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Fig. 1. Sommersted. L. A. Winstrups kirkebygning 1858, set fra nordøst.
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Den til S. Andreas viede kirke (sml. †helgengrav p 575) var i middelalderen en af 
Slesvigbispens patronatskirker og betalte 12 sk. lybsk i cathedraticum. Ved refor

mationen kom den under hertugen (jfr. Aller p. 258) og blev 1580 kongelig. Den havde 
længe været både fattig og meget brøstfældig, og 1855 lod visitatoriet derfor bygmester 
C. F. Holm i Haderslev udarbejde forslag til en ny kirke1. Dette blev imidlertid kasseret 
af kunstakademiet, og det blev overdraget arkitekt L. A. Winstrup2 at bygge den nye 
kirke, som indviedes 4. august 1858.

Til kirken er knyttet tre sagn4. Rhode fortæller, at der boede en meget rig frue på 
Torsholt, en adelig gård, der lå i skoven. Hun »skal først have lagt Haand paa Sommer
sted Kirkes Bygning, men hun var og saa stolt, at hun trodsede Himlen med sin Rig
dom, blev og saa jammerlig og fattig, at hun opgav sin Aand paa en Bondes Møgdynge«. 
Efter beretningen i Danske Atlas »skal Kirken ellers være een af de ældste i Landet, 
og opbygt af tre Jomfruer«. Der findes ligeledes et sagn om en kappestrid mellem byg
mestrene for Sommersted og Hjerndrup (jfr. p. 287).

På kirkegården fandtes en helligkilde, der ifølge Danske Atlas var »mineralisk«, og 
ifølge Haupt kaldtes »Helligvand«5. Til kilden knytter der sig et sagn om, at syge kunde 
helbredes ved dens vand, men at en bonde havde vanhelliget den ved at vaske sin skur
vede hest i vandet, som derved mistede sin kraft6.

I 1892 opførtes et kapel (arkitekt Jürgen Jürgensen) i Over-Lerte i den nordligste del 
af sognet, 1932 udvidet og indviet til kirke3.

Den 1857 nedbrudte kirke lå på den nuværende bygnings plads, på vest
skråningen af en temmelig anselig bakke, der udgør kirkegårdens gamle, ter
rasseformede del. Et kort stykke sydøst for ligger Tingbjerg (jfr. fig. 7). O.
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1892 blev kirkegården stærkt udvidet mod nord7 og 1945 mod øst. Den heg
nes dels af kløvstensmure med murstensafdækning, dels af kløvstensdiger. I 
sydøsthjørnet er der kørelåger med stenpiller og støbejernsfløje fra o. 18508, 
i vest ud for tårnet tilsvarende fodgængerlåger mellem murede piller fra 1858 
og lidt længere mod nord i den nye del kørelåger af smedejern fra begyndelsen 
af 1900’rne. Både langs det gamle og det nye norddige er der en række elme
træer. I regnskaberne nævnes sydporten 1669 og østerporten 1768 (rgsk.). 
1896 plantedes 42 lindetræer3.

En †kirkerist omtales 1731 (rgsk.). — »Brudepladsen« planeredes 18599.
Den 1857 nedrevne kirke bestod af romansk kor og skib samt tre tilbygnin

ger, sikkert alle gotiske, en tårnunderbygning i vest, sakristi på korets nord
side og våbenhus foran skibets syddør. Nordmurens syld skal ifølge kirkens 
Chronik danne grundvold for den nuværende kirkes nordmur, mens den gamle 
kirkes øvrige mure løber lidt inden for den stående bygnings10.

Fra den †romanske kvaderstensbygning stammer antagelig de mange kvadre11, 
der som bælter indgår i den nye kirkes mure, samt en del af de hulkantede 
sokkelsten, som er anvendt her; flere af disse har en lille rille under hulkanten.

Hverken af ældre beskrivelser eller af den bevarede summariske plan (fig. 2) 
fremgår de oprindelige vinduesforhold (i koret er der ingen angivet). Nord
døren er sikkert blevet tilmuret allerede i gotisk tid; det kan ikke bestemt siges, 
om triumfbuen var bevaret i oprindelig form. Skibet havde bjælkeloft12.

Tilføjelser og ændringer. Om aldersfølgen af de tre tilbygninger, tårn, våben
hus, sakristi, lader sig intet sikkert sige; muligvis var sakristiet, med sine for
holdsvis tynde mure, yngst.

Om tårnet, der ved nedrivningen flugtede med skibets tagryg (jfr. fig. 2), 
foreligger flere oplysninger. Ifølge præsteindberetningen 1754 skal det »i for
rige tider« vel ikke have været højt, men dog temmelig anseligt, indtil det år 
1700 sidst i november blev ganske ruineret af et lynnedslag. Kirkens slette 
formueforhold tillod ikke at genopføre det, men det blev nødtørftigt repareret 
og fik senere et lille blytækt spir, hvori klokken blev ophængt. Regnskaberne 
viser da også 1701 en udgift på ca. 2250 mark (mod vanlig ca. 100), og andre 
kirker (bl.a. Bjerning, Starup og Vonsbæk) må efter kongelig ordre yde peku
niær støtte13. 1730 opførtes tagrytteren (rgsk.); den omtales som brøstfældig 
181314. Tårnrummet har formentlig været hvælvet fra første færd.

Korets hvælv var derimod en gotisk ændring; det har hvilet på skjold- og 
gjordbuer, hvis falsede piller er angivet på fig. 2.

Våbenhuset, der var af kamp15, havde vindue i øst.
Sakristiet, til hvilket der var adgang ad en smal dør i korets nordmur, havde 

ved nedrivningen to store, sekundære vinduer i øst og vest. Den i nord angivne 
kamin nævnes i regnskaberne 1764 (rgsk.).



S O M M E R S T E D  K I R K E 575

Fig. 2. Sommersted. Plan og partielt snit af den tidligere kirke. Efter tegning i Rigsarkivet.

Ifølge en synsforretning 1711 (rtk.) var koret teglhængt mod nord, blytækt 
mod syd, skibet var tækket med bly, tårnet teglhængt ligesom våbenhuset.

Den nye kirke (fig. 1) er opført 1858 af arkitekt L. A. Winstrup med C. F. 
Holm som konduktør; Winstrups udkast approberedes 1857, dog med und
tagelse af en med sakristiet symmetrisk udbygning på nordsiden, som ude
lodes. Materialet er røde mursten, genanvendte kvadre og skifer8.

INVENTAR

Da den nye kirke toges i brug 1858, var største parten af inventaret for
nyet; fra den oprindelige kirke overførtes kun altersølv, døbefont med fad, 
korbuekrucifiks og klokken. Om †inventar kan ved hjælp af regnskaber m.m. 
gives en del oplysninger.

I †alterbord fandtes ifølge præsteindberetningen 1754 en †helgengrav, hvori 
var fundet et pergament16 med navnet på kirkens værnehelgen, S. Andreas. 
Over graven var indmuret »en firkantet, ca. 1/2 alen bred og lang rød marmor
sten«. Om fundet17 beretter Rhode p. 430, at da sognepræsten Hans Buck 
[1646—84] i sin toft opgravede sten til den ny præstegårds opbyggelse, fandt
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E. M. 1952

Fig. 3. Sommersted. Altertavlemaleri af J. Roed 
1858 (p. 576).

han nogle mønter og i samme grav 
et pergament, som viste hen til en 
rund marmorsten på alteret i kirken, 
hvorunder lå et håndskrift, som vi
ste, at kirken var bygget til S. An- 
dreæ ære. Mønterne overdroges amt
manden og consistorium.

I grundstenen til allerbordet er ned
lagt en sølvplade leveret af guldsmed 
Nissen, Haderslev9.

Altertavlen er et maleri af J. Roed 
1858, Ecce homo (fig. 3), indfattet i 
en rundbuet ramme og flankeret af 
søjler bærende en trekantgavl. — 
†Altertavle, omtalt 1711 som væren
de af godt træ, »men malingen står 
meget ilde af vandet og alderdom« 
(rtk.), bar ifølge Abildgaard18 en ma
let indskrift: »H. Arent Bokard præ- 
positus og Peter Wøldike 1725«.

Rødt alterklæde med guldkors, muligvis fra 19033. Den gamle »alterdug«, 
der nævnes i inventariet 17767, var af rødt klæde med guldfrynser.

Altersølv. Kalk anskaffet 1810 (rgsk.), 21,3 cm høj, af renæssanceform, med 
tunget fod, standkant og skaftled med rudebosser samt stort bæger med stejle 
sider; på foden et krucifiks. Ret tynd i godset. Mestermærke MHP med 
store skønskriftbogstaver, for Martin Hinrich Petersen (Bøje 1589) og Ha
derslev bymærke, i randprikket oval. Samtidig disk med graveret kors og 
samme mærker som kalken, stemplet to gange. Oblatæske fra 1855, i nysølv9. 
Den tidligere †kalk og disk var ifølge inventariet 17767 skænket 1653 af Claus 
og Margaretha Sodenwasser på Revsø19; den var af sølv, forgyldt og opbeva
redes i et læderfutteral. Sygekalk (fig. 5) fra o. 1750, 9,1 cm høj, med rund fod, 
slankt, cylinderformet skaft, oval knop med snoede ciseleringer og bæger, 
hvis munding er let udadsvajet. På foden latinsk, ciseleret kors og skriveskrift: 
M L U C M V. Den omtales i inventariet 17767. Desuden fandtes en †tinvin- 
flaske fra 17327.

Alterstager (fig. 4) fra 1620, med ret flad fod- og lyseskål, kugleled mellem 
profilringe og derover balusterled. På kugleleddet graverede versaler: »Ano 
1620 Nis Nilsen y Lerdt gifer«; 37,2 cm høje.

†Røgelsekar, unggotisk, 18 cm højt, bestående af vulstagtig fod, halvkugle- 
formet ildskål og låg med runde og korsformede røghuller samt tre øskener
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Fig. 4—5. Sommersted. 4. Alterstage 1620 (p. 576). 5. Sygekalk (p. 576).

til bærestængerne; låget krones af en sekssidet pyramide, der forneden ender i 
små gavlbygninger, foroven i en øsken. I en liste fra 1880’erne over sager ude 
af brug er opført et røgelsekar, »der hænger i en jernkæde«7. Afbildet i Haupt 
p. 376 fig. 567.

En karmoisin †messehagel anskaffedes 1727 (rgsk.).
†Brudesmykke. Under præstens accidentia for 17767 er opført betaling for 

»brudesmykket, der tilhører præsten«.
Alterskranke, sikkert fra 1858, med støbejernstræer af egnens vanlige type.
Døbefont (fig. 6), romansk, af granit, 69 cm i tvm., af arkadetype. Under en 

rille langs mundingsranden smykkes kummens ret stejle sider af arkader, 
hvis pilastre har baser og retkantede kapitæler. Det cylinderformede skaft har 
foroven platte under kvartrundstav samt en vulst ved overgangen til den 
kapitælformede fod; denne har på hver side en dobbeltarkade under bueslag 
og på hjørnerne menneskehoveder. 1858 foretoges en »udhugning« af fonten8, 
hvorefter den nu fremtræder i helt moderniseret form. (Mackeprang: Døbe
fonte p. 310).

Dåbsfad, skænket 1664, af messing, 84,5 cm i tvm.; på kanten en indskrift 
med graverede versaler: »Gott zu ehren und dieser kirchen zum dienst hat

Danmarks Kirker, Haderslev amt 37



578 G R A M  H E R R E D

dieses tavfbecken aus guten herzen H. Iohan Adolff Meyer königlicher havs- 
fogt zu Hattersleben nebenst seiner lieben hausfravwen Anna Meyers verehret 
anno 1664«. Endvidere fire grupper indskrifter vedrørende dåben.

Korbuekrucifiks, fra slutningen af 1400’rne, af samme type som krucifikset 
i Vilstrup p. 386. Figuren, der hænger i vandret strakte arme, hælder det torne
kronede hoved mod højre skulder; kraftigt fuldskæg og hår, der falder ned i 
to lokker, foran og bag skuldrene. Smalt liv, kort lændeklæde med midt- og 
sidesnip samt korslagte fødder. Det nyere korstræ har halvcirkelskiver på 
korsarmene og i skæringsvinklerne aftrapninger; for korsarmsenderne påsatte, 
tungede plader. Figuren har lys karnation, grøn, laseret tornekrone og blåt 
lændeklæde; korstræet er sortbrunt med blå baggrund for de vingede evan
gelisttegn i korsarmsfelterne. På skibets østvæg, over triumfbuen.

Korgitter, antagelig fra 1858, af støbejern, i nygotisk stil.
Prædikestol, sikkert fra 1858, med syv felter hvori forskelligt skårne møn

stre samt et glat felt mod væggen; under kraftigt profilerede postamentled 
hviler stolen på syv korintiske søjler. Samtidig, syvsidet himmel med ægge- 
stavgesims, bladagtigt nedhæng samt topstykker i form af bladrankevolutter 
endende i cirkelkors.

Stolestader, 1858, med rundbuefelter i gavlstykkerne, der krones af cirkel
felter, hvori påsatte rosetter. De maledes 1903 af C. Hartvig, Haderslev3.

Orgel, leveret 1882 af Marcussen, Åbenrå, med 15 stemmer, de fire tilbygget 
194921; 1919 indsattes nye prospektpiber, da de oprindelige var blevet kon
fiskeret under krigen3. Pulpituret har tre gange tre rektangulære frisefyldinger. 
Et †pulpitur omtales 182120.

Klingpung med messingskaftring og -klokke, fløjlspose og sortmalet skaft 
med drejet knap. Ophængt bag på altertavlen. En lille †»lade« til klingpungs- 
pengene var 1776 anbragt ved kirkedøren7.

Klokke, omstøbt 1907 af M. u. O. Ohlson, Lybæk, med en indskrift over
ført fra den gamle klokke. Denne unggotiske †klokke bar en indskrift med 
minuskler og enkelte majuskler indridset i halskappen. Indskriften, der var 
skrevet bagfra, skulde læses: » o rex glorie chr(ist)e (..) veni cum pace« (»o 
ærens konge, Kristus, kom med fred«). Parentesen med prikkerne skal angive 
to påbegyndte, men mislykkede bogstaver. De spinkle hanke, der udvendig 
var kantede, indvendig afrundede, havde delvis form af en krone; over slag
ringen et lidt skråtstillet led (Uldall p. 34)22.

G R A V M I N D E R

†Epitaf af grå sandsten uden årstal over Henrich Møller fra Bremen, opsat 
af svigersønnen, kgl. husfoged i Haderslev Johann Adolph Meyer; sml. dåbs- 
fad p. 577 f. (præsteindb. 1754).
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Gravsten. O. 1803. Over sognepræst Con
rad Wilhelm Roloffsen, født 15. juli 1755, 
død 1800, 45 år og 12 (eller 19) dage gam
mel, og hans svigermoder, Anna Bentzen, 
enke efter kammerråd og amtsforvalter Ni
colai Bentzen, født 24. maj 1735, død 1800,
65 år, 6 måneder og 25 dage gammel; end
videre Ludwig Roloffsen, født i Sommer
sted 1798, død 12. juli 1801, samt L. W.
Roloffsens svigerinde Mergaretha Eliesabeth 
Bentzen, født 11. jan. 1763, død 6. febr.
1803, 40 år og 25 dage gammel. Grå kalk
sten, 183 × 122 cm, med ret slidt indskrift 
med reliefbogstaver (versaler, store pynte
bogstaver og kursiv). Inden for den tvær- 
riflede kant er det ophøjede skriftfelt med 
øvre, hulede hjørner og herover cirkel med 
religiøs indskrift flankeret af engle, ved 
siderne bølgeranke og forneden korslagte 
knogler. Syd for kirken.

To †gravsten omtales 1781 i Danske Atlas (p. 157), 1) over Peder Wildskiøt, 
foged på Revsø, død 1609, bekostet af hans søn Marcus Pedersen, ligeledes 
foged på Revsø, 2) over Margrete Laudses på Revsø, død 1640, bekostet af 
Claus Sodenwasser, foged på Revsø.

E. M. 1937

Fig. 6. Sommersted. Døbefont (p. 577).

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

LA. Åbenrå. Haderslev provstearkiv: kirkeregnskabsbøger for Sommersted 1564— 
1847 (rgsk.). — Sager vedr. de enkelte sogne. Sommersted. 1647—1920. — Haderslev 
provstis fælles kirkekasse: regnskaber med bilag. Sommersted. 1800—47. — Visitatorial
sager, slesvigske registratur nr. 129. Kirche zu Sommersted, 1820—22. — Sommersted 
præstearkiv: Bd 2. Akter vedr. Sommersted kirkebygning 1855—80. — Se i øvrigt 
arkivalier for Haderslev provsti i almindelighed p. 28. — Præsteindberetning til Thurah 
1754. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Chronik 1898 ff. (ved embedet). — 
Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.

Haupt I, 375 f. — Harboe Pedersen, i Den nordslesvigske Kirke, 1945, under redak
tion af H. Hejselbjerg Paulsen, p. 139—45.

1 Præstearkiv: af pakken Bd 2, etc. 1855—80. 2 Smsts. under årene 1856 og 1857; 
bygmester Holm blev tilsynsførende for Winstrup ved opførelsen af kirken. 3 Fælles 
kirkekasse: rgsk. med bilag 1870—1924, jfr. Harboe Pedersen p. 141 f. med afbildnin
ger af eks- og interiører. 4 Rhode p. 429, Danske Atlas VII, 157. 5 I, 376. 6 Dan
ske Sagn. Ny rk. III, 160 nr. 649 og 650. 7 Provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne 
etc. 1647—1920. 8 LA. Åbenrå. Uordnede sager vedr. kirker og kirkegårde. 9 Fæl
les kirkekasse: sager vedr. ombygn. etc. 1800—96. 10 De i synsforretningen 1711

37*
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(rtk.) opgivne mål stemmer ikke med denne opgivelse, jfr. Harboe-Pedersen p. 139.
11 Endnu på Haupts tid (1880’erne) lå der flere kvadre spredt omkring. 12 Synsforret
ning 1711 (rtk.). 13 I en dom angående en hævet forlovelse, stadfæstet 6. marts 1700, 
bestemtes det, at hver part skulde give 20 rdl. til den faldefærdige kirke i Sommersted 
(T. O. Achelis: Haderslev i gamle Dage, Haderslev, 1929, II, 167). 14 Fælles kirke
kasse: rgsk. med bilag 1800—47. 15 1753 repareredes våbenhuset (rgsk.). 16 Pon
toppidan Danske Atlas VII, 157, omtaler, at pergamentet ejes af professor Moller i 
Flensborg, mens sognepræst J. N. Richter i et brev i NM af 7. december 1808 til Oldsags
kommissionen skriver, at sognepræst Peder Wøldike skulde have sendt pergamentet til 
den kongelige overret på Gottorp. 17 Jfr. præsteindberetningen til Thurah 1754.
18 Dagbogen p. 131. 19 Danske Atlas VII, 158. 20 Visitatorialsager, nr. 129 etc. 
1820—22. 21 Oplyst af pastor M. N. Friis, Jels, i brev af 31. marts 1955. 22 Nov. 
1857 indsendte sognepræsten, Egede-Glahn, en gipsafstøbning af indskriften til pro
fessor Worsaae, der videresendte den til museet; en anonym aftegning af afstøbningen 
findes nu i NM.

Fig. 7. Sommersted 1798


