
N. E. 1956Fig. 1. Uge. Ydre med klokkehus. set fra sydøst.
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Kirken, hvis værnehelgen ikke kendes1, betalte 24 skilling lybsk i ealhedralicum (sml. 
p. 1718). I el udateret dokument fra 1279—83 nævnes en sognepræst til Uge2, men 

1502 synes sognet at have været annekteret Tinglev3; som denne kirke var den el bi
skoppeligt patronat4. Ved reformationen kom kirken under landsherren, fra 1544 her- 
lug Hans d. æ.5, efter dennes død 1580 de gollorpske hertuger, indtil den 1713—21 kom 
under kongen. Menighedens valgrel var dog her som andetsteds i det tidligere hertuge
lige område til en vis grad bevaret.

Ifølge sognepræstens optegnelsesbog 1741 brændte kirken sammen med landsbyen 
16276, men genopførtes 1632 ff.7 (sml. jernankre, taltertavle og prædikestol). Også under 
krigene i 1650'erne synes kirken at have lidt skade, selv om der var købl beskærmelses- 
brev8 (sml. alterbord og alterstager).

Kirken ligger på en højning sydvestligt i byen og midt i sognet. Kirkegården 
hegnes af jordfyldte og bevoksede kampestensdiger, i nord og øst sat af rå 
sten, mens kløvede er benyttet i vest, langs det rundede sydvesthjørne, og i 
svd. En stribe delvis ubenyttet jord i nord er muligvis den 1712 planlagte ud
videlse9. Lågerne i vest og sydøst samt køreporten i syd har smedejernsfløje 
(den sydøstre fra 1950) mellem ældre, banede granitstolper. To »døre«, nævnt 
1697, blev to år senere ommuret, hvorefter stenene fra de gamle porte solgtes7.
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Fig. 2. Uge. Plan 1:300. Målt af Mette Pihler 1956.

1741 var der kun to indgange, port og låge i vest, og en låge i sydøst, begge med 
»faldtræ« og riste6.

†Kirkeriste i vest og øst er tidligst omtalt 1691 og 16977,
Et klokkehus (fig. 1), af træ, øst for kirken, stammer fra 1939, i hvilket ar

der gennemførtes en hårdhændet fornyelse af forgængeren. Fra denne er der 
kun genauvendt få stykker egetømmer10, men et fotograli fra 1927 viser, at 
det nedrevne klokkehus har svaret til Holbøl fra 1753 (Lundtoft-Vis hrdr.). Dette 
stemmer med el årstal, 1757, som stod på en bjælke i det ældre hus11. Også lor den 
tid havde kirken et tomret klokkehus. Det ældst kendte, der stod vest for kirken, 
skal være brændt sammen med denne 1627, hvorelter klokken nogle ar var 
ophængt mellem overdækkede pæle. 1685 blev der nordøst for kirken bygget 
et nyt, som senere »skubbedes til det nuværende sted«6, formentlig der hvor 
klokkehuset nu står. Bygningen fra 1685 blev 1703 forbedret på taget7 og af- 
stivet, inden den, muligvis 1757, ombyggedes helt.

Kirken består af kor og skib fra romansk tid og et våbenhus i syd, som er 
senmiddelalderligt, men meget ombygget. Orienteringen har afvigelse til nord.

Den romanske bygning er rejst af rå kamp med hjørnekvadre, der er dårligt 
tilhuggede ligesom korets svagt hulede og skibets skråkantede sokkel (p. 1/16, 
fig. 16—19). Granitkvadre er ligeledes benyttet til de eneste synlige detaljer, 
skibets syddør og triumfbuen. Døren, som har bevaret sin tærskelsten, har ret- 
kantet lysning (230×115—120 cm) og rundbuet afdækning indvendig; den 
inden 17416 tilmurede norddør, der må være delvis ødelagt ved indhugning al 
vinduet 179112, spores i soklen. Skibets murhøjde over sokkel er 4,8 m. 

Triumfbuen har svagt overgribende stik og godt 15 cm høje, skråkantede
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kragband, hvis underkant sidder 205 cm over nuværende gulv. — Taggavlen 
herover er nedbrudt, og kirkens to andre taggavle ommuret.

Tilføjelser og ændringer. Våbenhuset (1691 karnhuset)7 har nu kun middel
alderligt murværk, af munkesten i munkeskifte, i øst. De to andre mure er 
formentlig fra 1750 (sml. skibets vestgavl). - 1860 blev brandsprojten, der 
stod i bygningen, beordret flyttet13.

Til minde om genopbygningen7 efter branden 1627 (sml. p. 1845), blev der 
i den nyopmurede, østre taggavl indsat jernankre med årstallet 163214. Fra 
den tid stammer også tagværkerne over såvel kor som skib; de blev tækket 
med resterne al de gamle blvplader samt strå og spån15; det blandede materiale 
erstattedes i årene mellem 1727 og 1747 med teglsten6.

Skibets vestgavl, der 1675 forbedredes udvendig7, blev 1750 helt ommuret16. 
Foruden årstallet er der på ankrene anbragt flere initialer: I F R (J. Fr. Reusz, 
generalsuperintendent 1749—57), F W H (Fr. Wilh. v. Holstein, amtmand i 
Tonder5 1730—67), B P (Balthazar Petersen, provst; i Tønder 1747—87) og 
N N (Nic. Nissen, sognepræst 1710—77). — En diagonalt stillet pille på skibets 
sydvesthjørne er noget yngre end gavlen.

Tagværker. Våbenhuset har bevaret dele af sit middelalderlige tagværk. 
Også koret har et egetagværk af middelalderlig type, men det spinkle, skæve 
og bomkantede tømmer, der er anvendt, og den store spærafstand tyder på,
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at tagværket er opsat efter branden tillige med bjælkerne og hele skibets 
(senere omsatte) tagværk, som altsammen er af fyr.

Kirken står hvidkalket med cementtagsten fra 190617. Gulvene er af fliser i 
kor og våbenhus (henholdsvis sekskantede gule-brune og firkantede gule), af 
cement i midtgang og af træ i stolestader. Loftet er gråt, med synlige bjælker.

Solur, af kalksten, med indskrift: Soli deo gloria 1750 og spejlmonogram L I 
(sml. Hjordkær p. 1820 og Ensted, Lundtoft-Vis herreder); i våbenhusets gavl.

†Kalkmalerier. 1910 stod kirken med en udsmykning af romaniserende iriser 
(langs triumfbue, vinduer og lofter), der formentlig var udført ved den indre 
istandsættelse 1896.

INVENTAB

Efter branden 1627 stod alt det indvendige ifølge Danske Atlas ( V I I ,  307) færdigt 
1633 (sml. taltertavle, prædike-, †skrifte- og †degnestol); 1694 nymaledes det meste på 
grundlag af en gave fra menigheden (sml. gavetavle), mens en enkelt mand, Knud An
dersen i Flensborg, 1761 bekostede en renovering og staffering ved maler Thorkild Pe
tersen i Løgum7; 1896 forestod maler Nissen en nymaling12, der skete efter forskellige 
»restaureringer« (bl.a. prædikestol). 1931 fik kirken nye stole og pulpitur; alt inventar 
stafferedes 1957 af Ingolf Rojbæk.

Alterbord, muret og pudset, ca. 110 cm højt, 168 bredt og 94 cm fra korets 
østvæg, dækket af malet fyrrepanel fra 1957. 1656—60 »forbedredes alteret«, 
der var nedrevet, for 1 rdl. 1741 skriver sognepræst Nic, Nissen, at alteret var 
udmuret af rå marksten med kalk6.

Et †Alterklæde var 17416 og 178216 rødt, sidst med gule borter.
Altertavle (fig. 1-5) i akantusbarok, fra 1687, anskaffet for Morten Hansens 

gave fra 1685 (sml. gavetavle 1694 p. 1852), malet 16946 og ændret 1761. Tavlen 
er sandsynligvis udført i det Peter Petersen'ske værksted i Tønder og nær be
slægtet med to tavler fra samme værksted, Rømø kirkes fra 1688 (Tønder amt 
p. 1424), og den langt rigere i Tønder Kristkirke, fra 1695 (p. 952). Kamme
værket er af eg, men hele topstykket og alle ornamenter er udført i blødt træ. 
Storgesimsens udsmykning er forsvundet sammen med sidenichernes store 
evangelistfigurer; rimeligvis 1761 (jfr. staffering) er derfor de to evangelist
figurer, der på storgesimsen har flankeret topstykket, blevet rykket ned i side- 
felterne og anbragt på nye, vældige konsoller med reliefskårne navne lor S. 
Lucas i nord og S. Iohannes i syd; den store bladroset over deres hoveder er 
antagelig udskiftet ved samme lejlighed. Topstykkets kronende figur (Kristus?) 
er afløst af en due, af metal, muligvis prædikestolshimmelens hængedue (?). 
Søndre størvinges putto horer hjemme et andet sted på tavlen (på topstykket?).

I storfeltet et samtidigt maleri, tempera på træ, af nadveren, efter samme 
forlæg som bl.a. Tinglev (Tønder amt p. 1649); kun den sorte baggrund og
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N. E. 1959Fig. 4. Uge. Altertavle 1687 (p. 1848).

klædebonnenes højlys synes sekundært opmalet. Tavlens forrige staffering, 
mørk egetræsådring med grågrøn marmorering i sidefelterne, er antagelig ud
ført af maler H. Nielsen 1854, hvis navn og årstal findes på indersiden af posta- 
mentskabets lem; denne staffering er muligvis udbedret 1857—58, da nadver
ordene18, med hvid fraktur på sort bund, fornyedes19. En herunder liggende 
staffering: sort rammeværk med grønt og guld på lister, englene i røde 
dragter med guldkanter, i predellaen nadverordene, på tysk, med fraktur, fra 
17617. På en af plinterne20 står: »Renov. 1761 H. Kn. Andersen Flensb.« og 
herunder »1694« (henvisende til den opr. staffering). 1957 er tavlen blevet kon
serveret af billedskærer Skjold Lund og nystafferet af Ingolf Røjbæk.

Gotisk †altertavle. Ifølge Nic. Nissen6 fik kirken efter branden (1627) en tavle 
med apostle og helgener fra Bylderup, der havde fået en ny altertavle o. 1600. 
Denne blev imidlertid taget ned og apostlene stillet ned i kirken, da Morten 
Hansen skænkede et beløb til en ny altertavle.

Altersølv. Kalk, nyere, tysk maskingotik; det øvrige, også sygesættet, er af 
plet, Det tidligere altersølv brændte 1907 sammen med præstegården21, †Tin- 
kalk købtes 1656/606.
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Alterstager, omstøbt 1662 af nogle, der var ødelagt under krigen6; af messing,
28,5 cm høje; bred, flad fodskål og spinkelt skaft med ægled, flad midtknop og 
balusterled, samt flad, konkav lyseskål.

†Messehagel omtalt 17416, af mørkerødt, blomstret fløjl med »stukket« kru
cifiks bagpå.

†Messeklokke, ifølge Nic. Nissen brugt ved gudstjenestens begyndelse og af
slutning, men 1741 ude af brug6.

†Brudesmykke, for hvilket pastorinden 1784 fik 4 mrk. »a part«22.
†Knæles kamler på begge sider af alteret til kommunikanterne (sml. p. 1824), 

fra 1645, med navnene Chreisten Jörgensen på den nordre og Anna Chreistens 
på den søndre6.

Alterskranke, nyere, halvrund, med træsøjler.
Døbefont, romansk, af granit, af ranketype, hørende til gruppen Svenstrup, 

Notmark m.fl. (Sønderborg amt); kummen, ca. 80 cm i tvm., har en kraftig 
bølgeranke over rundstav med nedhængende buetunger øg herunder en tovstav 
ved overgangen til det nedad tilspidsende, trinde skaft; foden forsvundet og 
erstattet af cement. På kummens rand huggede linier af bogstav- eller rune
agtig karakter. Oliemalet, gråt på rundstave, ranke og blade; brun baggrund; 
herunder ses farver, sikkert delvis fra 189623, sort, hvorpå lagt rødt, der endnu 
skimtes på mundingsprotil og tovstav. Ifølge rgsk.7 betalte Knudt Jürgensen 
Lautrop 1694 3 rdl. og 8 sk. for at lade fonten staffere. (Mackeprang: Døbe
fonte p. 334 f.).

Dåbsfad 1927, af kobber. 17416 og 178216 fandtes intet bækken.
*Fontegryde (?), af messing med kobberbund; på den smalle, ombøjede rand 

to trekantede øskener til ophængning; sildebensdekoreret. I Åbenrå museum.
†Fontelag, af træ, med indskriften: »Hans Asmussen24 K. M. Faget [kgl. Maj.s 

foged], unde sinem Leven Husfruwen tho Bolderslef, hebben desen Deckel Godt 
thom Eren der K[irche] V[ge] voreret«. Ifølge Nic. Nissen havde Knud Jørgen
sen i Lautrop (sml. font) ladet det staffere ifølge indskrift6.

Krucifiks, købt 1868 før 60 dlr.12, kopi efter type fra o. 1700, muligvis del 
nedenfor nævnte; figuren ca. 110 cm høj, på kors formet som to krydsende 
træstammer med bark. Nystafferet 1957, over gråhvidt farvelag. På skibets 
nordvæg. †Krucifiks 16877, forgyldt 16946 (sml. gavetavle p. 1852) 1784 »over 
indgangen til koret på en balkon«22 og endnu omtalt i inventariet for 186123.

Prædikestol tra o. 189623, med eet fag overført fra den forrige †stol, fra 163325. 
Den 1896 forberedte »reparation« blev i realiteten en nyskæring, med en re
næssancestol fra o. 1600 søm model. Den er lirefaget og har i de tre nye felter 
arkader, hvorunder dydereliefler: Troen, Kærligheden og Klogskaben. I væg- 
laget sidder de oprindelige, ret plumpt skårne fyldinger, i storfeltet en pilaster- 
båret arkade med muslingeskal i buen og herunder beslagornamentik (midtroset
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og fire kvarte hjørnerosetter) samt 
i sviklerne glatte »knapper«; i frise- 
feltet står med brede versaler og tal 
»Anno 1633« og i postamentfeltet 
på prikket bund: »in aeternum«.
Bærestolpe fra 189621. Også op- 
gangspanel og himmel er mere el
ler mindre fornyet, frisefelternes 
plattyske skriftsteder vel overtaget 
fra den †stols himmel. Blankt træ 
og lidt uægte forgyldning. — På 
opgangen direkte på træet malet en 
indskrift, der sikkert har stået på 
den †stol: »Gott zu Ehren und der 
kirchen zu Zierd hatt Niss Petters- 
sen faxbøll diese Cantzel stavieren 
lassen 1694«, hvilket er nævnt i 
rgsk.7, der endvidere omtaler, at 
maleren tik 368 rdl. —1761 reno
veredes stolen af maler Thorkild Pe
tersen i Løgum7 og forbedredes at
ter 186812 for 26 dlr.

Stolestader fra 1931, gavlene ko
pieret efter herskabsstolen; rødlilla, 
med gråt og blåt på enkeltheder.
Flere gamle låger26, fra 1700'rne, med blå bundfarve, smukke rosemalerier i 
fyldingerne og røde numre på øverste rammestykke, ligger nu på loftet.

†Skriftestol på nord- og †degnestol på sydsiden var ifølge Nic. Nissen lavet 
ca. 16336.

Herskabsstol 1651, bestående af to rundbuede gavle, der foroven over en 
tandsnitliste har halvroset under slyngbånd og perlestav, samt to låger med 
beslagværksrosetter i fyldingerne og slyngbånd på rammeværket. På gavlene 
en symmetrisk, skjoldagtig dekoration i forsænket relief, hvorover indskårne 
versaler: »Dise stol unde stede gehørdt tho averigheidt unde sonsten tho Asmus 
Iversen anno 1651« og »Si deus pro nobis, qvis contra nos (»Hvis Gud er for os, 
hvem kan da være mod os«). Frøchte Godt før allen dingen so werdt idt di nicht 
misgilingen«. Ferniseret, med sortmalede bogstaver og sort bund for ornamen
terne. Til stolen hører muligvis et brudstykke af en frise mellem profilerede 
tandsnit- og peiiestavslister, og med hvidmalet fraktur (oven på ældre): »Wer 
Ohren hat, der höre etc. Apoe. 2.« Nu ved opgangen til prædikestolen, 1711

Fig. 5. Uge. Altertavle, detalje 
(p. 1848).
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»paa nordre Skillevæg mellem Kor og Skib« og da benyttet af sognefogedens 
hustru6.

Dørfløj til våbenhuset fra slutningen af 1600'rne, fem egeplanker samlet med 
nyere tværrevler på bagsiden og gangjern på forsiden; snoet klinkehåndtag og 
hjerteformet nogleblik med volutter. 1700-tals lås i rektangulær trækasse.

Orgel ombygget og delvis fornyet 1931 af Marcussen og søn, Åbenrå; to ma
nualer med pedal, 13 stemmer; på samtidigt pulpitur i vest. Det tidligere 
forgel, fra 1871, stod i skibets nordøsthjørne27.

Pengeblok med indskåret årstal 1716 på det ottekantede skaft, der over en 
skråfas med neglesnit bærer den ligeledes ottekantede jernbundne blok; jern- 
hængsler til tre låse. I skibets vestende.

Præste- og provsterækketavle5 1817. Hvid skriveskrift på sort, i egetræsmalet 
profilramme. På korets sydvæg.

Gavetavle med malet årstal 1694, »Gott Zu Ehren Und der Kirche Zu Zirrat 
hat Nachfolgende Grossgünstigl. Dar Zu ver Ehret Als folget«, hvorefter op
regnes 13 givere og de skænkede beløb28, hvoriblandt Marten Hanssen 100 mrk. 
lybsk, »welches seindt zu diessem Altar gekommen« (sml. altertavle p. 1848) og 
»Kirspiels[voi]gt Knudt Martens« »hat das bild Christi vergülden lassen« (sml. 
†krucifiks p. 1850). Gylden fraktur på sort; bred, flad, sort ramme. På korets 
sydvæg.

†Maleri 1694, af opstandelsen og dommedag, opsat af Hans Mortensen i Uge 
og Matthias Karstensen i Almstrop, »Gott zur Ehre, und zum guten An- 
dencken«6.

To lysekroner fra 189621.
Klokke 1703, stobt af Claus Asmussen, Husum, med versaler: »Herr Vallentin 

Hybschmann pastor zu Uck, Hans Marttensen zu Uck und Matthies Carsten- 
senzu Allemstorp kirchgeschworen, Clans Asmussen me fecit Husum anno 1703« 
gotiserende frise.

GRAVMINDER

Mindetavle over sognets faldne i verdenskrigen 1914—18, på skibets nordvæg.
Gravsten o. 1750. Rød kalksten, 192×117 cm, med udslidt indskrift i oval

felt og englehoved i hjørnerne; foran våbenhuset.
†Gravsten. O. 1651. B. I). Johan(n)es Eschelius, d. 66 år gl. 22. ? 1651, i 36 

år præst i Uge, og hustru . . . Omtalt 1754 af præsten16.
†Smedejernskors29 fra slutningen af 1800'rne, 116 cm højt.
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LA. Åbenrå. Uge præstearkiv: Ca 1. 1790—1919. Uge kirkeregnskabsbog. — Ca 4. 
(1632)—1878. Uge sogneregnskabsbog. — H 1. (1448—1879). Nic. Nissens optegnelses- 
bog om Uge sogn [med senere tilføjelser], — H 2. 1921. Kirkekronnike. — H 3. 1754, 
1782, 1897—1923. Forskelligt. — Åbenrå provstearkiv: 1854—1918. Sager vedr. de en
kelte sogne. Uge. — Åbenrå landrådsarkiv: I pakken V. B. 19—24. V. B. nr. 23. Kirken
i Uge. — Tønder provstearkiv: 1666— 1846. Sager vedr. Uge sogn. — Tønder amts visi
tatorialsager: (aflev. fra Kiel) C VI, 2 nr. 681. 1670—1790. Die Kirche zu Uck. — C VI,
2 nr. 682. Inventarium der Kirche zu Uck. — Se i øvrigt arkivalier for Åbenrå provsti 
i almindelighed p. 1667. — Kirkeklokkecirkulære 1918 (NM). — Korrespondance vedr. 
klokkehusets reparation 1938 (NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 
1910 og Ingolf Rojbæk 1953 (forslag til istandsættelse af altertavle, krucifiks og prædike
stol) og 1957 (istandsættelse af samme samt nymaling af øvrigt inventar). — Under
søgelse og beskrivelse ved Elna Moller og Erik Moltke 1956 og 1959.

Heinrich Hansen: tegning af font (NM). Aage Jørgensen: tegning af smedejerns- 
kors (NM).

Haupt I, 50 f. — J. Carlsen, i Den nordslesvigske Kirke, p. 286 ff. — H. P. Jorgen
sen: Uge Sogn, Haderslev 1951 (kirken p. 37 ff.).

1 Jensen (Statistik p. 435) har under henvisning til en gave 1460, da en ager skænke
des Jomfru Maria, formodet, at denne var kirkens værnehelgen. 2 Diplomatarium 
danicum 2. rk. II, nr. 389. 3 Acta pontificum danicum nr. 3889, jfr. dog nr. 3965.
4 Seidelin: Diplomatarium Flensburgense II, 166. 5 Lundtoft herred hørte indtil 1850 
under Tønder amt (vedr. Uge, sml. jernankerinitialer på skibets østgavl og provste- 
rækketavle). Af hertug Hans' brevbog (RA. Hansborgske arkiv, brevbog 1553—56, p. 31, 
fol. 60 v.) ses det, at amtmanden har indberettet, at ejerne af Søgård har ladet herredets 
kirkeregnskaber høre af to af deres tjenere foruden af amtsskriveren. I den anledning 
skriver hertugen 1. april 1553, at han ikke ved, med hvilken ret det sker, men erklærer 
samtidigt, at han ikke er klar over, hvor vidt hans egen ret går. 6 Uge præstearkiv: 
H 1. (1448—1879). Nic. Nissens optegnelsesbog om Uge sogn (præst i Uge 1740-1777).
7 Uge præstearkiv: Ca 4. (1632)—1878. Uge sogneregnskabsbog. 8 SJyAarb. 1941, p. 
178 og 182 f., sml. Uge Sogn, p. 35 f. 9 Tønder provstearkiv: 1666—1846. Sager vedr. 
Uge sogn. 10 Ifølge den kgl. bygningsinspektørs udtalelse i sagen havde det kun været 
nødvendigt at forny fodtømmer, et par højstolper og enkelte skråbånd. J. nr. 501/38 
(NM). 11 Udsavet af bjælken og opsat i den nuværende bygning. 12 Uge præstearkiv: 
Ca 1. 1790—1919. Uge kirkeregnskabsbog. 13 Åbenrå provstearkiv: 1835—65. Visitats- 
beretninger. 14 Eet-tallet er nu borte. 15 Note 6; sml. i øvrigt ang. spån 1682 og 
1689, bly 1694 (note 7) samt strå 1727 (note 6). 16 Uge præstearkiv: H 3. 1754, 1782, 
1897—1923. Forskelligt. 17 Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein: Tegn. 
og indberetn. fra R. Haupt. 18 1858 ønskede visitatoriet den tyske indskrift afløst af 
en dansk (ligeledes på prædikestolen) (note 13); dette synes imidlertid ikke at være sket, 
idet restaureringen afslørede to under hinanden liggende nadverindskrifter, begge på 
tysk. 19 Åbenrå amtsarkiv: Journalsager 1858 XVI nr. 2. 20 Nu på loftet. 21 Uge 
præstearkiv: H 2. —1921. Kirkekronnike. 22 Tønder amts visitatorialsager C VI, 2 
nr. 682. Inventarium etc. 23 Åbenrå provstearkiv: 1854—1918. Sager etc. 24 Om 
Hans Asmussen, se H. V. Gregersen, i Bjolderup sogns historie, Tønder 1951, p. 212 ff. 
25 Årstallet omtalt i Danske Atlas VII, 307. 1741 skriver Nic. Nissen (note 6): Prædike
stolen med himlen derover er fra 1633. 26 1 741 skriver Nic. Nissen (note 6) om sto
lens ejerforhold 27 Uge sogn p. 43. 28 Givernes navne og beløbene aftrykt i Uge 
sogn p. 42. 29 Afbildet i Aage Jørgensen: Danske Gravminder af smedejern, 1951, p. 133.
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