en bøjle med englehoved, mens to lignende hoveder 
er anbragt på bøjler over kapitælerne, og på konsoller herover står to putti, 
hver med et usymmetrisk skjold. Topstykket har to arkadefelter med tunget, 
skællagt bue, barnehoved som »slutsten« og englehoved i hjørnerne; pilastrene, 
med profilkapitæler, har en mærkelig dekoration af vekslende bosser og små 
tvillingrundstave. Mellem felterne står den opstandne frelser (fig. 7) på en 
ræddelig drage (fig. 18) ganske svarende til fremstillingen i Halk (p. 460), og 
til hver side er der en herme, mod nord en mand, mod syd en kvinde (fig. 9), 
med hænderne i bedestilling. Den kvartrunde topgesims bærer en midtmedail-
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Fig. 6. Åstrup. Altertavle 1638 med nadvermaleri 1767, sikkert af Joh. Stentzler (p. 526).

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

kartouche med tilsvarende skrift: »Herrn vor Gud er alene herre«, stærkt sam
menskrevet, og i to kartoucheflige: »Deu — ter 6«. Gavlen flankeres af to sid
dende putti, nu uden tegn. Sidestykkerne har hver en arkade med beslagværks- 
bueslag, der hviler på pilastre, hvor små, lodrette rundstave afbrydes af store 
ædelstensbosser. Feltet flankeres af pilastre svarende til storstykkets, men 
sidestykkernes frie søjler er enklere; under søjlerne er der svungne konsoller, 
hvis mellemliggende felt er udskåret som hængestykke. I frisen står med relief
versaler, mod nord: »M. Henrich Michelson provst«, mod syd: »An 1638 no«. 
Topstykkernes arkader flankeres af kvindehermer med volut-arme, og store 
bøjler med kvindehoveder støtter den kvartrunde gesims, der er dekoreret 
med beslagværksornamentik. Det kartoucheagtige topstykke er komponeret 
af to slangeagtige fabeldyr med rovfuglehoveder, som støtter et felt med den 
oliegrenbærende due. Vingerne er af almindelig renæssancetype.

Til grund for tavlens nuværende staffering, der gik hånd i hånd med en 
istandsættelse af træværket, er lagt bevarede rester af en farvegivning, antage
lig fra 1767, udført af malerne Siewert Jacobsen og Adde Hintz, den sidste 
fra Haderslev. Den lå under et farvelag fra 191318, som skyldtes malermester 
C. Hartwig, Haderslev, og ved hvis påstrygning træværket repareredes af N. 
Jürgensen, der bl.a. fornyede to englehoveder (i sidetopstykkernes buer). 
Hvorledes tavlen så ud, da Hartwig tog fat på den, fremgår ikke af arkiv
materialet, men hans mening var at genfremstille de oprindelige renæssance
farver, som han skildrer således: I rammeværket er den blå tone fremherskende, 
afsat med rødt, figurerne i naturfarve med ægte forgyldning, søjlerne hvide,
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ornamenterne grønne og med guld, nogle 
af søjlerne marmorerede17. Af denne 
oprindelige, brogede staffering, der lå på 
tyk kridtgrund, var der kun lidt til
bage ved undersøgelsen 1941, da det 
meste var afskrabet. Den nuværende 
staffering, der komponeredes 1941 af 
P. Kr. Andersen med hensyntagen til 
prædikestolens farver, har hvidt som 
fremherskende, sekunderet af blåt og 
guld samt sparsomt med rødt; skriftfel
terne er sorte med gylden fraktur, der 
hidrører fra den oprindelige renæssance
staffering; den lå under to malerlag, 
der gentog den oprindelige ordlyd, i 
topfelterne 1. Joh. 2,1, »Dersom nogen 
synder« etc. og 1. Tim. 2,5 »Der er een 
Gud« etc., i storfrisen 1. Pet. 2,17 »Fryg
ter Gud, ærer Kongen«, i nordre side
stykkes topfelt 1. Joh. 1,7, i søndre Phi.
2,11, i sidefelterne nadverordene og i 
postamentfeltet nu 1. Cor. 2,28 (skal 
være 11,28) »Men hvert Menniske prøve 
sig Selv« etc. Præsteindberetningen 1754 har her 1. Cor. 1,3019. Maleriet i stor
feltet, nadveren, stammer fra restaureringen 1767 og skyldes sikkert Johan 
Stentzler, der har malet nøjagtig samme billede i Hoptrup 1773 (p. 367) og i 
Magstrup (sml. Gl. Haderslev p. 226).

Den tidligere †altertavle har formodentlig været en gotisk fløjtavle med apost
lene i sidefløjene; ifølge kaldsbogen fandtes der indtil 1855 12 i træ udskårne 
apostelfigurer, som opbevaredes på pulpituret; børnene legede med dem, skri
ver præsten. En notits i kirkebogen 16064 meddeler: parabatur ornamentum 
altaris nostri, hvormed formentlig menes, at alteret stafferedes.

Sidealtertavle (fig. 10). »Naadestol« (treenighed), sengotisk, o. 1475, i barok 
ramme, 90 × 46 cm. Gud fader sidder på en bænk, hvis gotiske vangeprofiler ses 
til siderne; håret og det vældige fuldskæg er ordnet i regelmæssige spiraler, 
dragten et pluvialelignende slag, kronen mangler nu takker. I overensstem
melse med det ældre skema for treenighedsfremstillingen holder Gud fader sin 
døde søn foran sig mellem knæene, og duen har enten haft plads på det T-for- 
mede kors eller har svævet over faderens hoved. Der er stærk kontrast mellem 
den rolige, værdige fader og sønnen, hvis overståede pinsler giver sig til kende
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Fig. 10. Åstrup. »Nådestol« fra †sidealter 
(p. 529).
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i de strittende (nu vistnok noget afkortede) fingre og armenes spændte sener. 
Gruppen, der er skåret i eet stykke træ, er nu anbragt på en tresidet konsol, hvis 
forside er prydet med et englehoved i en renæssancekartouche og det hele fæstet 
til en bagklædning med kraftigt profileret ramme; nederste parti er afskilret 
til skriftfelt. Både bagklædning og ramme er pyntet op med brudstykker, dels 
gotisk slyngværk som over- og underdel for højre vinge og som hængestykke, 
måske fra den oprindelige tavle, dels enkeltheder fra et renæssancesnedker
arbejde: det nævnte englehoved på konsollen, englehovedtopstykket, roset
terne på rammens hjørner og kvartrosetterne i inderhjørnerne samt endelig 
barokt snitværk: slyngornamenter med englehoved, opsat som smalle vinger 
og de resterende englehoveder. I skriftfeltet står med malet kursiv: »Hans Nis
sen, fød her i Aastrup 1723, hvor Hand endnu Boer og hans yngste halve Bro
der Nis Lassen, nu Kiøbmand i Riibe, fød i Aastrup 1730, begge Fød her af 
en Moder Dorothea Pedersdatter, den ældste ved hendes første Mand Nis Han
sen, den yngste ved hendes sidste Mand Las Jensen. Disse To Halve Brødre, 
der efter deres Foreldre og Sødskende allene nu er i Live tilbage har foræret 
dette Skilderi til denne Kirkes prydelse 1774«. »Skilderiet« står nu med brogede 
lasurfarver, hvor rødt og en stærk grøn er særlig fremtrædende. Før en istand
sættelse 1941, der bl.a. også fornyede »2 Stykker af det gotiske Rankeværk« 
ved siderne, stod træet med en mørkegrå farve, som ved undersøgelsen viste 
sig at være farvet sølv, der var oxyderet således, at farverne var forsvundne. 
1897 bestemtes det, at stykket skulle ophænges på en mindre iøjnefaldende 
plads17; det blev nordvæggen i nordre korsarm, nu skibets nordvæg.

Altersølv. Kalk (fig. 11) 1711, 20,5 cm høj, svarende til Aller (p. 267) og 
ifølge mestermærket fra samme værksted og udført af Mathias Mogensen; 
på knoppens seks rudebosser versaler: »Iessus«. Stort bæger. På fodens over
side graveret kursiv: »Reparatum A° 1711 Pastore D(omi)no Ioh. Monrado. 
Me bibe devote sum passus vulnera pro te« (»drik mig i hengivenhed, jeg har 
lidt sår for dig«). Trods indskriftens »reparatum« må kalken være helt fornyet 
1711; om dens forgænger vides kun, at den havde samme indskrift med gotiske 
bogstaver (præsteindb.). 1661 betalte kirken 12 mk. for at indløse denne †kalk, 
som polakkerne havde solgt. 1762 betaltes 1 mk. og 4 sk. for en †tinkalk og 
-disk (rgsk.). Nyere disk med cirkelkors på randen og en med passer ridset 
seksbladet roset i bunden. Oblatæske 1886 (kaldsbog), 10 cm i tvm., trind, glat 
og med oprejst kors på låget og stemplet: WMEN5. 1777 brugte man »en 
gammel lakeret dåse og en aflang Læder Fuderal« til brødet (inventarium)17.

Vinkande, skænket 1832. I regnskaberne for 1861 hedder det17,18: Den 
sølvkande, som af Jesper Petersen i Overåstrup i året 1832 blev skænket til 
Åstrup kirke, er nu givet en passende form og blevet indvendig forgyldt af 
guldsmed Nissen. Den smukke kande er 31 cm høj, og den »passende form«
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Fig. 11—12. Åstrup. Alterkalk 1711 (p. 530) og alterstage 1614 (p. 532).

hentyder sikkert kun til en ændring af låget, der nu er karnisformet med en 
lille, rund knop og uden gæk. Ved overgangen fra den aftrappede fod til det 
vaseformede korpus er der en lille, riflet krave, ligesom der er riflinger på han
kens bøjler. På korpus et fastloddet, støbt krucifiks. På fodens konvekse led: 
Haderslevs bymærke (broen), flankeret af to mestermærker, og på modsat 
side de samme to mestermærker (WP) på hver side af mesternavnet: Petersen, 
hentydende til Wolfgang Petersen, Haderslev (Bøje 1616 og 1618). På korpus 
graveret skriveskrift og versaler: »Til Aastrup Kirke givet af Iesper Petersen 
Overaastrup d. 18de Ian. 1832, som ydmig(!) erkiender Guds Naade og Godhed«.

Sygekalk fra 1766 (rgsk.), 10,5 cm høj, med sekstunget fod af almindelig 
barokform, sekskantet skaft, spidsoval, midtdelt, riflet knop og halvkugle- 
formet, let udsvajende bæger; samme populære kalkform udførtes bl.a. også 
af Peter Petersen i Tønder, se f.eks. Vilstrup p. 384. Under bunden to ens

34*



532 HADERSLEV HERRED

mestermærker: CO, for Claus Otzen, Haderslev (Bøje 1580). Glat disk med 
cirkelkors og samme mestermærke. I oprindeligt, cylindrisk læderfutteral med 
indpressede stregornamenter. 1780 købtes en lille †vinflaske til berettelses- 
sættet (rgsk.).

Alterstager 1614 (fig. 12), 39—40 cm høje, svære og rigt profilerede, med tre 
rundstave på fod og lyseskål samt midtdelt knop. På lyseskålen indslåede ver
saler: »Christen Nygaard forærit Aastrup Kiercke anno 1614« og »Marren Ny- 
gaards forærit« etc. Stagerne blev stjålet 190517, men fandtes o. 1920 i jorden 
ved udgravning til en byggegrund i Haderslev20. 1906 købtes hos F. W. Jul. 
Assmann’s königl. Hof-Kunstanstalt für Kirchen-Ausstattungen i Berlin seks 
alterstager nr. 428 i forskellige størrelser18. Disse stager, der er af messingblik 
og efterligner gotiske alterstager, findes endnu og bruges ved begravelser.

†Messehageler. 1655 købtes »ein quarter schwart Sammit zu Messhack« (rgsk.). 
1680 anskaffedes een af rødt fløjl med guldgaloner21, en lignende 1728 (rgsk.)17.

Alterskranke, nyere, af smedejern. I inventariet 1777 omtales en stor skam
mel betrukket med læder, hvorpå konfitenterne knælede17.

Døbefont af kunstsandsten, ifølge en tilføjelse i Haupts håndeksemplar af 
Bau- u. Kunstdenkmäler fra 1818 og svarende til Øsby (p. 488 f.), 70 cm i tvm., 
90 cm høj, med cylindrisk skaft på platte og med flad, vaseagtig kumme. I 
inventariet 177717 omtales døbestedet af træ med trædækkel. Kaldsbogen næv
ner, at fonten indtil 1855 stod under pulpituret.

Dåbsfad o. 1750, af messing, glat, med koncentriske ringe i bunden.
Dåbskande 1927, af sølv, 23 cm høj.
I inventariet 177717 hedder det: »Christen-Tøyet holder Præsten her i Sog

net allene og bekommer deraf for hver Gang 8, 12 til 16 sk.; ligeledes for Brude- 
Smykket 2, 3 til 4 mk.«.

Korbuekrucifiksgruppe (fig. 13—16) o. 1525. Den smukt proportionerede 
Kristusfigur hænger roligt i skråt strakte arme; tornekronen er flettet, håret 
hænger i en lok til højre, øjnene er lukkede, munden halvåben. Brystkassens 
konturer og bugmuskulaturen er markeret, lændeklædet smalt med lang flagre- 
snip til højre, fødderne krydslagte. Af korstræet er kun armene og det nederste 
evangelistfelt med Markusløven (fig. 13) oprindeligt, mens de andre felter er 
sat til af billedskærer Walter Nielsen, Haderslev ved restaureringen 1941; det 
konstateredes da, at korset oprindelig havde haft blade langs kanterne.

Også de to sidefigurer (fig. 15—16), der står på små konsoller over en stump 
af den oprindelige korbuebjælke, er meget rutineret og følelsesfuldt skåret; 
især Marias klædebon viser det tidlige 1500tals karakteristiske viltre, umoti
verede foldekast. Bjælken er forneden profileret med buetunger og flige.

Den nuværende staffering, der ikke står på højde med det fine billedskærer
arbejde og står middelalderlig opfattelse meget fjernt, stammer vistnok fra
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Fig. 13—16. Åstrup. Detailler fra korbuekruciflksgruppe (p. 532).

1637 med udbedringer fra 1768, et årstal der fremdroges i Markus-feltet under 
et farvelag fra 1897 ved maler Hans Magnusen, Haderslev18; af middelalderlige 
farver fandtes kun svage, ikke nærmere betegnede rester; farver, der kunde 
skyldes en renovering foranstaltet 1608 af Gerh. Rantzau4, er ikke omtalt. 
Ifølge præsteindberetningen 1754 stod under krucifikset: »Gud til ære og kir
kens Zierath haver Jørgen Petersen in Nygaard, Herritzfoget udi Hadersschief 
herret, samt sin kære Hustru Anna Jørgens ladet paa deris egen bekostning
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dette nærværende Arbeed renovere og forferdige, af christelig Hiertelag Anno 
1637«. Kristus har nu brunt hår og skæg, naturlig karnation, blåt og gyldent 
lændeklæde, Maria lys underklædning, blå kappe med rødt foer, stjernestrøet, 
Johannes har grøn underkjortel og rød overklædning med gylden krave og blåt 
foer. Korset er gråbrunt. Istandsættelsen foretoges 1941 under ledelse af P. Kr. 
Andersen. Nu vestligt på skibets sydvæg.

Prædikestol i renæssance, med reliefskåret årstal på himmelen: 1621, der 
utvivlsomt også gælder stolen. Denne, der er på fire fag og et opgangsfag, sva
rer temmelig nøje til Vonsbæk (p. 514) og er sikkert fra samme værksted; men 
arkaderne har her omløbende rammeværk som på den beslægtede Fjelstrup- 
stol (p. 310). I modsætning til Vonsbæk (og den samtidige Øsby p. 491) har 
Åstrup-himmelen bevaret sine smukke topstykker, der ganske svarer til †Frø- 
rups (p. 357) og Steppings (p. 341); i de to kartouchefelter er der rosetter, i de 
andre reliefskåret: »C 4 anno 1621«. Nyere opgang. 1931 fremdroges de oprinde
lige, brogede farver af J. Termansen; i storfelterne er der gyldne skablonorna- 
menter på sort bund, i smalfelterne indskrifter med fraktur 2. Tim. 4,2: Præ
dike ordet etc. og Ebr. 13,17: Lyder icke Lærere etc., i himmelens frise med 
versaler: Jer. 1,9: See, jeg legger mine ord i din mund etc.

Stoleværket er fra 1941, de øverste stole med Christian X.s og dronningens 
initialer, anbragt fordi kongen og dronningen flere gange efter genforeningen 
overværede gudstjenesten her; den lille pige, som kongen tog op på hesten, da 
han overskred grænsen, og som han senere ofte besøgte, var nemlig plejedatter 
i præstegården. — Det forrige enkle †stoleværk var fra 185522, blåt og gråt, 
med røde kanter, og på dørene var der et malet skjold med nummer og navn 
(kaldsbog). 1883 fik stolene nye gavle18.

Fra en †præstestol stammer måske et par *fyldinger med reliefversaler: 
»H. Johannes Monradus — pastor anno 1694«. Nu i Haderslev museum.

Dørfløj til sakristiet, fra 1700’rne, med klinkelås. Glat, med blå farve og 
hvid frakturindskrift: »Gud vær mig Synder naadig. Luc. 18 vers 13«.

†Pulpiturer. 1) Vestpulpitur. Ifølge præsteindberetningen 1754 stod der på 
»loftet (dvs. pulpituret) neden over kirken«: »Anno 1651 haver M. Bonavent. 
Rehefeld Probst, og hr. Lorentz Pors Pastor ladet dette forferdige«. 1695 hed
der det, at her skal bl.a. ladegården have stader9. 1852 ansøgte værgerne 
visitatoriet om at måtte nedtage det, da det var bygfældigt og sjældent brug
tes12; ifølge kaldsbogen fjernedes det 1855. »Her havde børnene plads«, skriver 
præsten, »i folkemunde og af børnene kaldtes det tumleturet eller trampelturet«.

2) 1789, altså samtidig med nordre korsarms opførelse, fik kammerherre og 
hofjægermester von Krogh [Åstrupgård] tilladelse til at indrette et pulpitur 
med indgang på egen bekostning9. 1883 blev der givet bevilling til »im nörd
lichen Flügel des unten versäulte Gestühl abzubrechen«9.



ÅSTRUP KIRKE 535

Orgel, anskaffet 1882 hos Marcussen,
Åbenrå18; det fik plads i tårnrummet, 
men flyttedes ved den store restaure
ring af kirken 1941 til nordre korsarm.
Allerede 1841 havde sognet udtalt håb 
om et orgel23.

Pengeblok 1941, jernbundet, efterlig
ning af en 1600tals blok foran en glat 
liste (fig. 17) er anbragt en ornamente
ret træskål (der kan have været hue til 
en †Aronfigur?), og derover er fastgjort 
et maleri på træplade af en spedalsk 
med krykker og madskål; i baggrun
den en kirkebygning med afvalmet tag 
mod øst og pyramidespir på tårnet.
Under den spedalske læses med fraktur:
»Giver, saa skal Eder gives«. Tidligere i 
skibet, øst for døren, hvorfra den fjer
nedes 1855 (kaldsbog), nu i våbenhuset.

Kling pung fra 1905, ude af brug.
Inventariet 177717 omtaler både en 
klingpung og en skammel til et †kollekt- 
bækken.

Præsterækket avle (sml. kalkmalerier), nyere.
Klokker. 1) 1647, støbt af Balthasar Melchior, Flensborg. Indskrift med ver

saler: »Gloria in excelsis deo transfusa sum præposito m. Rotlevio et pastore d. 
Porsio et jurato Petro Bundo — Balthasar Melchior me fecit anno 1647« (»ære 
være Gud i det højeste; jeg blev omstøbt, da magister Rotlev var provst, hr. 
Pors præst og Peder Bunde kirkeværge. B.M. gjorde mig år 1647«). Om hal
sen værkstedets vanlige bort af stiliserede plantemotiver og på hankene store 
skæggemasker.

2) Genforeningsklokke, støbt 1920 i de Smithske støberier i Aalborg24.
Klokkerne er ophængt i spiret i den østlige kvist i en stol af gamle ege- 

planker.
†Klokker. 1) 1601 opfører regnskaberne en udgift »tho einer nien klocken 

tho Lebeck gegeten«; ifølge præsteindberetningen 1754 bar den indskriften: 
»In templum voco te ut discas mori. Reinholdus Benninck me fecit Lubecæ 
anno 1601« (»jeg kalder dig til kirken, for at du kan lære at dø. R.B. gjorde 
mig i Lybæk 1601«). Klokken omstøbtes 184023.

2) 1840. Støbt af V. Gamel i Frederiksværk. Herpå stod: »Aar 1840, da H.W.

E. M. 1951

Fig. 17. Åstrup. Pengeblok (p. 535).
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Hertel var præst, E. Schøtte og I. C. Wildfang kirkeværger, blev denne kirke
klokke omstøbt. Frederiksværk. V. Gamel«. Herefter vers (kaldsbog). Om
støbt til krigsbrug 1918.

GRAVMINDER

På loftet ligger syv par gravskjolde25 af blik over Hans Bøllemose, præst, død 
1877, Jes Nissen Lehrskov, død 1892, S. Christensen, præst, død 1892, T. P. 
Christiansen, præst, død 1895, Peter Petersen, død 1908, Joh. Heinr. Schlich- 
ting, præst, død 1911, og Charlotte v. Krogh, konventualinde, død 1913.

†Epitaf. 1607. Opsat af Christen Nygaard, »Hardesvoigt in Hadersief Harde, 
neben seine lewe Hustruw Mari Christens 1607«, da begge var 66 år. Han døde 
<16. aug. 1614>, hun <21. jan. 1616>, »mit Ihrer leven dochter Anna«, død i 
sin alders 31. år. Indskriften er gengivet efter præsteindberetningen 1754, og 
præsten meddeler, at »paa en tafl (dvs. storfeltet) staar afconterfaiet Herritz- 
fogden self, hans Frue og daater i deres sædvanlige gamle habit, og ved siden 
9 børn udi svøb, som dem ved døden er afgangne«; foroven til venstre var af
bildet den fugl Fønix, som sigselv opbrænder, til højre pelikanen, som udhakker 
sit blod til sine unger, begge med latinske sentenser under. Øverst stod Es. 
53,7: Hand bar vor Sygdom etc. Epitafiet er opsat ved datterens død26.

†Begravelser. Foran alteret var der ifølge kaldsbogen flere begravelser, bl.a. 
for Jørgen Monrad, død 1762, og hustru Hilleburg, død 1764; begravelserne 
ophørte 1809, da gulvet blev forhøjet og nye sten lagt.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsboger for Åstrup 1564—1847 
(rgsk.) — Sager ang. de enkelte sogne. Åstrup 1643—1919. — Acta betr. Prediger u. 
Gemeinde. Åstrup 1889—1919. — Haderslev provstis fælles kirkekasse: regnskaber med 
bilag. Åstrup 1800—47. — Åstrup præstearkiv: sager til aktfortegnelsen II 9. 1643 ff. 
Sager vedr. kirkebygningen, udtaget af Bb 8. — Visitatorialsager, slesvigske registratur 
nr. 112. Kirche zu Åstrup 1819—22. — Se i øvrigt arkivalier for Haderslev provsti i 
almindelighed p. 28. — Chronik 1886 ff. (ved embedet). — Præsteindberetning til Thu- 
rah 1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af Chr. 
Axel Jensen 1910 (bygning og inventar), Niels Termansen 1929 (forundersøgelse af in
ventar) og P. Kr. Andersen 1937 (kalkmalerier), 1933 og 1938 (forundersøgelse og re
staurering af loftet) samt 1942 (inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møl
ler, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1951.

Haupt I, 340 f.

1 Det er uvist, hvorfra præsteindberetningen 1754 og efter den Rhode, Haupt og
Trap har også S. Jørgen som værnehelgen. 2 Danske Atlas VII, 127. 3 Reperto
rium nr. 3376. 4 Notits uden nærmere kildeangivelse i Carsten Petersens arkiv.
5 Murer- og tømrerarbejde får Jacob Jacobsen, snedkerarbejde Jacob Høffner, vinduer
Andreas Schmidt, smedearbejde Jes Schmidt og malerarbejde Jes Stensler. 6 1790
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nævnes, at der er bygget et »Anbau« til kirken, fordi der måtte fremskaffes 24 pladser til 
de 6 parcellister, der havde delt det nedlagte gods Ladegård (Amtsvisitatorialsager: div. 
udtagne sager etc.); sml. også rgsk. for 1789. 7 Aug. F. Schmidt: Danmarks Hellig
kilder, 1926, p. 155. — Ved kilden har antagelig stået en kildeblok, jfr. Carsten Petersen 
i Sønderjydske Aarbøger, 1931, p. 238 f., der nævner en regnskabsnotits fra 1683: »Bey 
gesundtbrunnen zur Kirche colligieret 100 mk. 15 sk. 6 p.«. 8 Fælles kirkekasse: rgsk. 
med bilag 1833—71. 9 Præstearkiv: sager til aktfortegnelsen II, 9 etc. 1643 ff. 10 Fæl
les kirkekasse: rgsk. med bilag 1800—47. 11 Ifølge regnskaberne for dette år betaltes 
for reparationer på tårnet, incl. materialer, kostpenge og arbejdsløn 503 mk. 7 sk.
12 Fælles kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 13 Dette år nævnes: »Abbruch 
des rissigen Giebels am Vorbau«, rensning af stenene og genopmuring. 14 1674 og 1676 
var kirkeværgernes uspecificerede regninger store i sammenligning med andre år (rgsk.).
15 Amtsvisitatorialsager: diverse udtagne sager etc. 16 Provstearkiv: sager ang. de 
enkelte sogne etc. 1643—1919, under året 1898; sml. Haupt: Jahresbericht über die 
Thätigkeit des Konservators der Kunstdenkmäler vom 1. April 1897 bis dahin 1898, 
nr. 2871, der nævner, at det ved undersøgelsen viste sig at være en enkelt renæssance
bemaling, hvis restaurering dog ikke kunde lønne sig. 17 Provstearkiv: sager ang. de 
enkelte sogne etc. 1643—1919. 18 Fælles kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924.
19 I restaurators indberetning hedder det, at der i postamentfeltet undtagelsesvis kun 
var eet lag maling. Det ældre har da enten været helt forsvundet eller er ikke bemærket.
20 Jfr. J. H. Wulff, i Den nordslesvigske Kirke, 1945, p. 79. 21 Se note 4 ovfr. og Th. 
O. Achelis: De rette Messeklæders Brug i Hertugdømmet Slesvig, i Sønderjydske Aar
bøger, 1927, p. 265. 22 Overslag leveredes 1844 af R. Müller, Haderslev. 23 RA. 
T. K. I. A. D. 86. Akter vedr. generalsuperintendentens visitatser 1736—1847. 1844. 
24 De sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 28 f. 25 I kaldsbogen skriver præsten: Det 
forekommer af og til ved store begravelser, at lys er skænket kirken. Disse er forsynet 
med et lakeret blikskjold hvorpå står navn og nødvendige data på afdøde. Skjoldene 
blev siddende, indtil lyset var brændt ned, og det måtte tages af. Så blev de ophængt 
på korvæggen, så længe pladsen tillod det. 26 1607. »Die lunae erigebatur monumen- 
tum Christierni Nigardii in templo nostro«. Gravstenen anbragtes først 1615 og lå endnu 
1918, ifølge udgiveren, i temmelig defekt stand foran kirkedøren. (Th. Matthiesen: Das 
älteste Aastruper Kirchenbuch, i Schriften des Vereins f. schles.-holst. Kirchengeschichte, 
2. rk. VII, 1918, p. 455 og 458).

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


