Fig. 1. Sønderborg. Prospekt visende kirkens og slottets beliggenhed ved Alssund.
Tegnet og litograferet 1848 af premierløjtnant, greve U. Baudissin.
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ønderborg
horer
antagelig
som
de
andre
-borg-byer
(Kalundborg,
Vordingborg,
Ny
borg) til den gruppe købstæder, der udvikledes i Valdemarstiden. Borgen, hvorefter
byen fik navn, nævnes tidligst 1256 i hertug Valdemars beskyttelsesbrev til Løgumklo
ster1. Borg og by synes herefter at have været i hertugslægtens varige besiddelse2 for
derpå, efter dennes uddøen, at høre under de holstenske grever. Da Christiern I. 1460
havde
erhvervet
hertugdømmerne,
pantsattes
borgen
og
byen,
først
til
Johan
Ahlefeldt
og senere, 1469, til dronning Dorothea.
Af stor betydning for Sønderborgs kirkelige forhold blev det, at enkedronning Doro
thea fik byen og slottet som livgeding og jævnligt opholdt sig her til sin død 1571. I
hendes tid gennemførtes en løsrivelse fra Fyns stift, hvortil kirken — som de øvrige på
Als — hidtil havde hørt. Ved delingen 1564 var Sønderborg tilfaldet hertug Hans d.
Yngre, og da han efter enkedronningens død tog byen i besiddelse, lykkedes det ham at
hindre en tilbagevenden til Fyns stift, ligesom han og hans sønner bevarede det herre
dømme over kirken, som enkedronningen havde udøvet.
Ved de sønderborgske hertugers konkurs 1667 kom kirken tilbage til kronen, men ad
skillelsen fra Fyns stift opretholdtes, idet kirken 1668 lagdes under Slesvig bispestol3.
Samtidig indførtes eller bekræftedes menighedens valgret efter slesvigsk skik således, at
amtmanden på kongens vegne præsenterede tre kandidater, menigheden valgte, og kon-
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gen
konfirmerede.
Denne
ordning
opret
holdtes
dog
kun
for
diakonatets
vedkom
mende,
da
hovedkaldet
senere
besattes
umiddelbart.
I
det
middelalderlige
Sønderborg
fandtes
to kirker, den forsvundne S. Nicolai (p. 2127)
og den til †S. Jørgensgård knyttede S. Jør
gen, der indgår i den nuværende kirke, som
ved kongelig resolution af 20. marts 1957
fik navnet Sankt Marie kirke.

S. JØRGENS KIRKE
OG †S. JØRGENSGÅRD
Det hospital i Sønderborg, som 1307 blev
betænkt med 7 mark penge i testamentet4
efter Cecilia Sevi, Jon Litles datter, var anta
gelig identisk med den S. Jørgensgård5, som
nævnes i væbner Peter Stoeds gavebrev af
O. N. 1947
14006.
Ifølge
dette
ønskede
væbneren
og
Fig. 2. Sønderborg S. Marie. Bebyggelse og hegnshans hustru Katherina at fundere og give et
mur i kirkegårdens nordskel (p. 2060).
evigt vikarie ved jomfru Marias alter i S.
Jørgens
kapel
i
Sønderborg,
Odense
stift
(»...quandam
perpetuam
Vicariam
ad
altare
gloriose Virginis Marie in Capella Sancti Georgii in Sunderborgh, Ottoniensis Diocesis
. . . « ) ; de skænkede derfor jordegods i Sønderborg mark og andre steder, og til gengæld
skulde præsten ved dette alter, hr. Johannes de Alkendorp, læse mindst fem ugentlige
messer [for donatorerne] og til ære for den almægtige Gud og hans allerhelligste moder.
Når Klaus von Ahlefeldt 1478 skødede penge og gods i Skovby til Vor Frue vikarie og
gilde i Sønderborg, må der være tale om det samme alter i S. Jørgens kapel, og det frem
går, at Klaus Ahlefeldt delvis har stiftet det, og at familien havde patronatsretten7.
Om det 1461 nævnte »Capella Sunderburgensis«8 gælder S. Jørgens eller S. Nicolai ka
pel vides ikke; betegnelsen kapel — sikkert med henblik på anneksforhold — brugtes
senere om begge kirker, således 1517 og 15229, da sognepræsten Johan Grote10 fik befa
ling til at resignere Ulkebøl og de to kapeller i Sønderborg, S. Nicolai og S. Jørgens, til
domherre
Peter
Anckersen,
Haderslev.
Patronatsretten
til
Ulkebøl
og
dens
sønderborgske annekser var forbeholdt landsherren9.
Det er ikke klart, hvornår S. Jørgens kapel er blevet sognekirke, men dens anselige
størrelse tyder vel på, at det er sket længe for reformationen, kort efter hvilken S. Ni
colai synes at være blevet nedlagt (sml. p. 2127). Christian I I I .
kaldte 1541 Johann
Wechter til vor prædikant og præst »in unser Stadt Sunderborch tho Sunte Jürgen«11,
og 15509 henlagde samme konge (som patron og lensherre) len og vikarie ved Vor Frue
fromesse alter i vor kirke i Sønderborg som underhold for præst, kapellan og skolemester
i Sønderborg12. Dronning Dorothea lod 1571 denne ordning konfirmere og udvide med
2000 mk. lybsk til kirkens vedligeholdelse samt løn for kapellan og skolemester13; sam
tidig forordnede hun, at der kun skulde prædikes tre gange årligt i hospitalet14. Dette
var forinden omdannet til en fattigstiftelse med eget kapel (p. 2059f), thi i et brev fra
1565 bestemte dronningen, at de midler, der var henlagt til det Guds hus i vor by Søn
derborg, »kaldet tho S. Jørgen«, tilhørte fattiggården15. Et kongebrev bestemte 1579, at
lensmanden på Nyborg, der skulde udøve den kongelige jurisdiktion med kirkerne på
Als og Ærø, havde at høre regnskaberne for almindeligt hospital i Sønderborg16. Fra
1587 varetoges opsynet af amtmand, provst og byens magistrat17.
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Fig. 3. Sønderborg S. Marie. Ydre, set fra nordøst.

Efter 1571 kaldtes byens kirke snart bykirken14, snart kirken i Sønderborg18, snart
»Stadtkirche (zu) St. Jürgen«19, og bydelen benævntes S. Jørgens by18. Når der 160420 og
163119 tales om »begge (vore) kirker« kan vendingen gælde den gamle og den nye kirke
(dvs. den ombyggede og udvidede kirke), således som de er omtalt i kontrakten fra 1599
med murmester Peter de Castella (sml. p. 2064) vedrørende den store ombygning 1595—
1600 og i byggeregnskabsbogen fra 1600—0121; men vendingen kan muligvis også gælde
den ombyggede kirke samt hospitalskapellet (p. 2059f) eller slotskapellet (p. 2129ff). Efter
1631 er S. Jørgensnavnet benyttet 1781, dels i Danske Atlas22, dels i en regnskabsbog
1781 ff.23, som bærer påskriften »Rechnung über die Sonderburgische Kirche zu St. Jür
gen«; Sønderborg præstearkiv kaldes »Vor Frue Vikaries arkiv«. — Under navnet S.
Marie optræder kirken for forste gang på Mejers kort fra 1649 og derefter hos topogra
fer i 18. og 19. årh. I kirkens arkivalier forekommer navnet vistnok kun een gang, på
et inventarieudkast 1773 »zu St. Marien in der Stadt«24.
Heraf fremgår, at navnet på kirkens værnehelgen har været benyttet til o. 1800, men
dog således at den i officielle skrivelser fra tiden efter 1550 (da Nicolai kirke må have været
uden betydning) ofte benævnes bykirken eller kirken i Sønderborg. Når adskillige topo
grafer efter 1649 benytter navnet S. Marie kirke, afspejler de formentlig daglig tale samt
den kendsgerning, at det i middelalderen til Vor Frue viede alter i S. Jørgens kirke efter
hånden har fortrængt kirkens værnehelgen fra kirkenavnet ganske svarende til forholdet
S. Nicolai-S. Gertrud (p. 2127).
Som nævnt blev kirken navngivet S. Marie kirke 1957 efter byens deling i to sogne
og opførelse af en ny kirke (arkitekt Kaare Klint), der fik navnet Kristianskirken.
Det eftermiddelalderlige † kapel i †S. Jørgens hospital og dets afløser i det nuværende
hospital. Som det fremgår af dronning Dorotheas brev af 1571 skulde der prædikes tre
gange årligt i almindeligt hospital; allerede da har der således været indrettet et lille
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Fig. 4. Sønderborg S. Marie. Profiler 1:10.
1, kragbånd på korbue, arkade- og hvælvpil
ler; 2, korbuesokkel; 3—4, konsol under gjord
buer og ribber i sideskibe; 5—6, ribbeprofiler;
7,
formsten
fra
yderhjørnet
i
hertugstolens
trappehus.

16

kapel i bygningen, som restaureredes eller om
byggedes 1632 af enkehertuginde Dorothea, der
havde sin egen stol i kapellet15. Fra den tid
stammede antagelig den rest af den gamle S.
Jørgensgård, som lå tæt ved kirkens nordvest
hjørne, og som blev nedrevet 1930. Det lille
kapel (sml. alterkalk nr. 4, p. 2080 og altersta
ger nr. 4, p. 2082) i bygningens ene ende havde
under senere pudslag en meget ødelagt kalkmalet dekoration med store bladranker og ind
skrifter, der blandt andet nævner »... König
liche
Maÿtt... . «
og
hospitalet
samt
de
to
midterste cifre af et årstal, som må tydes 1632
eller 1658, hvor sidstnævnte år kan referere til
en
istandsættelse
efter
den
ødelæggelse,
der
skal være tilføjet fattiggården af de kejserlige
og brandenburgske tropper15. — 1860 fik det
gamle S. Jørgens hospital en afløser, opført lidt
længere mod øst (arkitekt L. A. Winstrup) og
som det gamle udstyret med en lille kirkesal.

Beliggenhed og kirkegård. Kirken lig
ger mod vest i den nuværende by, på et
højt plateau, som umiddelbart vest for bygningen falder brat mod en smal
kyststribe langs Alssund (fig. 1). Bortset fra kystbebyggelsen var kirken og
det gamle, siden 1930 helt forsvundne, S. Jørgens hospital endnu ved midten
af forrige århundrede de yderst beliggende bygninger i byens nordvestre del
og i sydhjørnet af hospitalets udstrakte jordtilliggender. Hos ældre forfattere
hedder det, at kirken ligger uden for byen.
Kirkegårdens ældste del, omkring selve kirken (sml. fig. 10), blev ved gade
reguleringen i forbindelse med bygningen af Christian X.s bro stærkt beskåret
i syd og vest, men allerede længe forinden var den opgivet som begravelses
plads25, og den ligger nu græs- og træbevokset med enkelte gravminder. Øst
for denne kirkegårds nordre del og adskilt derfra ved en vej ligger et af høje
linde indrammet stykke kirkegårdsjord, måske den 1602 omtalte fattigkirke
gård, »Armen Haue«21; denne del er indrettet til anlæg om et 1923 opstillet
monument over faldne i første verdenskrig (p. 2122).
Siden gadereguleringen hegnes den gamle kirkegårds søndre og vestre side
af jerngitre, der står oven på de høje støttemure mod kirkebakkens fod; for
inden var der her (sml. fig. 10) lave kampestensdiger, således som det endnu
er tilfældet i nordøst. På det resterende stykke af nordsiden begrænses kirke
gården af en teglstensmur, der i øst slutter sig til en nydelig, lille bygning, som
er opført til ligvognen (sml. p. 2104), og i vest til den tidligere klokkerbolig
(fig. 2); på bykortet fra 186226 er arealet mellem de to bygninger vist som
hørende til kirkegården og er mod nord begrænset af en mur, muligvis opført
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178227. Hovedindgangen er nu
gennem en gitterlåge sydligt i
østsiden, men før gadereguleringen var den syd for søndre
sideskibs østre dør (sml. fig. 10).
I 1600’rnes første halvdel var
kirkegården i vid udstrækning
hegnet med plankeværk (bl.a.
mod fattighus og skole), og der
var flere indgange; omtalt er
nord- og vestporten (1610,
1633), af hvilke den ene må
være identisk med den store
port til fattiggården (1629),
samt et par »stegler« (1616,
mindre indgange), antagelig i
syd og sydøst. »Armen Haue«porten (1602) var antagelig
indgangen til kirkegårdens østligste del, i hvis østside man
må søge porten til fattigløkken
eller S. Jørgensløkke (1619 f.,
1626), som var en del af væb
ner Peter Stoeds gave21.
1814 besluttede man at an
lægge en ny kirkegård19 på S.
Jørgens hospitals grund nord
øst for kirken; tre år senere
var man igang28. Denne kirke
gård er gentagne gange udvi
det mod nord, på hospitalets
grund29.
†Kirkeriste. 1602 blev den
gamle rist renset og en ny an
skaffet; herefter havde kirke
Fig. 5. Sønderborg S. Marie. Plan 1:300. Målt af Elna Mol
gården to riste, hvoraf den ene
ler og H. H. Olrik 1957. Øst opad.
var i vest21.
Det gamle †klokkehus, som 1600—01 og 1604 forbedredes med søm og fire
store spigre21, må have været et fritstående klokkehus af træ, opført længe før
S. Jørgens kirke blev ombygget.
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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Et †halsjern blev anskaffet 160221.
Kirken, hvori der indgår et middelalderligt kirkeskib, består af kor og tre
skibet langhus på seks fag med tårn over midtskibets vestfag og tagrytter over
dets 2. fag fra øst. Hele bygningen er hvælvet, og bortset fra tårnets øvre del,
fik den sin nuværende form 1595-1600, da den middelalderlige S. Jørgens kirke
fuldstændig ombyggedes. Siden 1600 har kirken fået følgende tilbygninger:
trappehus til hertugstol fra o. 1625 (syd for koret), sakristi fra 1706 med for
højelse og trappehus fra 1734 (nord for koret) samt et benhus, et ligbårehus og
(ud for nordre sideskibs 2. fag fra øst) en udbygning, der alle er forsvundne.
Den del af tårnet, der hæver sig over tagfladerne, er opført 1883.
Den middelalderlige S. Jørgens kirke
Det fremgår af den p. 2064 gengivne kontrakt vedrørende byggearbejdet
1595—1600, at murmesteren skulde bygge en ny kirke på stedet, hvor den
gamle stod, men vel at mærke således, at den gamle kirke, der var 11 favne
lang og 9 favne bred (udvendig), skulde indgå; dog må han nedbryde det gamle
tag og »den vngelicken Winckelmuren« samt forhøje »der rechten vthstanden
Muren« een favn. En gennemgang af den stående bygning viser, at de nederste
cirka fire meter af muren i nordre sideskibs tre vestre fag samt dele af den til
svarende mur i søndre sideskib er middelalderlige. Fundamenterne, der er af
rå kamp, med lille fremspring udvendig og stort (1960 borthugget) indvendig,
har næsten plan overflade; kun i nordsidens vestligste fag er der et spring, som
må være foranlediget af et fald i terrænet. Murene er rejst af munkesten i
munkeforbandt, med skråt indtrykket fuge; stenstørrelsen er ca. 27—28 × 13—
13,5 × 8—10 cm og farven mørkerød i de nedre partier, gul herover. På over
gangen mellem tredie og fjerde fag i de nuværende sideskibe er der visse uregel
mæssigheder, og ved pudsafbankninger 1960 fremdroges spor af nord—syd
gående mure, der med en tykkelse på 72 cm ganske svarer til de middelalder
lige sideskibsmure; fundamenter fra søndre sideskibs østmur afdækkedes ved
en påfølgende gravning30.
Gennem disse murrester afsløres en bygning, der svarer meget godt til kon
traktens målangivelser, og som må være den gamle kirkes skib. Dens ved om
bygningen nedbrudte korparti er ukendt30, men hovedformen oplyses gennem
kontrakten, idet »de ulige vinkelmure«, der skal nedbrydes, må være murene i
et polygonalt afsluttet kor. — Herefter kan man danne sig et billede af den
middelalderlige kirke. Den har bestået af et kor på eet eller to fag med tre(?)sidet østafslutning samt et skib på tre fag adskilt af støttepiller (som antagelig
var delvis bevaret indtil 1721 (sml. p. 2073). Dette korte, brede skibs indre må
have været delt i hoved- og sideskibe af to par arkadepiller, og hele bygningen
må have været hvælvet. På dens tag fandtes en tagrytter, »...dem Torne vp
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Chr. Petersen 1960

Fig. 6. Sønderborg S. Marie. Maleri på *tavle fra o. 1750 eller før.
Museet på Sønderborg slot (p. 2068).

der Kircken«, som blev istandsat 1569. Oplysningen stammer fra den ældste
regnskabsbog (1554—1733)18, der beklageligvis ikke indeholder mere til be
lysning af den middelalderlige kirkes opbygning, men derimod en del om
inventaret (p. 2074ff.).
Det kan naturligvis ikke afgøres, om denne kirke var opført som et hele,
eller om dens polygonalt afsluttede kor en tid lang har været den første kirke
på stedet og muligvis forbeholdt de spedalske; i sin færdige form var kirken
dog så stor, at den må have været tilgængelig også for andre (sml. p. 2058), og
derfor må en del af rummet have været udskilt til brug for de syge, således
som det kendes i S. Jørgensbjerg kirke i Roskilde (DK. Kbh. Amt p. 104).
På det forhåndenværende materiale er det ikke forsvarligt at datere byg
ningen nøjere end »middelalderlig«, men det skal bemærkes, at syldens jævne
overflade og den skråt indtrykkede fuge uden midtridse kan være indicier for
en ung- eller højgotisk bygning. I denne forbindelse er det rimeligt at gøre
opmærksom på en del kirker syd for grænsen, som allerede Haupt har peget
på31. Disse kirker, der ifølge bevarede enkeltheder skal stamme fra tiden o.
1250—1325, er stærkt ændrede, men fra først af synes planerne at have haft
de samme karakteristika som Sønderborg S. Jørgen.
Kirkens ombygning 1595-1600
Den nævnte regnskabsbog viser, at man 1585 var i fuld gang med forbere
delser til en kirkeudvidelse; ikke blot skænkedes der penge til den nye kirke,
men der købtes en byggegrund med huse, som nedreves samme år18. I Sottruppræsternes »aftenfornøjelser«32 fortælles, at ved fastelavn 1594 begyndte de
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Sønderborgere at samle til hobe til den nye kirke, kampesten til fundament,
og hvad der ellers var nødvendigt, men at der intet blev bygget dette år.
Videre hedder det i samme kilde, at ved påsketid har de i Sønderborg ved
hertug Johansens (ɔ: Hans’) hjælp lagt fundamenterne til den nye kirke. Inden
man nåede så vidt, havde bygmesteren været igang, og det er muligt, at mester
Peter murmand, som kirken 1590 skyldte penge for arbejde på skolen18, er
identisk med murmesteren Peter de Castella33, med hvem hertugen og borger
skabet undertegnede kontrakt11 24. marts 1599 om kirkens bygning. Denne
kontrakt gengives34 her på grund af sin vigtighed: »... dat he vors erste,
Godt dem Allmechtigen tho Ehren, vnd menniglichem disser Stadt Sunderborch
thom besten, buwen schall, eine Nye Kercke, vp dem orde, dar nu de olde
gebuwet, doch also vnd dergestaldt, dat he der olden so noch verhanden, vnd
in de Lenge 11 fadem, in de breide auerst 9 fadem begript, dat olde Dack,
neuerst den vngelicken Winckelmüren, affbreken, desuluen der rechten vthstanden Muren gelick wedderupbuwen, vnd 1 fadem verhögen; Darna vors
ander, eine Nye van 11 fadem lanck vnd 9 fadem breit, sambt einem gewelueden Chore van 6 fadem lanck, vnd 5 fadem breit binnen Muehres, darby buwen,
dat also de högede der gantzen Kercken sambt dem Chore 4 fadem hoch werde.
Vnnd entlick einem Torm vp dem Westerende mit der Geuell Muren vnde
schwibagen vpthen, so hoch, dath he mit siner veerkanten Mure 2 fadem bauen
der Kercken dack tho stande kame. Darvor hefft der durchluchtige Hochgeborne Fürst vnser Gnediger Herr, Ehme der Borgerschafft wegen an reden
gelde thogesecht 550 mrk lub. vnd 1 ledderen kleidt tho einer verehrung; He
auerst M. Peter hefft syner Seelen heil vnd Seligkeit angelauet, de gantze Kercke
mit einer vasten starcken Muren vmbher buve affthofogen vnd inwendig mit
starcken Pylern thoverferdigen, ock mit Kalcke binnen in affthowitten vnd
datt nye dack auer de gantze kercke in Kalck tho leggen ...«
Ifølge denne kontrakt skal den nye kirke bygges på det sted, hvor den gamle
er bygget, men dog sådan at den gamle skal indgå i en længde af 11 favne og en
udvendig bredde af 9 favne, efter at det gamle tag og de ulige vinkelmure er
nedbrudt og de ligeudstående mure forhøjet en favn. Dernæst skal han bygge
en ny kirke i 11 favnes længde og 9 favnes bredde samt derved et hvælvet kor,
der indvendig er 6 favne langt og 5 favne bredt, og den hele kirke samt koret
skal være fire favne høj. Endelig skal han over vestenden bygge et tårn, som
skal hvile på gavlmuren og på »Svibuer« (arkader) og være så højt, at det med
sine firkantede mure når to favne over kirketaget. Med sin sjæl og salighed
hæfter mester Peter for, at hele kirken skal blive forfærdiget med en stærk mur
udvendig, med stærke piller indvendig; det indre skal hvidtes, og det nye tag
over hele kirken skal lægges i kalk.
Murerarbejdet på den nye kirke var igang 1595, og det er muligt, at koret
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Fig. 7. Sønderborg S. Marie. Kor, sakristi og trappehus, set fra nordøst (p. 2067 og 2071).

var færdigt 159718; dette var første etape i byggeriet, og koret har uden tvivl
kunnet rejses, mens det gamle endnu stod; sidstnævnte er måske først blevet
nedrevet, efter at byggeriets anden etape, skibets tre østre fag, var sat igang;
ydermurene her må være blevet fuldendt 1599, således som det fremgår af
jernankerårstallene på sydsidens fire østre støttepiller, og således som det stem
mer med de oplysninger, der kan hentes i det nedenfor nævnte byggeregnskab
for det følgende år. — Af de Castellas kontrakt fremgår ikke, at arbejdet alle
rede var så vidt fremskredet ved dokumentets affattelse, og man må undre sig
over det sene tidspunkt for kontraktens oprettelse, med mindre dette forhold
skal ses i forbindelse med murmesterens forsvinden fra arbejdet. Fra april til
oktober 1600 blev arbejdet ledet af mester Jacob, der i forbindelse med indkøb
af papir til hans kontrakt omtales som »Buwmeister«21.
Bortset fra den nævnte meddelelse om murerarbejdet på den nye kirke 1595
lindes der ikke i kirkens regnskaber nogen oplysning om byggeriet før årene
1600/0121. For 1600, hvor mester Jacob sommeren igennem stod for arbejdet,

2066

S ØN D E R B O R G

22

er regnskaberne til gengæld så fyldige, at man er istand til at tegne et billede
af byggepladsen. Det fremgår heraf, at arbejdet på selve bygningen antagelig
blev fuldendt samme år. En oplysning, om at den nye prædikestol måtte op
magasineres midlertidigt, viser, at skibets tre østfag, hvis ydermure fuldførtes
1599, endnu manglede hvælv og tagværk. Foråret 1600 var man i færd med
arkadepiller og hvælv; to mand betaltes for hjælp ved opbrydning af kampe
sten under de gamle fundamenter (under det gamle kor eller sideskibenes østmure) og for at sætte stenene ned igen (som fundamenter under arkadepiller i
de tre østfag?). To andre fik betaling for at bryde taget af den gamle kirke og
andre for at rense en snes tusind sten (vel fra de middelalderlige hvælv i vest
fagene). Stilladser og spil rejstes, materialer blev hejst op, og inden længe var
man nået til at stryge hvælvene med sort farve (?), hænge måtter for vindueshullerne og fuldende tagrytteren. Hurtigt kunde de tre østfag overlades glar
mesteren og inventarsnedkerne, der gik igang med at opstille prædikestol, korbuekrucifiks etc., mens bygningshåndværkerne rykkede vestover til de tre
gamle fag. Taget var allerede fjernet, de gamle hvælv muligvis også, skabeloner
til nye vinduer og døre stod parat, og man kunde tage fat på forhøjelsen af
sideskibsmurene, som nævnt i kontrakten. Arbejdet gik hurtigt fra hånden med
hvælv og tagværker, gulvfliser og tagsten, vinduesmåtter, dørfløje og låse til
begge døre (i syd og vest) samt til tårndøren. Men det var langt fremme på
året, og murmesteren måtte male hvælvingerne ved lys. Over midtskibets vest
ligste hvælv arbejdedes der på tårnet, men man nåede aldrig op over tagfladen,
som det var bestemt, tårnbyggeriet blev standset midt i et stokværk og lidt
under taget. Årsagen til standsningen var antagelig pengemangel, thi 1601
bevilgede hertug Hans d. Y., at hans kirker i Sundeved og Angel skulde hjælpe
med en vis sum til bedre fortsættelse af den nye kirke35. Man reparerede i ste
det lidt på det gamle †klokkehus (p. 2061), hvorfra klokkerne først over
flyttedes 160421. Bortset fra tårnet var det egentlige byggearbejde bragt til
ende, og kirken kunde afregne med tømreren og de andre bygningshåndværkere
for det arbejde, de til forskellige tider havde udført på den gamle og den nye
kirke (samt på skolen, som også var blevet ombygget). Arbejdet med at færdigmøblere kirken fortsatte, stolestader og meget andet opstilledes, og det var med
god ret, at man 1602 skrev i stolestaderegisteret36, at nu er vor nye kirke
mestendels fuldført.
Kirken efter ombygningen
Den kirke, mester Jacob og de andre bygningshåndværkere tog afsked med,
omfattede et kvadratisk kor og et treskibet langhus på seks fag; over midt
skibets andet fag fra øst stod en tagrytter og dets vestligste fag var udskilt
som underbygning for et ufuldendt tårn.
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Fig. 8. Sønderborg S. Marie. Vestre dør i søndre sideskib (p. 2068).

De nye bygningsafsnit er opført i krydsskifte af røde munkesten over en
kampestenssyld og en omtrent bindig sokkel af kløvet, let banet granit; teglstensmaterialet er dels afrensede sten fra de middelalderlige mure, dels nye
sten, som i mål svarer ret nøje til de middelalderlige (sml. p. 2062). Udvendig
blev murværket rødkalket, mens de »brændte« fuger (sat med huljern) blev
trukket op med hvidt (ses bag den få år yngre opgang til hertugstolen).
Selv om det ikke er omtalt i Peter de Castellas kontrakt, må det formodes,
at bygningens arkitektoniske udformning har været overladt ham, og da han
af ukendt årsag afløstes af mester Jacob, var arbejdet så langt fremme, at
bygningens udseende var fastlagt. Under sin udformning af langhuset var de
Castella bundet af det middelalderlige skibs fagdeling og svære støttepiller, som
dog meget vel lod sig indpasse i en renæssanceplan. Derimod virker det langt
smallere, kvadratiske kor, som var et forlangende fra bygherrerne, gammel
dags, men det gælder ikke bygmesterens udformning af en så væsentlig ting
som dets taggavl, der så vidt det nu kan bedømmes, har været en velpropor
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tioneret vælsk gavl37 (sml. fig. 7). Også i andre enkeltheder som den udstrakte
anvendelse af fladrundbuede stik til åbninger, arkader- og hvælvbuer samt den
ydre façadebehandling og tagrytteren var de Castella helt i overensstemmelse
med sin tid. Tænker man sig endvidere det ufuldendte tårn kronet af fire små,
vælske gavle eller et renæssancespir, har man for sig en kirkebygning, der var
en god repræsentant for sin tid i modsætning f.eks. til den omtrent samtidige
(1591—92) Kristkirke i Tønder (DK. Tønder p. 942), som virker gotisk både
ude og inde.
Støttepiller, vinduer og døre. Langhusets svære, stærkt ommurede støttepiller
er kun et par skifter lavere end sideskibsmurene og med een stor aftrapning i
godt og vel halv højde. Der er ingen støttepiller ved langhusets vesthjørner,
der sammen med gavlen blev helt omsat 1600, og heller ikke ved dets nordøsthjørne, hvor en fortanding dog muligvis røber en forsvunden pille.
Korets to østvinduer (tilmuret 1924), der indvendig har høj fladbue, synes
at have været fladrundbuede udvendig, svarende til et 1960 genåbnet vindue
over tårnets vestindgang og endvidere til skibets tre døre samt til lysåbningerne
i taggavlene. Heraf tør man sikkert slutte, at også korets andre vinduer, for
mentlig eet i syd og nord, samt sideskibenes, eet i hvert fag, har været af samme
form; bortset fra de relativt små vinduer over dørene har resten sikkert haft
størrelse som korets østre. De bevarede vinduer har smige, indre karme, og det
eneste, som er helt urørt (over døren i sydvest) har ydre fals med retkant i
murflugten og kvartrundt led indenfor. Muligvis har vinduerne været under
delt med muret stavværk, således som det er vist på den ældste afbildning af
kirken (fig. 6, fra o. 1750 eller før); men i betragtning af hele kirkens stilpræg
forekommer det måske mere sandsynligt, at de Castella har forsynet den med
vinduer af træ og bly svarende til dem, der fandtes indtil 186738. Det lille
vindue over søndre sideskibs vestre dør flankeredes af to rektangulære blæn
dinger, et motiv, der i ændret form kan være overtaget fra det middelalderlige
indgangsparti, som formentlig har siddet på samme plads. Kirkens tre ind
gange, to i søndre sideskib og een midt i vestgavlen (genåbnet 1960)39, er som
nævnt fladrundbuede, og deres yderkarme er falsede og profilerede sideski
bets vestre dør har fået en finere udformning end de to andre og er anbragt i
en slags dørfremspring, som følger åbningens form (fig. 8).
Indre. Korets ottedelte hvælving hviler på kraftige, retkantede hjørnepiller
med profileret sokkel og kragbånd (fig. 4) samt fladrunde skjoldbuer; de af
rundede ribber er halvsten brede og samlet om en muret slutring, kapperne er
helsten tykke forneden og ellers halvstens; helstens overribber. Korbuen har
sokkel og kragbånd fælles med korets vestre hvælvpiller; begge led, som også
har været omkringløbende i vest, er stærkt forhuggede.
Midtskibet og dets smalle sideskibe. De tre østre (og først opførte) par arkade-
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Fig. 9. Sønderborg S. Marie. Nordre sideskib set mod vest (p. 2068f.).

piller er helt ens, korsformede, med affasede halvstens forlæg for arkader og
gjordbuer, kvartrunde for ribber; den ret høje sokkel er hulkantet og kragbåndet svarer til det på korets hvælvpiller. På det tilsvarende stykke af sideskibsmurene udgår skjoldbuerne fra tre skifter høje konsoller (fig. 9), hvis under
kant ligger i højde med overkanten på arkadepillernes kragbånd; diagonal
ribber og gjordbuer har derimod vederlag godt een meter højere oppe, og de
første understøttes af småkonsoller. — Det fjerde par arkadepiller fra øst, der
må stå på omtrent samme plads som de østligste arkadepiller i det middel
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alderlige skib, svarer til de foregående tre par, men er uden sokkel. En sådan
findes heller ikke på det femte og vestligste par, der af hensyn til tårnet har
fået en langt kraftigere udformning på de to sider (mod vest og henholdsvis
nord/syd). De tre vestre fag af sideskibsmurene er som nævnt mere eller mindre
et levn fra den middelalderlige kirke, og her er der som forlæg for hvælvene
muret ret kraftige vægpiller, der er forsynet med kragbånd svarende til skjoldbuekonsollerne i sideskibenes tre østre fag; også her udspringer gjordbuer og
ribber fra en større højde. Under hver gjordbue findes en velforarbejdet ankerbjælke, som tilsyneladende er indlagt ved hvælvenes opførelse (fjernet 1960).
Midtskibets fem og tårnfagets ene hvælv svarer i form, inddeling og muremåde helt til korets. Sideskibenes langstrakte hvælv er derimod seksdelte, med
halvsten brede, affasede ribber. Det vestligste hvælv i syd danner en undtagelse,
hvilket vel skyldes, at det er fuldendt sidst og af restmateriale; ribberne er
snart halvsten, snart kvartsten brede og muret af de to typer formsten mellem
hinanden. Sideskibshvælvene er anbragt højt i forhold til arkadepillernes krag
bånd, og dette har medført, at gjordbuer og ribber er stærkt styltet på den
mod midtskibet vendende side samt i sideskibenes yderhjørner. — Oven på
samtlige gjordbuer er der rejst mure, som tjener til underlag for tagværket
(p. 2072). Om gulvene (p. 2072).
Tårnet. Ifølge kontrakten (p. 2064) skulde kirken have et tårn i vest. Arbej
det blev ikke blot påbegyndt, men ført så vidt, at cirka halvanden meter af
andet og formentlig øverste stokværk stod færdigt, da tårnbyggeriet indstille
des — og således stod tårnet indtil 1883 (sml. p. 2072). Tårnet er rejst over
midtskibets vestligste fag og markeret i façaden med halvstens fremspring.
Det hviler dels på vestmuren dels på svære arkadebuer udspændt mellem denne
mur og skibets to vestligste, kraftigt udformede arkadepiller. Tårnrummet er
således i åben forbindelse med såvel midtskib som sideskibe, og det føles som
en forlængelse af førstnævnte. Dets dør, vindue og hvælv er omtalt tidligere
(p. 2068 og ovfr.).
Et cirkulært trapperum i sydvest ligger dels i murlivet dels i et halvcirkulært
fremspring mod kirkerummet; trappen var oprindelig kun tilgængelig gennem
en fladbuet, ydre dør i vest, men på et senere tidspunkt (antagelig i forbindelse
med indretning af et pulpitur) fik den også en dør fra søndre sideskib. Den
højresnoede trappe har kvadratisk helstens spindel med afrundede hjørner;
forneden er loftet tøndehvælvet, foroven af fladbuede, udkragende binderstik.
En fladbuet i stikket affaset (tilmuret) åbning har ført til et pulpitur i søndre
sideskib (sml. p. 2100), og lidt højere oppe sidder indgangen til søndre sideskibsloft og til tårnets andet stokværk. Dette ufuldendte stokværk, der allerede
1600 blev indrettet til at rumme klokkerne (p. 2066), gik senere under beteg
nelsen klokkehus, både 172140 og 183641, da lugerne fornyedes.
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Fig. 10. Sønderborg S. Marie. Kirken efter 1867. *Tegning af F. C. Müller.
Museet på Sønderborg slot (p. 2061).

Tagrytteren over langhusets andet fag fra øst har en sekskantet lanterne med
fladrundbuede åbninger og et slankt sekskantet spir. Det er ikke nævnt i de
Castellas kontrakt, men regnskabsbogen 1600/01 omtaler blysøm, skruer og
nagler, som blev forbrugt »vp der Kerchen tho dem klenen Spihr«. Det synes
allerede 1635 at have fået en omfattende reparation på tømmer og bly21.
Blybeklædningen blev 1883—84 udskiftet med skifer42.
Tilbygninger og ændringer.
Hertugstolens trappehus. Da hertugstolen o. 1625 indrettedes i østenden af
søndre sideskib (sml. p. 2098ff.), blev der i sydhjørnet mellem kor og sideskib
rejst et lille trappehus med pulttag i forlængelse af korets tagflade. Materiale
og murteknik svarer helt til kirkens; bygningens udadgående hjørne er i fuld
højde sat af formsten med en lille trekvartrundstav (fig. 4). I syd er der en
fladbuet, forhen retkantet døråbning, som giver adgang til en trætrappe, der
udmunder gennem en brudt åbning i sideskibets gavl.
Sakristiet i nordhjørnet mellem kor og langhus (fig. 7) lod Hans Paulsen,
kgl. pensionarius på Gammelgård opføre 1706 for over 400 mk.43. Det er mu
ret af små, røde teglsten og sat i forbindelse med kirken ved tre åbninger, en
dør til henholdsvis kor og nordre sideskib samt et (senere) vindue til sidst
nævnte (sml. p. 2093). Begge døre har mod kirkerummet en rundbuet indfat
ning af sirlige stukprofiler. — Døren til sideskibet flankeres i syd af en (sam
tidig?) vægniche med tilsvarende profilering, der tillige træffes om et par sammenkoblede vægnicher i søndre sideskibs sydøsthjørne.
Sakristiets forhøjelse og trappehuset østfor (fig. 7) er fra 1734 (årstal i jern
ankre) og bekostet af sakristiets bygherre, som nævnte år søgte om tilladelse
til at indrette sig en stol over sakristiet, med vinduer til sideskib og kor44
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(sml. p. 2093). Forhøjelsen er af fuld mur som sakristiet, trappehuset af ud
muret bindingsværk; selve trappen blev nedtaget i slutningen af 1800’rne, da
der indrettedes fyrrum under sakristiet24, og 1960 er trapperummet indrettet
til toilet, forhøjelsen til præsteværelse, som bliver tilgængeligt fra en ny trappe
i sakristiets østre del. — 1784 blev sakristiet også brugt til »Einsegnungen der
Kirchengängerinnen und Privat Komunionen«45.
Tårnets forhøjelse og spiret. Med henblik på en fuldførelse af tårnet fra
1600—01 (p. 2070) besigtigede kredsbygmester Jensen kirken 1881—8246, og
arbejdet kom hurtigt igang, thi året 1883—84 42 betaltes alle regninger (ialt
32729 mk. 40 sk.) for det nye tårn og dets fem spir, som opførtes af bygme
ster I. Prüss, Gråsten, efter tegning af arkitekt A. W. Prahle, Flensborg47.
Ved hovedistandsættelsen, der er indledt foråret 1960, vil dette pseudogotiske
tårn blive helt ændret; det indkapsles i munkesten og de fire hjørnespir samt
smågavlene fjernes.
En †udbygning, »de Vthlucht« som 1620 opførtes på nordsiden af kirken21,
er muligvis identisk med en af de tre følgende forsvundne tilbygninger.
Et †benhus, en tegltækt bygning, nævnt 162621 og 172240.
Et †ligbårehus, et tegltækt læskur, nævnt 1635 og 164821.
En †tilbygning, som har efterladt sig spor i jorden ud for nordre sideskibs
andet fag fra øst48, er muligvis identisk med det 177640 omtalte kapel49. Til
bygningen, der vistnok blev nedrevet 1877—7842, har antagelig været en for
bygning til de to lukkede stole (p. 2093), som fandtes i dette fag af sideskibet,
og af hvilke den ene 1829 siges at være halvt indmuret50.
Gulve. Gulvniveauet i koret synes urørt, men det to trin lavere gulv i ski
bet må være sænket en del, antagelig 1841, da der sluttedes kontrakt med en
murmester om at optage alle gravsten, fylde og planere alle »Erdgewølbe« og
begravelser i skib og kor27. Til opfyldning blev der benyttet grus og murbrok
ker samt materiale fra den nedbrudte skole, og gulvene blev belagt med sven
ske fliser, gamle fliser og gravsten, der så vidt muligt skulde henlægges på
deres gamle pladser. Allerede 1828 var adskillige begravelser blevet opbrudt
ved orglet i vest41. Korets gulv er senere blevet belagt med fliser af ølands
kalk; 1960 er gulvene i langhus og sakristi opbrudt midlertidigt.
Tagværkerne over kor og skib stammer fra den store ombygning 1595—1600
og er i modsætning til middelalderlig skik rejst, efter at hvælvene var fuld
endt; langhusets tagværk støtter på mure, som er opført over gjordbuerne.
Korets tagværk er af middelalderlig krydsbåndstype og helt af fyr som lang
husets, men over sidstnævntes tre østre fag indeholder spærfagene, der er rejst
efter korets, en del genanvendt egetømmer fra den gotiske kirke, og over de
tre vestre fag, som er afbundet under hensyntagen til tårnet og rejst sidst, er
der meget genanvendt egetømmer fra samme bygning. Langhusets tagværk
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Fig. 11. Sønderborg S. Marie. Indre, set mod vest.
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hviler på to langstole over arkademurene. Tømmeret er nummereret med ro
mertal, i nord sat med lille huljern, i syd med økse.
Hovedistandsættelser. En omfattende reparation af kirkens ydre gennemfør
tes 172140. Blandt de vigtigste arbejder skal nævnes omlægning af tagstenene
på hele koret og på skibets sydside51, reparation af tagrytteren og tagkvistene
over tårnet, af korets østgavl, der antagelig ved denne lejlighed fik de rund
buede smågavle erstattet med svungne gavlkamme (sml. fig. 6), og af de tre
vestre støttepiller på skibets sydside og en på nordsiden (de middelalderlige),
som alle blev opsat af nye sten; endelig blev de øvrige piller og hele kirke
muren istandsat og malet. — En tilsvarende istandsættelse af bygningens ydre
fandt sted 1770—7127, og fra disse to store reparationer stammer jernankerårstallene 1721 og 1773 på nordsidens støttepiller. Nogle år senere, 178741,
rejstes stillads ved østgavlen, og det var muligvis på det tidspunkt, de svungne
gavlkamme blev nedtaget og gavlen inddraget under taget.
1836 fulgte en ny hovedreparation27, der i første række synes at have be
rørt vestgavlen og taget samt maling af murværket; 186727 blev vinduerne i
forbindelse med en indre istandsættelse (arkitekt Grotrian) udvidet og forsy
net med jernrammer42 (sml. fig. 10)52. Ved en ny istandsættelse 1924 (arkitekt
Th. Havning) fik vinduerne deres nuværende, rundbuede form og trærammer,
og samtidig tilmuredes korets to østvinduer. En 1960 påbegyndt restaurering
(arkitekt Helge Holm) er omtalt flere steder i det foregående bl.a. under sa
kristiets forhøjelse og trappehuset (p. 2071f.) og tårn (p. 2072).
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Kirken står i blank mur med røde tegltage; sydsiden er helt bevokset med
grønt, som dækker over det meget uegale murværk, der aldrig har været be
regnet til at stå blankt. Tårnspir og tagrytter har skifertag. Det indre er hvid
kalket.
Et †solur renoveredes 1627 af Hans maler27, og et andet, til den østligste
pille, blev 1721 skænket af gehejmeråd von Platen40.
En vindfløj på tagrytteren er antagelig opsat i forbindelse med skifertæk
ningen 1883—84. En †vindfløj samme sted blev bekostet 1721 af Anna Sophia
Hans Schlachters, og samme år bekostede rådmand Christian Kaadt en repa
ration af knoppen og »das Laub Werck« på tårnet40. En kobberhane, som var
ude af brug 184441, og som blev solgt 187042, må stamme fra en af disse fløje.
†Glasmalerier. 1602 købtes hager til det store malede vindue over døren21.
†Kalkmalerier(?). Hvis den p. 2066 omtalte strygning af hvælvene med
sort farve har været af dekorativ art, må dekorationen have været ganske
enkel, eftersom den synes at være udført af murmesteren. En rød †stregdekoration, der skimtes på konsollerne i østenden af søndre sideskib, er muligvis
begrænset til hertugstolens plads.
INVENTAR
Da den middelalderlige S. Jørgens kirke 1595—1600 blev ombygget og udvidet til dob
belt
størrelse,
blev
der
anskaffet
nye
stolestader
og
prædikestol,
men
bortset
herfra
har man tilsyneladende klaret sig med inventaret fra før ombygningen. Af dette, hvoraf
adskilligt
senere
er
forsvundet,
skal
nævnes
† altertavle, † alterklæde, alterkalk, altersta
ger,
† brudekrone,
† messehagel,
krucifiks,
† skriftestol(?),
kirkekiste,
vægskab,
(† pulpi
tur), † sejerværk og † klokker. Af gravminder fra før ombygningen findes nu kun to (gravsten
1 og 2), den ene over amtmanden Ditlev Brockdorff (d. 1538) og den anden over Maren
(d. 1570), datter af døbefontens donator. — Borgerne synes dog at have været indstillet
på, at den nybyggede kirke skulde have nyt inventar, og de velstående, hvoriblandt
adskillige
leverandører
af
materialer
til
kirkebyggeriet,
samt
håndværkerne
skænkede
gaver i form af genstande eller rede penge. 1604—06 opstilledes et †orgel, mens den gamle
altertavle først udskiftedes o. 1618 med een, skåret af den lokale billedskærer Henrik
Tagsen. Den må være en donation, eftersom den ikke nævnes i den udmærket førte regn
skabsbog, der er bevaret fra 155418. Muligvis er der tale om en gave fra hertugen, således
som det også må være tilfældet med Hinrich Ringerincks prædikestol fra 1599. To andre
store gaver var Husum-mesteren Melchior Lucas’ bronzedøbefont fra 1600 og det senere
fjernede
korgitter.
Hertil
kom
† alterklæde, altersølv, † brudekroner (hertuginde Agnes
Hedwig), messehagel, dåbsfad, dåbstøj, lysekroner etc., og gaverne vedblev at strømme
ind i mange år. Stolestaderne var udført af Flensborg-snedkeren Anthoni Wulff. Fyrsten
havde da de to øverste stole i hver af midtskibets rækker, og først under hertug Alexan
der
(1622—27)
opførtes
Tagsens
fyrstepulpitur,
hvilket
medførte
flytning
af
prædike
stolen. Af kirkens talrige epitafier — eet fra Tagsens, de andre snarest fra Flensborgværksteder — er nu kun seks pragtstykker bevaret, strækkende sig fra o. 1624—1657.
Inventaret bærer præg af flere restaureringer, der hver på sin måde har ændret eller
ryddet op i bestanden: efter krigene i 1848 og 1864 (jfr. om hovedistandsættelsen 1867
note 102), efter genforeningen 1924 (arkitekt Thomas Havning), og medens dette skrives,
er kirken, under en gennemgribende istandsættelse (Helge Holm), ryddet for inventar.
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Fig. 12. Sønderborg S. Marie. Indre, set mod øst fra †orgelpulpitur.

Epitafierne
og
altertavlen
er
under
restaurering
(konservator
Mogens
Larsen),
hvorved
værdifulde iagttagelser er gjort53.
De pladsangivelser, der nedenfor er anført under de enkelte inventarstykker, refererer
sig til forholdene før kirkens sidste rydning; så vidt muligt er redaktionen, hvad den
fremadskridende
istandsættelse
angår, fulgt op
til
dato (f.eks.
ved
foreløbige
beretnin
ger om altertavle m.m.), men mange forhold er stadig i støbeskeen (det vides f.eks.
endnu ikke, om der kommer helt nye stolestader) og har ikke kunnet nærmere angives.

Alterbordet, ca. 2 m fra korets østvæg, er muret af munkesten (ca. 28 × 14 × 8
cm), (nu) 130 cm højt, 212 bredt og (nu) 150 dybt, med en i nord og syd udkragende gesims på tre skifter. De bageste 60 cm og hele bordets fem øverste
skifter er formodentlig fra 1618, da Tagsens altertavle blev opsat. Hvidtet og
pudset; på tre sider dækket af glat fyrretræspanel54.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldkors. Blandt tidligere †alterklæder
kan nævnes: 1593 (før den store ombygning) købtes sort, dobbeltvævet damask,
sort fløjl og hvidt silkestof. — 1599 skænkede hertugens sekretær Johs. Hildesheim et rødt damaskes omhæng med silkefrynser og broderede våbener18. —
1676 gav Tycho Matzen og hustru et brunviolet fløjlsalterklæde bræmmet med
sølv- og guldkniplinger43, og 1679 modtog kirken fra sal. Lorentz Beckers ar
vinger et tilsvarende med brede, gyldne kanter. — 1726 skænkede Hans Bugis-
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Fig. 13. Sønderborg S. Marie. Altertavle. Apostelrelieffer på postamenterne (p. 2078).

lav Carstens enke et rødt fløjlsalterklæde med guld- og sølvbroderier43.
Desuden nævnes flere steder †alterduge med kniplinger, bl.a. 1599, skænket af
Johs. Hildesheim18 og 1652, skænket af Jürgen Brandt, der samtidig forærede
et †kniplingstørklæde til alterets bogpult43. Duge med kniplinger foræredes
endvidere 1670 af Niss Nielsen og Lorentz Jacob, 1676 af Tycho Matzen og
hustru og 1688 af kirkeværge Hans Bugislav Carstens43.
Altertavle (fig. 14) i renæssance, med (ny)malet årstal 1618, stilbestemt til
billedsnider i Sønderborg, Niels Tagsen, hvis svende 1619 indsatte de to male
rier i tavlen21; med 1925 skårne vinger (to ældre, men ikke oprindelige vinger
af fyr, men med gamle englehoveder af eg er i museet på Sønderborg slot). I
regnskaberne nævnes hverken snedkeren55, maleren56 eller altertavlen.
Tavlen, hvis slanke form utvivlsomt skyldes hensynet til kirkens to store,
1924 tilmurede østvinduer (den har næppe haft egentlige vinger), er, som alt
hvad der er kendt fra Tagsens værksted, præget af Flensborg-mesteren Hinrich
Ringerinck, hvis arbejdstegninger såvel af epitafier som andet synes at have
været tilgængelige for Tagsen.
Med altertavlens kvartrunde baldakin under storgesimsen har Tagsen grebet
tilbage til Flensborg Mariekirkens store tavle fra 159857, og den af nøgne småengle holdte skriftkartouche (med årstallet) i storfrisen er et lån fra Ringerincks
normale epitafietype, hos os repræsenteret i Tønder og Bylderup; men Tagsens
engle er kejtede og forvredne, og de fem stående småengle er en håndværks-
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Fig. 14. Sønderborg S. Marie. Altertavle med malet årstal 1618 (p. 2076).

Danmarks Kirker, Sønderborg amt

N. E. 1947
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mæssig gentagelse af Ringerincks indtagende englebørn. Storstykkets dobbelte,
185 cm høje søjler (der svarer til søjlerne på Goldbecks epitaf, tilskrevet
Ringerinck, p. 2105), har på postamenterne småfyldinger med relieffer i arkader
af (fra nord): »S. Iacobus«, »S. Andreas«, »S. Petrus«, »S. Philippus«, »S. Barto
lomeus«, »S. Paulus«, »S. Iohannes« (fig. 13) og »S. Matthæus« (med vinkel!),
figurtyper, der er gentaget på hertugpulpituret (p. 2098), på slotskapellets præ
dikestol (p. 2136) og til dels på epitaf nr. 2 (p. 2106).
Malerierne, olie på træ, nadveren i storfeltet, 147 × 117,5 cm, evangelisterne
i de »falske« fyldinger bag søjlerne, opstandelsen i topfeltet, 78 × 62 cm, den
velsignende Gud Fader med rigsæble i gavlstykket og profetbusterne i side
topstykkerne — de sidste tre i »falske« fyldinger — står velbevarede. Under
den nylig stedfundne konservering58 konstateredes, at alle billeder, undtagen
opstandelsesmaleriet, over krideringen havde samme meget karakteristiske grå
bundfarve, hvis penselstrøg ses reliefagtigt under den egentlige maling; opstandelsesmaleriets grundering var en tynd, gråviolet farve (ligesom kriderin
gen her var tyndere); da der også konstateredes forskel i farvemateriale og
malemåde, må det antages, at dette maleri er udført af en anden hånd, ja,
muligvis af et andet værksted end de øvrige. Farverne er overalt renæssancens
klare, rene toner, storfeltets lysere og festligere end topfeltets. Det livfulde,
nederlandsk prægede nadverbillede (der 1655 kopieredes på lærred til altertav
len i Egen kirke, Als nr. hrd.) berømmes af Pontoppidan i Theatrum Daniæ59,
og det hæver sig over vore kirkemaleriers almindelige standard, hvad der ikke
kan være påfaldende, hvis der er tale om en fyrstelig donation. Under arbejdet
har maleren ændret på billedet (venstre forgrundsfigurs kniv er flyttet, og
Judas’ højre hånd ændret). Baggrundsarkitekturen er gråblå og den lysblå
baldakins gardiner glinsende brun silke. Som eksempler på personernes brogede
dragter kan nævnes Judas’ klare, gule kjortel under grønt slag og hans pen
dants lysblå kjortel og lidt mørkere hat, røde slag og brune stunthoser; hans
ansigt (især næsen) er stærkt rødmosset. Kristus selv har gråblå kjortel og rødt
slag. — Mens de nævnte rettelser under arbejdets gang tyder på, at maleren
har forholdt sig ret selvstændigt over for sit (ukendte) forlæg, følger topfeltets
maleri meget nøje opstandelsen i Albr. Dürers lille kobberstikpassion (1512).
Baggrundens dystre landskab er her holdt i blålige toner, himlen er rødbrun.
I postamentfeltet læses oprindelige nadverord på plattysk med gylden fraktur på sort bund, i topfrisen: »Iesus Christus iss vmme vnser Sünde« etc. Rom. 4;
med kunstfærdig fraktur står IBS i storgesimsens hængestykke og »Anno 1618«
i storfrisens kartouche. Rammeværket står hvidligt marmoreret med guld. Blå
smalte findes bl.a. som bund for søjlernes prydbælter og ved postamentfremspringenes apostle. Deres dragter er brogede (cinnoberrødt, blegrødt, grønt samt
rød og grøn lazur på sølv). Profillisterne er cinnober, blegrøde, hvide og gyldne.
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Om storfeltets maleri er optegnet et
sagn60: det skal være fundet i kahytten
på et hollandsk skib, som var strandet
nær Sønderborg.
*Altertavle. Den altertavle, der gjorde
tjeneste i kirken efter ombygningen og
til 1618, og som 1619 blev opsat på to til
samme formål indkøbte stykker fyrre
træ21, er måske den, der nu findes i Kegnæs (Als sdr. hrd.). Denne kirke stod, så
vidt det kan skønnes, netop færdig 1618.
Altersølv. I kirken findes tre udmær
kede kalke, ved indskrifter dateret til
1606, 1657 og 1659 (den sidste oprinde
lig skænket til S. Jørgens hospital), men
sammenstykket af ældre dele; en fjerde
kalk anvendes nu i det nye S. Jørgens
hospitals kirkesal.
*1) (Fig. 15) sengotisk, o. 1500, 17,5
cm høj, med ret lav, sekssidet fod, hvis
E. M 1960
standkant
har
tætsiddende
lodrette
Fig. 15. Sønderborg S. Marie. *Alterkalk nr. 1
(p. 2079).
stave; på en af siderne et støbt, pånittet krucifiks, hvis lændeklæde har hængesnip til ned under knæet på (herald.) venstre side. På rudebosserne med
minuskler: »ihesus« på skraveret baggrund. Samtidigt (eller i gammel form for
nyet) bæger. Forgyldt. Nu deponeret i S. Jørgens hospitals kirkesal.
2) (Fig. 16) skænket 1606, men i sine hovedbestanddele sengotisk, fra o. 1500;
muligvis stammer fod og knop fra een kalk, de runde skaftled fra en anden,
mens bægeret er tilsat af guldsmeden 1606 sammen med graveringerne på fod
og bæger. De gotiske minuskelindskrifter på skaftled og rudebosser er hen
holdsvis »ihesus (christus) — ave maria« og »ihesus«, de sidste i sort masse.
Sekspasfoden bærer på hver tunge et graveret våben med navneunderskrift,
samt en giverindskrift med versaler: »Dissen kelck heft de edle vnd viltvgent
reiche fravw Metta Peterse(!) Erick Vcken gotseliger dochter vnd Mangnus(!)
Petersen zeliger nachgelassene widwe Got dem almechtigen zvn(!) ehren vnd
dem altar zvm ziher zv einer ewigen gedechtnis in der kerken tho Sonderbvrg
vorehret gegeven an de iar a(nn)o 1606.« Våbnerne er ifølge de enkelte under
skrifter: 1) »P. Vcke«, 2) »F. I. Schrandi«, 3) »E. Wonsflet«, 4) »F. A. Frese«, 5)
»E. Vcke«, 6) »F. D. Wonsflet«. På bægeret er Uckes våben gentaget over giverindens initialer: F M P. Højde 18,7 cm. Intet mestermærke61.
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3) Skænket 1657, med sekstunget fod, hvis standkant har skiftevis glatte og
vandret skraverede skråfelter i halv højde; på siderne langs fodtungerne trambulerstik og på den ene et støbt, pånittet krucifiks (svarende til det på kalk nr.
4 og til Notmark-kalkens (Als sdr. hrd.)) af Sønderborg-guldsmeden Jürgen
Matzen. Skaftleddene er trinde og glatte. Den foldeværksagtige knop har rudebosser med versaler: »Iehsvs« og (som kalk nr. 2 og Ulkebøl (Als sdr. hrd.) mellem
faldende rosetter; højt, slankt bæger. På fodens tunger graverede versaler:
»Diesser kelche disck habe ich Niels Matzen Webber vnd Catharina Nielses
Gott dem almechtigen zvm ehren vndt dem altar zvm zier zv einner ewigen
gedechtnis in der kirchen zv Sonderborgh vorehret; gegeben im iahr anno 1657«.
Under bunden graveret: »37 L 3 q«. Højde 21 cm. Intet mestermærke61.
4) (Fig. 17) skænket til S. Jørgens hospital 1659, med fod fra slutningen af
1500’rne, sekspasformet, med det for renæssancekalke typiske mønster på
standkanten, rude vekslende med dobbeltstreger. Krucifiks, jfr. kalk nr. 3, her
dog uden flagresnip. På rudebosserne med versaler: »Ihesus«; bredt barokbæger.
På foden graverede versaler: »H. Frantz Henrich v[nd] Helena Brands haben
diesen kelch neben dem commentken [dvs. disk] der kirchen im armenhof verehret
anno 1659« (sml. †dåbsfad p. 2086). Under bunden graveret: »36 L 3 q.« Højde ca.
19 cm. På fodplade og bæger stempel for ovennævnte Jürgen Matzen (Bøje 2732).
I kirken er der fire alterdiske og en femte i S. Jørgens hospital: 1) Muligvis
samhørende med kalk nr. 1 eller 2, med ret stærkt hulet, svagt firpasformet
midtparti, i hvis svikler der er punslede blade; på kanten cirkelkors, hvis
svejede arme ender i små spiraler, på skraveret bund. Tvm. 14,8 cm.
2) Samhørende med nr. 3 eller 4, med ottetunget bund, rigt graveret cirkel
kors med fligede arme og mellemfaldende hjerter; stemplet IM som kalk nr. 4.
Tvm. 15,1 cm.
3) 1636 skænkede Sophia Goldbeck »en forgyldt disk, som har manglet til
en kalk — kostede 15 mk. lybsk«18. På randen cirkelkors, på bunden graveret:
»Sophya Goldtbeck«. Tvm. 13,2 cm.
4) Slutningen af 1700’rne, uden cirkelkors, stemplet P I (kursiv) for Sønderborgguldsmeden Ph. E. Jansen (Bøje 3555).
*5) Ganske svarende til nr. 4 og med samme stempel samt lødighedsmærke:
28. Deponeret i S. Jørgens hospitals kirkesal.
†Kalk og disk. 1689 skænkede kirkeværge Hans Petersen og hustru en kalk
og en disk43.
Oblatæske, skænket af kirkeværgen 173043, oval, 13,1 × 9,4 cm, med hvælvet
låg, hvorpå, under korslagte palmegrene og omgivet af bladranke, graverede
versaler: »Valentin Karberg Eliena Karbergs anno 1730«. Under bunden to
stempler: et utydeligt mestermærke samt lødighedstallet 20.
Alterkander. 1) 1907, skænket af provst Valentiner og hustru. 2) I S. Jørgens
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Fig. 16. Sønderborg S. Marie. Alterkalk nr. 2,
skænket 1606 (p. 2079).
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Fig. 17. Sønderborg S. Marie. Alterkalk nr. 4,
skænket 1659 (p. 2080).

hospitals kirkesal er deponeret en *kande, af plet. — 1640 skænkede amtsfor
valter Hans Jebsen (jfr. epitaf nr. 3) og svogeren Joh. Ubbing en †sølvkande
til altret på 100 lod18; den afløstes 1860—61 af en †alterkande af porcelæn42.
I inventariet 176324 opregnes fem alterkalke og diske, en ske, to sygekalke
med diske, to vinflasker, en vinkande og en oblatæske, alt af sølv.
Berettelsessæt 1929 (hos førstepræsten). 1636 skænkede Magdalena Steffens
en †kalk og en †disk til 50 mk. lybsk18; det betegnedes som et sygesæt, men
kunde dog også bruges på alteret43.
†Vinflasker. 1647 skænkede Jens Vogt den ældre og hustru Anna Sabina en
lille flaske af sølv til sygebesøg, og 1675 forærede Karsten Jacobsen og hustru
Brigitta kirken en tilsvarende18.
Alterstager. 1) Sengotiske, af malm, svarende til Bedsted nr. 1 (Åbenrå amt p.
1728) og med de tre støttende løver bevaret. De har ens fod- og lyseskål, cy
linderskaft med tre ringe (den enes fodskål er revnet). 45 cm høje.
2) Sengotiske, med skarptsnoet skaft, omtrent svarende til Lysabild (Als
sdr. hrd.). 48 cm høje.
*3) Skænket 163518, af malm; tresidet, på kugler hvilende fod, skaft med
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fladt kugleled mellem nedre æg-led og øvre baluster. På foden graverede kon
turversaler: »Iohan Iebsen Thora Iebsen 1635« samt IHS. 47—47,5 cm høje.
I menighedshusets kirkesal.
*4) 1655, med konisk, blødt profileret fod- og lyseskål og skaft med kort
midtbaluster. På fodskålen graverede versaler, på den ene: »Matz Holst sil
berdiener, Clavs Fix camerdiener, Daniel lackay, I. Reimer Lintsavw, Hans
Iwersen, Iochgem Eytz anno Domini 1655«, på den anden: »1655 haben wir
avs vermvgen vnser armboss diese 2 gegenwertige levchters in diese capel Gott
zv ehren vnd der kirchen zvm zierath verehrt anno Domini 1655«. 42,5 cm høje.
Deponeret i S. Jørgens hospitals kirkesal.
*5) Nyrokoko, 26 cm høje. Sammesteds.
†Røgelsekar, nævnt i inventariet 1856—5742.
†Brudekroner og -smykker. Allerede i de ældste regnskaber18, fra før ombyg
ningen, nævnes indtægter af »der Krantz« (1571—79), og 1581 hedder det: »Vor
den olden Brudt Kranss so tho Lubeck vorkofft« 52 mk. lybsk, 15 sk. 6 p.« —
1601 skænkede hertuginde Agnes Hedwig to brudekroner »mitt Ihren zubehörigen Carnetten und Hauben«, den ene krone »von geschlagenen und gekrönten
guldin Hertzen, darin unser Furstlicher Nahm alss A H . . . « , det tilhørende
Carnet »von Perlen und guldne Stifft oder Röschen«; den anden krone og det
tilhørende Carnet skulde laves af perler og guldtråd og begge huer af spundet
guld. For den bedste krone skulde betales ½ daler i afgift, for den anden 8
skilling, og pengene skulde gå til fattige børn19. 1631 befalede hertuginde
Dorothea at sælge perlebrudekronen »so der Kirchen von der Fürstin Eleonora
geschenckt« for 100 mk. I senere inventarier, bl. a. 1763 og 1830(?) nævnes
brudekrone og -smykke under præstens indtægter24.
†Messehageler. Af en †hagel fra 1600’rnes slutning (muligvis en af de neden
nævnte) opbevares i museet på Sønderborg slot en *korsfæstelsesgruppe i relief
broderi med guld- og sølvtråd (fig. 18). Den blev 1931 fundet på provstegårdens
loft (mus. nr. II, 324). 1581 skænkede Matz Kremers børn »ein nie sammeten
Missgewantt van wegen eres seligen Vaders und Moders begraffnis«18 for 88 mk.
12 sk.62. 1681 kom »das Mesgewandt« fra slotskapellet til bykirken, for at den
ikke skulde gå tabt43. 1693 skænkede rådmand Heinrich Uberwasser sort fløjl
og andet til forbedring af en messehagel43; en sort hagel nævnes 172640.
Alterskranke, formentlig fra o. 186727, halvcirkulær, med enkle træbalustre.
Hvidmalet træværk med forgyldte profiler, mahogni overligger.
Knæleskamler(?). 1726 skænkede Hans Bugislav Carstens enke Helena to
overtræk til stolene ved alteret43.
Døbefont (fig. 21) af bronze, støbt år 1600 af Melchior Lucas i Husum, grydeformet, med kun let buet bund, lodrette, foroven udsvejede sider med skrift
bånd (versaler), skjolde og arkader (apostlene), alt i relief; kummen hviler på
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Fig. 18. Sønderborg S. Marie. *Korsfæstelsesgruppe fra † messehagel,
nu i museet på Sønderborg slot (p. 2082).

fire hule evangelistfigurer (fig. 20). Tvm. 76, højde 89 cm. I kummens to øverste
linier læses: »Wol dar gelovet vnd gedoft« etc. »Marci am 16 anno MDC —
Godt macket vns salich dorch dat badt« etc. Herunder den seksliniede giver
indskrift, afbrudt af to våbenskjolde samt et cirkelrelief (Jesu dåb): »Disse
dope heft de erbar vnd vorneme Hans Matzen radtman63 tho Svnderborch vnd
sine leve hvsfrvwe Botelt Matzen vor sick vnd ehre kinder Karsten Matzen
vnde Katharin Karstens so beide in dem negen vnd negentichsten iare in Godt
salich endtslapen vnd ock vor ehre andere dochterken Marin so in dem 10 iare
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vorscheden tho Gades ehren vnd ehre ewige gedechtenisse in disser nien kercken
vth gvdem christlickem gemote vorehret 1600« (sml. gravsten nr. 2 p. 2117).
På våbenskjoldene ægtefællernes initialer: H M og B M. Under de 14 arkader
er der relieffer af en korsfæstelsesgruppe (med INRI), Salvator (med IHS) samt
de 12 apostle med overskrevne navne: »S. Petervs«, »S. Andreas«, »S. Iacobvs
de grot«, »S. Iohannes evang.« (skægløs), »S. Philippvs« (skaldepande med latinsk
kors), »S. Bartholomevs«, »S. Thomas« (med spyd), »S. Matthævs« (med sværd),
»S. Iacobvs de klen« (valketræ, fig. 19), »S. Simon«, »S. Ivdas Thadævs« (kølle)
og »S. Matthias« (hellebard). Linien forneden på kummen indeholder støberind
skriften : »Vth dem fvr bin ick geflaten, M. Melchior Lvcas tho Hvsvm goth mi«.

N. E. 1957

Fig. 19. Sønderborg S. Marie. Døbefont. Relief på kum
men (p. 2084).

N .E. 1957

Fig. 20. Sønderborg S. Marie. Døbefon
tens ene bærefigur (p. 2083).
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Fig. 21. Sønderborg S. Marie. Døbefont af Melchior Lucas, Husum, skænket 1600 (p. 2082).
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De fire støttende evangelistfigurer er støbt ned i en cirkulær stenplade. To kva
dratiske gennembrydninger på siden af kummen (den ene i Johannes’ arkade)
antyder en forsvundet lågholder. 1784 hedder det, at fonten skal have et nyt
»Deckel« i stedet for det gamle tunge; næste år bragtes det til materialhuset41
og er nu forsvundet (tilligemed dets efterfølger). Nordvestligt i koret.
†Døbefont. 1602 indkasserede kirken 4 mk. 2 sk. for »den ollden Döpe Kethell«21. Hvorledes denne font har været beskaffen, vides ikke. Det er muligt,
omend yderst tvivlsomt, at den er identisk med en i museet på Sønderborg slot
opbevaret romansk *granitkumme (udbugende og med rundstav som mundingsprofil), om hvilket der går den tradition, at den skal stamme fra det middel
alderlige kapel på Sønderborg slot (mus. nr. VI, 212).
Dåbsfad af malm, sydtysk arbejde fra sidste halvdel af 1500’rne, med bebudelsesrelief inden for minuskelring. Langs randen store, graverede konturver
saler: »Dit becken heft de erbar Karsten Bvnzenin in64 de ehre Gades thom
gebrvck der hilligen dope disser karcken vorehret welcker salich in Godt vor
scheden is den 4. ivni anno 1602.« Tvm. 50,5 cm. †Dåbsfad af sølv, indvendig
forgyldt, og som vejede 1½ lispd., skænkedes 1656 af Frantz Heinrich og hustru
Helena Brands18 (sml. alterkalk nr. 4 p. 2080). Fadet nævnes i regnskaberne
sidste gang 1782, da guldsmed Ph. E. Jansen skulde reparere randen41. Ny
dåbskande af messing, dens forgænger var af tin24.
*Kristentøj65. I museet på Sønderborg slot opbevares to dåbskjoler, der begge
siges at stamme fra S. Marie kirke. 1) (Fig. 22) o. 1725, af repsvævet silkestof,
lyseblåt med broget broderi, naturfarvet lærredsfoer med brunt og blåt tryk,
samt en hvid moll-flæse med en bred Tønderknipling fra 1800’rnes begyndelse.
Kjolen har poseform med løbegang foroven. I ryggen en slidse, der lukkes med
trækkebånd og to sæt bændler (fra 1800’rne). Det broderede stof har tidligere
haft anden anvendelse (mus. nr. II, 28).
2)
(Fig. 23) o. 1800, af brunt atlask, med beige silkebånd og foer af rødligt
trille. Form og lukkemåde som nr. 1 (mus. nr. II, 70).
†Kristentøj. 1673—74 skænkedes tre dåbsklædninger (af borgmester Jacob
Jensens hustru Anna Sophia, rådmand Matthias Jebsens hustru Augusta og
rådmand Jess Thomsens hustru Cecilia), og 1683 købte kirken selv en18. 1851—
52 ejede kirken syv dåbsklæder med tilhørende »Lacken« samt en sæk med
gammelt dåbstøj42.
Håndklædeholder med malet årstal 1719, skænket af kirkeværge Nicolaus
Bugislav Carstens43. To putti hviler på hver side af et topstykke med muslinge
skal. Sekundær staffering. På væggen nord for fonten.
Krucifiks (fig. 24), sengotisk, fra første fjerdedel af 1500’rne, ret nøje beslæg
tet med Ubjærg-krucifikset (Tønder amt p. 1287), til hvilket Burkal, Tandslet
m.fl. slutter sig, på samtidigt kors. Figuren, der kun er 85 cm høj og har mistet
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Fig. 22-23. Sønderborg S. Marie. *Dåbskjoler, nu i museet på Sønderborg slot (p. 2086).

lændeklædets snip på højre side, blev ved ombygningen 1600—01 »oppudset og
forgyldt« af Peter maler (3 mk.) tillige med »twe klene Billder darbi«. 1646 fik
Hans snedker betaling for at reparere og genopsætte krucifikset »fürm Core«,
efter at det var faldet ned, samt for at fastgøre de to sidefigurer21. Peter malers
staffering blev delvis fremkaldt 1944 under eet lag egetræsmaling og to lag
gråt; disse farver var en opmaling af de oprindelige (hvis polerede guld var
bevaret på evangelisttegnene) dog med nogen ændring af de røde og grønne
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toner. Den nuværende hudfarve
er lys (den oprindelige næsten
hvid, med let laserede blodstænk),
tornekronen
mørkegrøn,
håret
mørkebrunt, mørkegrønt kors med
røde
profiler.
Ved
sidstnævnte
restaurering
tilsattes
figurens
manglende fingre (men i forkert
stilling) og et par tæer. I hvælv
sviklen ved korbuens nordside, ski
bets østligste fag. — Formentlig
vil den oprindelige staffering nu
blive afdækket.
†Korgitter.
I
regnskabsbogen
160218 hedder det: »Anno 1602
heft de Eerbare vnd wolgelarde
Friedericus
Clodius,
Förstlicher
Holsteinischer
Secretarius
dat
Bredder vnd Panelwerke vor dem
Chore hiesulvist tho Sunderborch
N. E. 1957
in der Kercken op sine UnkostFie. 24. Sønderborg S. Marie. Krucifiks (p. 2086).
ninge macken vnd setzen laten
66
vnd kostet in alles ... 30 Daler L.« — I museet på Sønderborg slot opbeva
res et barokt buestykke, der angives at være fra kirken (mus. nr. II, 155).
1826—27 taler man om at nedtage korgitteret19.
Prædikestol (fig. 26) 1599, oprindelig gjort til Egen kirke (Als nr. hrd.) af
Hinrich Ringerinck i Flensborg. Efter optegnelser af pastor Grove i Guderup
(Als nr. hrd.) blev 1599, på pastor Peter Fabricius’ forlangende og på hertug
Hans’s befaling, den gamle prædikestol i Egen nedbrudt og en ny besørget efter
aftale med hertugen, imod at der betaltes billedhugger »Henrik Lingerink« i
Flensborg 23 daler og siden resten — i det hele et beløb på 80 rdl. Før jul 1599
blev stolen ført til Egen, men herfra overført til Sønderborg67 og opbevaret i
hr. Jürgens hus, indtil hvælvene21 var fuldendt, så den kunde opstilles på syd
siden af korbuen (jfr. grav nr. 45 p. 2120). Ved opførelsen af hertugpulpituret
(p. 2098) flyttedes prædikestolen til midtskibets næstøstligste nordpille (jfr.
grav nr. 28 p. 2119).
Den store, fornemme stol, vistnok den ældste daterede fra Ringerincks værk
sted, er af den østflensborgske type (Haupt), og dens nærmeste forbillede er
Hans v. Bremens prædikestol fra 1587 i Flensborg S. Johannes68, ikke blot hvad
opbygning, fagdeling og arkader angår, men også i de nedhængende englehove-
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der, løvemaskerne på postamentfremspringene og småhovederne i frisefrem
springene, ligesom de ungrenæssanceagtige akantusmontanter på hjørne
lisenerne er fælles. Hovedforskellen
ligger i planen, der for Flensborgstolen er polygonal, mens Sønderborgstolen er rektangulær med tresidet
karnapfremspring. Reliefferne i stor
felternes arkader er de samme, vi al
tid møder på de Ringerinckske stole:
1) Syndefaldet, 2) bebudelsen, 3) Jesu
fødsel, 4) korsfæstelsesgruppe (med
Maria og Johannes), 5) opstandelsen,
6) himmelfarten og 7) dommedag (fig.
25). De tilhørende indskrifter er på
højtysk (ældre skrift, ligeledes med
fraktur og på samme sprog skimtes
under maling, jfr. nedenfor), i frise
felternes
kartoucher
kapitelangivelsen
N. E. 1957
Fig. 25. Sønderborg S. Marie. Prædikestol.
og i postamentfelterne selve skriftste
Fag med dommedagsfelt (p. 2089).
det, f.eks. fag 6: »Act. 1. Dieser Iesus
wird Kom(m)en wie ihr ihn gesehet habt gen Him(m)el fahren«. Under korsfæstelsesgruppen (felt 4) stemmer teksten ikke med billedet: »Iohan. 19. Da
sie Iesum gekreutziget hatten, nahmen sie seine Kleider und machten Urtheil«. — Forgyldt smedejernsopstander med tulipanblomster, udført af klejn
smed Bendix Petersen, Sønderborg og timeglas på ligeledes forgyldt smedejernsstander med indslået P B, vistnok henvisende til præsten Peder Brandt,
død 1707 (jfr. fig. 26, hvor begge dele ses). Samtidig, enkel, nu ændret op
gang med reliefbuste af Kristus i dørens trekantgavl. Rektangulær himmel
med
englehovedkartoucher
i
frisefelterne,
diademhoveder
i
fremspringene,
(nyere?) gennembrudte buenedhæng og topstykker, i hvis arkader der er
relieffer af dyder: Håbet (mod vest), Styrke og Mådehold (mod syd) samt
Troen (mod øst); mellem sydsidens topstykker en lille basunblæsende en
gel. Himlens loft er korsdelt af revler og i korsskæringen afbrudt af en rektan
gulær »niche« med Helligåndsdue. Senere rygskjold (jfr. ndf.). Af forskellige
regnskabsposter fremgår, at stolen blev opsat 1600—0121; det hedder f.eks.
»Vor ein Billden Stücke thom Nien Predigstoell dem Snidtker to Makelohn gegeuen« — snedkeren fik kost i fem dage — Peter maler for at male det; længere
henne i regnskabsbogen noteres en udgift på 8 mk. 4 sk. til Hans snedker og
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Jes Taigssen [sikkert Niels Tagsens fader] for træ og arbejde ved trappen, der
altså ikke er leveret af Flenborgværkstedet.
Stol og himmel, der stod med partiel, sekundær staffering, er nu adskilt og
under istandsættelse (1960). Overmalingen er til dels fjernet. Arkadernes reli
effer har oprindelig været uden farver bortset fra forgyldning på Adams, Evas
og slangens hår samt på gedens horn i samme felt, og heller ikke de små relief
hoveder har været stafferede. Lisenernes akantusranker står i guld og sølv på
sort. De sekundære frakturindskrifter på sort bund er gyldne og gentager vist
nok de oprindelige, der ligeledes er med gylden fraktur (endnu ikke færdig
behandlet; om indskrifterne se i øvrigt ovenfor). På rygskjoldet, der indeholder
forskellige skriftsteder på tysk (ligeledes opmalede), læses med gylden kursiv:
»Johannes Willers Apothecker hat dieses Ao 1692 Von Neuen Staffieren lassen«,
samt nedenunder med samme skrift: »Dessen löbl. Beyspiel hat Christian Iver
sen junior (als dis-Iähriger Kirchen-geschworner) im Iahr 1780 nachgefolget«.
På midtskibets næstøstligste nordpille. Efter restaureringen bliver stolen an
bragt midt i næstøstligste arkade på nordsiden.
Stolestaderne, der afløste et sæt, som vistnok stort set var fra 1800’rne (jfr.
ndf.), er fra 1924 (arkitekt Thomas Havning), med lave trekantgavle. Østligst
i midtgangen er der til begge sider bevaret ældre gavlstykker fra borgmestereller magistratsstolen, dels med kannelerede pilastre, dels med meget lange, i
enden afrundede bosser under cirkelfelt og med krydsede linier over postamentet. I koret står otte empirebænke. Egemalede.
Der foreligger blandt kirkens arkivalia stolestaderegistre for de oprindelige
stole 160236 samt for 178445, endvidere en god beskrivelse over placeringen
182850. 1600—01 bestemtes21, at Anthoni [Wulf] snedker, Flensborg, skulde
lave »de Vpstender tho de 90 Stole in vnser Kercken«, og der købtes papir til
kontrakt med ham69; selve bænkene er da formentlig udført af lokale snedkere,
herimellem muligvis Hans snedker og Jes Tagsen snedker [stavet Taigssen],
der har modtaget henholdsvis 103 mk. 12½ sk. og 110 mk. 4½ sk. for arbejde
på den gamle og den nye kirke21. — 1828, da snedker H. C. Petersen og C. Jtirgensen fik 238 mk. for nye stolestader41 (vistnok kvindestolene), som maler
Philip Thomsen malede, udførtes en fortegnelse over stolene og deres place
ring50. Det fremgår heraf, at der var 22 lange mandsstole, 30 lange kvindestole,
28 korte i søndre sideskib og 45 i nordre samt en del stole og bænke i koret og
under orglet. Foruden hertugstolen »in der Höhe« (p. 2098) fandtes der »Hochfürstl. Augustenburgische Stühle« i de lange mandsstole mellem øverste gang
og borgmesterstolen, betegnet H A B C og D70 på dørene, endvidere i samme
række to magistratsstole. I kvinderækken var der to højfyrstelige Augustenborgske stole, »jeder aus 7 doppelten Ständen« og på dørene betegnet med A og
B. De hertugelige mandsstole bar ifølge Søren Abildgaard71 det fyrstelige våben
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Fig. 26. Sønderborg S. Marie. Prædikestol 1599, fra Hinr. Ringerincks værksted (p. 2088).
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udskåret i træ og reliefversaler: »Johannes von G. G. Erbe zu Norvegen Herzog
zu Sleswig, Holstein« etc. »Dette førstelige Vaabn«, skriver Abildgaard, »har
samme Insignia, som det der staaer paa Hospitalet i Hadersleb.«72. På det til
svarende kvindestade »staaer forbemældte Førstes Gemahles fæderne Vaabn
med denne Skrift: Von G. G. Agnes Hedewig geborne Fürstin zu Anhalt Hertzogin zu Sleswig pp. — Længere ned i Gangen stod Daldorf og Hoken Vaabn ...
paa Mands Stadet og ... Qvindestadet« (her giver Abildgaard en skitse af våb
nerne for Burchart Daldorf sal. Valentins Sone og Margareta Daldorfs s. Wolf
Hoken Dochter Ao 1600). — Skarpretteren benyttede »bystolen« »foran koret
på venstre hånd«, mens hans hustru sad i den tilsvarende stol på højre hånd.
1851/52 ændredes og fornyedes stolene i sideskibene19.
Om magistratsstolene hedder det 1725, at den stol, rådet hidtil har haft, nu
skal overgå til kirken19. 1785 betegnedes de som sammenbygget til een45, og
1856/57 stod heri en lænestol, fem andre stole og en skammel42. 1871 havde
kirkeforstanderskabet ladet et generende gitter fjerne fra stolen, der angives at
være den femte mandsstol i hovedgangen, og en strid om dens benyttelse mun
dede ud i, at den nu skulde være tilgængelig for alle lutherske embedsmænd;
der stod da 12 stole i den73.
†Skrifte- og degnestole. 1783—85 omtales tre skriftestole41: 1) Provstens og
hovedpræstens ved korets sydvæg, 2) »Diakoni und Frühpredigers« ved nord
væggen mellem sakristidøren og døbefonten samt 3) »Diakoni und Nachmittags
predigers«, fra 1785, »an der Wand untenwärts gegen Süden«45. — 1618 blev
der lavet en ny skriftestol21, antagelig i koret, og 1624 blev skriftestolen —
også kaldt den gamle s. — bag prædikestolen [dvs. i søndre sideskib] solgt, og
for det indkomne anskaffedes fem kvindestole18. Det drejer sig muligvis om en
fra den gamle kirke overflyttet skriftestol. Oplysningen har interesse ved at
vise, at prædikestolen endnu dette år havde plads ved korbuen, hvorfra den
fjernedes ved opførelsen af hertugpulpituret. — Degnestolen bygget 1782, »i
form og farve efter skriftestolen«, ved korets nordvæg mellem sakristiet og den
østlige hjørnepille45.
†Lukkede stole. I kirken har der været flere »lukkede stole«, men dels er de
ikke alle nævnt i regnskaberne, dels fremgår det ikke altid klart, hvilke der er
lukkede og hvilke ikke. Her nævnes blot de få stole, hvis placering er angivet:
1) »Hertugindens stol«eller»Fruestolen«. 1613 købte hofbarberen Hans Goldbeck
en begravelse (jfr. p. 2106) »so vor unser Gnedigen Förstinnen vnd Frouwen
Stole belagen«74; stolen må derfor have stået i nordre sideskibs andet fag fra
øst og være identisk med hertugindens lille stol i nordre sidegang, omtalt 162618.
Hertuginde Agnes Hedwig (d. 1616) må således foruden sin egen stol østligt i
midtskibet have haft et lille bur i nordre sideskib, antagelig til brug for sine
hofdamer (fruer). I dette sideskibsfag er der i murværket spor, som viser, at der
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her har stået en pulpiturstol, men om disse
spor stammer fra hertugindens stol eller fra
den under 4 omtalte borgmesterstol kan ikke
afgøres75.
2) 1734 omtales »Hans Paulsens stol«44. H.
P. søger om tilladelse til at opføre »einen Kirchen-Standt« uden for kirkens nordside over
sakristiet, hvis det også måtte tillades ham at
bryde et vindue i kormuren og et andet i tri
umfmuren; han tilbyder at give kirken 50
rdl., eventuelt bekoste en hovedreparation af
sakristiet samt lover, »das über solchen Kirchen-Standt aufzuführende Dach, so hoch, als
solches an das Kirchen-Dach hinaus reichen
würde, künftig in baulichen Stande zu halten
wolle«. Stadet vil gå 23/9 alen ind i koret,
bliver 4½ alen foran og 2½ alen bagved. Det
er sikkert den samme stol, der 1784 ejedes af
købmand Christian Karberg, som dette år fik
tilladelse41 til at udvide både sin indre stol
N. E. 1957
(mod koret) og sin »hintere« stol over sakri
Fig. 27. Sønderborg S. Marie. Middelal
stiet mod vest indtil det første vindue i side
derligt vægskab. Maleri på dørens inder
side (p. 2094).
skibet; desuden må han for at få bedre udsyn
til prædikestolen hugge et kvarter af forsiden og en halv alen af bagsiden af pil
len mellem hans stol og prædikestolen76.
3—4) 1764 fik kontrollør Peter Ohlsen Helgerud og Hans Knudsen tilladelse til
at indrette deres åbne begravelse i nordre sideskib lige ved trappen til prædike
stolen til et lukket stolestade. De må gennembryde muren [i andet fag fra øst,
sml. hertugindens stol] og anbringe to vinduer, men skal påse, at den stol [»borg
mesterens stol«]78, som findes herover, ikke beskadiges77. 1783 siges den først
nævnte stol at have 12 stader; borgmesterens stol var delt i fire dele med plads
til 16 personer79. Om en udvendig adgang til disse stole, se †tilbygninger p. 2072.
5) 1783 omtales en blåmalet stol med vinduer og med to stader, på højre
hånd ved indgangen79.
Kirkekister. 1) Senmiddelalderlig, med svagt buet låg, af den i Sønderjylland
velkendte, jernbundne type, omtrent svarende til Brøns (Tønder amt p. 1235),
men med langt, vandret bånd på forsiden. Den er 128 cm lang, 46 cm høj og
58 cm bred. I tårnrummet.
2) »Offerlade«, anskaffet 1630, beslået af Frederik kleinsmed og stafferet af
Wulf Petersen, repareret og atter malet (grøn) af W. P. 163880, muligvis den
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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kiste, som 1781 kaldes »der Gotteskasten«41, med fladt låg og jernbundet, med
to synlige pengetragte og to under hængslerne skjulte pengeslidser samt fire
hængsler til hængelåse, hvoraf nu kun to yngre låse forefindes. Endeplankerne
er forlænget som ben. Højde 78 cm (fraregnet benene 46), længde 78 cm, bredde
41 cm. Ved korets østvæg. I museet på Sønderborg slot findes en 43 × 77,5 cm
stor *tavle af eg, fra o. 1750 eller noget før, i profilramme, som muligvis har
siddet over denne kiste. Den indeholder malerier (på træ): til højre af kirken
(fig. 6) og til venstre en siddende tigger. Hvidmalede frakturindskrifter over
tiggeren: »Deut. XV v. XI. Es werden allezeit Armen sein im Lande« etc., over
kirken: »Deut. XVI v. XVII. Ihr solt nicht leer für dem HEren erscheinen« etc.
(Mus. nr. II, 49).
Vægskab i korets nordmur, fra slutningen af 1400'rne, med jernbundet dør
(men nu uden jerngitterlåge). I selve skabet er loft- og gulvplanke falset til de
lodrette sideplanker. Nye hylder, men spor efter to oprindelige. Døren, der
måler 99,5 × 52 cm, har fem gangjern (midtroset med stjerne), senere dørring
og nyere lås. Mens den udvendig er oversmurt med grå oliemaling, hvorunder
jernet skimtes rødt, står indersiden af dør og skab med gamle farver. Skabet er
blåt med røde kanter. På dørens inderside ses inden for en cinnoberrød, 6—7
cm bred ramme med skablonrosetter i guld et maleri af Kristus som smertensmand (fig. 27) på samme af blegede smaltegrund som skabsvæggene og på sort
jordsmon; den magre, blodbestænkte skikkelse holder svøben i højre hånd, der
samtidig fatter om brystvunden, i venstre en palmegren. Stor, gul glorie med
kors af røde bladllige, grøn tornekrone, brunt, bølget hår, solbrændt hudfarve.
Svøbeskaftet er hvidgult, svøbestrenge og palmegren røde. — Under dette
maleri skimtes det samme motiv, kun tegnet med tynd, violet pensel på hvidlig
grund, og på hovedet i forhold til det overliggende maleri. Formentlig drejer
det sig om en kasseret skitse.
*Bogskab og bogsamling81. Bogskab med malet årstal 1629, muligvis det skab,
der nævnte år udførtes af Niels billedhugger og stafferedes af Wulf maler80; af
eg, med enkle, smalle renæssancefyldinger i midt- og sidestolper. På de gamle
hængsler barokke fyrretræsdøre med blyindfattede ruder i øverste fylding.
Nyere fyrretræsgesims; der findes tre hylder. Skabet er egetræsmalet udven
dig, men indvendig er den oprindelige, blågrå maling med hvide stjerner be
varet; midt på bagklædningen forgyldte versaler: »Hans Lϋdichsen, Reepschleger, Kerckgeswarner, heft dit Schap vorferdigen lahten. 1.6.29.« Højde
202 cm, bredde 173 cm og dybde 38 cm. Nu på museet på Sønderborg slot.
Skabet indeholder kirkens bogsamling, der i dag omfatter ialt 61 bind med
63 forskellige titler82. Det ældste er trykt 1569, det yngste 1692. En bogforteg
nelse fra ca. 173043 indeholder ialt 97 titler, og de manglende må anses for at
være gået tabt. En væsentlig del er gaver til kirken, der dog også selv har købt
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enkelte værker. Den største samlede gave er skænket af Laurentius Becker ved
dennes død 1673, seks værker er skænket af provst Leonhardt Pegmann i 1681,
og også andre præster har givet enkelte bøger. Bevaret er følgende værker:
1) In ... Haggæum, Zacharium, Malachiam, Commentarius ... Autore Frederico
Balduino. Wittebergæ ... apud Helwichium, Anno 1610. 18 × 11,5 cm. Perg.
2) Iusti Baronii ... Pseudo ivbilaei Wittebergensis, adv. Ægid. Hunnium ... Moguntiæ, Apud Iohannem Albinvm, Anno MDCV. 16,5 × 10,3 cm. Perg. m. præg: ITS.
3) Iusti Baronii, Epistolarum Saccrarum ... Libri I—VI. Moguntiæ, Johann. Albini, MDCV. Indb. i nr. 2.
4) Michaelis Bavmanni, ... Sacrorum Analectorum ... Vlmæ, Literis et Impensis
Balthas. Kühnen/ Reip. Typogr. et Bibliop. MDCLXV. 20 × 17 cm. Perg.
5) De Stvdio Theologiæ a Theodoro Berchelmanno. Helmaestadii. Typis hered. Jacobi
Lvci, MDCXIX. Indb. i nr. 8.
6) Moralivm Gedanensivm ... Joannis Botsacci ... Francf. a.M. Michel Volckii,
Literis excusi Wolfg. Hofmanni. 1655. 34 × 22 cm.
7) Johannes Botsacci, Promptuarium Allegoriarum Sacrarum ... Francf. et Lübecæ,
Imprimebat Balth. Christoph. Wust. Pro August-Johann Beckern, Anno MDCLXIIX.
Indbundet i nr. 59.
8) Georgii Calixti ... Epitome Theologiæ ... Goslar, Ex Officina Typographica
Joannis Vogtij, MDCXIX, 16,5 × 9,8 cm. Perg.
8 a) Som nr. 8, men udg. trykt: Brunsvigæ, Sumtibus Gruberianis, MDCXXXIV.
16,8 × 9,3 cm. Perg.
9) Biblia Testam. Veteris Illustrata ... Opera et Studio Abraham Calovii. Francofvrti ad Moenum. Typis et Sumptibus Balthasaris Christophori Wustii, Anno
MDCLXXII. 37 × 23 cm. Perg. m. 2 messingspænder og blindtryk. 2 bd.
10) Biblia Novi Testamenti Illustrata ... Abraham Calovii. Som nr. 9. 2 bind.
11) Benedicti Carpzov.... Opus Definitiones Ecclesiasticæ ... Lipsiæ, Editæ Anno
MDCXLIV. 32 × 21 cm. Perg.
12) Logi Theologici ... Martini Chemnitij ... Witebergæ, Typis Johannis Gormanni,
Impensis Clementis Bergeri et Zachariæ Schureri Bibliop., MDCXIII. Perg. m. blind
tryk. 33,5 × 21 cm.
13) Bellvm Iesviticvm ... Andream Chrastovivm ... Basileae, Per Conr. Waldkirchivm, MDXCIIII. Perg., 21 × l6 cm.
14) A. Chrastovius: Praxis de Caeremoniis et Canone Missæ. Basileae, per Conr.
Waldkirch, M. D. XCIV. Indb. bag i nr. 13.
15) A. Chrastovius: Pro Libelli de Opificie Missæ. Basileae, per Conradvm Waldkirch,
MDXIV. Indb. bag i nr. 13.
16) Joannis Dallæi, Apologia Pro Synodis Alensonensi et Carentonensi. Tom. 2.
Amstelodami, Sumtibus Joannis Ravensteynii, MDCLV. Glat perg. bind. 15,8
×
10 cm.
17) Thesauri Consiliorum et Decisionum. Vol. I—II. Das ist: Rath, Bedenken, Ant
wort ... durch M. Georgium Dedekennum.... Hamburg. Paul Langen. In Verlegung
Michael Hernigs ... 1623. Perg. m. blindtryk og spænder. 34 × 22 cm (fig. 28).
18) Der Prediger Salomo ... In unterschiedenen Predigen erkläret. 2 bind. Con
rad Dieterich, 1642. Gedr. In Verlegung Johann Görlins, Durch Balthasar Kühnen.
Perg. m. blindtryk, hvori 2 små scener: Kain og Abel samt Daniel i Løvekulen. 34 × 22
cm (fig. 29).
19) Das Buch Der Weisheit Salomons. Bd. I—II. Conrad Dieterich. Ulm, In Ver
legung Wolfgang Endters, MDCXXXXI. Perg. som nr. 18. Titelkobber, Lucas Kilian
Sculp. 34 × 23 cm.
133-
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20) Enchiridion Theologicum ... Auctore Johanne Ebarto. Jenæ, Typis et Sumtibus
Georgi Sengenwaldii, 1665. Perg. 16,8 × 10,5 cm.
21) Pandectæ Controversiarum Religionis. Henrici Eckardi, Lipsiæ Apud Hær. Henningi Grossii, Literis Qvirini Bauchi, MDCLII. Perg. 16,5 × 10,5 cm.
22) Acta Colloquij Montis Belligartensis ... Præside ... Frederico, Comite Wirtembergico et Mompelgartensi. Tvbingiæ, per Georgivm Grvppenbachivm, MDLXXXVII.
Perg. m. blindtryk, på forsiden bogst. P H I og årstallet 1587. 20 × 17 cm.
23) Theologia Exegetica ... Philippi Henrici Friedlibii ... Francofvrti ad Moenum,
Sumptibus Thomæ Matthiæ Götzenii, Anno 1660. 2 bind (Gl. og Nye Test.) 33 × 22 cm.
Perg. På bind 1 i guldbogst.: »Mathhias Jebsen, Rathsverwandter, 1662.« Bind 2
tilsvarende: »Lorentz Lorentzen Becker 1662.«
24) Historia Animalivm Sacra ....a Wolfgango Franzio ... MDCXVI. Wittenbergæ,
Sumtibus Zachariæ Schureri et Johannis Gormanni. 17 × 10 cm. Perg., præget på for
siden: M Z G E T 1616.
25) Libellus Theologicus, ... conscriptvs ab Germ. Eobano Geldenhaurio ... Hannoviæ,
Apud Guilielmum Antonium, MDCIV. Indb. bag i nr. 40.
26) Grauerus Redivivus ... Prælectiones Academicæ in Augustanam Confessionem
... Alberti Graueri ... Jenæ, Impensis Joh. Ludovici Neuerhanii Bibliop. Typis Samuelis Krebsii, 1665. 17 × 10,5 cm. Perg.
27) Thesauri Consiliorum et Decisionum ... Durch Christianum Grübelium. Jena.
In Verlegung Zachariæ Hertels/Buchhändler in Hamburg. Gedrucht bey Johann Nisio/
im Jahre 1671. 35 × 25 cm. Perg.
28) Loci Theologico, ... Matthiam Hafenrefjerum. Stuttgardiæ Typis et Impensis
Johannis Wyrichi Röslini, MDCLXII. Perg. 17 × 10,5 cm.
29) Concordantia Hervagiana. Basileæ, ex officina Hervagiana, MDLXVIII. Titel
blad mgl., bogen beskadiget, bindet delvis ødelagt. Perg. m. blindtryk, hvori præget:
H G M 1572. Spænder mgl. 35 × 25 cm.
30) De Papismo ... Disputatio I—XXIV. Peter Hinkelmann. Rostock, 1607—08.
Indb. i nr. 13.
31) Viridarium Spiritus Sancti, ex Plantus Biblicis ... a Matthæo Hoffmanno. Jenæ,
Typis atque Sumtibus Joh. Jacobi Bauhoferi, 1671. Indb. i nr. 28.
32) Jacob Hanold: Über das Buch Tobiæ. II. Theil. Både bind og titelblad mgl.
33) Methodico Explicatio Præcipvorvm Capitvm Doctrinae Coelestis, ... Timotheo
Kirchnero ... Lipsiæ, Ex officina Typographica Ioh. Beyeri ... 1595. 16,5 × 10 cm.
Perg., på forsiden præget: M S M A 1595.
34) Harmonia Evangelistarum ... David Klug ... Jenæ, Impensis Johannis Nisii.,
MDCLXX. Indb. i nr. 41.
35) ... De Praedestinatione Divina ... Advers. Andreæ Libavii ... Ludovici Lucii.
Basileæ, Apud Joh. Jacobum Genathium, ... 1618. Bindet indeholder flere småskrifter
mod Andr. Libavius fra 1616—18. Perg. 16,5 × 10,5 cm.
36) Der Erste Teil aller Bücher und Schriften Mart. Luther, Jena 1575. 32 × 21,5 cm.
2. del, Jena 1585. 3. del, Jena, 1588. 4. del, Jena, 1586. 5. del, 1575. 6. del, Jena 1578.
7. del, Jena, 1581. Perg. m. blindtryk. Alle bindene, hvoraf enkelte er beskadigede,
måler 32,5 × 21,5 cm. Det opr. bind 8 mangler.
37) Schriften, Bücher und Predigen ... Martin Luther. 2. bd. Leipzig, Gedr. zu Eis
leben bey Urban Gaubisch, Jetzo aber zu Leipzig durch Jacobum Gaubisch nachge
druckt, 1602. 34 × 22,5 cm. Perg. m. blindtryk og spænder.
38) Christliche nützliche Tischreden Doctoris Martini Lutheri, ... Erstlich durch
M. Johannem Aurifabrvm ... Anno 1566 in Druch gegeben. . . . Gedruckt zu Jena,
durch Tobiam Steinmann ... MDXCJ. Perg. m. blindtryk og to spænder. 33 × 22 cm.
39) Das Wahre Christenthumb ... Johannem Mairs von Augsburg. Med to indledende
kobberstik. 1654. Perg. 23 × 21 cm.
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Fig. 28-29. Sønderborg S. Marie. *Bogbind til nr. 17 (p. 2095) og nr. 18 (p. 2095),
nu i museet på Sønderborg slot.

40) Christianæ Doctrinæ Summa Capita ... Opera Matthiæ Martinii, Herbornæ
Nassoviorum ... 1603. Perg. 16 × 9,8 cm.
41) Postilla Symbolica oder Spruch-Postill ... Johannes Matthesium, seligen ...
(udg. af) Johan Beyer, Lipsiæ, 1601. (Forf.s forord er dateret 1587). Perg. 20 × 17 cm.
42) Johann Mollero ... Sacer numerus, sive Alvearium Rerum ... Regiomonti
Sumptibus Hæred. Petri Hendelii, et Lipsiæ apud Philipp Fuhrmann. Literis Joh.
Wittigavianis, MDCLXIX. Indb. i nr. 28.
43) Caspar Fridericus Nachtcnhöfer ... Vergiliæ, sive Pleiades sacræ. Lipsiæ, Sump
tibus Christiani Kirchneri, Typis Johannis Erici Hahnii, MDCLXIX. Indb. i nr. 28.
44) Psalmi Davids Prophetæ ac Regis ... ad Hebræam veritatem ... Autore Lvca
Osiandro. Wittebergæ excvsi per hæredes Joannis Cratonis, MDLXXIX. Perg. m. blind
tryk. 17,8 × 11 cm.
45) Tertia Pars Locorvm Theologicorvm ... a Christophoro Pezelio ... Neapoli Nemetvm, excvdebat Matthæus Harnisch, MDLXXXIII. Perg. m. blindtryk, 21 × 17 cm.
I samme bind Pars Qvarta. 1. og 2. del mangler.
46) Aeterna Dei Prædestinatione didascalia ... ab Amando Polano a Polandsdorf.
Basileæ, MDCXIIX, Sumpt. Ludovici Regis. Indb. i nr. 48, bd. III.
47) Quæstio an primus Moses Liber ... ab Amando Polano a Polandsdorf, MDXCVII,
M. Martinus Rytero, Basiliensi. Indb. i nr. 48, bd. I.
48) Sylloges Thesivm Theologicarvm ... ab Amando Polano a Polandsdorf ... Basiliæ, Per Conradvm Waldkirch, MDC. Perg., 17 × 11,5 cm. Bind I. Bind III dat.
MDCVII. Bind II mgl.
49) Commentarius Philologico Theologicus ... Authore Andrea Prücknero. Francofvrti Ad Moenvm, Sumptibus Johannis Beyeri Bibliop. Typis Balthasaris Christophori
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Wustij, MDCLXIII. 2 bd. hvoraf bd. 1 indeholder del 1—3, bind 2 del 4—5. Perg.,
36 × 23 cm.
50) (Theologiæ Tertulliani et Cypriani) Hermanno Rathmann. Sumtibus Clem. Berg,
1620. Perg., 20 × 16,5 cm. Titelblad og nøjagtig titel mgl.
51) ... Aphorismi Biblici, ... Authore Jacobo Rauppio, Francofurti ad Moenum,
Impensis Christiani a Saher, Bibliopolæ, Typis Matthæi Kempfferi, MDCLXIII. Bindet
mgl.; fol.
52) Petri Ravanelli ... Bibliotheca Sacra ... Genevæ, Sumpt. Petri Chouët. MDCL.
Perg. m. blindtryk, 35 × 23 cm.
53) Theologice Christianæ dogmaticæ Synopsis ... a Luca Friederico Reinharto ...
Altdorf, Typis Georgii Hagen, MDCLX. Indb. i nr. 20.
54) Theologia Natvralis ... Raymvndo De Sabvnde,... Francofvrti, Impensis Georgii
Thomasi et Oxtauiani Pulleni, MDCXXXV. Typus ... Wolfgangis Hofmannis. Perg.,
17 × 11 cm.
55) Hortulus Biblicus, ... a M. Wolfgango Sebero. Francofurti et Lipsiæ. Apud
Schürerianos et Gotzianos. Literis Christiani Michaelis, MDCLXIV. Indb. i nr. 20.
56) Viti Ludovici a Seckendorf, Commentarius De Lutheranismo. Francofurti et Lipsiæ,
MDCXCII. Sumtibus Jo. Friderich Gleditsch. Kobber m. forfatteren. Perg., 35,5 × 23 cm.
57) Histoire Critique du vieux Testament, Par ... Richard Simon ... A Paris,
MDCLXXX. Perg., 21 × 16 cm.
58) Achtsehen Christliche Predigten ... Daniel Stangium ... Zu Hamborg, durch
Hermannum Mollerum, 1599. Indb. i nr. 41.
59) Augustini Valerii ... Rhetorica Ecclesiastica ... Jenæ, Impensis Joannis Bielckii
Bibliop.... 1668. Perg., 17,5 × 10,5 cm. (Findes i to eks., i det ene medindb. nr. 7).
60) Schatzkammer, heiliger Göttlicher schrift ... Matthæus Vogel, Gedruckt zu Tü
bingen bey Georgen Gruppenbach, MDXCIII. Ialt 3 bind, i bd. 1: 1. del, 1594, 2. del,
1597. I bd. 2: 3. del, 1603, 4. del, 1602, og 5. del, 1609. I bd. 3: 6. del, 1603 og 7. del,
1603. Perg. m. blindtryk, 33 × 22 cm.
61) Panarion Pastorale ... Autore Pavlo Wan, Moguntiæ, Excud. Balthasarius Lippius, Sumpt. Conradi Butgenij, Colon., 1615. I—II i eet bind. Perg., 18 × 11 cm.
62) Corpus Doctrinae ... Per Johannem Wigandvm. Basiliæ, ex officina Oporiniana.
I—II i eet bind, 2. del dat. 1575. Perg. m. blindtryk, 35 × 21 cm.
63) Relationis et Notationum ... Georg Zeæmann ... Wittenberg, 1603. Indb. i nr. 13.
Hertugstolen og andre pulpiturer. Mens hertug Hans og hans gemalinde Agnes
Hedwig havde deres p. 2090 omtalte †herskabsstole på gulvet østligst i midt
skibet (jfr. dog hertugindens †stol i nordre sideskib p. 2092), lod hans tredieældste søn, Alexander (1573—1627), som arvede hovedlodden i det lille hertug
dømme, opføre det pulpitur, der nu i ændret og reduceret stand står i søndre
sideskibs østligste fag (fig. 30). Da Hans den yngre døde 1622, må pulpituret
være opført mellem dette år og 1627, Alexanders dødsår; men af notitsen om
den solgte †skriftestol 1624 (p. 2092) fremgår, at prædikestolen endnu dette år
stod på sin oprindelige plads ved korbuens sydside. Opførelsen af hertugpulpituret kan derfor tidligst være sket dette år, og en datering til o. 1625 træffer
sikkert det rette. Som snedker valgte Alexander den billedskærer, der gennem
udførelsen af kirkens altertavle 1618, prædikestolene i Sønderborg og Glückstadts slotskapeller m. m. havde været nær knyttet til faderen, Niels Tagsen, til
hvem stolen på stilistisk grundlag kan henføres.
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Fig. 30. Sønderborg S. Marie. Hertugstolen (p. 2098).
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Oprindelig bestod stolen af otte brystværnsfag i den østligste arkade i
søndre sideskib og herover seks fag med skydevinduer eller gitre, kronet af fem
topstykker. Mod koret var der eet fag, og mod vest, i den næstøstligste arkade,
fortsattes stolen med en afdeling for hoffolkene. Hvornår hoffolkenes afdeling
er forsvundet, fremgår ikke af regnskaberne; men måske er det sket 1867. Her
tugstolen afkortedes 1929 (arkitekt Holger Mundt) til den nuværende længde, idet
de to arkader, der gik ud forbi sydøstpillen, anbragtes på vestsiden i sideskibet.
Brystværnet mod midtskibet består nu af seks arkadefag, mod koret af eet
og mod sideskibet af to. På de flankerende pilastre er der flade relieffigurer af
apostlene og Salvator, fra øst mod koret: 1) »S. Thomas« (spyd), mod midt
skibet: 2) »S. Mathevs« (tabt attribut i højre, ubestemmeligt i venstre), 3) »S.
Philip« (tabt attribut i højre, bog i venstre), 4) »S. Iohanes« (skægløs, velsignende kalk), 5) »S. Petrvs« (nøgle, bog), 6) »Salvador«(!) (velsignende højre,
korset verdenskugle i venstre), 7) »S. Pavlvs« (meget langskægget; sværd, bog),
8) »S. Andreas« (foran kors), (mod sideskibet): 9) »S. Iakob« (profilvendt; vandringsstav, bæltetaske, hat på ryg), 10) = nr. 8 (skåret 1925)83, 11) »S. Barthol.«
(profilvendt; kniv, bog). Postamentfremspringene er dekoreret med løvemasker.
Anden etage består som nævnt af seks fag, om hvis vinduer eller gitre kun
hængsler og forvridere bærer vidne. Relieffigurerne på de pilasterlignende spros
ser forestiller (alle mod midtskibet): 1) »Fides« (med bog, nu uden kors), 2) »Spes«
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(fugl og rest af anker), 3) »Ivstitia« (sværd, vægt, ikke øjenbind), 4) »Charitas«
(barn på arm og ved fod), 5) »Prvdentia« (slange), 6) »Vita«(!) (skænkende vand
fra kande i bæger, dvs. Temperantia, Mådehold), 7) »Fortitudo« (profilvendt,
med søjle). Som topstykker tjener de hertugelige våben flankeret af stive engle
og til siderne to par kartouchetopstykker, de inderste med A D (Alexander,
Dorothea), de yderste med Jesumonogram. Pulpituret hviler på tværbjælker til
sydmuren og støttes af to glatte joniske søjler på høje postamenter. Opgang ad
en udvendig dør i trappehus (jfr. p. 2071). Stafferingen er fra 192984, med lysere
og mørkere gråt som dominansfarver, apostle og dyder i blå og røde dragter. I
postamentfelterne under hertugvåbnene læses med gylden fraktur og kursiv på
mørkebrun bund: »Von Gottes Gnaden, Alexander Erbe zu Norwegen Hertzog
zu Schleswig-Holstein, Stormarn und Dithmarschen graff zu Oldenburg und
Delmenhorst« og »Von Gottes Gnaden Dorothea, gebohrne Gräffin zu Schwartzburg und Hohenstein, Hertzogin zu Schleswig« etc. Den oprindelige, brogede
staffering, »der i sin ret rige farveholdning kan minde lidt om altertavlens«, vil
blive fremdraget85. — 186727 overtog den kgl. garnison stolen med inventar
(10 nye stole)42.
Orgelpulpituret, der har afløst et ældre, er fra 1925, samtidigt med orglet (se
ndf.). Nedtaget 1960.
†Pulpiturer. Et pulpitur »böne« omtales 158018, før ombygningen. Om her
tugindens og borgmesterens stole, se lukkede stole nr. 1 og 4. Ca. 1783 nævnes
skipperkoret86, 1852 også kaldet skipperloftet28; det havde 13 stader og be
fandt sig »ganz unten in der Kirche«50. Det var nedbrudt 185228. En dør i tårn
trappen (p. 2070) har ført til et pulpitur i søndre sideskib, muligvis skipperloftet,
hvis placering i så fald er sikker, eller det ældste orgelpulpitur, som kan have
været bygget ud i sideskibene.
Orgel, leveret af Marcussen og søn 1925, omdisponeret 1940 med tilbygning
af rygpositiv. 42 stemmer, pneumatisk. Nedtaget 1960. †Orgler. 1604 påbegynd
tes bygningen af kirkens nye orgel ved mester Joachim Willers von Soltwedel;
det stod færdigt 1606. Under regnskaberne for den nedennævnte hovedistand
sættelse 1776 ligger en kopi af de specificerede udgifter ved bygningen, men
ingen beskrivelse87; det fremgår dog, at orglet havde rygpositiv, to fløje og var
smykket med tre »englebilleder«. Blandt de lokale medarbejdere nævnes snedkrene Jes Tagsen, Niels og Christen, malerne Peter, Mads og Fritz, guldsmed
Oluf m.fl. Allerede 1621 måtte orgelbygger Hans Heiden rense orglet, 1642 for
bedredes det18, og 1703 udvidedes det ved orgelbygger Hindrich Wiese, Rendsborg44. 1757 ombyggedes orglet af Johann Mathias Schreiber; i den udførlige
beskrivelse hedder det bl.a., at orglet efter gammel skik var stemt med kort
oktav, hvilket skulde ændres87. 1763 var der planer om at bortauktionere »die
Flügel von der Orgel«27. 1776 ombyggede og forbedrede J. H. Angel, Flensborg,
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Fig. 31—32. Sønderborg S. Marie. Præstemalerier. Hans Boldig, d. 1674 (p. 2101) og
Peder Brandt, d. 1707 (p. 2102).

atter orglet »nach der neuesten Arth«87. 1852 fik kirken et nyt orgel fra Demant
i Dalum Mølle ved Odense27; det hovedrepareredes 1893/94 af Marcussen og
søn42. 1917 alleveredes piberne til krigsbrug47.
*Klingpunge. 1) 1767, med rød fløjlspose hvorpå guldagramaner; klokke og
skaftholder af sølv, den sidste med graverede rocailler og spejlmonogram P I S ,
vel for giveren, guldsmed Philip Ekel Jansen, Sønderborg, samt årstallet.
Stemplet IANSEN i rektangel (Bøje 2738).
2) 1767, med pose som nr. 1, kronet skaftholder af sølv hvorpå graverede
storblomster og monogram C F, vel for giveren, guldsmed Christian Falck, Søn
derborg, samt årstallet. Klokken forsvundet. Stemplet FALCK i rektangel (jfr.
Bøje p. 404). — Begge i museet på Sønderborg slot, mus. nr. 167 og 168.
En klingpung nævnes allerede i de ældste regnskaber (1578)18. 1663 skænkede
fhv. kirkeværge Hans Thombsen to nye †klingpunge af sort fløjl, og 1701 fik
kirken andre †to af Joh. Gotth. Hoffmann43.
Præstemalerier88 (Fig. 31). 1) Hans Boldig (Johannes Boldichii), førstepræst,
hofpræst og provst, f. 15. juli 1597, d. 9. april 1674 i sin alders 77., sit embedes
44. og sit ægteskabs 43. år. Latin, gyldne versaler. Olie på træ, bred, sort profil-
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ramme. Lysningsmål 218 × 149 cm, med ramme 289 × 187 cm. Ifølge Abildgaard
på korets nordvæg, nu på nordre sideskibs østvæg, dækkende vinduet til stolen
over sakristiet.
Leonhard Pegmann, epitaf 1670, se p. 2114.

2) Nicolaus Brandt d. ældre, førstepræst, f. 21. okt. 1613, d. 20. okt. 1680 i
sin alders 67., sit embedes 43. og sit ægteskabs 34. år. Halvfigur med bog og
kalot på mørk baggrund; gylden kursiv under malet linie. Olie på træ i bred
profilramme. Lysningsmål: 126 × 87 cm. Ifølge Abildgaard i korets sydøstlige
hjørne, nu på korets sydvæg.
3) Frederik Christiansen, først rektor for byens skole, dernæst vesperpræst
(»Pastoris Vesp. vigil.«), f. 1642, d. 1692 i sin alders 50., embedes 10. og ægte
skabs 21. år. Halvfigur ved bord (blå plade) med bog på baggrund af tæppe
foran rødmarmoreret væg. Olie på træ i profilramme med skårne ornamenter.
Lysningsmål: 120,5 × 86 cm. På korets nordvæg (således også hos Abildgaard).
4) (Fig. 32). Peder Brandt, f. 10. sept. 1651, d. 4. okt. 1707 i sin alders 56.,
sit embedes 30. og sit ægteskabs 28. år. Latin, gyldne versaler. Olie på træ, bred,
sort profilramme. Lysningsmål: 112,5 × 80,5 cm. Ifølge Abildgaard på korets
nordvæg, nu på korets sydvæg.
5) Eberhard Vette, vesperpræst, f. i okt. 1666, d. i aug. 1736 i sin alders 70., sit
embedes 44. og sit ægteskabs 43. år. Opstilling, ramme og skrift (latin) som nr.
3, bordet dog med rød dug, og baggrunden med fyldingsdør og kvastdraperi.
Olie på træ. Lysningsmål: 119,5 × 86,5 cm. På korets nordvæg.
6) Søren Stenløse. »Effigies viri adm. Rev. ac Doctiss. Dni. Severini Steenlosii
Pastoris Matut. bene meriti. Nati 1678 d. 11 Iulii, den. 1737 d. 13. April Anno
Æt. 59, Minist. 30, Conj. 27.« Halvfigur bag bord med opslået bog, foran draperi,
søjle og landskab; under malet linie gylden kursiv. Olie på træ; smal, sort profil
ramme med gyldne ornamenter. Lysningsmål: 126 × 86 cm, med ramme 139 × 98
cm. På korets nordvæg.
7) (Fig. 33). Nicolaus Thomsen, provst og førstepræst i Sønderborg, f. 3. juni
1663, kaldet til Sønderborg 1694, død der 1. nov. 1739. Latin, gyldne versaler;
i bogen læses: »Ich bin die auferstehung« etc. Olie på træ i smal ramme med
påsatte ornamenter. Lysningsmål: 119 × 81 cm, med ramme 132 × 94. På korets
sydvæg.
8) Wilhadus Hoier, f. 20. nov. 1700, præst i Karlum 20. nov. 1725, kgl. felt
provst 1741, provst og førstepræst i Sønderborg 12. marts 1747, død 7. april
1748. Halvfigur med bog, i malet, sort oval (rødbrune svikler) over skriftfelt
med gylden, sortskygget kursiv (latin) på rødbrun bund. Olie på lærred i halv
rund ramme flankeret af false og med påsatte blomster- og bladornamenter.
Lysningsmål: 105 × 62 cm, med ramme 115 × 72. På korets sydvæg.
9) »Gerhard Clavssen, Nachmittags-Prediger in Sonderburg; geb. 19. Ian.
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Fig. 33—34. Sønderborg S. Marie. Præstemalerier. Nicolaus Thomsen, d. 1739 (p. 2102) og
Johannes Clausen, d. 1781 (p. 2103).

1707, gest. 27. Ian. 1775 im Amte 38, im Ehestande 37 Iahr.« Stiv halvfigur
med bog ved bord (blågrøn dug med bøger) på baggrund af grågrønt draperi
bag hvilket reol med bøger. Olie på lærred i ramme som nr. 3 og 5. Lysningsmål: 121 × 88 cm, med ramme 136 × 101 cm. På korets sydvæg.
10) (Fig. 34). »Iohannes Clausen, Vesper Prediger in Sonderb. geb. 1742 d. 11.
Dec. gest. 1781 d. 1. May. Alt 38 Iahr 4. Mon. 20 Tage. Im Amte 8 Iahr, Im
Ehestande 6 Iahr.« Gylden kursiv. Olie på lærred i smal karnisramme, sortmalet
med gyldne hjørneornamenter. Lysningsmål: 93 × 70 cm, med ramme 105 × 82.
På korets sydvæg.
†Præstemalerier. Søren Abildgaard71 nævner endnu malerier af præsterne
Nicolaus Brandt, førstepræst, født 1650, død 1693 (på korets sydvæg) og Hans
Thorsen (Johannis Thursonii) diakon, død 1658 (på korets nordvæg).
Lysekroner. 1) O. 1600. I regnskabsbogen meddeles 160118: »heft Karsten
Laurensen und sin Broder Peter Laurensen thom Kile [i Kiel] ... gegeuen und
voreret ein messinges Kron«. Seks spinkle arme som liggende S’er og endende
i rosetter (jfr. Rømø nr. 1, Tønder amt p. 1432), balusterskaft med løvehoved
under flad hængekugle, med rigt prydet ring i flaben. S-formede pyntearme med
tværstregcr, flakt ørn som topfigur. Vestligt i midtskibet (sml. fig. 11).
2) 1634 skænkede sal. Johan Hildesheims enke (jfr. †alterklæde) en messing-
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krone18. Den har ti spinkle, nedhængende S-arme, balusterskaft over stor
hængekugle med slanke, ophøjede blade forneden over vindrueklase og bru
skede pyntebøjler foroven på skaftet, der krones af en kjortelklædt figur, nu
uden attributter. En del fornyet. I koret.
3)
(Jfr. fig. 11). 1653, stor, pyntelig Nürnbergkrone, hvis otte »knækkede«
arme har muslingeskal-lyseskåle og blomsteragtige pyntespir, rigt leddelt skaft
med stor hængekugle afsluttet med drueklase. Uermeagtige pyntearme og som
topfigur Jupiter på ørnen. Under drueklasen hænger en 1783 fornyet skrift
plade41 med ophøjede frakturbogstaver på begge sider: »Diese Krone ist von
dem Seeligen Herrn Benedict Brand verehrt, wie Er dann solches sein letztes
der Kirchen in Sonderburg versproche(n) Als haben die samptlichen Erben sel
bige im Iahr 1653 Gott zu Ehren und der Kirchen zu Zierde in Nürnberg verferdigen lassen«89. Midt i midtskibet.
Lysearme. 1) Skænket 1600. S-formet, med skjoldformet plade, hvorpå gra
verede versaler: »Dissen lvchter helït Ker[s]ten Petersen van der Wismar90 der
ker[k]en tho Svnderborch vorert im iare 1600«. Årstallet placeret på hver side
af et bomærke. På skibets nordøstligste pille.
2) 1601. Dobbeltarmet, S-formede på S-formet armholder, med nedhængende,
skjoldformet plade, hvorpå i cirkelfelt graveret skjold med sammenskrevet MB
samt 1601 og versaler: »Mathias Brandt radtman heft disse lvchter got vnd der
kerke Svnderborch to erren geschenket«. På korets nordvæg.
3) Samtidig, skænket af »Andres Petersen Tegelmeister« i Sønderborg; bo
mærke. Østligst i søndre sideskib.
4) Samtidig, uden indskrift. I sakristiet.
Kirkeskibe. 1) »Triton«91, fuldrigger, skænket i 1880’erne af kaptajn Georg
Nielsen. I nordre sideskib. 2) 1900, »Virginia«, fuldrigger, forfærdiget af sømandsforeningen (indlagte sedler). I søndre sideskib.
Ligvogn. 1878/79 er der en udgift på 800 rdl. for ligvognen og det dertil
hørende hus. 1899/1900 gav Notmark kirke 270 mk. for »den gamle ligvogn«42.
På ladegården.
Sejerværk. Allerede før 1595—1600 havde kirken et ur, idet der 1582 er op
ført en udgift til skolemesteren for at passe »den Seijer«18, og også den ombyggede
kirke var forsynet med ur21. 1883/84 leverede urmager Petersen, Sønderborg, et
nyt ur og værk42, der anbragtes i tårnet.
Klokker. 1) 1682. Versaler: »M. H. Leonhardus Pegmanno fusa praeposito
Sunderburgensis anno 1682«. Indskriften står under to tomme bånd, hvorover
en frise af stående akantusblade. Om kroppen er der et bredt bælte med englehoved, pelikaner, bladværk m.m. og på slagkanten flere profillinier. Tvm. 54
cm. 1957 forsynet med ny krone og ophængt i stabel på den nye kirkegård.
2) 1763. Støbt af Joh. David Kriesche. »Soli deo gloria. Anno 1763. Kommt
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zum Beten, kommt zum Singen, wenn ihr meinen Klang hört klingen«. Urklokke, sydligt i klokkestokværket.
3)
1883. Stobt af J. J. Radler u. Soehne, Hildesheim; »1883 den 10. u. 11.
Nvbr. bei der Gedächtnissfeier des 400iährigen Geburtstages Dr. Martin Lu
thers wurde ich zum erstenmale gelaütet«.
4—5) 1920. Genforeningsklokker, støbt i de Smithske jernstøberier, Ålborg,
med vers af Vilhelm Andersen og udsmykning af Karl Beier92.
†Klokker. 1—2) 1589 blev en ituslået klokke på 6 lispund og 1 markpund
omstøbt i Lübeck; den nye klokke vejede 9 lpd. 1 mpd.18. 3) 1597. Støbt hos
Melchior Lucas, Husum, omstøbt 1883. Foruden ordene: »Herrens ord bliver
evindelig« og citat fra salme 117, alt på latin, indeholdt den følgende indskrift93:
»In nomine S. Trinitatis duce Holsatiae Johanni Christian III regis Daniae
filio imperante Sunderburgenses per Melchiorem Lucam me fundi currarant
anno MDXCVII« (»I den hellige Treenigheds navn, da Johan, søn af Danmarks
konge, Christian III., var hertug i Holsten, lod Sønderborgerne mig støbe ved
M. L.« etc.). I regnskaberne hedder det18: 1597 blev »de olde Klocke na Husum
geforrt« og en lille klokke på ½ lispund fra Egen tillagdes til støbningen af
den nye klokke. 4) 1653 skænkede Claus Pauelsen 50 mk. lybsk til en lille, ny
klokke. 5) 1655 forærede Peter Pauelsen kirken den største af de to mindste
klokker18. 6) 1763 foreligger kontrakt94 med J. D. Kriesche om omstøbning af
to revnede klokker for 257 mk. 11 sk.; den ene er den ovenfor omtalte beva
rede, den anden bar indskriften: »Soli deo gloria. Anno 1763. Psalm. 66,8.
Lobet Ihr Völker etc. Aus reinem Erz bin ich geflossen. Johann David Kriesche
zu Eckernförde hat mich gegossen«. Omstøbt 188393. 7—8) 1883 leverede J. J.
Radler og sønner i Hildesheim tre nye klokker47, af hvilke de to afleveredes til
krigsbrug 1917, mens een er bevaret; to gamle (jfr. ovenfor nr. 3 og 6) toges i
bytte. Menighedsrådet søgte 1883 om at få en »kejserklokke«, men året efter
modtog det afslag på sin ansøgning om artilleribronze95. Klokkestolen, af
smede- og støbejern, forfærdigedes 1883 af Anthon og sønner, Flensborg47.

GRAVMINDER
Ifølge Haupt (II, 424) fandtes der 1864 i kirken så mange epitafier, at de
hang på alle fire sider af hver pille96. En del var blevet fjernet ved kirkens
hovedrestaurering 1852, de resterende led store skader under krigen i 1864, og
ved den påfølgende istandsættelse af kirken 1867 skal de fleste være forsvun
det. I alt fald har alle epitafierne sikkert været nedtaget 1867 for at gennemgå
en istandsættelse (jfr. epitaf nr. 3 note 102). De bevarede epitafier er for tiden
adskilt og under restaurering.
Epitafier. 1) (Fig. 35). Magister Hans Goldbeck, hofbarber, og hustru. Re
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næssance, af træ, formentlig fra Ringerincks værksted, med malet årstal 1624
og med malerier 1621 af Hans Schmidt, Tønder. »Iohannes Goldtbeke ... obiit
A(nn)o 1622, 15. octob. ætatis 63 — Sophia Goldtbeke ... entslaffn den <4.
septemb.> An(n)o 16<51 im 73. iahr ...«>. Stort (ca. 430 cm højt), velpropor
tioneret epitaf, af opbygning omtrent som Bylderup 1618 (Tønder amt p. 1618).
I topstykkets vinger ses ægtefællernes våbner, hans til heraldisk venstre (to
krukker over og een under en bæk), med initialerne M G B [H’et glemt?]
hendes (en halvmånekniv og S G B) til højre; i topkartouchens cirkelfelt er
mandens våben gentaget med hans initialer M H G B.
Epitafiet står med opmalede (skallende) farver, der ikke følger de oprinde
lige (gråt har ofte erstattet oprindelig blå smalte), men Hans Schmidts malerier
(på træ) er i det store og hele velbevarede. I storfeltet, 144 × 144 cm, Kristus
på korset omgivet af jordens folkeslag og stænder. Hans Goldbeck ses yderst
til (herald.) højre, mens den rigt klædte dame i forgrunden sikkert forestiller
Sophia Goldbeck. Bag hofbarberen peger Johannes Døberen på et skriftbånd
bag korset: »Sihe das ist Gotes Lamb« etc. Et dybt perspektivisk landskab med
flod danner baggrund. I topfeltet, 65 × 57 cm, opstandelsen, signeret: »Hans
Smidt pinxit Ao 1621«, nøje svarende til sammes opstandelsesmaleri på Tøn
der kirkes sangerpulpitur (Tønder amt p. 961 ff.). Indskrifterne meddeler, med
gyldne versaler, i topstykkets frise: »Anno Christi 1624«, i storfrisen: »Dies
Epitaphivm hat die erbare etc. Sophia Goldtbek ... vorehret vnd setzen
lasen«. I postamentfeltet, på latin: Således elskede Gud verden etc. »Iohan.
cap. 3«. I hængestykket gravskriften. I nordlige sideskib bag prædikestolen,
over familiens gravsted, som H. G. allerede 1613 havde købt for 50 mk., be
liggende »vor unser Gnedigen Förstinnen vnd Frouwen Stole«74 (jfr. begra
velser nr. 8 p. 2118).
Epitafiet er henført til Niels Tagsen97 (sml. altertavle p. 2076); der er dog
så store forskelle mellem dette proportionsmæssigt så smukt opbyggede epitaf
og det følgende, der med fuld sikkerhed kan tilskrives Tagsen. Mod Ringerincks
værksted peger — foruden det nære slægtskab med Bylderup-epitafiet — de
to helt Ringerinckske englehoveder på hver side af hængestykket.
2) (Fig. 36) 1626, med forsvundne personalia; ifølge indskriften i postament
feltet kunde epitafiet henføres til Michael Nicolai (Mikkel Nielsen), født i Flens
borg ca. 1554 og død som sognepræst i Sønderborg kirke 162398, men det vol
der vanskeligheder at bringe navneskjoldets initialer i storfrisen i forbindelse
med dette navn. Billedskærerarbejdet kan stilistisk henføres til Niels Tagsens
værksted (sml. altertavle p. 2076), malerierne er udført af Wulf Petersen, der
bl.a. også har stafferet orglet i slotskapellet99. Det store, ca. 444 cm høje
epitaf, der virker lidt overlæsset og gnidret i forhold til foregående, svarer så
nøje i alle figurale enkeltheder til Tagsens øvrige kendte arbejder, at tilskri-
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Fig. 35. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1624 (malerier 1621 af Hans Schmidt, Tønder)
over hofbarber Hans Goldbeck, d. 1622 (p. 2105).
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velsen må betegnes som sikker; det er de samme apostelfigurer, der går igen
på altertavlen, hertugpulpituret og prædikestolen i slotskapellet. Figurerne i
storvingerne og på hver side af storfeltet forestiller evangelisterne. Af de to
apostle på hver side af topfeltet, er figuren til (herald.) højre sikkert Petrus,
mens den venstre (hvis venstre arm er dårligt fornyet) svarer til hertugstolens
Paulus. Det relief skårne årstal: »Anno 1626« står i topvingerne, mens initia
lerne i storfrisens skjold må læses R M S (en ukendt søn?) med faderens (?) initial
omgivet af bladkrans og gennemskåret af en stængel med tre blade. Topstyk
kets (herald.) højre engel har mistet højre fod på grund af pladsforholdene,
ligesom det englebarn, der oprindelig må have siddet på højre topvinge er fjer
net af samme grund. Det må være sket, da epitafiet (1867?) flyttedes til sin
nuværende plads.
Hvad der er sagt om stafferingen under nr. 1, gælder også her; malerierne
(på træ) er derimod lidt mere medtaget; indskrifterne i topfrisen er næsten og
i hængestykket helt forsvundet, mens skriften i postamentfeltet er forvansket
ved nymaling. Maleriet i storfeltet, 124 × 94,5 cm, sign.: »WP fec.« forestiller
forklarelsen på bjerget, i topfeltet, 63 × 53,5 cm, Jesu dåb; det sidste nu istand
sat og konserveret. Af indskrifterne, med gyldne versaler, er som nævnt kun
postamentets tydbar, trods fejlagtig opmaling; i fire disticha meddeler den på
latin, at afdøde var født i Flensborg, hvor han senere var lærer ved skolen, samt
at han var en mild ordets lærer »her« (forskrevet). Moderen elsker hans aske,
fædrelandet hans sjæl. Lær, læser, at leve således, at du kan leve længe, lær
at dø. Epitafiet, der nu hænger østligt i nordre sideskib, har sikkert oprindelig
(dersom tilskrivningen er rigtig) haft plads sammesteds, men umiddelbart vest
for Goldbecks, hvor Mikkel Nielsen 1615 købte et gravsted »beliggende mellem
Junker von Wallenrodts og Magister Goldbeches«74 (jfr. gravsteder p. 2118).
3)
(Fig. 37) 1650. Hans Jebsen, amtsforvalter, og hustru. Barokt, af træ, fra
samme værksted100 som de følgende epitafier (samt Berend Ubbings epitaf
1655 i Tønder (Tønder amt p. 1002) og Nordborg altertavle 1655 samt de ba
rokke tilføjelser til Egen altertavle (Als Nr. hrd.)). Storfeltmaleriet er signeret
af Flensborgmaleren Heinrich Jansen, der 1645—48 var lærling hos Rem
brandt. Epitafiet, med pæreagtigt, af C-bøjler dannet storfelt (jfr. nr. 4 og 5)
uden mindelser om arkitektonisk opbygning, måler 342 cm i højden. Under
storfeltet ses afdødes bomærkeskjold ved siden af hustruens våben; småenglenes lidelsesredskaber er fornyede eller ikke anbragt i oprindelig orden; storfigurerne til siderne forestiller Tro og Styrke. Den kronende Kristusfigur, som
træder på døden og djævelen, genfindes på Jürgen Brandts (og Ubbings) epi
taf. Indskriften (unøjagtigt opmalet 1867)101 er med gul fraktur og lyder:
»Anno 1650 Hat Cathrina Iebsen dieses setsen [lassen] nach den der Wohl
Ehrenvester ... Herr Hanss [opmalet Hass] Iebsen Fürstl. Amtsverwalter al-
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Fig. 36. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1626 (malerier af Wulf Petersen, Sønderborg).
Indskriften med personalia forsvundet (p. 2106).
Danmarks Kirker, Sønderborg amt
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hier nachdem Ehr in dem Fürstlichen Hause in die 50 Iahr ... gedienet ...
entschlalfe(n), sei(n)es Alters 76 Iah[r] — <A(nn)o 1668 de(n) 19. Marty ist ...
Cathrina Iebsen nach dem Sie 73 Iahr vnd 7 Monat in diese[r] Stadt gelebett
... entschlaffen derer Seele« etc.>.
Epitafiet istandsattes 1959102, og de oprindelige farver fremkaldtes undta
gen portrætternes smalteblå bundfarve, som ikke kunde afdækkes under den
nuværende sorte. Storfeltsmaleriet er korsnedtagelsen (efter Rembrandt), sign.
(på Inri-sedlen): »Heinrich Ians von Holstein fecit«, omgivet af familieportræt
ter, øverst ægteparret (sign. og dat.: »H. I. von Holstein — sammenskrevet —
Fecit 1650«), til siderne tre sønner og tre døtre97. Vestligt i nordre sideskib.
Familiegravstedet var foran prædikestolen ved siden af Jürgen Brandts18.
4)
(Fig. 38) 1653. Ernst Baltsar (Ernestus Baltzarn), byfoged, og hustru. Ba
rokt, af træ; ang. værksted se nr. 3, til hvilket epitafiet i det store og hele sva
rer, hvad form og opbygning angår; men de flankerende figurer (»Iustitia« og
»Charitas«) er her — da familieportrætterne er udeladt — rykket ind i storstyk
ket, der er blevet forsynet med vinger, hvis felter optages af sønnens og dat
terens våbenskjolde, til (herald.) højre en segl, hvis skaft er formet som et kors
(hjelmtegnet et bomærke), til venstre en halv hjort, der springer frem bag et
træ mod højre (hjelmtegn: halv hjort). Afdødes våbner ses over storfeltets
flankerende englehermer, det højre med Justitia-figur, det venstre med udbredte
vinger (henholdsvis samme hjelmtegn). Englene på hver side af topstykket
holder lidelsesredskaber, og den kronende figur er Kristus som smertensmand.
Mens Jebsens epitaf kun indeholdt englehoveder, ses her over storfeltet og i
hængestykket store barokmasker. Gravskriften, fraktur og versaler (temmelig
medtaget) meddeler: »... Ernestus Baltzarn 1st An(n)o 1578 d(en) 28. May
alhie geboren vnd A(nn)o 1643 d(en) 17 xbr [december] Selich entschlaffen
Nachdem Er 32 Iahr Fürstl. Durchl. Stadtvoigt alhier gewesen. So wol auch
dessen Hausfraw ... [Fr. Eva Weltzin] so in [Mecheln]burg103 auff dem Adel.
Gute Sammit A(nn)o 1580 d(en) 29. 7br [september] gebohren vnd A(nn)o
1645 d(en) 8. April Selich gestorben, haben 40 Iahr Christlich beysam(m)en
gelebet. Ihr hinterlassener Sohn ... Iochim Ernst Baltzarn, Arrendator der
Insul Torsing, Hat ... dieses setzen lassen Anno 1653.« Over gravskriftfeltet
et mindre med store frakturbogstaver: I.E.B.M.I.E.B.
Malerierne konserveredes og opmaledes 1930, men hele epitafiet istandsat
tes 1959/60, ved hvilken lejlighed alle overmalinger på malerier og træværk
fjernedes. Kristi krop er til dels nymalet, i indskrifterne opmaledes kun de
ovenfor i kantet parentes gengivne navne, hvoraf læselige rester forefandtes.
Som bundfarve var anvendt en varierende, meget levende brun lasur. Forgyld
ningen er dels lagt på mørk, dels — på de større figurer — over en lys, rødgul
bund. Malerierne (på træ) forestiller: i storfeltet (106 × 90 cm) Kristus på kor-
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Fig. 37. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1650 (malerier af Heinrich Jansen, Flensborg)
over amtsforvalter Hans Jebsen; sat af enken (p. 2108).

set flankeret af afdødes søn og svigerdatter med deres børn, og herover dob
beltportræt af de afdøde. Vestligt i søndre sideskib. Familiegravstedet, der
købtes 1636, lå ved siden af faderens grav »vor der Süder Tür von dem Pfeiler
bis an seines Vaters Grab, so breit der Gang in ihm selber ist« etc. 104.
5) 1654. (Fig. 39). Jürgen Brandt, købmand, og hustru. Barokt, af træ, ca.
134*

2112

SØNDERBORG

68

375 cm højt. Ang. værksted, se nr. 3. Maleri af P. Hansen. Form og opbygning
lignende de foregående. Storfeltets sidefigurer forestiller Moses og Johannes
Døber (sml. altertavlen i Nordborg), under storfeltet sidder Adam og Eva.
Småenglene har enten mistet deres lidelsesredskaber, eller disse er dårligt for
nyede; hængeornamentet, formodentlig en drueklase, mangler. Barnet under
topfiguren holder afdødes våbner, det (heraldisk) højre med brændende
træklods (?) og initialerne IB, det venstre med flammende hjerte og C B
(begge med tilsvarende hjelmtegn). Gravskriften, med gylden fraktur, med
deler: »A(nn)o 1640 den 18. Mart. Ist... Iürgen Brandt, gewesener, vornehmer
Kauffhandler alhie im Sonderburg nachdem Er die 65 Iahr Erreichet ... entschlaffe(n). —A(nn)o 1637 den 14. feb. Ist ... Catharina Brandes, Seiner Viel
geliebten Hausfrawen ... entschlaffen Ihres alters 45. Iahr«. Herunder, på
hver side af det nederste englehoved: »16 — 54«.
Mens rammens staffering er opmalet, synes malerierne at stå helt med de
gamle farver. I storfeltet: gravlæggelsen, sign. (til højre over gruppen): »P.
Hansen105 inventer(!) et pingcit 1654«, omgivet af familieportrætter, øverst
ægteparret, til siderne fire sønner og to døtre, mens to sikkert dødfødte spæd
børn ses umiddelbart under forældrenes dobbeltportræt. Østligt i søndre side
skib. Gravstedet var i midtskibet foran prædikestolen.
6)
1657. Jens Jørgensen, kammertjener og hofskræder, samt hustru. Barokt,
af træ, ca. 465 cm højt. Ang. værksted, se nr. 3. To portrætmalerier sign. af
Jacob Martin. Form og opbygning er varianter af de foregående, og ind mel
lem de yderligt siddende familiemalerier i polygonale rammer og storstykket
er skudt stående figurer, der fremstiller scener fra Tobiæ historie, ifølge de ma
lede indskrifter, fra oven mod øst: 1) »Hier werden Tobias u. Sara mit ein ander
vermehlt Cap.... s. 15.« 2) »Raph. bindet den Ehe Teuffell.« 3) »Raphael er
rettet Tobiam Für den grossen Fisch. Cap. 6.« 4) »Raphael Fordert die schult
ein. Cap. 9.« 5) »Raphael geleittet Tobiam Cap. 5.« 6) »Raphael der wanders
gesell. Cap. 5.« og 7) »Raph. bringt Tobiam gesund v. begütert wider heim.
Cap. 11.«. Hertil knytter sig indskriften på kuglen under topfiguren (Raphael):
»Raphael geht wieder hin zu Gott, der Ihn ausgeschicht hat. Cap. 12.«. I hver
scene støtter Raphael et portrætmaleri. Rarnet under topfiguren holder ægte
parrets skjolde med store, sammenskrevne initialer og herover de samme ini
tialer uden sammenskrivning. Topfigurens vinger er usymmetrisk anbragt på
grund af den sekundære (jfr. nr. 2 og note 102) anbringelse, ligesom denne
er skyld i fjernelsen af den ene af de øverste småengle.
Epitafiet istandgjordes 1958, ved hvilken lejlighed den sekundære staffering
fjernedes, og malerierne rensedes. Rammeværket står nu med sin oprindelige,
brogede staffering med ægte guld. I storfeltet, 104 × 110 cm, er der også frem
stillinger fra Tobiæ bog; hovedbilledet viser Tobias og Raphael i Raguels hus
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Fig. 38. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1653 over byfoged Ernst Baltzarn, d. 1643 (p. 2110).
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(kap. 7), som biscener ses Tobias og englen på vandring, Tobias og den store
fisk og endelig Raphael, der giver sig til kende for Tobias og farer til himmels.
Under konserveringsarbejdet konstateredes, at der under maleriet lå en billedkomposition, som maleren under færdiggørelsen havde ændret noget. I top
feltet er der et dobbeltportræt af ægteparret over et svøbelsesbarn (på træ),
og til siderne er de seks omtalte småmalerier, på træ eller kobber, af børnene
i trekvartfigur, fra oven, i (heraldisk) højre side: 1) Unavngivet mandsportræt, på træ, lysningsmål 31 × 23 cm, med påskrift: Hilff Gott allze«. 2) Dito.
3)
På kobber, med påskrift: »Dorothea Eleonora Bittnerin Geborne Jensin.
Ihres alters 37 Iahr.«, signeret: »J. M. pinxit 1656« (jfr. ndf.). 4) Unavngivet
kvindeportræt på træ. 5) På kobber, med påskrift: »Sophia Catharina Fischerin
geborne Jensin. Ihres alters 30 Iahr. An(n)o 1656.«, signeret: »Jacob Martin
pinxit«. 6) På kobber, med påskrift: »Anna Sophia Schillingin Gebohr(n)e Iensin Nata M DC XXXIII 31. Decemb. Depicta M DC LVII 20. Feb — Symb.
Alles nach Gottes Willen.« Under denne indskrift ligger en ældre af samme art,
men ufuldstændig. 7) På kobber, med påskrift: »Herr [ich] gehe nicht ins gericht
mit deiner Macht. Vibike Beyerin geborne Jensin Ihres alters 24 Jahr 1656«.
Gravskriften, med fraktur, meddeler: »A(nn)o 1657 De(n) 17. May Haben des
in Gott ruhenden Jens Jørgensen weiland Fürste Sonderb. gewesner Cam(m)erdiener Und Hoffschneider so A(nn)o 1644 d. 24. Noue(m)b. in seinem 67 Jahrs
... Nachgelassene Frawe ... Dorothea Jensen und lieben 7 Kindern in der
Nähe und ferne dieses Epitaphium ... Verferdigen Und anhero Setzen lassen.
<A(nn)o 1668 den 12 Augusty Ist ... Fraw Dorothea Jensen Nach den sie 73
Jahr errechet ... Entschlaffen.«>.
7)
1670. Leonhard Pegman, præst, og familie. Maleri, olie på lærred, 135 ×
125 cm, i profilramme, 157 × 147 cm. Præsten og hans hustru er fremstillet i
stor halvfigur med deres to børn i forgrunden; i de øvre hjørner, i mindre måle
stok, forældrene i ottekantede rammer; mellem disse er der en flad, langstrakt
kartouche i hvis ovalfelt man ser Gud Fader skabende jorden og herunder,
som baggrund for præsteparret en arkade, der åbner sig til et kirkerum og her
foran et lille krucifiks. På hver side af skabelsen læses med hvid fraktur: »Herr
Wir Lassen Dich Nicht« etc. »Gen. 32. Anno 1670«. På hver side af faderen:
»Pater Christoff. Pegman Consul Denatus A(nn)o ætatis 58« (»fader C. P. borg
mester, død i sin alders 58. år«), i moderens billede: »Mater Magdalena Peg
mans Ætat. 75«. Ved præstens: »Filius. Ætat. 47. M. Leonhartus Pegman«,
ved hustruen »Nurus. Ætat. 48. Biritte Pegmans«, i den opslåede bog, som
holdes af de to børn: »Nepos. Niels Pegman denatus Æt. 12« og »Neptis. Augu
sta ... Pegman Ætat. 8«. På korets sydvæg.
Gravtavler. 1) 1652. Dorothea Maria Lützow, af den velbekendte, urgamle,
adelige slægt von Rehden, nuværende hofmester Friedrich Lützows frue, d. 1.
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Fig. 39. Sønderborg S. Marie. Epitaf 1654 (maleri af P. Hansen) over
købmand Jürgen Brandt, d. 1640 (p. 2111).
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april 1652, 38 år, og bisat 27. april med fyrst Johan Christians tilladelse efter
en anselig procession i en muret adelig begravelse i koret. Af kalksten, med
sortmalet fraktur, på tysk. På korets østvæg over fattigkisten.
2)
1752. »Dieses Begräbnis gehöret Hans Michel Ahlman, Rahts-Herren alhie
und seiner geliebten Ehe-Frau Cecilia Ahlmanns und ihren Erben, erblich 1752«.
Lille, mørkmalet kalksten, 73,5 × 56,5 cm, med reliefversaler, navnene med
store skønskriftsbogstaver; i de øvre hjørner englehoveder, forneden vinget
timeglas og kranie over knogler mellem hjørneblomster. Tværriflet (eller goudronneret) ramme omkring ornamenterne, der nu ligesom skriften er hvidma
let. Ved siden af gravsten nr. 2, over graven. (Jfr. begravelse nr. 35, p. 2120).
Mindetavle over faldne 1870—71, i nygotisk stil. På loftet (vil overgå til museet
på Sønderborg slot).
†Epitafier. 1) O. 1600. Hinrich von Wallenrodt, »Johannis Slesvici et Holsatiæ ducis consiliarius«, »denatus 1600 ætatis 23« (»H. v. W. hertug Hans’ råd,
død 1600 23 år gl.«). Nævnt hos Abildgaard106, der betegner den som en tavle
på den sydlige væg i kirken (graven ligger i nordre sideskib, jfr. p. 2118 nr. 6).
2) 1605. Nicolaus Gerhardi, f. i Hamburg, »titulo auctus in urbe Rosarum«
(»disputeret i Rostock«), hertugens provst og slotspræst, levede 53 år. Ifølge
Abildgaard106 stod øverst årstallet 1605, og på epitafiet var malet N. G.s bil
lede. I nordre gang på væggen.
3) (?) Når Pontoppidan i Danske Atlas (VII, 428) nævner, at der i kirken er
et »Epitaphium over Præsten Herr Georg (Jürgen) Brun, som døde 1631 i sit
107. Aar, efter at have været Præst i 42 Aar«, behøver der blot at være tale om
sammes gravsten (med latinsk indskrift — Georgius). Brun var diakon i Søn
derborg fra ca. 1578—1606107; jfr. p. 2118 nr. 18.
4) (?) Ifølge inventariet 1856 fandtes i kirken: 1 Kobberplade med Grav
inskription42.
Gravsten
Der er næppe tvivl om, at gulvet i hele kirken mer eller mindre har været dækket med
gravsten. Da gulvets reparation 1841 udbydes til offentlig licitation, hedder det27: alle
gravsten i gulvet skal tages op; det fremgår, at midtgangen og sydgangen efter planering
skal lægges dels med nye, dels med de gamle fliser samt med gravsten, og det indskærpes
håndværkerne at være opmærksomme på at lægge gravstenene så vidt muligt på deres
gamle pladser. En talende post fra følgende års regnskab meddeler41: »Für verkaufte
Leichensteine aus der Kirche 137 mk. 5 sk« — et ganske anseligt belob. For tiden er de
bevarede gravsten (med undtagelse af nr. 1) lagt eller opstillet uden for kirken.

1)
(Fig. 40). O. 1538. Ditlev Brockdorff. »Hir licht begraven de dvchtige vnde
erenveste Detlef Brochtorp amptman tho Svnderborch gestorven fridages na
der vorkvndinghe Marie im M D XXXVIII iar dem Godt genedich si«. Kalk
sten, 245 × 150 cm, med reliefversaler (forkert vendte N’er) i stenens fodfelt. Her
over optages fladen af den rustnings- og baretklædte amtmand mellem ungre
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næssance-søjler, der bærer to felter med vå
bener (Brockdorff og Rantzau?); mellem
disse er en diminutiv bue over vifteorna
ment indfattet i et retkantet felt. Noget
slidt. I søndre sideskib, øst for den vestre
dør, i kirkens middelalderlige del. Tilskre
vet Morten Busserts værksted (C. A. Jen
sen: Gravsten nr. 186).
2) »A(nn)o 1570 de(n) 3. april Starf marin
mattes dochter der got gnade«. Maren var
datter af rådmand Hans Matzen (jfr. døbe
font p. 2082). Lille kalksten, 80,5 × 56 cm,
med fordybet (nu opmalet) fraktur. Under
indskriften Matzens våben: ørneklo hol
dende kugle. På østsiden af søndre arkade
pille under tårnet, i kirkens middelalder
lige del.
3) 1661. »Hans Christensen Klenschmit
sein Sohn Schwed.. 1661«. Kalksten, groft
Sophus Bengtsson fot.
tilhugget, med store, fordybede versaler,
Fig. 40. Sønderborg S. Marie. Gravsten over
nu kun 47 cm lang (29 cm bred). Nord for
amtmand Ditlev Brockdorff, d. 1538
(p. 2117).
skibets østligste del.
4) O. 1750. Grev Tramp, d. 1750, m.fl.
»Hier unter ruhet der weil, hochgeb. Hr. Gen. Mai. und Graf P. D. v. Tramp,
geb. Ao. 1678 d. 12. Jul. gest. Ao. 1750 d. 24. Nov. mit sein Gemahlin C. A.
geb. Græfin v. Tramp, geb. Ao. 1689 d. 2. Janv., gest. Ao. 1750 d. 17. Nov.,
so auch ein Sohn C. P. C. weil. Capiten Graf v. Tramp, geb. Ao. 1720 d. 8.
Set(!)., gest. Ao. 1750 d. 29. Nov. und eine Tochter C. L. Græfin v. Tramp, gbr.
Ao. 1722 d. 25. Nov. gest. Ao. 1742 d. 17. August.« Rødlig kalksten, 133 × 90,
5 cm, med fordybede versaler, på grund af revner indesluttet i en ny fyrretræsramme. Vestligt mod nordvæggen. Graven er i midtskibet, jfr. p. 2120
nr. 37.
5) O. 1825. »D. F. P. Arbo, geb. in Schlesw. d. 18. Febr. 1752, gest. in Sonderb. d. 26. Ian. 1825. Kalksten, 68 × 45 cm, revnet, med reliefversaler i svagt
fordybet skriftfelt; profileret kant. Ligger [1952] som kloaklåg øst for nordmurens
midterste støttepille.
6) O. 1851. Iohann H. Hauschild, d. 9. dec. 1828, 45 år. Helena Chr. Hauschild, f. 24. okt. 1779, d. 21. sept. 1851. Sandsten, 67,5 × 45,5 cm, med fordybet
skriveskrift og frakturfelt med indadbuende hjørner. På kirkegården mod nord.
Flere ældre, helt udslidte gravsten ligger [1952] på kirkegården, tre foran
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den vestligste, fem foran den østligste syddør, og lige vest for alterskranken
ses en stor, udslidt kalksten. Borgmester Jacob Jensens sten ligger som trappe
i Augustenborg108.
Murede begravelser
De fleste af de mange murede begravelser, der afdækkedes 1924109, er utvivl
somt anlagt samtidig med kirkens ombygning 1595—1600. Begravelserne var
ifølge Raben muret af munkesten og som regel kun skilt fra hinanden ved en
halvstens mur; indersiderne var pudset og kalket og ofte forsynet med sortmalede indskrifter (navne og skriftsteder). Dybden er gennemgående 160 cm
under nuværende gulv i kirken, og gulvene er lagt af munkesten. Alle har været
dækket af et fladt tøndehvælv, men disse var slået ned undtagen i VetteClausens begravelse (nr. 57), og den øverste del af krypterne var fyldt med
murbrokker og andet fyld — i overensstemmelse med den oven for anførte
licitation 184127, der påbød, at »Erdgewölbe« og begravelser såvel i kirken som
i koret skulde udfyldes og planeres. I sideskibene fører varmeledninger gennem
en del af gravene.
Blandt de afdækkede grave (sml. fig. 41) var der tre, som havde tilhørt
slottet, to i koret (nr. 61 og 63) og en »foran det mandsstolestade lige foran
koret, som slottet ejer« (nr. 33)77.
1—5) Ubestemmelige og »nicht festgestellt«. En af gravene må have tilhørt
Peter Mortensen, der 1615 købte en arvebegravelse i gangen tilhøjre for Hans
Goldbecks stol; en anden sammesteds købtes 1640 af Erich Jensen18.
6) Hinrich von Wallenrodt, junker, hertug Hans den Yngres sekretær.
7) Mag. Michael Nicolai (jfr. epitaf nr. 2). På østvæggen en lang kun til dels
læselig indskrift, navn og bibelcitat.
8) Mag. Hans Goldbeck (jfr. epitaf nr. 1). På kryptens kalkede væg kunde
Raben læse: »H... oldbe ... ... Ao ... 22«.
9—11) Ej undersøgt; men er formentlig dem, der 1764 ejedes af Peter Ohlsen
Helgerud og Hans Knudsen, jfr. †Lukkede stole nr. 3—4 (p. 2093).
12) Ubestemmelig; to kister.
13—15) Ubestemmelige; for en stor del udfyldt med beton ved tårnets op
førelse 1883.
16) Ubestemmelig, med tre kister.
17) 1794 købt af Heinrich Kriegsmann. Indskrift på østvæggen: »Heinrich
Kriegsmann 1794«, ... d. 2. jan. 1797, 82 år, og hustru Maria Christiana, f.
Karberg, d. 9. sept. 1794.
18—19) Ubestemmelige, den sidste udfyldt med beton. Nr. 18 (eller 27) kan
have tilhørt kapellan Jürgen Brun (sml. p. 2116), der 1603 købte en arvebe
gravelse ved prædikestolen18.
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Fig. 41. Sønderborg S. Marie. Murede begravelser. Planskitse, ved J. Raben 1924. Efter J. Raben: Die
Gräber unter der St. Marienkirche.

20) Ubestemmelig, med flere kister.
21) Ubestemmelig, muret af kamp og mursten, hvilket dog næppe med Raben
kan tages som bevis på, at begravelsen skulde stamme fra den gamle kirke.
22) Thomas Karberg, købmand i Sønderborg, ifølge indskrift på nordvæggen
død 5. febr. og begravet 11. febr. 1794; han var gift med 1) Anna Maria, f.
Knudsen, d. 1741, 2) Helena, f. Boysen, d. 1754, 3) Anna Maria, f. Petersen, d.
1768 og 4) Margrethe Dorthea, f. Schmidt, d. 1815.
23) J. F. Gorrissen. På vestvæggen: »Hier Ruhen Die Gebeine des Seel. Herrn
Rathsverwandten Johannes Friedrich Gorrissen, so Anno 1726 gebohren, ge
storben Anno 1791 den 20. September. — Ich habe Lust abzuschreiten und bey
Christo zu sein, welches auch viel besser wäre«. Indskriften omgivet af rige,
sortmalede blomsterornamenter.
24) »Seel. Gerhard Wilhelm Carstens Erben«. Her hviler købmand G. W. C.
og hustru Helena Maria, f. Karberg, d. 22. nov. 1786. Indskrift i rokokoramme
på vestvæggen.
25—27) Ubestemmelige; se nr. 18.
28)
Sivert von Liliendal21, junker. 1628 købt af Hans Jebsen, amtsforvalter
(jfr. epitaf nr. 3). Graven var ifølge regnskabsbogen 162818 gravet, muret og forfærdiget, »ungefher beym Predigstuel« af en af Hans den Yngres hofmænd v. L.
Jebsen gav 200 mk. lybsk for gravstedet. I gravrummet et større antal kister.
29—31) Ubestemmelige.
32) Lorentz Lorentzen. En Lorentzen købte 1658 en grav »negest dem Chor«.
Af indskriften på gravens vestvæg er kun navnet Lorentzen læseligt.
33) Tilhørte slottet (jfr. p. 2118), indtil den ved offentlig licitation 1734 solgtes
til Valentin Karberg77, der hviler her sammen med sin hustru Helene, født
Christensen (jfr. oblatæske 1730, p. 2080). Indskrift på østvæggen.
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34) Ubestemmelig; betonfyldt.
35) Ahlmanns begravelse, ifølge gravtavlen (p. 2116) købt 1752, 200 × 310 cm,
175 cm dyb, med indskrift på nordvæggen over »die Gebeine unseres Vaters und
Freundes, des Rathsverwandten Hans M. Ahlmann, geb. 1692, gest. 1768, und
unserer Mutter und Freundin Frau Cecilia Ahlmann, geb. 1712 den 1. Ap., gest.
d. 7. Febr. 1791, lebte 22 Jahre Jgfr. und 34 Jahr verh. und 23 Jahr Witwe«,
og på nordvæggen over »Meine vortreflige gute Frau Christiane Ahlmann, geb.
Thulen, geb. in Flensburg d. 29. Sept. 1738, Hochzeit in Sonderburg 1769, ge
storben d. 15. Aug. 1809, 31 Jahr Jfr., 40 Jahr verheiratet, Mutter zu 2 Sön.
ein Tocht.«. I begravelsen står tre kister: 1) H. M. Ahlmann, 2) Cecilie Ahlmann,
f. Stenloose og 3) svigerdatteren Christiane Ahlmann, f. Thulen.
36)
... Ratsverwandten Friedrich Otzen und seinen Erben«. Indskrift på
østvæggen, og herunder skimtes ældre indskrift.
37) Grev Philip Detlef v. Tramp (jfr. gravsten nr. 4). På den delvis ødelagte
nordvæg: ... P. D. von Trampen und ihrer Vamilia Ao. 1750« og herunder:
»Comtesse Sophia Magdalena von Trampe, gebohrne Gräfin von Trampe, gebohren 1729 den 2. July, gestorben 1780 d. 9. Oktober Ihres Alters 51. Jahr
3 Monate 7 Tage«. I graven var i øvrigt bisat Sophia Elisabeth v. Lützow (datter
af Ph. D.s søster), d. 9. okt. 1773 samt komtesse Antoinette Conradine von
Tramp (datter af Ph. D.), d. 11. febr. 1803, 77 ½ år gl. som konventualinde i
Gisselfeldt kloster.
38) Ubestemmelig.
39) »... sens, gebohrne M ... gebohren Ao. 1707 den 16. May, gestorben
17... «. Indskrift på nordvæggen; på de andre vægge religiøse indskrifter.
40) 1621 købte kapellan Johan Fortzen en arvebegravelse i midtgangen, »so
breit als tho twen Sarken verkofft« for 60 mk. lybsk, og 1627 hedder det sammested: »Diese Begreffniss hat H. Johannes Fortzenius Ao. 1627 Seelich Hans
Simonsen, F. G. Amtschreibers Hinterlassenen Wittwen wieder übergeben und
Ihr zum Begrebnisse vorkofft vor 70 M. lüb.«. På nordvæggen kan kun læses:
... Simonsen ... og ...tschreiber samt årstallet 1638.
41) Jürgen Brandt, købmand (jfr. epitaf nr. 5). Af indskriften på østvæggen
kan kun læses: ... Cathrina Rrandes ...
42) Ubestemmelig.
43) Hans Lorentzen. Af indskriften på østvæggen kan kun læses: ... orentzen ... Ao. 163...; ifølge regnskabsbogen18 købte rådmand Hans Lorentzens
enke 1627 et gravsted »in dem middelsten Kerchengange« for 40 mk. lybsk.
44)
Franz Heinrich. Ifølge regnskabsbogen købte F. H. 1636 et gravsted
»twischen Andreas Jebsen (nr. 45) og Hans Lorentzen (nr. 43).
45) 1615 købte Andreas Jebsen »eine Erfbegrefnisse in der Kercken im Gange
nedden dem Predigstole«18 (sml. prædikestol p. 2088); 1673 købtes begravelsen
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af sønnesønnen Mathias. Indskriften i graven lyder: »Rathsverwandter Mathias
Jebsen und seinen Erben Erblich«.
46—48) Ubestemmelige. Betonfyldte.
49) Nicolai Brandt, borgmester (navnet læseligt under et nyere farvelag),
købt 1659 »unter der Orgel an der Süderseiten«. 1679 købt af borgmester Jakob
Jensen.
50) 1611 begravedes hertugens hofskræder »M. Michel Petersen« »binnen« den
sydlige kirkedør »ostertwert«18; 1644 blev gravstedet overladt præsten mag.
Nicolai Brandt, død 20. okt. 1680. Indskriften for største delen ulæselig.
51) Hans Voss, rådmand. 1624 købte enken gravstedet for 50 mk. lybsk »im
kleinen Gang an der Südersitt«, formodentlig ved mandens død. Indskriften på
nordvæggen meddeler, at »Fraw Marina Foss« indsov 23. nov. 1631 »omb 5
Uhren«. En forvitret indskrift sammesteds beretter: »... August 1625 im 71.
Jahr vnd 3 Monat Ihres Alters sehlig in dem Herrn entschlawen...« På vest
væggen et skriftsted. I graven tre kister.
52—56) Ubestemmelige.
57)
Fællesgrav for præstefamilierne Vette og Clausen, med indskrifter på
vægge og det endnu bevarede hvælv. Eberhard Vette, f. 1666, d. 1736, med
hustru og mindst otte børn, der er døde 1692—1730. Svigersønnen Gerhard
Clausen, søn af borgmester Hans Clausen, Flensborg, f. 1707, d. 1775 efter at
have virket 35 år som vesperpræst i Sønderborg, og hustru Ingeborg Catharina.
58—59) Ikke undersøgt.
60) Heinrich Jacobsen købte 1655 en begravelse »am Ende im kleinen Gange
an der Mansseiten«.
61) Gravene 61—63 er ikke undersøgt. Tilhørte slottet (jfr. p. 2118 og nr. 33)
indtil 1730 eller 1734. 1640 forundtes »auf Gnedig bewillig.« hofpræsten provst
Johannes Boldich (d. 1674) og hans hustru Jacobine Herger fra Augsburg »ein
Erbbegräbniss im Chor auf der Süderseiten unter dem Pulpett«18 (jfr. nr. 63).
62) Ubestemmelig.
63) Tilhørte slottet (jfr. p. 2118, nr. 33 og 61). 1730 blev den ene af slottets
to begravelser i koret bortliciteret til »Obrister Christoffer von Roepstorff«, den
anden 1735 til Martin Stalhorn. 1723 omtales, at en begravelse i koret er faldet
ned, og der købtes tre alen lange og 2½ tomme tykke egeplanker til reparatio
nen; 1728 er to begravelser, som tilhører det kongelige slot, faldet ind, og også
til denne reparation bruges træ (fra de kongelige skove)77.
Om en adelig begravelse i koret, se gravtavle nr. 1 (p. 2114).
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1848. Jens Petersen, geb. 1761, gest. 1812. Anna
Dorothea Marie Petersen, geb. Lorensen, geb. 7. okt. 1769, gest. 2. april 1848.
Hans B. Nielsen gest. 1823. Hvid marmorplade, 57,5 × 43 cm, med fordybet skri
veskrift og fraktur, indsat i rejst granitsten. Nord for krigermindet 1914—18.
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2) 0. 1848. Anna Helene la Motte, geb. Jacobsen, verw. Jessen, geb. 30. april
1791, gest. 25. nov. 1848. Jes Jessen, gest. 2. april 1817. Plade med afrundede
hjørner, 24 × 30 cm, med sortmalet antikva i relief, indfældet i granitsten. Vest
for krigermindet 1914—18.
3) O. 1855. Peter Thomsen, geb. 2. febr. 1765, gest. 15. dec. 1855. Lovise
Marie Christine Thomsen, geb. Hansen, geb. 17. dec. 1764, gest. 3. sept. 1838.
— Jens Peter Petersen, geb. 9. aug. 1835, gest. 25. nov. 1839. Hvid marmor
plade, 56,5 × 42,5 cm, med skriveskrift og fraktur, indsat i rejst granitsten. Ud
for skibets østligste nordvindue.
4) O. 1870. Jens Petersen, geb. 1. febr. 1795, gest. 11. juni 1844, og hustru
Clara E. Petersen, geb. Raben, geb. 8. aug. 1785, gest. 29. juni 1870, og deres
søn Jens Petersen, geb. 14. juni 1823, gest. 6. april 1862. Granitstele kronet af
marmorkors og med bikube-niche. Indskrift med fordybede versaler i forsæn
ket, glatslebet, foroven afrundet felt. Ved kirken.
Støbejernsmonumenter. 1) O. 1857. Frd. Carl de la Motte, f. i Nordborg 1. maj
1800, d. i Søndb. 3. okt. 1857; mindeord. Støbejernsplade med profilramme og
affasede hjørner, 59 × 47 cm; relief-antikva. Ved krigermindet 1914—18.
2) O. 1864. Anna Christiana Dorothea Dethlefsen, f. Christesen(!), f. 30. april
1808, d. 18. okt. 1864. Nygotisk støbejernskors med reliefkursiv; over indskriften
kvinde med palmegren og kors. Nord for koret, inden for smedejernsgitter.
Krigermindesmærker. 1) 1849. »Minde om Danske, Svenske og Nordmænd,
faldne i Kampen for Danmarks Sag i Aaret 1848«. Ottesidet sandstensobelisk
på aftrappet sokkel, med kapitæl og kronet af offerskål; indfældede marmor
relieffer samt indskriftplade. Udført af billedhugger Klewing, Flensborg110. På
den nye kirkegård.
2) 1854. »Denne Steen satte det Danske Folk over trofaste Sønner døde for
Fædrelandet i Aarene 1849—50—51«. Poleret granitsøjle på aftrappet, rund
sokkel og med fordybede versaler under marmorkors111. På den nye kirkegård.
3) 1880. »Minde over danske Krigere faldne i Kampen for Fædrelandet 1864«.
Fladoval, sort marmorplade med fordybede, forgyldte versaler, indfældet i
rejst granitsten112. På den nye kirkegård.
4) Efter 1864. Svarende til og med samme indskrift som nr. 3 ovfr., men
kronet af sort marmorkors113. Smst.
5) Efter 1864. Over prøjsiske krigere faldne ved Dybbøl 1864. Stor, kanon
hegnet sten med tysk indskrift114. På den nye kirkegård.
6) Over de på Sønderborg lazaretter døde krigsdeltagere 1914—18114. Vest
ligt på den nye kirkegård.
7) 1923. Over 192 i verdenskrigen 1914—18 faldne, fra Sønderborg. Sarko
fag, hvilende på 4 m høj sokkel, efter tegning af arkitekt Th. Havning114.
Nordligt på den gamle kirkegård.
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På den nye kirkegård findes endvidere ialt 22 gravsten over faldne krigsdeltagere115, tre faldne 1848, rejst på gravstedet for nr. 1, fem faldne i treårskrigen, rejst rundt om på kirkegården116, samt 14, faldne i 1864, samlet om
kring monumentet nr. 3.
KILDER OG HENVISNINGER
LA. Åbenrå. Sønderborg præstearkiv: Bc 2. Sager til den gamle arkivfortegnelse afd. 1.
(1550)—1870. Kirkeinventarier og sager desangående. — Bc 5. Sager til den gamle ar
kivfortegnelse, afd. 6. 1563—1831. Forskellige sager vedr. kirkevæsenet nr. 2, 26 a-b,
36—37. — Rd 6. 1865—1923. Sager til aktfortegnelsen II afd. 9. — Ca 1. 1554—1733.
Kirkeregnskabsbog. — Ca 2—5. 1781—1856 [Ca 2. 1781—1806. Ca 3. 1807—21. Ca 4.
1821—43. Ca 5. 1843—56]. Kirkeregnskabsbøger. — Ca 6. 1600—50. Kirkeregnskaber.
— Ca 7. 1718—80. Div. år. Kirkeregnskaber. — Ca 8. 1780—81. Kirkeregnskab. — Ca
12—16. 1851—1920. Kirkeregnskaber. — Ca 21. 1636—1731. Donationsbuch. — Cd 1.
1602—1780. Stolestaderegister. — Cd 2. ca. 1783. Stolestaderegister. — Cd 3. 1783. Ver
zeichnis
der
Mannes
und
Frauen
Stuhlständen
in
der
Sonderburger
Marien-Kirche.
—
Cd 4. 1784. Register über die Stuhlstände in der Kirche zu Sonderburg. — Cd 5. 1828.
Protocollum Proffesionem über die auf das wegen Eigenthumsrechte an die in der Son
derburger Stadtkirche befindliche Stuhlstände erlassene Proclam geschehene Angaben.
— D. 1755—1870. Forhandlingsprotokol for kirke- og skolekollegiet. — H 4. 1903. Teg
ninger og enkelte sager vedr. opførelsen af kirkegårdskapellet. — H 5. 1923—24. Sager
vedr. Sønderborg kirkes restaurering. — H 6. 1703. Kollektbog for Reparationen og Ud
videlsen af Orgelet. — H 16. (1400) 1541—1618 og u. år. Diverse ældre sager. — Sønder
borg provstearkiv (før 1879): 1783—1879. Kirkesager ordnet sognevis Sottrup—Ullerup.
— Sønderborg provstearkiv (efter 1879): 1829—1920. Sager ang. de enkelte sogne. Sven
strup, Sønderborg. — De augustenborgske godser, aflevering fra Kiel, C IV, nr.: 120.
1770—1857. Sonderburger Kirche. Sønderborg kirkevisitatorium (aflev. fra Kiel): C III
2 nr. 202. 1715—64. Stadt Sonderburg, Kirchengebäude, Kirchenstühle, Regräbnisse.
— 203. 1712—57. Betr. die Sonderburger Kirche, Orgel u. Organist. — Sønderborg byarkiv: XIX. Kirke- og skolesager. 1721—1867. Sager vedr. kirkebygning og inventar. —
1763—1829, 1873. Korrespondancesager vedr. omstøbning af Sønderborg kirkeklokke.
—
1828.
Korrespondance
vedr.
ejendomsretten
til
kirkestolene.
—
(1602)—1872.
Sager
vedr. stolestader. — 1816—68. Sager vedr. kirkegården. — Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte nr. 1454/27. — RA. T. K. I. A. Den slesvig-holstenske provinsialregering. Nr.
85. Sønderborg by. Div. kirkesager 1783-1845. Se i øvrigt arkivalier for Sønderborg prov
sti i almindelighed p. 2051f.. — Præsteindberetning 22. aug. 1809 ved G. S. Francke (NM).
—
Kirkeklokkecirkulære
1918
(NM).
—
Museumsindberetninger
af
S.
A.
Claudi-Hansen
1910, Niels Termansen 1923 og 1930 (forundersøgelse og istandsættelse af to billeder til
epitaf nr. 4 samt forundersøgelse af inventar), P. Kr. Andersen 1934 (forundersøgelse
af krucifiks og øvrigt inventar), 1944 (istandsættelse af krucifiks), 1938 og 1948 (for
undersøgelse af inventar), N. J. Termansen 1955 (forundersøgelse af inventar) og Mo
gens Larsen 1955 og 1958 (forundersøgelse og istandsættelse af epitaf nr. 6) og 1960
(forundersøgelse
af
hertugstol
og
krucifiks
samt
istandsættelse
af
altertavlens
malerier
og epitaf nr. 3 og 4). — Desuden har Mogens Larsen mundtligt meddelt redaktionen
oplysninger
om
den
igangværende
afdækning
og
istandsættelse
af
prædikestol
og
epitafier. — J. Slettebo 1960 (prøvegravning) og brev af 3. og 12. okt. 1960 (noter om
epitafier).
Undersøgelse
og
beskrivelse
ved
Elna
Møller
1957,
1959
og
1960,
Erik
Moltke 1957 og 1960, H. H. Olrik og P. Koch 1957 og Vibeke Michelsen 1960.
Opmålinger ved Th. Havning i forbindelse med restaureringen 1923—24.
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Haupt II, 418 ff. — Samme: Die Kirche zu Sonderburg, i »Flensburger Norddeutsche
Zeitung«, april 1907. — J. Raben: Die Kirche St. Marien in Sonderburg, Sønderborg
1924.
—
Samme:
Die
Gräber
unter
der
St.
Marienkirche in
Sonderburg, Sønderborg
u. å. [vist 1925—26]. — Samme: St. Marie Kirken i Sønderborg (hefte XXXVI af »Fra
Als og Sundeved«), Sønderborg 1957. — Chr. Maibøll: Familier og Enkeltpersoner med
Gravsteder i St. Mariekirken i Sønderborg, i Personalhist. Tidsskr. 1959, p. 49—88. —
Sønderborg Bys Historie, I, Sønderborg 1960.
1

Dipl. Dan. 2. rk. I, nr. 190; jfr. Sønderborg bys historie I, Sønderborg 1960, p. 9 ff.
Således 1289, se Annales Danici, ed. Ellen Jørgensen, 1920, p. 153; 1326, se Dipl. Dan.
2. rk. IX, nr. 254 samt den bekendte belejring 1410. 3 P. Lauridsen: Slesvig og Kro
nen 1660—1671, 1906, p. 90. Endnu 1676 skete beskikkelsen af en kapellan dog gennem
Danske kancelli (RA. Fynske reg. 1676 nr. 19, fol. 620, 29, fol. 668 f. og 38, fol. 675).
Sml. i øvrigt Jensen: Statistik p. 320. 4 Dipl. Dan. 2. rk. VI, nr. 91 = Kr. Erslev:
5
Testamenter
nr.
28.
1437
bekræfter
hertug
Adolf
hospitalets
privilegier
(Registrum
König Christian des Ersten, ... herausg. v. G. Hille, Urkundensammlung der Gesellsch.
6
f.
Schl.-Holst.-Lauenb.
Gesch.
IV,
Kiel,
1875,
p.
24).
E.
Pontoppidan:
Annales
Ecclesiæ Danicæ, II, 1744, p. 259 ff. og 531 ff. = N. Falck: Sammlungen zur nähern
Kunde des Vaterlandes, Altona 1825, p. 350 ff. (efter vidisse 1423). 7 ZSchlHolst. XL,
398 og 406, sml. Repertorium under 15. juni 1478 og 3. jan. 1505. 8 Acta pont. dan.
nr. 2238 og 2241. 9 RA. De sønderjyske fyrstearkiver. Hans d. Yngre. 8. Akter vedr.
striden mel. kongen og Hans d. Y. etc. I. 1571—74. 10 C. Nyrop: Danmarks Gildeog Lavsskraaer fra Middelalderen, II, 1895—1904, p. 198: 1488 kalder Johan Grote sig
kirkeherre til Sønderborg. 11 Sønderborg præstearkiv: H 16. (1400) 1541—1618 og u. å.
Div. ældre sager. 12 Også gildet eller kalentet synes herefter at have besiddet jorde
gods. 13 J. R. Hübertz: Aktstykker til Bornholms Historie 1327—1621. 1852, p. 367,
nr. 240. 14 Efterskrift til et brev af 1. marts 1571 (Sønderborg præstearkiv: D. 1755—
15
16
1870.
Forhandlingsprotokol
etc.)
Sønderborg
bys
historie
I,
93.
Kanc.
brevb.
17
18
25.—26. nov. 1579.
Sønderborg bys historie I, 94, sml. p. 183.
Sønderborg præ
19
stearkiv:
Ca
1.
1554—1733.
Kirkeregnskabsbog.
Sønderborg
præstearkiv:
D.
1755—
1870. Forhandlingsprotokol etc. (under 1623 og 1631). Afskrift af dokument fra 1604,
fundet ved orgelreparationen 1776. 20 Afskrift af dokument fra 1604, fundet ved orgel
reparationen 1776. (Sønderborg præstearkiv: Bc5. Sager etc. 1563—1831. Forsk, sager etc.).
21
22
Sønderborg
præstearkiv:
Ca
6.
1600—50.
Kirkeregnskaber.
VII,
428
(planen).
23
24
Sønderborg
præstearkiv:
Ca
2—5.
1781—1856.
Kirkeregnskabsbøger.
Søn
25
derborg
præstearkiv:
Bc
2.
Sager
etc.
(1550)—1870.
Kirkeinventarier
etc.
1875
skete den sidste jordfæstelse i en af de gamle slægtsgrave. 26 Trap: Slesvig II, 382.
27
Sønderborg byarkiv: XIX. Kirke- og skolesager. 1721—1867. Sager vedr. kirkebygn.
28
og
inventar.
Sønderborg
byarkiv.
XIX.
Kirkeog
skolesager.
1816—68.
Sager
vedr. kirkegården. 29 1862 (note 19), 1868 (note 28), 1880/81, 1891/92 og 1905 (Søn
derborg
præstearkiv:
Ca
12—16.
1851—1920.
Kirkergsk.).
Et
kirkegårdskapel
blev
opført
1893/94
af
stadsbygmester
Grotrian
efter
tegning
af
arkitekt
A.
W.
Prahle,
30
Flensborg
(Sønderborg
præstearkiv:
Bd
6.
1865—1923.
Sager
etc.).
Ved
mu
seumsinspektør J. Slettebo (indberetn. i NM). Samtidig blev der søgt efter rester af
koret, men alt må være fjernet ved indretning af de talrige, tætliggende gravkamre fra
tiden efter 1600. 31 Kiel S. Nicolai og Helligåndskirken (Haupt I, 551 og 562) samt
kirken i Neustadt og de to kirker på Femern (Haupt II, 42, 74 og 83). Se Haupt: Die
32
Kirche
zu
Sonderburg.
Neues
Staatsbürgerliches
Magazin,
herausgegeben
von
N.
Falck, X, Schleswig 1841, p. 565 f. 33 Peter de Castella blev borger i Sønderborg 1590
(J. Raben: St. Marie Kirken p. 10). 34 Jfr. J. Baben: St. Marie Kirken p. 6 f. 35 Ifølge
kronikken kvittering af 20. jan. 1602 i Kgl. Archiv zu Schleswig A. XVII No. 1054.
36 Sønderborg præstearkiv: Cd 1. 1602—1780. Stolestaderegister. 37 Jfr. Sv. Erichsen:
2

81

(†)S. JØRGENS OG S. MARIE KIRKE

2125

Om vælske Gavle, Foreningen til gamle bygningers bevaring. Årsskrift 1956. 38 Kendt
fra F. C. Lunds pennetegning af kirken 1861 (Kgl. Bibl.), gengivet i Sønderborg bys hi
storie I, 249. 39 Døren må være tilmuret efter 1763, da man havde planer om en for
bygning på tårnets vestside (Aflev. fra Kiel C III 2. Sønderborg amts visitatorialsager.
Sag nr. 200). 40 Sønderborg præstearkiv: Ca 7. 1718—80, div. år. Kirkergsk. 41 Søn
42
derborg
præstearkiv:
Ca
2—5.
1781—1856.
Kirkeregnskabsbøger.
Sønderborg
præ
43
stearkiv: Ca 12—16. 1851—1920. Kirkergsk.
Sønderborg præstearkiv: Ca 21. 1636—
1731. Donationsbuch. 44 Sønderborg præstearkiv: Bc 5. Sager til den gl. arkivforteg
nelse, afd. 6. 1563—1831 etc. 45 Sønderborg præstearkiv: Cd 4. 1784. Register über
die Stuhlstände etc. 46 Ved denne lejlighed blev der taget fire fotografier ved Stockier
af kirken, som dog er eftersøgt uden held (note 42). 47 Sønderborg præstearkiv: Bd 6.
1865—1923. Sager etc. 48 Iagttaget 1960. 49 Det er dog ikke udelukket, at betegnel
sen kapel, der også forekommer 1829 (se note 50) kan gælde sakristiet. 50 Sønderborg
byarkiv. XIX. Kirke- og skolesager. (1602)—1872. Sager vedr. stolestaderne. 51 10.000
tagsten fra slottet må være brugt hertil (note 27). 52 Om arbejdet 1867, se beretning
indlagt i epitaf nr. 3 (p. 2108 og note 102). 53 Redaktionen ønsker at udtrykke sin
taknemmelighed over for museumsinspektør på Sønderborg slot Jørgen Slettebo og kon
servator Mogens Larsen, Sdr. Højrup, for den store hjælp de hver på sin vis har ydet
54
under
de
vanskelige
redaktionsforhold.
En
regnskabsnotits
1600/01
(note
21):
for
lys, som blev brugt, da »Allthare« blev lavet, kan referere til alterbordet eller til den
† altertavle (fra den gamle kirke), som 1618 afløstes af den nuværende. 55 Faderen,
Jes Taigssen, omtales derimod flere gange (note 21). 56 Det har næppe været den Peter
Wulf (fader til Wulf Petersen, jfr. epitaf nr. 2, p. 2106), der virkede i Sønderborg fra o.
1590—1625 og vistnok stafferede prædikestolen i slotskapellet (p. 2136f) og sammen med
Fritz og Mads stafferede det nye † orgel (p. 2100). Maleriernes kvalitet tyder snarest på
en (fra Flensborg?) indkaldt maler. 57 Kunstdenkm. Flensburg p. 90 ff. 58 På bag
siden af topfeltet var malet: »J. Pries Maler 1867«. 59 1730, Erster Theil, p. 241. 60 J.
Raben: St. Marie Kirken, p. 18. 61 Ang. navne og våben se Raben, i Fra Als og Sunde
ved, hft. III, 1928, p. 46 f. — Rabens opgivelse af mestermærker på denne og den føl
gende kalk er fejlagtig. 62 Jfr. Th. O. Achelis, i SJyAarb. 1927, p. 266. 63 H. M. var
kirkeværge (Raben: St. Marie Kirken, p. 26). 64 Indskudt over linien. 65 Regge drag
ter er beskrevet af museumsinspektør, fru Ellen Andersen. 66 Jfr. Raben: Die Kirche
St. Marien, p. 11. 67 Chr. Knudsens saml. til beskriv, af Als III, 157 (Ny kgl. Saml.
2683, 4:o, Kgl. Bibl.). 68 Kunstdenkm. Flensburg p. 220. 69 Det noteres også i regn
skabsbogen (note 18), at Karsten Lauresen 1601 skænkede 24 rdl., hvorfor der var købt
70
72
»vpstendere
voran
tho
den
Mans
vnd
Frouwenstølen«.
Bogstaverne
betegner
rimeligvis »Hochfürstl. Augustenburgische« stole C og D, svarende til de nedenfor nævnte
kvindestole med bogstaverne A og B. 71 Dagbogen p. 147. 72 Det af Abildgaard
aftegnede
våben
svarer
ikke
til
våbenet
over
bygningsindskriften
på
Haderslev
hospi73
talskirke
(Haderslev
amt
p.
211,
fig.
3).
Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte
nr.
1454/27. 74 Note 18, jfr. Raben: St. Marie Kirken, p. 40. 75 Jfr. samme p. 29. 76 Jfr.
note 102. 77 Sønderborg kirkevisitatorium: C III 2, nr. 202. 1715—64. Stadt Sonder
burg etc. (med vedlagt tegning af de to stole). 78 Aflev. fra Kiel C III 2 (Sønderborg
amts visitatorialsager). Sag nr. 200. 79 Sønderborg præstearkiv: Cd 3. 1783. Verzeich
nis etc. 80 Note 21, jfr. Mogens Larsen, i Jens Raben. Et Mindeskrift, Sønderborg,
1960, p. 90, der dog antager en reparation for at være en nyanskaffelse. 81 Dette er
82
forfattet
af
museumsinspektør
Jørgen
Slettebo,
Sønderborg.
Nævnt
i
inventariet
1856/57 med 45 bøger i folio, 24 i oktav; samtidig nævnes et andet skab bag alteret
(note 42). 83 Af billedskærer Christensen, Sønderborg. 84 På det lille fag mod øst
malet: »Restaureret 1929. Malerm. C. Paulsen, Søndb.«. 85 Reretn. ved Mogens Larsen
86
87
1960.
Sønderborg
præstearkiv:
Cd
2.
Ca.
1783.
Stolestaderegister.
Sønderborg
præstearkiv: Bc 5. Sager etc. 1563—1831. Forskel, sager etc. 88 Jfr. dagbogen p. 146 f.,
Danmarks

Kirker,

Sønderborg

amt

135
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der dog ikke nævner dem alle. 89 Jfr. rgsk. note 18. 90 Om amtsskriver Karsten
Petersen, se Raben: St. Marie Kirken, p. 50. 91 Henning Henningsen: Kirkeskibe og
Kirkeskibsfester. Søhistoriske Skrifter III, 1950, p. 157. Fyldigt om begge modeller og
skibe hos Raben: St. Marie Kirken, p. 48. 92 SJyKirkeklokker p. 11 og Raben: St.
Marie Kirken, p. 55 f. 93 Raben: samme, p. 52. 94 Sønderborg byarkiv: 1763—1829,
95
1873.
Korrespondancesager
etc.
Sønderborg
landrådsarkiv:
Akthæfte
nr.
1450.
96
Her er da formentlig medregnet både præstemalerier og småtavler. 97 Raben: St.
Marie Kirken p. 40. 98 Jfr. Sønderborg Slots Museumstidende nr. 1, maj 1960. 99 Jfr.
Mogens Larsen, i Jens Raben. Et Mindeskrift, Sønderborg 1960, p. 81 ff. 100 Af J.
Raben (St. Marie Kirken, p. 39 f.) uden grundlag identificeret med billedskærer Lydichsen, Sønderborg (der — ligeledes uden hold i kilderne — er gjort til Niels Tagsens svi
gersøn).
Billedskæreren
har
snarest
været
en
Flensborger,
hvad
også
forbindelsen
med
101
Heinrich
Jansen
kunde
tyde
på.
På
bagsiden
af
storfeltmaleriet
er
med
blyant
102
skrevet:
»H.
Friederichsen
Zimmermeister
Sonderburg
den
24.
Juli
1867«.
En
håndskrevet
lap
papir
fandtes
sammen
med
et
eksemplar
af
Flensburger
Norddeutsche
Zeitung 22. aug. 1867 i Hans Jebsens epitaf (inde i en af de flankerende engle). Indskrif
ten er: »Im Jahre 1867 ist die Kirche einer Hauptreparatur unterzogen worden. Neue
von
Eisengiesser
Peter
Petersen
gegossene
Fenster
sind
durch
den
Maurermeister
Hans
Jensen eingesetzt und von ihm auch die Kirche geweis’t worden. Ein über dem Chor
auf der linken Seite gewesener hölzener Kirchen-stuhlstand ist abgebrochen und daselbst
ein
neues
Fenster
angebracht
worden.
Von
dem
Architecten
Anton
Grotrian
ist
der
untere Theil des Altars neu gemacht und die Stühle sind von dem Malermeister Friede
rich Heinrich Schule gemalt und lakiert, wie er auch die an den Wänden hängenden
Epitaphien restituiert, vergoldet und neu gemalt hat. Es waren zu der Zeit: Matthiesen,
Amtmann,
Neiberg,
Probst,
Toosberg(?),
Bürgermeister,
Janssen,
Amtsrichter,
Müller,
diaconus,
Buntzen,
Kirschstein
und
Kuss
senatoren,
Kaufmann
Ernst
Müller,
Kirchenjurat,
Hans
Ahlmann,
Küster,
Theodor
Carstens,
Organist,
Broder
Matzen,
Kirchen
103
104
diener.
Suppleret
efter
Raben:
St.
Marie
Kirken,
p.
38.
Samme:
p.
38.
105
P. H. har været knyttet til hertugen, jfr. Weilbachs Kunstnerleksikon. 106 Dag
bogen p. 148. 107 Jfr. Arends I, 96. 108 Raben: St. Marie Kirken, p. 43. 109 Ved
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ved en udgravning 1960 af hans efterfølger, Jørgen Slettebo. Hovedsagelig på disses to
beretninger hviler følgende beskrivelse. 110 Krigergrave p. 73 og 77 ff. 111 Samme
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