
†S.  NICOLAI KIRKE

Kirken, der var viet de søfarendes helgen S. Nicolai, har ligget sydligt i byen, nær 
slottet og var antagelig byens ældste. Forleningsbreve fra 1517 og 1522 nævner de 

to kapeller i Sønderborg, S. Nicolai og S. Jørgens1. Den vigtigste kilde vedrørende kir
ken er akterne fra en proces, der påbegyndtes 1594 ved landdagen i Flensborg2. En 
enke, fru Margarethe Sievertsen, født Meinstorff, anklagede hertug Hans for hans uret
mæssige tilegnelse og nedrivning af et hus, som var tilfaldet hende ved arv. Det frem
førtes i sagen, at der »auf dem Berge« foran det fyrstelige hus og slot for meget længe 
siden skulde have ligget en stiftskirke, S. Nicolai kaldet, som af hertugens forfædre og 
adskillige adelige var blevet betænkt med gaver, således 14 bondegårde på Als og Sunde
ved. Under den besværlige krigstid var kirken kommet i fuldstændig forfald og derefter 
nedlagt, hvorpå godset var kommet til den danske krone. 1529 var ridder Wolmar von 
der Herberge af Frederik I. blevet forlenet med dette og det retssagen vedrørende hus, 
som tidligere tilhørte kalendeherrerne ved den nævnte S. Nicolai kirke3, og som ligeledes 
skal have ligget »auf dem Berge«. — Processens udfald kendes ikke, men grunden, hvor 
selve kirkebygningen havde ligget, må have tilhørt S. Jørgens kirke; den blev 1600 er
hvervet af hertugen, der for »de Ollden Kercken stede« gav S. Jørgens kirke 445 favne 
træ fra Kegnæs4.

Et S. Gertruds alter5, stiftet af hertugerne Valdemar og Henrik af Sønderjylland6 (døde 
henholdsvis 1364 og 1375), fik efterhånden så stor betydning, at kirken senere kaldtes 
S. Gertruds kirke7. Desuden havde kirken 1466 altre viet til S. Paul, S. Peter og S. Eras
mus9. Godset fra S. Erasmus’vikarie var i 1570’erne henlagt til bl.a. Sønderborg skole1.

Kirken er antagelig blevet nedrevet kort efter reformationen, således som det antydes
i den førnævnte retssag; omkring 1567 omtales den som forsvunden9, og 1574 siges, at 
sønder herreds ting holdtes på dens plads, og at der var en humlehave, hvor huset havde 
stået. Også efter at hertugen havde erhvervet grundstykket, synes det at være blevet be
nyttet til tingsted10.

S. Nicolai kirke og kirkegård har ligget på præstegårdens og slotsmøllens 
grunde, hvor man ved jordarbejder flere gange er stødt på fundamenter med 
munkesten samt begravelser, de sidste navnlig på møllens område11. Hvis 
munkestenen har været anvendt til selve kirken (og ikke hidrører fra senere 
tilbygninger), kan dens opførelsestid tidligst sættes til slutningen af 1100’rne.

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

1 RA. De sønderjyske fyrstearkiver. Hans d. Yngre. 8. I. 1571—74. Akter vedr. striden 
mellem kongen og Hans d. Yngre om den kirkelige overhøjhed over Als og Ærø etc.
 H. Wullenweber: Über die ehemalige St. Nicolai-Kirche in Sonderburg, i »Heimat- 
Blätter für den Kreis Sonderburg. Illustrierte Monatsbeilage der »Sonderburger Zeitung««, 
febr. 1920, p. 50 ff.; jfr. S. Jørgen kirkes Chronik 1903—08 (ved embedet). 3 I striden
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mellem kongen og hertugen nævnes 1573, at en præst i Svenstrup og en anden mand har 
hørt til kalendet ved S. Nicolai i Sønderborg (note 1). 4 LA. Åbenrå. Sønderborg præste
arkiv: Ca 6. 1600—50. Kirkergsk. 5 Om alterets gods, se note 1. 6 25. jan. 1473 konfir
merede kongen hertugernes stiftelse (Registrum König Christian des Ersten, ... herausg. 
v. G. Hille, Urkundensamml. der Gesellsch. f. Schl.-Holst.-Lauenb. Gesch. IV, Kiel 1875, 
p. 83). 7 Se bl. a. Kanc. brevb. 1. maj 1579 og note 9. — Om alteret endvidere 1573 
(note 1): »Sanct Gerdruden gut vnde Dienere derer Eluen sindt. Dieseluigen hebben tho 
dem Altar S. Gerdruden, so in der karcken S. Nicolai tho Sunderburg gewesen deme 
Vicario so tho dem suluigen Altar gedient thogehoret. Sin darna alse dat Euangelion in 
den Furstendoemen Schleswig vnd Holstein angenamen, vnd die karcken Reformiret 
worden, thom huss Sond(er)borch, dar desuluige S. Nicolaj kerck negst by gestanden, mit 
Hure vnd diensten geleicht, vnd dartho bet un hevry (?) desse veranderunge desuluigen 
gegeguen vnd geleistet.« 8 RA. Tyske kancelli. I. A. — A. (-1670). 98 I. Akter vedr. 
forhandlinger med enkedronning Dorothea og Hans d. Yngre om den gejstlige jurisdik
tion på Als og Ærø m.m. 1567, 1571—73; opført i jordebogen 1573 under 1466. Jfr. i 
øvrigt note 1 under 1574 samt Sønderborg bys historie I, Sønderborg 1960, p. 81. 
9 Aarsberetninger f. Geheimearchivet III, 35. 10 Note 8; jfr. Joh. Hvidtfeldt, i SJyAarb. 
1942, p. 31 f. 11 J. Raben: Die Kirche St. Marien in Sonderburg, Sønderborg 1924, 
p. 2, samme: Den gamle Sct. Nicolajkirke i Sønderborg, i Fra Als og Sundeved hefte X, 
23ff. og Joh. Hvidtfeldt, i SJyAarb. 1942, p. 32 f.


