
E. M. 1959Fig. 1. Åbenrå S. Nicolai. Ydre, set fra syd.
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Abenra har i hvert fald fra Valdemar II. Sejrs tid været købstad; ganske vist nævnes 
den ikke i kong Valdemars jordebog 1231, men sammesteds omtales toldindtægter 

af Rise herred, hvad der næppe kan opfattes anderledes, end at byen har eksisteret som 
handelsplads. Byretten, der i sin ældst kendte skikkelse stammer fra 1335, peger tilbage 
på en ældre, omend af uviss alder1. Første gang, byen udtrykkelig nævnes, er i det kgl. 
privilegium for Løgumkloster 1257, hvoraf det fremgår, at den da hørte under kongen2. 
Allerede 1259 pantsattes den imidlertid til bisp Niels af Slesvig3, og middelalderen igen
nem hørte den under skiftende herrer. 1335 og 1366 nævnes den sønderjyske hertug; 
inden sin død havde Valdemar IV. Atterdag erhvervet den, men derefter lå den indtil 
1404 under de holstenske grever. Nævnte år kom den i dronning Margrethes besiddelse 
for 1429 at vende tilbage til holstenerne efter belejring og erobring. Først foreningen 1460 
skabte mere stabile tilstande. 1473 bekræftede Christiern I. byens privilegier. Ved delin
gen 1490 kom byen til den kongelige del. Da borgerskabet forblev tro mod Christiern II., 
indtoges og plyndredes byen 1524 af hertug Frederiks lejetropper.

Det middelalderlige Åbenrå havde to kirker: S. Knud og S. Nicolai og i byens umid
delbare nærhed et S. Andreas kapel og en S. Jørgensgård; af disse er nu kun S. Nicolai 
tilbage, men i ny tid har byen fået endnu to kirker, sml. p. 1674.
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S. Nicolai kirke nævnes 1360 som viet de søfarendes helgen S. Nicolaus4 (sml. alter
kalk 1466). Den ligger nord for den gamle bykerne, uden for den ældste bybefæstning, 
og er antagelig opført som led i en byudvidelse (Tønder blev udvidet i første trediedel af 
1200'rne og plads til en ny kirke afsat, jfr. Tønder amt p. 938). Kirkegården til S. Nicolai 
har været befæstet med en vold og en grav, og der er næppe nogen grund til at antage, 
at dette voldanlæg skulde være ældre end selve kirken5.

Den forholdsvis beskedne cathedraticumafgift, 12 skilling lybsk6, kan måske tages 
som tegn på, at kirken oprindelig ikke har været særlig betydelig, men de syv altre, der 
vides at have været i den for reformationen, viser, at dette forhold er ændret i middel
alderens lob. De syv altre var viet til: Maria7, Nicolaus, Anna, Mikael, Andreas8, Kristi 
legeme og Margrethe. Enkelte af disse altre var bevaret endnu i begyndelsen af 1600tallet. 
Præsterne ved kirken var for reformationen forenet i et Marianersamfund, der ejede et 
kalentehus, som senere indrettedes til rådhus (brændt 1610). Marianerne, der skal have 
været syv i tal — een for hvert alter — synes at have haft en ret anselig position, hver 
af dem havde således sin præstegård, og traditionen tillægger dem både opførelsen af 
kalentehuset og befæstningen af kirkens område9.

Efter reformationen, der i Åbenrå indledtes 1526 med indsættelsen af den lutherske 
præst Johannes Brun, var der ved kirken to præster, af hvilke sognepræsten vistnok 
stedse er blevet kaldet umiddelbart af landsherren, medens diakonen 1656 og 1668 
kaldtes af borgmester og råd med consens fra amtmand og provst (1656) eller hertugen 
(1668)10. Et efter krigen 1848—50 oprettet tysk pastorat besattes umiddelbart.

Ved delingen 1544 var Åbenrå tilfaldet Gottorperne, under hvem byen lå til 1713 
(1721). Da det meste af byen brændte 1610, blev også kirken ramt, idet bl. a. [det frit
stående] tårn (p. 1675) odelagdes11. 1612 byggedes »klokketårnet«12 (p. 1675). De gen
tagne fjendtlige besættelser i 1600'rne vides derimod ikke at have voldt kirken skade.
— En korforlængelse (p. 1686) opførtes 1641 på foranstaltning af amtsforvalter Joachim 
Danckwerdt, da der kun var ringe plads til altergang13, og 1758 blev koret påny forlænget 
(p. 1686).

S. Jørgenskirke, der ligger i byens nordre villakvarter, er opført for Åbenrå frimenighed, 
efter tegning af arkitekt N. Jacobsen, Odense, og indviet 4. april 1904. Fra 1922 blev 
den indtaget til sognebrug, og 1948 blev bygningen overdraget folkekirken.

Kirken på Søndertorv, tilhørende Sct. Hedwig søstrenes congregation, er opført 1937, 
tårnet dog først 1957—58 (arkitekt Niels A. Nielsen, Åbenrå).

Kirken ligger på byens højeste punkt, umiddelbart nord for den ældste by
del med dens forsvundne befæstning og vest for Storegade, fra hvilken kirke
pladsen kun er skilt ved en enkelt husrække. Den nedlagte kirkegård, der i 
udstrækning formentlig nogenlunde har svaret til den nuværende kirkeplads14, 
skal ifølge Claus Møllers optegnelser 163515 have været omsluttet med »en vold 
og en grav norden om kirken, af hvilken spor endnu kan tages i øjesyn i . . . 
borgmesters humlehave«16. Alderen af denne befæstning omkring kirkegården 
såvel som selve befæstningens udformning17 er ukendt. En befæstet kirkegård 
er ikke uden sidestykke18, og før kendskabet til anlæggets karakter og udstræk
ning er øget betydeligt gennem gravninger, er der ingen holdepunkter for at 
henføre befæstningen til et borganlæg ældre end kirkens19. Ved dennes sidste 
restaurering foretoges under gulvet nogle prøvegravninger, som ikke afslørede 
noget spor efter ældre bygninger, hverken borg eller kirke.

En kalket ringmur omsluttede 1756 kirkegården20; 1866 betaltes der for en
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Chr. Surlyk 1953Fig. 2. Åbenrå S. Nicolai. Sondre korsarm efter skalmurens fjernelse.

indhegning af den gamle kirkegård21, hvorpå begravelserne var blevet indstil
let 182622, da den nye kirkegård vest for byen grundlagdes23, og 1838 blev 
den gamle kirkegård planeret og brolagt24. Siden 1956 henligger kirkegården 
som en åben, græsbevokset og brolagt plads med enkelte store træer.

Den bygfældige port til kirkegården omtales 173625, og 1795 ønskede menig
heden de nedbrudte kirkeporte genopført; det vides ikke, om de bestræbelser, 
der udfoldedes mellem 1793—98 for at få en ny port26, bar frugt, og placerin
gen af de nævnte porte kendes ikke.

Fritstående †klokketårn. Blandt de brandlidte bygninger 19. maj 1610 op
regner Claus Møller et klokketårn11. Sammenhængen lader ane, at klokketår
net var fritstående, og sikkerhed derfor giver Fladsten-dagbogens mere detal
jerede optegnelse: ». . . Kirkespiren og Overdelen af Kirken, Klokketårnet og 
Skolehuset på Kirkegården . . ,«27. Et nyt †klokketårn (tagrytter?, sml. p. 1690) 
blev ifølge en tilføjelse hos Claus Møller opført 161212, hvilket kan være rig
tigt, selv om de egetræer, hertugen havde lovet til genopbygning af kirke, 
skole, klokketårn, broer etc. først blev givet fri 161420.

Kirken er en enskibet, hvælvet korskirke. Korsarmene28 har østapsider (den 
søndre genopført 1952), og koret har haft en †apsis, der 1641 veg pladsen for
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Fig. 3. Åbenrå S. Nicolai. Plan 1:300. Øst opad. Ved Kaare Klints tegnestue 1947. 
Tegnet og suppleret 1959 af Holger Schmidt.

en polygonalt afsluttet forlængelse; denne ombyggedes 1758 i forbindelse med 
en ny forlængelse. På korets nordside er der et gotisk sakristi med en udvidelse 
mod øst, på nordre korsarmsgavl et urlodhus og over korsskæringen en tag
rytter (rekonstrueret 1953). Der har været flere †tilbygninger, hvoriblandt et 
benhus og et våbenhus. Orienteringen har afvigelse til syd.
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Fig. 4—5. Åbenrå S. Nicolai. Langsnit, set mod nord, og nordfaçade. 1:300. 
Ved Kaare Klints tegnestue 1947.

Som kirken står nu, er den helt præget af en omfattende restaurering 1949— 
56 (arkitekt Kaare Klint; arbejdet fuldførtes af arkitekt Esben Klint). Ved 
denne har man søgt at rekonstruere større og mindre dele, som i tidens løb 
var gået tabt. Mange af de nedenfor givne oplysninger skyldes iagttagelser 
under restaureringen29.

Danmarks Kirker, Abenrå amt 107
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Korskirken med de ens brede fløje er opført i to tempi. Skellet ligger umid
delbart vest for tværskibet, men selv om fortandingerne viser nogen påvirk
ning fra vejrliget, behøver standsningen efter østafsnittets fuldendelse ikke 
nødvendigvis at have været af lang varighed. Plan og façader øst og vest for 
skellet er behersket af samme ånd, men i hvælvene og i visse mindre detaljer 
spores en aldersforskel. Østafsnittets halvrunde, lidt klumpede halvsøjler, der 
uden overgang fortsætter i vulstagtige skjoldbuer, røber den seneste udvikling 
inden for den romanske stil og kan næppe være blevet til før o. 1250—60, da 
den ligeledes enskibede, men større korskirke i Haderslev (Haderslev amt p. 
58 f.) stod under opførelse. Vestafsnittets mure kan være opført hurtigt efter, 
men de to †hvælv, som indtil o. 1813 (nu rekonstrueret), dækkede skibet, må 
nok henlægges til tiden hen imod eller o. 1300, dels på grund af den fra øst
afsnittet vidt forskellige, rige leddeling i vægpillerne, som er klart påvirket af 
en ny stilperiode, dels fordi vægpillerne er hugget ind i ældre murværk. Trappe
huset i skibets sydvesthjørne er rejst i forbindelse med hvælvslagningen.

Bygningen er opført på en kampestenssyld med næsten plan overflade. 
Under østafsnittet er der en temmelig råt hugget, ca. 45 cm høj kvaderstens- 
sokkel med lille, stejl hulkant; vestfløjen har ingen sokkel, men under et stykke 
af nordmuren er der (senere indhugget?) en med murværket bindig række af 
råt firhugne granitkvadre. Munkestensmaterialet, der overalt er formuret i 
munkeskifte, er øst for skellet isprængt mange gule og lyst flammede sten; 
også formstenene er gule bortset fra de trekløverformede ribbesten, som er 
helt røde. Vest for skellet er murene af røde sten, mens den ligeledes trekløver
formede, men noget større ribbesten er gul (sml. Haderslev kirke p. 63 og 78). 
Mange steder ses endnu mørkbrændte bindere i rudemønster.

Bortset fra forskellen i sokkel er kirkens øst- og vestafsnit som nævnt op
ført efter samme arkitektoniske skema, med ca. 55 cm brede ende- og hjørne
lisener (vestendens er rekonstrueret). Disse begrænser murfladernes store blæn- 
dingsfelter, hvis skrå sål ligger 7—8 skifter over granitsoklens overkant. På 
alle flankemure slutter blændingsfelterne med et savskifte og en (rekonstrueret) 
gesims på fem skifter; regnet fra neden opefter har gesimsen følgende led: to 
glatte skifter, kvartrundt led mellem platter, hulkel og glat skifte (se fig. 11, nr. 7). 
Af korsarmenes gavle har den søndre over dørhøjde og i taggavlens fodlinie et 
savskifte, men herudover har blændingsfelterne ingen øvre afslutning, og hjørne
lisenerne standser i højde med overkanten af flankemurenes hulkel. Taggavlen 
på nordre korsfløj er oprindelig (bortset fra den lave kam), hvorimod de to 
taggavle i syd og vest er helt fornyede.

Apsiderne (fig. 1) på tværskibets østside har ingen lisener, men den skrå 
sål fra korsarmenes blændingsfelter løber rundt på de krumme mure som en 
ekstra sokkel. Den søndre apside, der var bevaret endnu 1755 (sml. fig. 12),
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N. E. 1957Fig. 6. Åbenrå S. Nicolai. Korets nordvæg (p. 1680).

er rekonstrueret efter den nordre 1952. Om den †hovedapside, der indtil 1641 
afsluttede det romanske kor mod øst, findes kun den oplysning, at murmeste
ren, som udvidede koret (sml. korudvidelsen 1641), skulde nedbryde »das alte 
Rundell«20, optage fundamenterne helt og bruge materialerne til det nye kors 
fundamenter og mure. Formentlig indeholder de par murrester, som ses øst for 
det gamle kors østre gjordbue, levninger af apsiden, der må have været så bred 
i forhold til koret, at den nævnte gjordbue har dannet apsisbue.

Blændinger, vinduer og døre. Døre og vinduer er det eneste, som bryder mur- 
fladernes store blændingsfelter, men en undtagelse er dog de to korsarmsgavle.

1 0 7 *
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Chr. Surlyk 1953

Fig. 7. Åbenrå S. Nicolai. Gulv af ribbesten i søndre korsarm (p. 1683).

Her har bygmesteren skabt en stærk reliefvirkning ved over døren at anbringe 
en tregruppe af dybe, falsede og rundbuede blændinger, af hvilke den midter
ste brydes af gavlens eneste vindue (se fig. 11, nr. 2), mens de to andre har 
siksakmuret bund. I taggavlene afsluttes dekorationen over det nævnte sav
skifte med en høj, slank, vindueslignende blænding, der skiller sig ud fra alle 
kirkens øvrige åbninger ved sin spidsbuede form og de falsede karmes gotiske 
profilering (rundhjørne, trekvartrundstav og affaset led, fig. 11, nr. 6); omkring 
stikket er der et prydskifte af lige løbere.

Koret har i nord bevaret den oprindelige vinduesordning intakt (fig. 6): 
to ret tæt sammenstillede, slanke, rundbuede vinduer med lysningskant og 
smige karme, der ved overgangen til ind- og udvendig murflugt brydes af en 
fals, som er muret i formsten; denne sten, som er profileret med lille kvartstav 
mellem platter (fig. 11, nr. 1), er velkendt både fra Haderslevkirken og fra nord
vestkapellet ved Løgum klosterkirke (Tønder amt p. 1070), der må henføres til 
o. 1250. Dette dobbeltvindue har været og er nu efter sidste restaurering påny 
karakteristisk for kirken. Korets sydvindue er en rekonstruktion efter nordsi
dens, mens de øvrige vinduespar i tværskibets vestside og i skibets langmure alle 
er baseret på rester af de ældste vinduer (sml. fig. 11, nr. 1—5). Det sidste gælder 
også enkeltvinduerne i syd- og vestgavlen, hvis ydersider i øvrigt er fornyede 
efter forbillede fra nordre korsarms gavl. De lave vinduer i nordre (og den nye 
søndre) apside svarer til korets nordvinduer, men ellers optræder profilstenen 
med kvartstav kun i inderfalsen på tværskibets vinduer og slet ikke i skibet, 
hvis vestvindue dog indvendig har et tilsvarende, men langt kraftigere profil.

Kirken har fire døre, een i hver korsarmsgavl og een i hver af skibets flanke- 
mure, alle anbragt i vandret afsluttede murfremspring. Udvendig har dørene 
to retkantede false og rundbuet stik, indvendig dækkes de af en fladbue. Alle 
døre har været forsynet med stængebom; det dybe hul (ca. 2 m) sidder i øst-
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N. E.  1957Fig. 8. Åbenrå S. Nicolai. Apsis på nordre korsann (p. 1681).

karmene undtagen i søndre korsfløj. Alle træbomme er borte, men i det dybe 
hul i skibets syddør fandtes en stærkt tæret metalroset med en øsken. Dette 
beslag har antageligt siddet på træbommens ende, og i den nævnte øsken må 
der have været en ring til at trække i.

Indre. Den enkelhed, som præger kirkens façader, er også stærkt udtalt i 
det indre, hvor et par formsten går igen i alle detaljer inden for østafsnittet.

Korsarmenes apsider (fig. 8), der dækkes af kvartkuglehvælv, åbner sig 
mod kirkerummet ved en falset bue med helstensstik og prydskifte af krumme
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N. E. 1957Fig. 9. Åbenrå S. Nicolai. 
Nordvestre korsskæringspille (p. 1682).

løbere. Under nordapsidens to ydervin
duer er der uregelmæssigt fladbuede 
nicher, og et par steder findes indhug
gede nicher; ingen af disse nicher er gen
givet i den søndre apsis, hvis bue til 
korsarmen er oprindelig.

De fire korsskæringspiller er ens ud
formet (fig. 9), og den her anvendte, 
brede halvsøjle med de klumpede hjørne- 
knopper optræder tillige som vægpille på 
overgangen mellem koret og den for
svundne hovedapsis. De ribbebærende 
forlæg er forskelligt udformede, i koret 
og korsskæringens østhjørner har de 
kvartstav mellem platter, i korsskærin
gens vesthjørner og korsarmenes inder- 
hjørner er de kvartrunde og i yder- 
hjørnerne retkantede. De pilleled, som 
flankerer væg- og korsskæringspillernes 
halvsøjler, har et forneden affaset krag- 

bånd i vederlagshøjde, og et sådant findes også på korets fire halvsøjler. Andre 
steder løber halvsøjlen uden overgang op som det midterste led i gjordbuerne. 
De ledsagende led i korets to gjordbuer (der er identisk med apsis- og korbue) 
har profil med kvartstav mellem platter, og samme profil er benyttet i korets 
skjoldbuer, der er tvedelte over en konsol (sml. fig. 6), ganske svarende til 
Haderslev o. a. Sidste gang dette profil optræder i kirkens hvælv er på vest
siden af korets vestre skjoldbue. I de øvrige buer er de tilsvarende led retkan
tede, og dette gælder også skjoldbuerne i korsarme (og skib). Korsskæringens 
hvælving har fire, korets og korsarmenes hver otte ribber, alle af trekløver
profil (fig. 11, nr. 8), og kapperne er nærmest ringmurede, forneden helsten 
tykke og bindermurede, foroven halvsten tykke. I kor og korsarme mødes 
ribberne om nedhængende, runde slutsten.

Skibets to ligeledes ottedelte hvælv, der som nævnt er en rekonstruktion fra 
1949—56, er i overensstemmelse med de fundne spor opbygget uden anvendelse 
af andre profilsten end den trekløverformede ribbesten (fig. 11, nr. 8). Denne, 
der er noget kraftigere end den tilsvarende i østafsnittet, er ikke blot benyttet 
til ribber, men også — i sammenstilling med almindelige munkesten — til de 
to vægpiller, som bærer hvælvenes fælles gjordbue. Det er nævnt, at disse to 
vægpiller er hugget ind i murene, og det er vel sandsynligt, at de ældste væg
piller har været udformet med halvsøjler. Indhugningen af de nye vægpiller
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L. L. 1959Fig. 10. Åbenrå S. Nicolai. Indre, set mod øst.

har fundet sted samtidig med opførelsen af trappehuset i sydvest. I dets mur
værk, fra gulvet og opefter, er der samtidig med opførelsen indmuret et forlæg 
for vesthvælvingens sydvestribbe, der ellers var beregnet til at udgå fra ski
bets sydvesthjørne; dette forlæg er muret af den samme trekløverprofilerede 
sten, som optræder i vægpillerne.

Det er sandsynligt, at det midterste af vægpillernes trekløverprofilerede led 
også tidligere har fortsat op som gjordbue, men det er ikke helt sikkert, at de 
hvælv, som indmuredes i skibet henimod eller omkring 1300, fik de tvedelte 
skjoldbuer i nord-syd, som var forudsat ved murenes opførelse, og som de re
konstruerede hvælv har fået.

Det runde trappehus indvendig i skibets sydvesthjørne er som nævnt op
ført senere end ydermurene. Gennem en fladbuet dør kommer man til lofts
rummet ad en højresnoet trappe med rund spindel og loft af lige binderstik.

Gulv. Ved restaureringen sænkedes gulvet, og i søndre korsfløj fandtes rester 
af den oprindelige belægning, der var udført dels i piksten, dels i røde og gule 
ribbesten (fig. 7), begge dele bevaret i det nuværende gulv.

Sakristiet og dets forlængelse. Den vestre del af sakristibygningen på korets 
nordside er middelalderlig, og da det stærkt medtagne bygningsafsnit istand-
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Fig. 11. Åbenrå S. Nicolai. Bygningsprofiler målt 1949—56. 1—6. Vindueskarme 1:20 (1 korets nord
mur, 2 søndre korsarms gavl, 3—4 vestligst i skibets mure, henholdsvis nord og syd, det første med 
rester af vinduesjern, 5 skibets vestgavl, 6 nordre korsarms taggavl); 7 gesimsen 1:10, 8 ribbepro

filer 1:10. Efter opmålinger ved Kaare Klints tegnestue.

sattes 1954—55, afdækkedes forskellige spor af vinduer og blændinger. Mate
rialet er munkesten i munkeskifte over en uregelmæssig kampestenssokkel. I 
østmuren, der tidligere var façademur, og som formentlig har været afsluttet 
med en halvgavl, fandtes to slanke blændinger, hvis øvre afslutning er fjernet 
sammen med gavlen. I hver blænding har der været et ret stort, rundbuet, 
ind- og udvendig falset vindue, i hvis ellers lige gennemløbende karme, der 
sås en rille for og rester af blyindrammet glas. Vinduernes lysning har været ca. 
100×40 cm, og det er ret usædvanligt at finde så store lysåbninger i et sakri
sti. På begge sider af de to vinduesblændinger (den søndre omdannet til dør) 
er der stumper af to savskifter, og tilsvarende blev fremdraget på nordmurens 
yderside. Indvendig i østmurens søndre del er der en fladbuet blænding med 
afløb i bunden, næppe et piscina, da afløbet er ført helt ud gennem muren som 
en rektangulær åbning. — I sydmuren fandtes to senere indhuggede fnicher, 
hvori der havde været anbragt skabe. Den store, østre del af det uregelmæssige 
rum, der er fremkommet ved sammenbygning med apsis, dækkes af et kryds
hvælv med kvartstensribber, mens der over den østre del er spændt en art spids 
tøndehvælving. Døren, som har givet adgang til koret, er forsvundet ved ind
retning af en lukket stol, men den slidte tærskel iagttoges under restaurerin
gen. Fra rummets vestende er der adgang til prædikestolen, en gennembryd- 
ning, som blev foretaget 164130.

I forbindelse med korudvidelsen 1641 (sml. ndf.) skulde der fra det nye 
kor laves en dør, så man kunde komme fra sakristiet ind i koret. En sådan 
dør kan ikke være blevet etableret, uden at man samtidig har forlænget sakri
stiet. På Doses plan fra 1755 (fig. 12) har sakristiet en †forlængelse, der var smal-
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Fig. 12. Åbenrå S. Nicolai. Ved C. Dose 1755. Planen viser †korafslutning fra 1611, †søndre apsis 
og flere ttilbygninger. Snittet forneden viser skibets †hvælv og korsskæringens ttagrytter. 1:300.

lere end det middelalderlige sakristi, og denne forlængelse stammede da mu
ligvis fra 1641.

Efter korudvidelsen 1758 (sml. p. 1686) oplyser murmestrene i en skrivelse 
fra 175920, at arbejdet er blevet noget dyrere end beregnet, blandt andet fordi 
de havde indrettet det gamle sakristi mere bekvemt og udvidet det. Da den 
nuværende sakristiforlængelse har sokkel af råt hugne kvadre som korforlæn
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gelsen 1758 og tillige er opført af en gul teglsten, der minder meget om forlæn
gelsens, er det formentlig denne udvidelse, murmestrene hentyder til.

Det middelalderlige sakristi og dets forlængelse har nu ensartet profileret 
gesims (hulkel under kvartrundt led) og fælles halvtag. Ved sidste restaurering 
fjernedes alle spor af en stor istandsættelse fra forrige århundrede (sml. p. 1689).

Urlodhuset ved nordre korsarms gavl er muret af røde og gule teglsten i kryds
skifte. Opførelsestiden er ukendt, men det er ikke gengivet på Doses plan fra 1755.

(†)Korudindelsen 1641. 22. November 1640 undertegnedes en kontrakt20 mel
lem bygmester Andres Clausen, Haderslev, og borgmesteren og rådet i Åbenrå 
om en korudvidelse til 700 rdl. Samme dag undertegnede amtsforvalter Joa
chim Danckwerth, der på mange måder var virksom for at få arbejdet gennem
ført, et brev20, hvori han lover at betale de 300 rdl. mod årligt at få 30 rdl. 
uden rente af kirkens penge. Ifølge kontrakten skulde bygmesteren efter den 
tilstillede tegning opføre et hvælvet kor af bredde som den gamle kirke, ind
vendig 16 alen langt regnet fra den gamle skjoldbue [mellem det romanske kor 
og apsis], »hinden in vier Ecken« (med fire hjørner bagude, dvs. med en tre
sidet østafslutning), med fire vinduer, en dør, så man kunde komme fra sakri
stiet ind i koret, og en dør i sydsiden. Herudover giver kontrakten visse oplys
ninger om fundamenter, mure, materialer (bl.a. hugne sten til sokkel og mur
sten) samt om, at byggearbejdet skulde fuldendes i løbet af 1641.

Af korudvidelsen, hvis middelalderligt prægede plan kendes fra Doses teg
ning (fig. 12), kan der være bevaret noget murværk i det nuværende kors 
næstøstligste fag, men der er ikke ved sidste restaurering iagttaget sikre spor 
af 1641-udvidelsen, hvis udvendige murværk blev skalmuret i forbindelse med 
den følgende korudvidelse. En del af et bredt fladbuet(?) stik, der ses i for
længelsens sydmur, i tilknytning til den før omtalte rest af kirkens hoved- 
apsis, kan dog måske stamme fra 1641 og må da være en mindelse om, at kor- 
udvidelsens indervægge har været brudt af en blændingsrække under vinduerne.

Konudvidelsen 1758. O. 1700'rnes midte var der stærke kræfter igang for at 
få rejst en ny kirke til erstatning for den gamle, som allerede 1712 besigtigedes 
for sin bygfældigheds skyld20. En tømrermester Hans Sørensen Berg, Køben
havn, afleverede 1741 et (ukendt) projekt til en ny kirke31; 1756 kom C. Dose 
fra Slesvig med et forslag20 (fig. 12), der ganske vist bibeholdt de gamle 
mure, men under en sådan form, at kirken helt vilde have ændret karakter. 
Et interessant udkast til en nybygning afleveredes året efter af Fredericia- 
bygmesteren Cornelius Hansen Bardewick20, men allerede forinden havde 
kongen afslået ansøgningen om en nybygning fra grunden og i stedet tilrådet 
den ligeledes foreslåede reparation32. Overslaget til denne var givet 4. februar 
1756 af murfolkene Jürgen og Lorentz Jacobsen, og med disse undertegnedes 
en kontrakt 25. april 175720.
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Fig. 13. Åbenrå S. Nicolai. Litografi (O. v. Brück, C. W. Arldt) visende tilstanden for ombygningen 1869 ff.

Arbejdet udførtes 1758 i henhold til overslag og kontrakt. Det omfattede 
først og fremmest reparation af tagrytteren og 13 fag tag over den vestre fløj, 
nedrivning af korets tresidede afslutning og de to korhvælv fra 1641 (sml. 
ovenfor) samt en ny forlængelse af koret. Forlængelsen var ikke stor, idet den 
nye østmur må være opført umiddelbart øst for den gamle korpolygon, men 
da den nye østmur fik et retliniet forløb, udvidedes korets gulvareal alligevel 
kendeligt. Som nævnt er der ikke ved sidste restaurering fundet murværk af 
1641-udvidelsen, hvilket enten må skyldes, at man i 1758 har fjernet Andres 
Clansens kor fuldstændigt eller indkapslet de bevarede dele i nyt murværk. I 
hvert tilfælde har de to murmestre 1758 sat deres stempel så kraftigt på 1641- 
udvidelsen, at de to korforlængelser optræder som een stor udvidelse fra 1758. 
— Materialet er røde, gule og flammede teglsten, og murene er forsynet med 
en art tandgesims. Det afvalmede tag over forlængelsen må også skyldes de 
to murmestre, som tillige fornyede skibets tag. Østgavlen har to store, til
murede vinduer, sydsiden to (af hvilke det vestre sidder i 1641-udvidelsen) og 
nordsiden eet, alle med kurvehanksbuer. Rundbuede stik træffes derimod over 
sydsidens i 1955 tilmurede dør mellem de to vinduer, samt i tre højtsiddende 
døråbninger, der har givet adgang til lukkede stole eller pulpiturer (sml. p.
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Fig. 14. Åbenrå S. Nicolai. Indre, set mod øst. For restaureringen o. 1900. (Ældre foto i privateje).

1704); den ene af disse døre sidder i syd, tæt ved det romanske kor, de to andre 
i nord og således anbragt, at den vestre sidder lige over for sydsidens, mens 
den østre sidder øst for vægpillen mellem de to østre hvælvfag. Den søndre af 
disse døråbninger har haft en forgænger i 1641-udvidelsen (sml. †trappehus p. 
1690). — De to hvælv, som dækker den samlede korudvidelse, efterligner 
trods den sene opførelsestid det senromanske kors oprindelige hvælving ind
til så små detaljer som vægpillernes hjørneknopper og halsringe samt ribbe
profilet og de nedhængende, kugleformede slutsten, dog er skjoldbuerne ikke 
tvedelte, og de anvendte profilsten er ikke skåret over helt samme læst.

Senere ændringer. 1813—16 gennemførtes en stor reparation20. De to brøst- 
fældige hvælvinger over skibet blev nedtaget, og i stedet opførtes een †londe
hvælving af træ og gips (sml. fig. 4), store dele af tagværket fornyedes, her
under hele korets, og nye vinduer indsattes. På samme tid foretoges ud
strakte murreparationer af skibets nordmur og søndre korsarm, herunder 
muligvis nedrivning af apsiden og opsætning af en klassicistisk portal på syd
gavlen (sml. fig. 13).

Efter nogle arbejder 1851—52 udtalte synet20, at kirken var noget forbed
ret, omend der var meget tilbage at afhjælpe. 1862 undertegnedes kontrakt20 
med murmester J. II. Callesen om opførelsen af et ligkapel i tilknytning til
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Aa. Roussell 1945Fig. 15. Åbenrå S. Nicolai. Indre, set mod øst for restaureringen 1949 ff.

sakristibygningen. Arbejdet blev standset33, og derefter opfordredes ligkapel
lets arkitekt, L. A. Winstrup, til at udarbejde en plan for den påtænkte re
staurering, navnlig en ombygning af gavlen på søndre fløj20. Under Winstrups 
ledelse og som første led i restaureringen gennemførtes 1869—70 en istand
sættelse af søndre korsarm og kirkens indre, hvor vægge og hvælvinger blev 
renset og kalket. Korsfløjens gavl og gesims blev helt omformet efter Win
strups udkast. 1881 genoptoges restaureringen ved murmester P. Callesen, 
men til dels efter Winstrups tegninger. Kirkens øst- og vestende fik trekant
gavle med stigende rundbuefriser og kamtakker, taggavlen på nordre korsfløj 
fik en lignende udbygning, hele kirken fik nye vinduer og gesims samt skifer
tag (sml. fig. 5). 1889 fornyedes gulvet med lerfliser, 1899—1900 udførtes 
en kalkmalet udsmykning (sml. ndf.), og hermed var den alt andet end histo
riske istandsættelse34 afsluttet.

1908 blev der over korsskæringen til erstatning for tagrytteren (p. 1690) 
rejst et svært †murstenstårn med trappegavle i øst-vest og en høj tagrytter; 
dette tårn, der var tegnet af arkitekt C. Vosz, Kiel35, og som på en uheldig 
måde delte kirken op i fire fløje, blev fjernet i forbindelse med restaureringen 
1949—56, og stenene blev benyttet til det nye kirketjenerhus vest for kirken.
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Forud for den sidste bygningsistandsættelse gennemførte Kaare Klint en 
grundig efterforskning af oprindelige detaljer inden for de enkelte bygnings- 
afsnit. De derved fundne spor har været bestemmende for restaureringen, og 
hvor der ikke har været sikkert grundlag for rekonstruktion, har man enten 
efterlavet lignende forhold (f.eks. søndre korsarms apsis) eller valgt en gan
ske enkel løsning (f.eks. taggavlen i vest). De arbejder, der gennemførtes under 
restaureringen, er omtalt under den egentlige bygningsbeskrivelse; her skal 
blot nævnes, at alle spor efter Winstrup-Vosz er udslettet, og at søndre kors
arms apsis, tagrytteren og skibets to hvælv er nyopførte.

Tagrytteren over korsskæringen har Kaare Klint tegnet efter forbillede af 
den ældre †tagrytter, som 190836 veg pladsen for det store †korsskæringstårn 
(sml. ovfr.). Den forsvundne tagrytter var ældre end 1755 (sml. fig. 12), i 
hvilket år Dose foreslog det gamle »tårn« erstattet af et nyt20, og det er muligt, 
at den var opført 1610—41 i forbindelse med den første korudvidelse eller 
1612 som erstatning for det †kirkespir, der brændte 1610 (sml. †klokketårn, 
p. 1675). Et restaureringsudkast 1756 oplyser om den daværende tagrytter, at 
spidsen i træ og bly var god, mens de otte støtter eller piller var opspaltede 
af vind og vejr og derfor måtte beklædes med bly og brædder20.

†Tilbygninger. Langs kirkens mure har der ligget flere bygninger opført til 
forskellig tid og til forskellige formål. Fire af dem eksisterede 1755 (sml. fig. 
12), og af disse er de tre søndre antagelig fjernet i årene 1813 ff.

Et †trappehus (sml. fig. 12) ud for den p. 1688 omtalte, højtsiddende dør 
i korforlængelsens sydside; herigennem må der have været adgang til en luk
ket stol eller et pulpitur i koret (sml. p. 1704).

Et †benhus (sml. fig. 12) på skibets sydside mellem korsarm og dør. Det er 
omtalt 175632, og skal ifølge Danske Atlas37 have haft indskriften »Hir is der 
Herr und Knecht geleich, Gott helff uns all ins Himmelreich«.

Et †våbenhus (sml. fig. 12), 1758 kaldet karnhus21, foran skibets syddør. 
†Materialhus. Et sprøjte- og materialhus på skibets nordside blev nedrevet 

1813 ff., hvorefter et nyt opførtes 182620. Også dette synes at have ligget på 
nordsiden, thi 1852 foreslås det ubenyttede materialhus her indrettet til bolig 
for en politibetjent, hvorved bl.a. også »nogen forskønnelse og bedre orden i 
kirkens på denne side højst uhyggelige omgivelser kunde opnås«20.

Tagværkerne er alle af fyr. Korudvidelsen fra 1758 har samtidigt tagværk, 
mens korets to andre fag muligvis er fra 1641, og resten kan stamme fra tiden 
efter branden 1610, men alt er suppleret senere.

Kirken står i blank mur og med tegltag; tagrytteren er blyklædt. Hele byg
ningen er som nævnt fuldstændig præget af restaureringen 1949—56. Vindues
rammerne er alle nye, i de romanske afsnit af bly, i de yngre af træ. Det indre, 
hvis tykke pudslag blev afbanket, står hvidkalket med gulve af gule lerfliser.
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L. L. 1959Fig. 16. Åbenrå S. Nicolai. Indre, set mod vest.

Et †solur blev 1758 forgyldt med ægte guld af maler Peter Jessen21.
En vindfløj med hane, der tidligere har siddet på †tagrytter og †korsskærings- 

tårn, er overført til den nuværende tagrytter.
Kalkmalerier. Om nogle malede kartoucher fra 1684, se gravkælderen p. 

1710. På sakristihvælvingen afdækkedes 1954 nogle sengotiske †dekorationer 
med store blomsterkolber. De †kalkmalerier (sml. fig. 15), som indtil sidste 
restaurering fandtes i kirken, var udført 1899—1900 af A. Wilckens »efter 
gamle spor«38, og hvor disse ej slog til, låntes motiver fra Møgeltønder (Tønder 
amt p. 1301 f.), der netop var istandsat af Wilckens.

I N V E N T A R

Kirkens inventar bærer præg af den sidste store restaurering 1949—56 (Kaare og 
Esben Klint, den første har tegnet stolegavlene, den sidste resten, orglet dog i samar
bejde med Mogens Koch); ved denne fornyedes alterklædet, alterskranken, døbefonten 
(med tilkøbt romansk fod), dåbsfadet og -kanden, stoleværket, orglet med hus og façade, 
salmenummertavler og pengebosser; de udsatte ting var hovedsagelig fra 1800'rne; de få 
tiloversblevne gamle stykker istandsattes, og farverne opfriskedes.

S. Nicolai kirke har (bygnings- og) inventarmæssigt været igennem så mange omfat
tende restaureringer (1610, 1641—42, 1758, 1813 ff., 1899—1900 m. ff.), at praktisk taft
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kun altertavle og prædikestol har klaret sig igennem til vor tid. Sit første stoleværk 
synes kirken at have fået i forbindelse med opsætningen af prædikestolen 1565. 1594 fik 
den orgel. Branden 1610 har næppe krævet andet »inventar« end klokken; men ved den 
første korudvidelse 1641/42 er sikkert det gotiske inventar udryddet, i alt fald erstattedes 
altertavlen af den nuværende; prædikestolen udvidedes. I lobet af de folgende århundre
der opsattes og nedtoges pulpiturer og lukkede stole, stoleværket fornyedes; den gamle 
f o n t  forsvandt sammen med de sikkert talrige gravsten (kun een bevaret i kirken), gamle 
lysearme og en kalk solgtes etc. Ved restaureringen 1899—1900 fjernedes i alt fald eet 
pulpitur, og stolestaderne fornyedes.

Alterbordet, der må være samtidigt med den sidste korforlængelse39 (1758, 
sml. p. 1686), er af mursten (26×13,5×6 cm), ca. 1 m fra korets østvæg. I bag
siden en rundbuet niche, ca. 50×70 cm, med rulskiftestik. Bordet blev ved 
restaureringen 1949—56 forhøjet med et par skifter. Hvidkalket.

†Sidealter. 1648, under en opregning af kirkens stolestader, nævnes »ein 
Stoel dar thovorn ein altar gewesen worden by den Predigstoll«30 [dvs. i nor
dre korsarms apsis].

Alterklæde, nyt, gult med mange småkors, foldet ophængt. I inventariet 
1798 nævnes to †alterklæder, et af fløjl med »guld-trisser«, anvendt på fest
dage, samt et gammelt skarlagens, der ligger som dug; om det sidste hedder 
det 1860, at det nu er sort, men at kirken foruden to af fløjl ejer et godt, der 
er foræret af kancelliråd Kanntz40.

Altertavle (fig. 17) 1642, i rig og voldsom barok, ifølge den latinske indskrift 
i postamentfeltet skænket af amtsforvalter (præses arcis et præfecturæ) Joa
chim Danckwerth 1642 (altså året efter den første korudvidelse (jfr. p. 1686), 
og med tilføjelser 1758 ff. (dvs. efter flytningen på grund af den anden korudvi
delse). Den høje, slanke tavle er arkitektonisk opbygget i storstykke med po
stament, gesims og vinger, topstykke og gavl, men det barokke viser sig, for
uden i ornamenter og figurer, ved planernes forskydning, i leddelingen og frem
skydningen af storsøjlernes baser og kapitæler foran postament- og frisefrem
spring. Både stor- og topfeltet er dybtliggende med smige ornamentrammer, 
og begge flankeres af korintiske søjler, storsøjlerne snoede, vinrankesmykkede 
og med englehoved-prydbælter, topsøjlerne fornyet 1758. Foran de bruskede 
vinger, der især for de stores vedkommende løber ud i »Gudewerthske« brusk
led, står imposante figurer, Moses og Aron (med vældig turban) flankerende 
storstykket, Petrus og Paulus ved topstykket, alle i stærk bevægelse, Paulus 
og Aron med flagrende fuldskæg. På de bølgede postamentfremspring sidder 
Medusa-lignende englehoveder med slangeagtig hårvækst (fig. 27). Diadem
hoveder smykker Moses' og Arons konsoller, stærkt fremspringende engle
hoveder storsøjlernes prydbælter og frisens fremspring, mens den dybtliggende 
frise næsten skjules af to svævende englebørn, der holder givernes hjelmede 
alliancevåben, hans med sølvfugl til højre på brun, afkvistet træbul, bærende
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N. E. 1957Fig. 17. Åbenrå S. Nicolai. Altertavle 1642 (p. 1692).

Danmarks Kirker, Åbenrå amt 108
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L. L. 1956Fig. 18—19. Åbenrå S. Nicolai. Malerier i altertavlens top- og storfelt (p. 1695).

ring i næbbet, hendes med gylden luth, alt på rød bund. De to putti på storge
simsen er fornyelser fra 1758. Foran topstykkets gesimsfremspring er der vredne 
skjolde med: An(n)o — 1642, og småengle med luth og violin sidder på frem
springenes hjorner, tildels dækkende to dydefigurer (tilføjet 1758), der i stærkt 
forvredne stillinger sidder på den brudte gavls rundled, skuende op mod (den 
ligeledes 1758 fornyede) Kristus med sejrsfanen, trampende på djævelen. 
Kristus står på en maskekonsol, der danner afslutningen på gavlens tre felter, 
som tidligere (jfr. Haupt I, fig. 14) dækkedes af de to stiftermalerier (fig. 20—21), 
der nu er ophængt på korets sydvæg.

Efter istandsættelsen 1956 står tavlen med sort rammeværk hvorpå en del 
guld og matte brogede farver. I postamentfeltet læses med gyldne versaler 
stifterindskriften (jfr. ovfr.): »D. O. M. Monumentum quo Joachim Danck- 
werth, præses arcis et præfecturæ Apenradensis, ad quinquennium, sacellum 
hoc, cuius stru[c]turam nuperrime ope et consilio sedulo curavit, â serenissimo 
Friderico Schleswic. et Holsatiæ duce in aulam revocatus, et præfectus ærarii 
designatus, Apenrada discedens, ære privato ornari iussit. — Renovatum est 
sum[p]tibus ærarii ecclesiastici anno 1761« (»Herren, den bedste, den største. 
På egen bekostning lod J. D., i fem år forstander for Åbenrå slot og præfek
tur (dvs. amtsforvalter), pryde denne helligdom, hvis opbygning han nylig med 
råd og dåd ivrigt har taget hånd om, med dette monument. Han forlod Åbenrå 
[1641], da han af den stormægtige Frederik, Slesvigs og Holstens hertug, blev 
kaldet til hoffet og udnævnt til kammermester. — Renoveret på kirkens be-
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N. J. Termansen 1956Fig. 20—21. Åbenrå S. Nicolai. Stifterbilleder fra altertavlen (p. 1694).

kostning 1761«). I stor- og topfeltet dystre malerier (fig. 18—19), 124×112 og 
91×76 cm, mørkegråt i gråt med brunt, i storfeltet Kristus på korset (efter 
Rubens' maleri gennem stik af Paulus Pontius) med solformørkelse og på bag
grund af skyer to engle, den ene nedkæmpende en mørkets engel, den anden 
jagende Døden med segl; forneden Jerusalem. I topfeltet Kristus bundet til 
en ambolt, alene (sml. f.eks. hudstrygningen i Ljørslev, DK. Tisted amt p. 
890)41. Fra regnskaberne kan følgende data hentes21: 1758 foreligger der en 
regning fra Mathias Bilthauer for reparation af »det gamle Alter« med 2 »Pe- 
lerer udaf Arkitector«, 2 »Instrumentbikler«, 2 dyder på »Hofgesemsen«, »Noch 
Christi Opstandelse«, 2 »Capteler«, »Noch 2de Bilder Kalch og Disch at fore
stille«; samme år nedbrød Andreas Jacobsen Bornholmer alteret, opsatte og 
reparerede det, mens maler Peter Jessen fik betaling for at grunde »an das 
Altar 5 bilder nebst Pfeiler«. 1901—02 restaureredes altertavlen af maler 
Hampke, Slesvig42.

Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 23) med gotisk fod fra 1466, men ellers fra renæs
sancetiden (o. 1600); på en af den sekspasformede fods tunger er graveret en 
bisp (kirkens værnehelgen), på den modstående er fastloddet en krucifiksgruppe 
(efter samme forlæg som den langt ringere på Løgumkloster *kalk (Tønder 
amt p. 1110). Langs randen et bånd med tynde, fordybede minuskler: »Anno 
d(omi)ni mcccclxvi procuratus est calix iste ad sumu(m) altare eccl(es)ie 
s(an)c(t)i nicolai in openra ora (pro nobis ell. lign.)« (»i Herrens år 1466 er

1 0 8 *
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N. E.  1957Fig. 22—24. Åbenrå S. Nicolai. Alterkalke.
22. 1740 (p. 1696). 23. Med fod fra 1466 (p. 1695). 24. 1751 (p. 1697).

N. E. 1957Fis. 25 a b. Åbenrå S. Nicolai. Disk 1466. Over- og underside (p. 1696).

denne kalk anskaffet til højalteret i S. Nicolai kirke i Åbenrå. Bed . . .«). Skaft- 
leddene har graverede blomster, den store knop er af almindelig renæssance
type med støbte løvemasker og renæssanceversaler: »Ihesus« i bosserne (nu 
uden sort masse). Stort bæger. Højde 19,5 cm. Den tilhørende disk (fig. 25 a—b) 
har firpasformet bund med gotiske kogleblomster i sviklerne, graveret cirkel- 
kors på randen og på bundens underside en bispestav med svededug. Tvm. 16 
cm. Ude af brug. 2) 1740 (fig. 22), med fod kantet af tre kølbuer, glat stand
kant over tovstav-punslet fodplade, støbte, pånittede englehoveder på de seks 
sider og graverede ornamenter i kølbuernes spidser. Skriftbånd langs kanten 
med kursiv: »Anno 1740. Das Blut Iesu Christi Des Sohnes Gottes Macht Vns
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Fot.  i  NM.Fig. 26. Åbenrå S. Nicolai. Alterkalk 1740. Detalje med mester- og bymærke (p. 1697).

Rein von Allen vnsern Sünden«. Graverede tulipaner o.a. på de trinde skaft- 
led, opdrevne rudeblade og støbte englehoveder på knoppen. På bægeret gra
veret kursiv: »Anno 1740. Dieser Kelch gehördt zu der Kierge In Apenradt«. 
Højde 30,2 cm. Stemplet (jfr. fig. 26) med Åbenrås bymærke og A V B for 
Åbenrå-guldsmeden Anders v. Barm (Bøje 1202). Ude af brug. Disk, ligeledes 
med kølbuerand, graverede blomster i spidserne, cirkelkors kronet af græsk 
kors i bunden. Under bunden graveret kursiv: »Anno 1740. Zu der Kierge In 
Apenradt«. Tvm. 18,1 cm. Samme stempler som kalk. Kalken solgtes 1883 af 
forstanderskabet, der for den ringe, modtagne sum købte en sygekalk af uædelt 
metal. Senere dukkede den op hos antikvitetshandlere i England og Sverige43; 
1946 erhvervedes den atter af kirken. 3) 1751 fig. 24), ligeledes med kølbue- 
fod, men med skrå standkant og skarpe rygge opad mod de diminutive skaft
led. På foden graveret kursiv: »Dieser Kelch Gehört Der Kirche Zu Apenrade. 
Anno 1751«. Højde 21,8 cm (fodens tvm. 19,5). Åbenrås bystempel og mester
mærke L T for Ludolph Thiesen (Bøje 1201). I brug som vinkande. 1) Nyere, 
af uædelt metal, tysk, nygotisk, efterlignende 1400tals kalktype. Under foden: 
Th. Prüfer. Berlin. Ude af brug.

Oblatæsker. 1) 1714, cylindrisk, ca. 5 ×1 2 , 2  cm, med påloddede bølgelister 
og opdrevet roset på det let hvælvede låg; herpå graveret: »Friederich Jebsen 
Catarina Jebsens 1714«. Åbenrås bymærke og mestermærke som kalk nr. 2.
2) 1716, oval, 11,2×8,1 cm, ca. 3,5 cm høj, med tunget kant på æske og låg. 
Smukt drevet pærestav på låget, der midtpå har opdrevet oval med graverede
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N. E. 1957

Fig. 27. Åbenrå S. Nicolai. Detalje fra altertavlen (p. 1692).

versaler: »Der Kirchen zu S. Nicolai in Apenrade Anno 1716«. Mestermærke 
som foregående samt lødighedsstempel 22.

Vinkande 1837, i blandingsstil, ca. 30 cm høj; på foden graveret skriveskrift: 
»Zur dankbaren Erinnerung an den Kirchenprobst und Hauptprediger Peter 
Paulsen [sml. maleri p. 1704], Ritter von Dannebrog u. Dannebrogsmann bey 
seinem Abschiede von Apenrade den 18ten Iuni 1837«. Hamborgs bymærke og 
stemplet I F B i oval for Johann Fridrich Brahenfeld43a.

†Ske nævnt i inventariet 179840, sølvforgyldt.
Sygekalke af plet.
Alterslager. 1) Sengotiske, omtrent svarende til Bedsted (p. 1728), men side- 

vulsterne uden ledsagende false. Spor efter tre ben. Højde 36 cm. 2) O. 1625, 
med spinkelt skaft som renæssancebaluster, midtdelt af fladt kugleled, høj 
fodskål med to kraftige rund- og hulstave, flad lyseskål. Højde 42 cm.
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*Alterstager fra begyndelsen af 1700'rne, 
to par, af træ, forgyldt på kridtgrund, 
kandelaberformede, med fod som tre 
volutter, og overalt udskåret med akan- 
tusblade og muslingeornamenter, noget 
forskellige, det ene par 72—75 cm høje, 
det andet 55—55,5 cm. I Nationalmu
seet siden 189144.

Alterskranken stammer fra restaure
ringen 1949—56.

Døbefont af granit, kummen ny, glat, 
foden (fig. 36 a—b) romansk, firkantet, 
muligvis fra †Bjerndrup kirke, Kliplev 
sogn, med relieffer: 1) Tvillingportal, 
hvis bueslag forlænges ind i portalerne 
som spinkle bladranker, 2) (fig. 36 a) 
løve, hvis hale på senromansk vis er 
lagt op over dyrets ryg; højre forben 
fremstrakt mod ubestemmelig genstand,
3) (fig. 36 b) fugl, 4) »løve«, set fra siden, 
med akantusbladtunge, fremstrakt højre 
forben, meget busket hale over ryg; de 
to sidstnævnte relieffer i tvillingportaler.
Indtil 1956 stod foden i en have i Stolte- 
lund, Tinglev sogn, Tønder a m t .

*Døbefont. Den tidligere font er i em
pirestil, af træ og stuk, og Haupt (I, 15) har da sikkert ret, når han skriver, at 
dennes †forgænger, der var skænket 1641 af amtmand Jürgen von der Wisch45, 
og hvis udseende er ukendt, solgtes 1826 sammen med gravstenene. Empire- 
fonten, hvis kumme og ornamenter er af gips, har form omtrent som en 
alterkalk, kvadratisk plint, trindt svejet skaft over rundstav, foroven med 
guirlander af blomster og blade, herover bred platte, der formidles til den 
lave, konkave kumme af en bladstav. Mørkerødt malet med sort rundstav og 
kummekant, uægte forgyldte ornamenter. Fontens højde 91 cm, kummens tvm. 
57 cm, den karnisformede fordybning 32,5 cm, 13 cm dyb. I Åbenrå museum.

Dåbsfad og -kande af sølv, nye. Inventariet 1798 omtaler et ottekantet 
messingfad40.

Prædikestol (fig. 28 34) i ungrenæssance, ifølge en forsvundet indskrift 
over den oprindelige opgang, fra 1565, noget omdannet og forøget 1641, og 
med himmel fra 1626. Oprindelige er stolens fire fag med tilhorende lisener;

N.  H.  1957Fig. 28. Åbenrå S. Nicolai. 
Prædikestol. Detalje fra postament (p. 1700).
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en ekstra lisén ved siden al det nordligste gamle fag antyder muligvis et for
svundet fag eller snarere forbindelsen til den gamle opgang. De to midterste 
storfelter indeholder Sehesteds og Rantzaus hjelmede våben (med ombyttede, 
malede navne i felterne nedenunder), flankeret af to jævngamle relieffer: 1) 
Abels drab med brødrenes offerbål i baggrunden (fig. 32) og 2) Kristus med 
sejrsfanen, trædende slangen under fod, ved siden af syndefaldet og i bag
grunden himlens borg og helvedes flammer (fig. 30). I de tilhørende lisener 
er der herlige relieffer af hermer, hvis skafter forneden ender i djævlehoved 
(fig. 31), mere sammensatte opbygninger (kvindehoved, vase, løvehoved 
m.m.), akantusmontant, nøgen herme med fjerprydet hoved. Frise- og posta- 
mentfremspringene til de oprindelige dele indeholder engle-, diadem- og andre 
hoveder, hvoraf især det som fig. 28 afbildede udmærker sig ved rig fantasi; 
frisefelterne viser evangelistsymbolerne, postamentfelterne akantusranker 
endende i hoveder og kroppe. Under hjornerne er der englehoveder. 1641 til
føjedes et fag med et plumpt skåret syndefaldsrelief samt et par lisener. Grun
den til denne tilføjelse har været en ændring af opgangsforholdene, hvorom 
regnskaberne skriver30: 1641 blev prædikestolstrappen nedtaget og adgangen til 
stolen ført igennem muren. Over den gamle indgang læstes, ifølge Danske Atlas 
(VII, 232): »Anno Domini MDLXV. leth Swarte Hans Karckswor diissen Præ- 
dick Stoel hirher setten« (»i Herrens år 1565 lod kirkeværgen Sorte Hans denne 
prædikestol opsætte«). Den nye adgang blev fra sakristiet, ad en lirefags bro, 
der førtes fra en gennembrydning i korets nordmur og hen til stolen. Stolen 
hviler på en ottekantet jernstang.

Den regulært ottekantede himmel er af sædvanlig renæssanceopbygning 
med skriftfyldt frise, afdelt af bøjler med kvindehoved, englehoveder i Ringe- 
rinck-manér under hjørnerne, kartouchenedhæng med rosetter, topstykker 
omtrent som Tøndertypens, kartoucher med blindarkader, hvori relieffer af 
Troen, Håbet, Mådehold og Retfærd (uden bind for øjnene). Et stort topstykke 
med lang reliefindskrift fortæller om himmelens opsætning, mens et yngre top
stykke med svejfede kanter mod nord tilhorer 1761-udvidelsen. Mellem top
stykkerne står — ligeledes i Ringerinck-manér — småengle med lidelsesred- 
skaber. Det store topstykkes indskrift lyder: »A(nn)o 1626 ledt de erbar vnd 
wolwise Iens Hansen bvrgemeister disser stadt dise decke Godt thon ehren vnd 
der kercken thon zier vor ferdigen darneven de predigstol vp dat nie staferen 
laten«. I frisefelterne, fra nord: 1) »Wol van Gade is de horet Gades Wordt. 
Ioh. 8«, 2) Wol deme etc. Sirach 15, 3) Dat wort etc. Esa. 40, 4) Din wort etc. 
Psalm. 119, 5) Salich sindt etc. Lvc. 11, 6) Des presters lippen etc. Mala[k]. 2, 
7) For største delen bortsavet [ved ændringen 1641].

Af den oprindelige staffering er der næppe meget tilbage (skriften under 
våbenskjoldene er dog e n d n u  renæssance-versaler). Efter ændringen 1641 er
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N. E.  1957Fig. 29. Åbenrå S. Nicolai. Prædikestol 1565 (p. 1699).

de nye dele vel blevet malet og de gamle oppudset; den malede indskrift 
på det tilføjede topstykke melder: »Anno 1761 ist diese Kantzel auf Un
kosten der Kirche reparirt und ausgeschmückt worden«. 1902 stafferedes 
stolen (der sikkert i mellemtiden har været udsat for malerreparationer) 
af maler Hampke (jfr. også årstallet 1920 på »broen«), og endelig repareredes 
og rensedes farverne i forbindelse med kirkens sidste restaurering. Stolen 
står nu med farver, der svarer til altertavlens, dog med mere vissengrønt; i
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N .  E .  1 9 5 7Fig. 30— 32. Åbenrå S. Nicolai. Prædikestol. Detaljer (p. 1700).

det oprindelige syndefaldsfelt er himmelens borg og helvedes flammer malet i 
eet med baggrunden. I storfelternes skriftkartoucher er med fraktur (sikkert 
fra 1902) malet, under det yngre syndefaldsbillede: »1 B. M. 3. Cap. 7. V.«, 
under Abels drab: »1 B. M. 4. Cap. <S. V.«, under Sehested- og Rantzau-våb- 
nerne (renæssanceversaler): »F. Mette Seehsted« — »H. Bartrum Seehsted« (jfr. 
†gravsten 1), under det oprindelige syndefaldsbillede: »1 B. M. 3. Cap. 6—15 
V.« I opgangsbroen og på rygskjoldet er rokoko-stafferingen fra 1761 bevaret, 
i broens felter brungule rokokokartoucher med mørknede, skrivende evangeli
ster over navnekartoucher (fig. 33—34); på rygskjoldet er der forneden en stor 
rocaille, hvorpå står en putto med en stor bog under armen, pegende på den 
korsfæstede, der ses ved rocaillens højre side, mens Moses til venstre bærer 
lovens tavler. Foroven, i felter, der holdes af engle, læses: »Iesus am Creutz tilgt 
die Sünde 1. Pet. II, 2—4 und macht Gerecht. Rom. X, 4« samt over Moses 
Ro. III, 20 og Gal. I I I ,  24. I midtfeltet: »Der Busfertige« etc. Gal. II, samt 
1920, hentydende til en farverestaurering. Rødmarmoreret ornamentik, gul 
fraktur. På hjørnet mellem østre og nordre korsarm.

Stolestaderne er fra sidste restaurering. Kirken synes at have fået sit første 
stolesæt i forbindelse med opsætningen af prædikestolen. I det ældste stole- 
register 156730 nævnes bl. a. Jurgen Snitker, Hans Snitker og Tuge Goldtsmidt. 
1640 klages der over mangelen på mands- og kvindestole20. I 1700'rne og be
gyndelsen af 1800'rne er de fleste stader blevet fornyet (bl. a. 172646, 177647 og
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N. E. 1957Fig. 33—34. Åbenrå S. Nicolai. Malerier 1761 på prædikestolens »løbebro« (p. 1702).

181320). De stole, der afløstes af de nuværende, var fra 1900. 1851 anmodede 
man om at få kirkestolene åbnet til almindelig brug, da det fandtes urimeligt, 
at kirkegængere skulde stå op ud for ikke-kirkegængeres lukkede stole25. 
1648 nævnes »Ihr Furstl. Gnad. Stohl, darin der H. Amtmann steht«30.

Lukkede stole. Der findes nu kun to sådanne, i korets nordvæg, (sml. fig. 16) 
efter dørene at dømme samtidige med korudvidelsen 1758, mens façaderne 
mod kirken må være ændret ved restaureringen 1813 ff. De har rundbuet af
slutning, tre og fire vinduer flankeret af glatte, korintiske pilastre. Indgang 
fra sakristiet og det tilstødende rum ad smukt profilerede barokdøre (fig. 39) 
med oprindeligt låsetøj. Mørkeblåt malede, pilastre og profiler rødt-hvidl 
marmorerede, vægge og dørene indvendig dekoreret med rødmalede skyer 
(nymaling efter den oprindelige, der er bevaret).

Standur (fig. 40) i egetræskasse, 230 cm højt med tinskive (i form af en 
ring) på messingplade, visende sekund, minut, time, dag, måned og månens 
faser, udført af urmager »Peter Green, Apenrade« vistnok 174424. I sakristiet. 
1622 omtales tre nye stole »oben bey dem Seyger«30.
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†Pulpiturer. I tidens løb har der været opført og nedtaget adskillige pulpi
turer (og hævede »lukkede« stole) i kirken. Men det er ofte vanskeligt ud fra 
regnskaberne at angive opforelsestid og plads. Inden hovedrestaureringen 
1899/1900 var der to pulpiturer, orgelpulpituret i vest samt et i søndre kors- 
arm (sml. fig. 14), med enkelt fyldingsbrystværn. 1622 omtales »das Chor oder 
Borkirche [d. e. Empor-kirche = pulpitur] alhier in der Kirchen weiter ins 
Norden ausgebauwett«, formentlig i nordre korsarm. 1699 omtales den nye 
»Boerkirche« ved orglet i den nordligste gang30. 1723 er der en udgift på 581 
mk. til »der neue Boden oder Chor«48, vel i søndre korsarm, eftersom en signeret 
tegning fra maleren Joh. Hinr. Brochmann 1750 til et nyt pulpitur i nordre 
korsarm endnu ligger mellem arkivalia20, et pulpitur (»der grosse Lector- 
Boden im Norden Flügel«) der atter bringes i forslag 1756. 1758 nævner en 
smederegning det nye »Böhne« og dets dør, og samme år nedbrydes »alte Boden«, 
hvor orglet har stået, og et nyt opfores21. 1869/70 omtales »alte Boden« og 
orgelpulpituret34. — 1758 blev kammerherrens stol [i koret] nedbrudt og gen- 
opsat med trappe, døre m.v.21. I korforlængelsens nordmur er der to h ø j t -  
siddende døre og i sydmuren een (sml. p. 1687), hvorigennem der har været ad
gang til †pulpiturer eller lukkede †stole.

Orgel 1956, Marcussen og son, Åbenrå; 31 stemmer, tre manualer, pedal, 
mekanisk49. I skibets vestende. — 11. jan. 1594 blev det nye forgel, som var 
afstemt og fuldført af Matthæus Man fra Buxtehude, antaget af Andreas Jacobi, 
organist i Flensborg, og overdraget kirken50. Det havde 18—20 stemmer og 
underkastedes 1715, da kun to af dem k u n d e  spille, en hovedreparation ved 
Hans Vent, Flensborg. 1758 sluttedes kontrakt med Joh. Matthias Schreiber, 
Glückstadt, om et nyt orgel; 1760 fik han 280 mrk.; ialt skulde han have 1360 
mrk.51. Façaden52 (fig. 38), nu på kirkens loft, havde bredt midttårn og lavere 
sidetårne flankeret af foroven C-svungne fløje, ligesom de mellemfaldende par
tier havde svungen øvre afslutning. I slutningen af 1700'rne må façaden have 
fået udsmykning i Louis XVI-stil, tøjguirlander, skyer og vaser. Under flere 
lag egemaling og eet lag hvidt ligger en s m u k  marmorering, guld på Louis 
XVI-tilføjelserne. 1885 leveredes et nyt værk af Marcussen og søn, Åbenrå53.

Pengeblok, 1600'rne, ottekantet, med jernlåg og -tragt, lodrette, forsæn
kede jernbånd, fire tværbånd. To taskelåse. Nye pengebosser af træ.

To klingpunge, fløjlscylinder med messinglåg og -ring forneden; sort drejet 
skaft. I sakristiet.

Maleri, forestillende provst Peter Paulsen (1811—37, d. 1855), brystbillede, 
olie på lærred, 70×58 cm, i nyere ramme. Sign. C. Eibe, Hamburg post mortern 
pinxit 186754. På korets nordvæg, i vestfaget. Ang. altertavlens stifterbilleder, 
se p. 1694 og fig. 20—21.

Lysekroner. 1) 1709. »Dieser Cron hat S(eigneu)r Peter Tavsen In Der Kirche
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N. E. 1957Fig. 35. Åbenrå S. Nicolai. Lysekrone 1725 (p. 1705).

In Apenrade S:t Nicolay Genandt Zur Zirat Vorert 1709«. Graveret kursiv. 
I skibet.

2) 1723, med 2×8 arme, flakt ørn som topfigur og profilknop forneden. På 
kuglen graverede versaler: »Hinrich Frellesen. Ellena Frellesens A. 1723«; 1870 
fornyedes ni arme55. I korets vestfag.

3) 1725 (fig. 35). På kuglen graveret kursiv: »Niss Krage Barbara Kragen 
Anno 1725 — Du erleuchtest meine Leuchte etc. Psalm. X V I I I  v. 29«. En del 
arme fornyet40. I korets midtfag.

4) O. 1775, stor, med 2 ×1 0  arme, dannet af C-bøjler, der mødes i knæk med
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N. E. 1957Fig. 36 a—b. Åbenrå S. Nicolai. Fontefod, detaljer (p. 1699).

profilspir. Skaft med fortrykte balusterled, stor hængekugle, knop med vand
rette rundstave, profileret som hele æggestave. Topfigur: kjortelklædt kriger 
med sværd og skjold skrådelt af bjælker. I korsskæringen.

Inventariet 179840 meddeler om de fire i den store gang hængende kroner: 
Den, der hang nærmest koret, forsynedes med lys af bysekretær Bentzon, den 
anden fra alteret forsynedes af rådsherre Nissen, den tredie af skipperlavet55, 
den fjerde af Hinrich Frellsen. Samme inventarium nævner en lysearm med tre 
arme på prædikestolen, en i koret med een arm, en lignende ved magistrats- 
stolene, en på nordvæggen bag råds-stolene og to på væggen mod vest. Under 
år 1860 hedder det40: Lysearmene solgtes ved kirkens reparation 1813—16 
til fordel for kirkekassen56.

Kirkeskib57 (fig. 37), stort, fregat med to lag kanoner; på agterspejlet Frede
rik V.s monogram i kronet felt holdt af vildmænd. I nordre korsarm.

†Ligbåren tilhører liggildet, hedder det i inventariet 179840; 1863 omtales to 
fligbårer58, †Ligvognen nævnes første gang 185121; en ny anskaffedes 187122.

Tårnur. Sejerværket til de ved sidste restaurering opsatte, gennembrudte 
urskiver, er leveret af Ed. Korfhage u. Söhne og restaureret 1956. Dets for- 
gænger var fra 1740, da kirken sluttede kontrakt med urmager Peter Mathiesen 
fra København om forfærdigelse af et †tårnur (til tagrytteren) med visere31; 
1756 anskaffedes fire runde, sorte træ-urskiver med forgyldte cifre; men de 
gamle visere bibeholdtes32; lodderne har gået i det lille »hus« ved nordre kors
arm (sml. p. 1686).

Klokker. 1) 1613, støbt af Melchior Lucas, Husum20. Versaler omkring halsen: 
»Verbum domeni(!) manet in æternum M. Melchior Lucas tho Husum me fecit 
ano 1613«. 92 cm i tvm. I tagrytteren; fungerer som slagklokke for uret.
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N. E. 1957Fig. 37. Åbenrå S. Nicolai. Kirkeskib (p. 1705).

2—3) 1921. Genforeningsklokker fra de Smithske Jernstøberier, Ålborg, med 
udsmykning af Jensen-Klint59. I tagrytteren.

*4) 1623. Støbt af C. Kleiman, Lübeck. Fejlfuld indskrift om halsen i to 
linier med reliefversaler: »Anno 1623 itzsiger Zeit regernder Her G. G. Hertzasg
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Fig. 38. Åbenrå S. Nicolai. †Orgel. Skitse af façaden, ved Kaare Klints tegnestue (p. 1704).

Friderich zu Holsten. M. Cordt Kleiman und H. Provest Johannes Gegerannes 
[dvs. Generanus] und B[ürgermeister] Jens Hnsen [dvs. Husen] in Apenrade«. 
Tvm. 93 cm60. 1623 sluttedes kontrakt med Kleiman om omstøbning af en 
klokke, der vejede 3 skipp. 7 pd. Klokkestoberen fik 257 mk. 8 sk.61. 1831 
onskedes den lille klokke, »Stormklokken« repareret og ophængt21. 1908 blev 
klokken, der da var bestemt til indsmeltning, afgivet til Lübeck museum35.

†Klokker. 1590, støbt af Michel Dibler, vejede ifølge hans regning 2½ skipp., 
9 lisp, og kostede 78 mk. 2 sk.62. Omstøbt 1613 ( j f r .  ovenfor) vel som følge af 
beskadigelser ved branden 1610. — Kirkeklokkecirkulæret nævner to klokker, 
støbt 1908 af Gebr. Otto i Hemelingen ved Bremen, begge afleveret 1917 til 
krigsbrug.

GRAVMI N D E R

Mindetavler. 1) Over faldne i krigen 1870—71. Af marmor. I nordre korsarm. 
2) Over faldne i verdenskrigen 1914—18. Af træ. I søndre korsarm.

*Gravplader fra lysestager. To par gravplader af kobberblik, med sekundære, 
malede indskrifter (sort skriveskrift) og uægte forgyldning, findes i Åbenrå 
museum. Begge par plader, der første gang er benyttet o. 1820 og anden gang 
o. 1840—50, har indskrifter med tilknytning til navnet Lorentzen. Den læse
lige indskrift på den ene af pladerne lyder: »Sel. Rathsverwandter Iürgen 
Lorentzen, gel). 1762 den lsten Aug., gest. 1842 den 12ten Iuly, alt 79 Iahr 11 
Mot. 11 Tage«.
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†Epitaf. 1623. Claus Esmarch. »Anno 
1610 Sontags Misericordias Domini um 
12 Uhr ist der Achtbare und Wohlweise 
J.[!] Esmarch weyland Burgermeister 
dieser Stadt, mörderlich und vorräthlich 
verkaufft, erschossen, und allhie begraben 
worden seines Alters 42 Iahr, dessen Seele 
etc. Zu desselbe Gedächtniss sein einiger 
Sohn diss Epitaphium setzen lassen anno 
1623«. Gengivet efter Marmora Danica 
(II, 25). Ifølge Danske Atlas (VII, 232) 
blev borgmesteren myrdet »på sin Kones,
Superintendent Paul von Eitzens Datters,
Anstiftelse«63. På epitafiet havde sønnen 
(ifølge samme kilder) ladet syndfloden 
afmale ved en god mester.

Gravsten. Tilbage i kirken af de sikkert 
meget talrige gravsten er kun en enkelt.
En af grundene til denne fattigdom fin
des formentlig i den under *døbefonten 
(p. 1699) citerede passus fra Haupt. Ikke 
få sten er åbenbart solgt til omkringboende, thi i fortovet foran indgangsdørene 
til husene på kirkepladsens vestende ligger store, omtrent helt udslidte sten; 
andre, men ituslåede, har været anvendt som kantsten på kirkepladsen, men 
er nu henlagt omkring mindesmærket og stien, der fører til det.

O. 1698. »Hinrich von Günderoth Sr. Kayserlichen Hoheit des Gros-Fürsten 
und regierenden Herzogs zu Schleswig Holstein bestalter Kammer-Raht Wie 
auch Ober-Forster der Ämter Apenrade Tondern und Lugumcloster, und Haus
voigt zu Apenrade. Gebohren den 9 Febr. 1674, Gestorben den <8 Febr. 1750> 
Seines Alters <76> Iahr. Sophia von Günderoth, ge[b]ohrn von Saldern ist 
Gebohren den . . . Febr. 1634. Gestorben den 23 Iuny [16]98 Ihres Alters 64 
Iahr 3 M. 3 W. 1 Tag Deren beiden Erb- und Eigenthümlich angekauftes Erb
begräbnis welches nach deren Einsenkung von Niemand hernach wieder Zu 
eröfnen«. Herunder tilføjet: »Erneüert durch den pt. Besitzer des von Günderot- 
schen Fidei-Commissi Paul Caspar von Saldern Günderoth Anno 1792«. Lysgrå 
kalksten, 168×118 cm. Gravskriften med reliefversaler, tilføjelsen 1792 med 
reliefkursiv. Kantrammen vekslende glat og tværriflet. På korets nordvæg, 
midtfaget.

Gravsten. 1) Slutn. af 1500'rne. Bertram Sehested. 1609 beklagede kirke
værgerne sig over, at Bertram Sehesteds begravelse foran alteret i koret var

N. E. 1957Fig. 39. Åbenrå S. Nicolai. 
»Lukket stol«. Dørfløj mod sakristiet 

(p. 1703).
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opmuret så højt, at den generede gudstjenesten. Afdøde havde lovet kirken 
100 mk. for begravelsen, men trods talrige opfordringer var de ikke blevet 
betalt. Værgerne anmoder nu om, at arvingen Christoph Rantzau må erlægge 
den lovede sum eller tillade dem at sænke stenen i niveau med gulvet64.

2) Ide Rantzau, datter af Kaj, Mouritz' søn, og Elisabeth, datter af Henrik, 
tre danske kongers statholder, begge af Rantzaus æt, d. 24. febr., begr. 22. 
marts 1591. — Kaj Rantzau, arveherre til Hanrou og »præfectus arcis Apenrad.« 
lod sætte dette monument til minde om sin kære datter Ide, f. 8. sept. 1588 i 
Itzehoe, d. i Åbenrå 22.[?] febr. 1591. Lang, latinsk indskrift, gengivet efter 
Marmora Danica (II, 24 f.), afsluttet med vers60.

†Gravplade af træ. O. 1622. Jacobus Andreae [Generanus], sognepræst, d. 22. 
okt. 1622, 77 år. Indskrift på tysk og latin; våbenskjold. 1812 foran alteret 
»auf einem holtzem Brett«66.

En gravkælder med sønderbrudt hvælving afdækkedes 1955 i korets vestfag; 
rummet, hvis vægge havde sortmalede bladrammer om bibelske indskrifter 
(fraktur) fra 1684, er nu tilgængeligt gennem en lem. Sandsynligvis præste- 
begravelse. Provsten, Troels Arnkiel den ældre, døde 1684.

1804 omtales begravelserne under stolene31. Efter kirkens reparation 1813— 
16 blev alle begravelser i kirken afskaffet40.

Kirkegårdsmonumenter67. 1) O. 1838. »Carl Wilh. Carlsen, geb. in Copen
hagen d. 27. Novbr. 1794, gest. als pract. Arzt in Apenrade d. 16. Juny 1838«; 
sat af venner. Stele i senempire, al sandsten, 3 m høj, med postament og for
oven afsluttet som en lav, firesidet pyramide. Fordybet skriveskrift på indsat 
marmorplade. På postamentet flammende urne og bog, kors, anker mellem 
palmegrene, på selve stelen ugle og Æskulap-stav, på »frisens« ene side vinget 
timeglas, bikube og krydsede nedadvendte fakler, på den anden: to larver og 
tre sommerfugle.

2) O. 1850. Over 32 faldne i krigen 1848—50. Stele af sandsten med indlagt 
(og på bagsiden påsat) marmorplade. På gravsted omgivet af et 62 fags, ny
gotisk støbejernsgitter.

3) O. 1850. Kaptajn F. J. v. Hegermann-Lindencrone, faldet i slaget ved 
Bau 9. april 1848. Sandsten med indlagt marmorplade, kronet af marmorkors. 
Gravstedet var tidligere omgivet af et nygotisk støbejernsgitter på ni fag.

4) O. 1851. Niels Peter Bruun af 11. liniebataillon, f. 1828, d. på lazaret i 
Apenrade 17. jan. 1851. Marmorplade lænet til natursten. På samme gravsted 
som nr. 2. — Alle de nævnte monumenter findes på den nye kirkegård vest 
for byen.

På kirkepladsen syd for kirken står et mindesmærke over faldne fra verdens
krigen 1914—18 (fredens engel mellem dansk og tysk soldat), udført af billed
huggeren Johs. Bjerg 1923.
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KILDER OG HENVISNINGER

LA. Åbenrå. Åbenrå præstearkiv: Ca 1. 1735—
1839. Kirkeregnskaber. — Ca 2—6. 1855—1892/93.
Kirkeregnskaber med bilag. — Cc 1. (1607)—1875.
Sager ang. kirkeinventariet. — H l. 1830—89. Apen- 
rader Kirchenbaurisse, Kostenanschläge, Bedin
gungen. — H 2. 1816—87. Sager ang. kirkegården og 
ligvognen. — H 3. 1567—1776. Stolestaderegister.
— H 4. 1776—1880. Sager ang. stolestaderne. —
Åbenrå provstearkiv: 167. Til 1919. Sager vedr. de 
enkelte sogne. Åbenrå. — 1721—1847. Kirkeregn
skabsbog for Åbenrå by. — 1819—1913. Forskelligt 
sagligt ordnet, lægget: 1876—87. Kirchenbausaehen.
— Åbenrå amtsvisitatorialarkiv: (aflev. fra Kiel) C 
II, 2 nr. 330. 1645—1826. Betr. Begräbnisse in der 
Kirche resp. auf dem Kirchhof zu Apenrade. — C
II, 2 nr. 331. 1648—1806. Betr. Kirchenstühle zu 
Apenrade. — C II, 2 nr. 333. 1724—1812. Varia 
betr. die Kirche zu Apenrade. — C II, 2 nr. 335.
1729—1819. Betr. kirchlichen Gebäude und Zube
hör zu Apenrade. — C II, 2 nr. 336. 1740—1825.
Apenrader Stadtkirchenrechnung. — C II, 2 nr.
338. 1765—1819. Betr. das Apenrader Stadtkirchen- 
inventar. — Åbenrå byarkiv: 226 b. (1650) 1765—
1838. Kirkeinventarier. — 227 a—d. 1613—1868.
Sager ang. kirkebygningen og kirkeinventariet. —
229 a—c. 1669—1870. Kirkeregnskaber og kirke- 
regnskabssager. — 235 a—f. 1608—1872. Forskel
ligt (kirkesager). — 1714—1805, 1857. Akten betr. 
die Orgel der Kirche zu Apenrade. — Åbenrå lands- 
rådsarkiv: V. B. nr. 8. Die Kirche zu Apenrade. —
Ved embedet: Apenrader Kircheninventar 1872. —
Inventarprotokol. — 1870—1898/99. Kirkeregn
skabsbog. — (1920—22) Protokoll. — Se i øvrigt 
arkivalier for Åbenrå provsti i almindelighed p.
1667. — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Mu- 
seumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen og Chr.
Axel Jensen 1910, P. Kr. Andersen 1952 (den gamle 
orgelfaçade) og N. J. Termansen 1956 (rest. af alter
tavlens malerier). — Kaare Klints papirer og teg
ninger vedr. rest. 1949—56 (NM, jfr. note 29).
Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Moller og 
Erik Moltke 1957.

Haupt I, 10—15. — Vilh. Marstrand: Aabenraa 
c 1028—1523. En egnsplan- og byplanhistorisk un
dersøgelse, 1933. Heri er udgivet organisten Claus Mollers optegnelser om byen 1620—35 
med tilføjelser af kartografen Johs. Meier 1635—70, provst Georg Hübschmann 1669
o. fl. p. 99 ff. (Jfr. Hist. Tidsskr. 10. rk. III, 160 ff., 254 ff.). — S. H. S. Prahl, i Den nord
slesvigske Kirke (red. H. Hejselbjerg Paulsen) II, 1948, p. 177—181. — Åbenrå Annaler

N. E. 1957

Fig. 40. Åbenrå S. Nicolai. 
Standur af Peter Green (p. 1703).
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1524, 1584—1694, ved Niels Black Hansen. Skrifter udg. af Hist. Samf. f. Sonderjylland 
nr. 14, 1954.

Kilderne til Åbenrås ældre historie er tneget sparsomme. Plyndringen 1524, såvelsom 
brandene 1576 og 1610, har ramt byens arkivalier hårdt, og man er i vid udstrækning 
henvist til nogle senere optegnelser, der i første række skyldes organisten Claus Moller 
(jfr. Vilh. Marstrand ovfr.).

1 Danmarks gamle Købstadslovgivning, udg. af E. Kroman 1951, p. 245: »skraa . . . 
prout erant temporibus Woldemaris regis«, jfr. A. D. Jorgensen: Historiske Afhandlinger 
IV, 1899, p. 274. 2 Dipl. Dan. 2. rk. I, nr. 224. — Når det har været hævdet, sidst af 
Marstrand anf. skrift p. 77, at Åbenrå afbrændtes 1247 af Erik Plovpenning, skal dertil 
bemærkes, at efterretningen kun kendes fra Svaning, hvis pålidelighed ikke er så stor, 
at man tor bygge noget herpå, jfr. Kr. Erslev: Historiske Afhandlinger I, 1937, p. 215.
3 Dipl. Dan. 2. rk. 1, nr. 303. 4 S. B. I). VIII, 163, jfr. Schl.-Holst. Regesten und Ur
kunden . . . IV, Kiel 1924, nr. 889 og Repertorium . . . under 1509 13. sept. ... 5 Til 
diskussion herom, se A. 1). Jorgensen, i Hist. Afhandl. IV, 280 og Vilh. Marstrand, i 
Aabenraa etc. p. 77 1. 6 Quellensammlung VI, 260 og 278. 1400 nævnes det, at 
»fruelus« af sognekirken i Åbenrå udgjorde 4 mrk., se Acta pontificum danicum nr. 950.
7 Maria-alteret nævnes 1519, se Acta pont. dan. nr. 4702. 8 Delte alters årsrente var 
senere tillagt sognepræsten og kapellanen, se Claus Mollers optegnelser, udg. af Marstrand 
p. 102. Om S. Anna alter, jfr. †S. Andreas kapel p. 1714. 9 Vilh. Marstrand har sikkert 
med rette set en forudsætning for Marianersamfundet i det S. Nicolai gilde, der omtales
i stadsretten 1335 (anf. skrift p. 93). A. D. Jorgensens formodning (Hist. Afhandl. IV, 
281), at kirken oprindelig har været viet Maria, kan næppe opretholdes, da Nicolaus 
nævnes som værnehelgen, for samfundet er opstået. Marianerne nævnes 1501 15. febr. 
(Repertorium); sml. Danske middelalderlige Regnskaber 1. rk. I, 541. Samiundet synes 
endeligt oplost 1542, da dets indkomster tillagdes byens gejstlighed (Nye Kirkehist. 
Saml. I, 525). 10 RA. Gottorp B 3. Sager vedr. kirke-, skole- og fattigvæsen, Åbenrå I; jfr. 
om diakonvalg 1729, i Kirkehist. Saml. 7. rk. 11, 515. 11 Marstrand p. 100. 12 Samme p. 
117. 13 Samme p. 112 f. 14 1542 skal nogle af ejendommene på kirkens nordside 
(hvor bebyggelsen nu ligger tæt op mod kirken) dog have fået en del af kirkegårdens 
jord; sml. Marstrand p. 61 med note 14. 15 Marstrand p. 102. — Claus Møllers oplysning 
her er sikkert grundlaget for den omtrent ligelydende meddelelse i Danske Atlas VII, 231. 
16 Muligvis har Vilh. Marstrand ret (p. 61), når han som forklaring på de ringe grund
dybder øst og nord for kirken fremsætter den formodning, at grundene er udstykket på 
det gamle voldterræn. Er dette tilfældet, har kirkeområdet inden befæstningens ned
læggelse strakt sig helt ud til Storegade. 17 Nogle ufyldestgørende efterretninger om to 
grave med rester af egepæle, som skal være iagttaget i St. Pottergade, er gengivet i 
Hejnidal 17. sept. 1928. 18 C. G. Schultz: Malling, en befæstet Kirkegaard fra den 
ældre Middelalder, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1945, p. 85. I øvrigt viser de 
historiske forhold, at der ofte kan have været anledning til forsvarsarbejder i Åbenrå, 
og en efterretning hos Claus Moller (Marstrand p. 100) viser, at borgerne søgte at be 
skytte i alt fald deres ejendele bag kirkens mure. 19 Marstrand p. 61 f. 20 Åbenrå 
byarkiv: 227 a—d. 1613—1868. Sager ang. kirkebygn. etc. 21 Åbenrå byarkiv: 229 a—c. 
1669—1870. Kirkergsk. etc. 22 Åbenrå præstearkiv: H 2. 1816—87 etc. 23 Denne 
kirkegård er senere udvidet meget, første gang 1869 (note 22). 24 Åbenrå provstearkiv: 
1721—1847. Kirkeregnskabsbog etc. 25 Åbenrå byarkiv: 235 a—f. 1608—1872. For
skelligt. 26 Åbenrå amtsvisitatorialarkiv: C II, 2. nr. 335. 1729—1819. Betr. kirchl. 
Gebäude etc., samt note 20. 27 Sønderjydsk Maanedsskrift XII, 1936, p. 189. 28 Nor
dre korsarm kaldtes 1648 »norder Stuue«, og det samtidigt omtalte »Capelle« må være 
søndre korsarm (Åbenrå præstearkiv: H 3. 1567—1776. Stolestaderegister). 29 Kaare 
Klints papirer, fotografier etc. vedrorende Åbenrå kirke er af Esben Klint skænket til
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NM 1959. 30 Åbenrå præstearkiv: II 3. 1567—1770. Stolestaderegister. 31 Åbenrå 
amtsvisitatorialarkiv: C II, 2. nr. 335. 1729—1819. Betr. kirchl. Gebäude etc. 32 
Åbenrå præstearkiv: Ca 1. 1735—1839. Kirkergsk. 33 Det var formentlig en direkte 
folge heraf, al apsiden på nordre korsarm omdannedes til ligkapel og forsynedes med en 
dør til det fri. 34 Åbenrå præstearkiv: H 1. 1830—89. Apenrader Kirchenbaurisse etc. 
35 B. Haupt: Jahresbericht 1908/09, p. 1. 36 Et par år forinden havde man uden til
ladelse fjernet den overste del (B. Haupt: Jahresbericht 1905/06, p. 16). 37 VII, 232. 
38 R. Haupt: Jahresbericht 1899/1900, nr. 5049, p. 15. 39 Jfr. 1758: alteret (dvs. alter
tavlen) nedbrydes . . . alteret opsættes og repareres (note 21). 40 Åbenrå præstearkiv: 
Cc 1. (1607)—1875. Sager ang. kirkeinventariet. 41 Malerierne er ifølge E. Juhler, i 
Sønderjydsk Maanedsskrift 22. årg., 1946, p. 1 ff. muligvis udført af Otto Jagenteuffel. 
42 R. Haupt: Jahresbericht 1901/02, p. 8. 43 Haderslev Stifts Aarbog. 1947, p. 48. 
43a Rosenberg: Der Goldschmiede Merkzeichen. H, 2454: jfr. Kunstdenkm. Eckern
förde p. 356, nr. 6. 44 NM.s 3. afd., nr. 144/1891, F. 19 og F 20. 45 Marstrand p. 113. 
46 Se note 24 og 25. 47 Åbenrå præstearkiv: H 4. 1776—1880. Sager ang. stolestaderne.
— 1767 sælges gamle materialer fra de nedbrudte kirkestole (note 24). 48 Note 24 og 
Åbenrå amtsvisitatorialarkiv: C II, 2. nr. 331. 1648—1806. Betr. Kirchenstühle zu 
Apenrade. 49 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944, p. 207. 50 Åbenrå Annaler 
p. 17; jfr. Marstrand p. 117. 51 Note 20 og Åbenrå byarkiv: 1714—1805, 1857. Akten 
betr. die Orgel etc. 52 Opmåling ved Kaare Klints tegnestue (fot. i NM). 53 Åbenrå 
provstearkiv: 167. Til 1919. Sager vedr. de enkelte sogne. Åbenrå. 54 Åbenrå amtsarkiv: 
Journalsager 1867 XVI, nr. 56. 55 Åbenrå præstearkiv: Ca 3. 1866—71. Kirkergsk. 
med bilag. 56 I inventariet 1818 nævnes dog den på prædikestolen og den i koret 
(note 40). 57 H. Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester, 1950, p. 152: først op
hængt efter 1818. 58 Åbenrå præstearkiv: Ca 2. 1855—65. Kirkergsk. etc. 59 De 
sønderjydske Kirkeklokker, 1925, p. 11. 60 Venligst meddelt af Max Hasse, Lübeck 
museum. 61 Kvittering 7. nov. 1623 (note 20). 62 Jfr. dog under året 1613 (note 20):
3 skipp., 17 lispd. og 2 pd. 63 Jfr. Marstrand p. 107. 64 Kleine gesch. u. topograph. 
Notitzen ved Broder Boysen 1609, i Neues Staatsbürgerliches Magazin, ed. N. Falck, IV, 
1836, p. 845. 65 Jfr. Marstrand p. 117. 66 Die Heimat XXXVIII, 1928, p. 69. 67 Se: 
Krigergrave p. 20 f., 41—44, 91 f.


