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FORORD

Nærværende bog er på mange måder et mønstereksempel på arkæo-
logisk forskning, når det er bedst. Fremlæggelsen af bebyggelsen ved 
Sdr. Starup Kirke, kirken selv, samt den ældste bebyggelse i Haderslev 
og forbindelsen mellem dem bygger på et større antal arkæologiske 
undersøgelser, der er foretaget over et længere tidsrum. Resultater 
fra Hans Neumanns udgravning af et skib i Møllestrømmen i 1954, 
de første undersøgelser ved Sdr. Starup Kirke i 1980’erne, den store 
udgravning ved Møllestrømmen 1994-95 og adskillige udgravninger 
ved Sdr. Starup Kirke igennem de seneste 10 år indgår alle i de ana-
lyser og sammenstillinger, der fremlægges i det følgende. I realiteten 
er det altså en sammenstykning af en lang række oplysninger opnået 
ved et stort antal udgravninger udført igennem 60 år, der fører til de 
konklusioner, der præsenteres i bogen. 

Og yderligere er der trukket på en lang række eksperter for at 
kunne nå frem til konklusionerne. To af forfatterne er specialister 
indenfor henholdsvis skibs- og kirkearkæologi, og eksperter indenfor 
adskillige naturvidenskabelige discipliner har bidraget til at opnå de 
resultater, der her fremlægges.

Det er ganske ofte den måde, man indenfor arkæologien når frem 
til nye forskningsresultater. Man sammenstykker et billede baseret på 
udgravninger udført af mange forskellige arkæologer over lang tid 
og med inddragelse af forskellige eksperter. Alle udgravninger, store 
eller små, er nemlig potentielt væsentlige og kan spille en vigtig forsk-
nings- og formidlingsmæssig rolle - enten med det samme eller engang 
i fremtiden!  Det skal man så også have i baghovedet, når man læser 
det efterfølgende. Udgravningerne er foregået til forskellig tid og har 
haft vidt forskellige forudsætninger. Alene den lovgivning, der har 
sat rammerne for udgravningernes økonomi, påvirker naturligvis de 
resultater, der er kommet ud af dem. Udgravningen ved Møllestrøm-
men er f.eks. udført indenfor en noget mindre økonomisk ramme, 
end man ville acceptere i dag.

Bogen skulle oprindeligt kun have indeholdt resultaterne af ud-
gravningen ved Møllestrømmen, men hurtigt stod det dog klart, at 
udgravningerne ved Sdr. Starup Kirke måtte inddrages for til fulde at 
kunne forstå, hvad der skete her i bunden af Haderslev Fjord i den 
tidlige middelalder. Derefter var det også helt naturligt at bede dr. An-
ton Englert fra Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscen-

Af Lennart S. Madsen

Adski l l ige  kol leger  har  gennem årene  lagt  øre  t i l  a l le  
vores  mange og  nogle  gange f ly vske  teor ier.  De  har  st i l let  spørgsmål  t i l  os , 

 d iskuteret  med os  og  på  a l le  måder  h ju lpet  os .  V i  e r  dem a l le  stor  tak  sky ld ig .  
En  person har  lagt  øre  t i l  mere  end a l le  andre ,  og  har  beredvi l l igt  

s t i l let  s in  store  v iden om Sønder jy l land og  Haders lev  i  særdeleshed t i l  vores  rådighed. 
 Uden hans  a ldr ig  sv igtende støtte  var  denne bog ikke  b levet  t i l .  

Der for  t i legner  v i  bogen t i l 
Lennar t  S .  Madsen 

Fo r fa tte r n e  j a n u a r  2016

*

*
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Købstaden Haderslevs ældste dele ligger placeret på en langstrakt 
sandbanke midt i den ca. 25 km lange dal, der har sit udspring ved 
Jernhyt syd for Vojens og munder ud i Lillebælt lige nord for Årøsund 
(fig. 1, 2, 133 og 136). Dalen er i sin yngste udgave formet af isen og 
smeltevandet under slutningen af den sidste istid og kaldes derfor en 
tunneldal. Den blev under denne påvirkning efterladt U-formet, med 
en flad bund og forholdsvis lave, lodrette skråninger på begge sider 
af dalen. Dermed har dalen samme form som Slien, og står i modsæt-
ning til de V-formede, dybe fjorde som Aabenraa Fjord og Kolding 
Fjord. Formen indebærer, at vandstanden i denne fjord generelt er lav, 
i gennemsnit 2-4 m. Selve dalen består af rent smeltevandssand, mens 
landet på begge sider udgøres af frugtbar moræneler. I bunden af da-
len ligger nogle markante øer af smeltevandssand, hvoraf banken med 
Haderslev er den østligste. Her ender fjorden, mens resten af dalen 
oprindeligt var præget af et vandløb, der fra tunneldalens afslutning 
ved israndslinjen nær Vojens løb mod øst og mødte fjorden, der hvor 
Haderslev kom til at ligge. Vest for israndslinjen er landskabet præget 
af den noget mindre frugtbare Gram Bakkeø fra næstsidste istid, der 
på begge sider er omgivet af smeltevandssletter fra sidste istid, hvori-
gennem henholdsvis Gels Å og Gram Å løber på deres vej mod vest. 

INDLEDNING
Af Lennart S. Madsen

ter / Vikingeskibsmuseet i Roskilde om at bearbejde skibet fra Mølle-
strømmen videnskabeligt, og Thomas Bertelsen fra Danmarks Kirker 
på Nationalmuseet om at kaste et fornyet blik på både Sdr. Starup 
Kirke og teorierne om en ældre granitstenskirke som forgænger for 
Vor Frue Kirke i Haderslev. Begge sagde heldigvis ja til at bidrage til 
bogen. De forskellige kapitler er således kommet til efterhånden, og 
det var først efter de sidste udgravninger ved Sdr. Starup Kirke fandt 
sted i 2011, at forfatterne i fællesskab kunne konkludere på udvik-
lingen i bunden af Haderslev Fjord i de første par århundreder af 
middelalderen. 

Denne bog er altså ikke en bog om Haderslevs historie i middelal-
deren, men derimod en fremlæggelse af resultaterne af udgravningen 
ved Møllestrømmen, udgravningerne ved Sdr. Starup Kirke samt en 
afsluttende konklusion, der forsøger at beskrive bebyggelsen og kir-
ken ved Starup, de ældste dele af den bebyggelse, der blev udgravet 
ved Møllestrømmen, samt hvad forbindelsen imellem dem kan have 
været. Bogens resultater giver derfor et vigtigt bidrag til en kommen-
de beskrivelse af Haderslevs ældste historie.

Der er rigtigt mange, der har bidraget til, at denne bog har kun-
net udgives. Først og fremmest går museets tak til de fire forfattere: 
Tenna R. Kristensen og Anders Hartvig fra Museum Sønderjylland – 
Arkæologi Haderslev, Thomas Bertelsen fra Nationalmuseet og Anton 
Englert, tidligere Vikingeskibsmuseet.  Desuden skal der lyde en stor 
tak til alle kolleger, herunder specielt Morten Søvsø fra Sydvestjyske 
Museer, der på forskellig vis har bidraget med råd, hjælp og kommen-
tarer samt naturvidenskabelige undersøgelser. Til disse kolleger hører 
også alle de arkæologer, arkæologistuderende, udgravningsassistenter 
samt medlemmer af Sønderjyllands Amatørarkæologer, der har delta-
get i udgravningerne igennem årene, og uden hvem resultaterne slet 
ikke var blevet opnået. En speciel tak skal desuden rettes til museets 
medarbejdere Nicole Kossmer, der har tryllet med grafikken på vanlig 
elegant vis, Steen Hendriksen, der har fotograferet genstandene fra 
Møllestrømmen, Jørgen Andersen, Tomas Hunniche og Hans Peter 
Jørgensen, der har udarbejdet kort og planer samt Signe Lützau Peder-
sen, der har læst omhyggeligt korrektur. En ganske særlig stor og ros-
værdig indsats har Tenna Kristensen ydet som redaktør af hele værket!

Og endelig skal en stor tak gå til fonde og institutioner, der har 
bidraget økonomisk til, at bogen har kunnet udarbejdes og trykkes. 
Uden deres hjælp kunne det slet ikke lade sig gøre: Dronning Mar-
grethe II’s Arkæologiske Fond, det Arkæologiske Nævns Publikati-
onspulje, Den Schaumannske Familiefond, Sdr. Starup Kirkes Menig-
hedsråd og Museum Sønderjyllands Publikationsfond.

Haderslev 20/1-2016
Lennart S. Madsen

Haderslev

Ribe
Gram

Fig. 1   Jordbundskort over den 
nordligste del af Sønderjylland. 
Kort: Jørgen Andersen.
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Disse to vandrige åløb mødes umiddelbart vest for Gram Bakkeø for 
derefter at fortsætte som Ribe Å til Vesterhavet (fig. 1).

Fjorden og den lange tunneldal har igennem hele oldtiden udgjort 
en barriere for færdslen samtidigt med, at vandet og de omfattende 
engarealer i dalens bund har virket tiltrækkende for bebyggelser af 
alle slags. Samlingspladser fra bondestenalderen, masser af stenalder-
bopladser i al almindelighed og et stort antal bronzealdergravhøje, 
specielt på Haderslev Næs, vidner om den tiltrækning, dalen har ud-
øvet. Igennem ældre jernalder synes egnen omkring Haderslev Fjord 
at blive et centralt område. Der er omkring tunneldalen udgravet ad-
skillige store bebyggelser fra ældre jernalder, hovedsageligt omkring 
Haderslev, Hammelev, Vojens, ved Bramdrup nord for Haderslev 
samt ved Hærvejen lige vest for israndslinjen. De arkæologisk un-
dersøgte jernalderbebyggelsers placering afspejler naturligvis hoved-
sageligt placeringen af parcelhuskvarterer og industriområder langs 
tunneldalen, men det store antal stednavne af ældre karakter tegner 
et tilsvarende billede. Det er bebyggelser med navne, der ender på -lev, 
-inge, -um og -sted, der dominerer langs begge sider af tunneldalen og 
indikerer, at bebyggelserne er etableret i tiden før vikingetiden. Des-
uden er der flere stednavne, der har relation til guden Odin i den før-
kristne kult: Vojens (= Odins Vi), Vonsbæk (= Odins Bæk) og Vons- 
mose (= Odins Mose). Alt i alt peger det på, at området langs tunnel-
dalen var tæt bebygget i ældre jernalder, og at det muligvis spillede en 
rolle som et center omkring en dyrkelse af Odin.1

Også ofringerne i Ejsbøl Mose viser den centrale rolle området har 
spillet i ældre jernalder. Offerhandlingerne begyndte omkring Kristi 
fødsel med små isolerede ofringer af våben og såkaldte mosepotter. 
Hovedparten af de mange genstande i mosen stammer dog fra en me-
get stor ofring i tiden omkring 300 e.Kr. Blandt de mange våben fand-
tes også bådnagler fra to afbrændte både, hvilket viser, at den hær, 
der har besiddet udstyret, må være kommet til området ad søvejen, 
vel sandsynligvis Haderslev Fjord. Omkring 400 e.Kr. blev den sidste 
ofring foretaget i mosen, nogenlunde samtidigt med, at der i fjord-
mundingen blev etableret to store pælespærringer, Margrethes Bro og 
Æ Lei (fig. 136). Førstnævnte blev anlagt ca. 370 e.Kr. og repareret og 
udbygget ca. 400 og 418-19 e.Kr. Æ Lei er dendrokronologisk dateret 
til 403 e.Kr. Kamphandlingerne i området skal ses som en udløber af 
de stridigheder, der i disse århundreder fandt sted mellem forskellige 
småkonger i det jysk/fynske område. Anglerne spillede her en afgøren-
de rolle, og meget tyder på, at de i tiden op mod 400 e.Kr. har erobret 
og kontrolleret hele den sønderjyske østkyst op til Kolding Fjord.2 

I tiden efter anglernes udvandring omkring 500 synes jyderne at 
have udfyldt det opståede magttomrum i Sønderjylland. Der er ikke 
nær udgravet det samme antal bebyggelser, der kan dateres til yngre 
germansk jernalder og vikingetid, som til den foregående periode. De 
få arkæologisk undersøgte landsbyer fra denne periode findes ved 
Hammelev, nord for Vojens og langs Hærvejen. Indirekte peger de 
mange gamle stednavne dog også på bebyggelseskontinuitet op igen-
nem yngre jernalder og vikingetid, ligesom de kultiske navne vel pe-
ger i samme retning. Uden befolkning ville erindringen om de gamle 
stednavne forsvinde! Men der er næppe nogen tvivl om, at betyde-
lige dele af det nordøstlige Sønderjylland oplevede et markant fald 
i antallet af bebyggelser i tiden mellem 500 og 900 e.Kr, og at store 
områder, også langs Haderslev Fjord og tunneldal lå uopdyrkede hen 
i en lang periode. Men i mellem disse uopdyrkede arealer lå der store 
landsbyer, der nok var i stand til at skabe det økonomiske grundlag 
for rige slægter (fig. 2).

Bebyggelsestomrummet ændredes i den sidste del af vikingetiden 
samt i den tidlige middelalder, hvor der fandt en omfattende bebyg-
gelsesekspansion sted på begge sider af fjorden og tunneldalen. Det 
store antal bebyggelsesnavne med endelsen -torp (-rup, -drup og 
-strup), -bøl og -by indikerer en nyetablering af mange landsbyer i 
området. Det antages traditionelt at være sket forholdsvis tidligt i 
Sønderjylland, idet der på nær få undtagelser kun er anvendt ikke 
kristne personnavne som forled til de mange torper (se note 1). Der 
findes alene 21 torper, fire landsbyer med endelsen -bøl og tre med 
endelsen -by i området mellem Lillebælt og Hammelev i en afstand 
af op til seks km på begge sider af fjorden og tunneldalen. Heraf har 
syv torper og to af de tre landsbyer med endelsen -by udviklet sig til 
at blive sognebyer. Også dette faktum understreger bebyggelseseks-

Fig. 2   Kort over den nordlige del 
af Sønderjylland med markering 
af samtlige kendte arkæologiske 
fund, der kan dateres til vikin-
getiden (700-1000 e.Kr.). Det er 
bemærkelsesværdigt, at langt 
hovedparten af fundene kon-
centrerer sig langs den direkte 
vejforbindelse fra Haderslev Fjord 
over Gram Bakkeø til Ribe. 
Kort 2015: Silke Eisenschmidt.
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pansionens forholdsvis høje alder både i Sønderjylland og i området 
omkring Haderslev Fjord og tunneldalen. 

Selve sognestrukturen, som den kom til at blive fastlagt i løbet 
af 1000- og 1100-tallet vidner også om, hvor stor afhængigheden af 
adgangen til vandet var (fig. 3 og 133). De fem sogne langs fjorden: 
Øsby, Grarup, Sdr. Starup, Åstrup og Vonsbæk ligger alle med let 
adgang til fjorden. Betydningen af, at et sogn skulle have adgang til 
fjorden, hvis det var muligt, understreges af det formodentlig yngste 
sogn, Grarup. Sognet udmærker sig ved at være et af Sønderjyllands 
arealmæssigt mindste, og det bestod i middelalderen kun af to bebyg-
gelser, nemlig Grarup og Stenderup. Det er sandsynligvis udtaget af 
de noget ældre Sdr. Starup og Øsby sogne og er skabt med en lang, 
forholdsvis smal strimmel jord, der når ned til fjorden. Hvor sognene 
langs fjorden går ned til vandet i tunneldalens bund, så omfatter Gl. 
Haderslev sogn begge sider af dalen. Det store sogn er det oprinde-
lige Haderslev sogn, skabt til den landsby, der lå der, før byen kom 
til, men som siden 1285 omtales som Gl. Haderslev. Sognet omfat-
ter udover adskillige landsbyer på nordsiden af Haderslev Dam også 
landsbyen Erlev på dammens sydside. Det er naturligvis etableret på 
et tidspunkt, hvor Haderslev Dam endnu ikke fandtes, og vel også før 
der var behov for et selvstændigt bysogn til Vor Frue Kirke i Hader-
slev. Langs fjorden og den nuværende dam er det i øvrigt bemærkel-
sesværdigt, at hele tre kirker ligger placeret ganske tæt ved vandet: 
Gl. Haderslev, Sdr. Starup og Vonsbæk kirker. Tagende udgangspunkt 
i, at Gl. Haderslev sogn omfatter begge dele af tunneldalen, og i det 

faktum, at Sdr. Starup sogns officielle og gamle navn er Sønder Starup 
Sogn, er det måske ikke utænkeligt, at den oprindelige sognestruktur 
langs fjorden har bestået af tre store sogne, der alle lå på begge sider 
af fjorden: Haderslev, Starup og Vonsbæk. Disse blev så efterfølgende 
genstand for en opsplitning, så det endte med seks landsogne og et 
bysogn (fig. 3 og 133).

En sådan udvikling skyldes hovedsageligt den voldsomme bebyg-
gelsesekspansion, der fandt sted i området i århundrederne efter 900. 
Det er uden tvivl kombinationen af de gamle landsbyer, med deres 
formuende slægter, og de mange nye landsbyer, der kom til, der har 
dannet den betydningsfulde baggrund og det vigtige grundlag for de 
begivenheder, der fandt sted ved Haderslev Fjord og tunneldal i 1000- 
og 1100-tallet. Det er disse begivenheder, der vil blive beskrevet i det 
følgende.

NO T E R

1 Gammeltoft 2012, s. 3-9; 2013, s. 3-7.
2 Ethelberg 2011, s. 35ff.Fig 3.   Kort over sognene omkring 

fjord og tunneldal mellem Lille- 
bælt og Skrydstrup. Sognegræn-
serne er de ældst kendte (Vor 
Frue sogn dog fra o. 1900). På 
kortet er samtlige kirker vist. Alle 
bebyggelsesnavne med endelser, 
der er ældre end vikingetiden, er 
markeret med rødt. De tre kirker 
placeret tæt på fjorden er særligt 
fremhævet med blåt. Placeringen 
af de landsbyer fra tiden 900-
1100, hvis navne ender på -torp 
(-rup, -drup og -strup), -bøl og -by, 
er markeret med sorte prikker. 
Kort: Jørgen Andersen. 
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Inderst i Haderslev Fjord ligger Sdr. Starup Kirke på et lavtliggende 
engareal ned mod den søndre bred. I dag knytter kirken sig til et vidt-
strakt parcelhuskvarter, men den lå i århundreder alene omgivet af 
fi re landsbyer. Denne ensomme placering har sammen med en usæd-
vanlig bygningshistorie gjort kirken til et iøjnefaldende monument fra 
Danmarks tidlige middelalder og omdrejningspunkt for vedvarende 
diskussioner om dens forudsætninger og udformning (fi g. 35). Ikke 
uden grund fi k kirken titel af “Sønderjyllands mærkeligste kirkebyg-
ning”, da redaktør Elna Møller behandlede den i det topografi ske 
bogværk Danmarks Kirker i 1954-55. 

Inden for de sidste år er forståelsen af kirken imidlertid blevet nu-
anceret betragteligt. Under en arkæologisk udgravning vest for kirken 
afdækkede Haderslev Museum i 1985 dele af en større anløbsplads, 
hvis funktionsperiode på baggrund af fl ere efterfølgende undersøgel-
ser har kunnet dateres til tiden fra vikingetiden til 1200-tallets midte 
(kap. 1). Hermed er fremkommet den naturlige bebyggelse, der har 
manglet omkring kirken, som i kraft af dendrokronologiske under-
søgelser fra 2013 yderligere har kunnet henføres som påbegyndt i 
1000-tallets slutning. Nu kan den usædvanlige bygning på et mere 
sikkert grundlag placeres blandt landets tidligste stenkirker. 

Med de mange nye resultater, dels anløbspladsen, dels de dendro-
kronologiske undersøgelser i kirken, opstår en naturlig lejlighed til at 
genoverveje den ambitiøse kirkebygnings uafklarede bygningshisto-
rie, men en bygningsarkæologisk undersøgelse er ikke uproblematisk. 
Ikke alene blev den komplicerede kirke ombygget kraftigt tidligt i 
middelalderen, men i årene 1908-18, op til Sønderjyllands genfor-
ening med kongeriget, gennemgik kirken yderligere en omfattende 
ombygning, der ikke mindst blev drevet frem og formuleret af sog-

KAPITEL 2

STORHED OG FALD
Den romanske frådstenskirke i Starup 
og Haderslevs første stenkirke 

Af Thomas Bertelsen

Fig. 35   Sdr. Starup Kirke set fra syd. Foto: Thomas Bertelsen.
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(afsnit: Sideskibe og tårnanlæg). Under den store restaurering kort 
før Genforeningen blev sideskibene imidlertid rekonstrueret, og de 
tilmurede midtskibsarkader genåbnet, og i dag fremstår bygningsaf-
snittet med den bygningskrop, som det var tiltænkt.1 De store indgreb 
slettede mange detaljer, men kirkens fremtoning fra tiden før restau-
reringen er velkendt ikke mindst i kraft af sognepræstens notater fra 
ombygningen og af en grundig fotoregistrering, som S. A. Claudi-
Hansen udførte i 1910, mens arbejdet var i sin indledende fase.

Den romanske kirkes mure er opført som en kassemur med både 
ind- og udvendig beklædning af frådsten. Den gullige og porøse sten-
art, der grundlæggende er en kalkafl ejring dannet i kildeholdige egne, 
er i Danmark navnlig rigt repræsenteret på Vejleegnen og omkring 
Roskilde Fjord, hvor frådsten blev brudt og anvendt til talrige roman-
ske kirker; frisk fra bruddet var den våde frådsten let at forarbejde 
med kniv eller økse.2 I mindre omfang ses der også grupper af ro-
manske frådstenskirker i andre landsdele, heriblandt egnen omkring 
Aarhus, mens byggematerialet er helt fraværende i andre egne. I det 
middelalderlige kirkebyggeri i Vendsyssel er frådsten øjensynligt helt 
fraværende, og i Sønderjylland er Sdr. Starup Kirke landsdelens ene-
ste, der udelukkende er opført i frådsten. I enkelte af landsdelens øv-
rige kirker ses spredte frådstenskvadre anvendt underordnet sammen 
med andre materialer; i Øsby indgår kvadrene eksempelvis i facader 
af kløvet kamp.3 Når Starup og Øsby nærmere Haderslev Fjords ud-
munding ligger med få kilometers afstand er det nærliggende at tro, 
at frådstenen er hentet fra samme lokale brud, der hurtigt er blevet 
tømt. I 1910 blev et muligt brud udpeget i Vandling blot et par kilo-
meter fra Starup, men om lokaliteten, som ikke indeholdt kalkafl ej-
ringer, der var egnede som byggematerialer i den daværende restau-
rering, var et rømmet brud, er uvist.4 Det kan dog ikke afvises, at det 
begrænsede frådstensmateriale i Øsby er hentet netop fra Sdr. Starup 
Kirke, der med stor sandsynlighed blev reduceret, før den arkitekto-
nisk yngre Øsby blev opført (afsnit: Basilikaen reduceres).5

Den oprindelige murteknik ses kun ganske få steder i kirken, da 
store dele af facaderne gik tabt ved ombygningen. Herunder var det 
et ønske, at såvel kirkens indre som ydre skulle stå med blanke fråd-
stensmure, som derfor blev renset for den hvidtekalk, der hidtil havde 
dækket hele bygningen. Mange steder måtte murværket nødvendigvis 
repareres med nye sten, der i stort tal også var påkrævet i de rekon-
struerede sideskibe, men da der til formålet ikke kunne fi ndes veleg-
nede brud, blev stenene hentet fra selve kirken. Fra de oprindelige 
mure blev der udtaget et stort antal frådstenskvadre, der blev skåret 
i tynde skiver og opklæbet på såvel eksisterende mure som på de re-
konstruerede sideskibe, der i øvrigt blev rejst af cementsten. 

Oprindelige facadepartier kan dog endnu iagttages på dele af ap-
siden, på nordre højkirkemur og på korets nordside, hvis øvre del 
skjules bag et senmiddelalderligt sakristi, fra hvis loft den velbevarede 

nets ihærdige præst H. Petersen. Håndværksmæssigt er der intet at 
udsætte på den historiserende restaurering, men undervejs blev der 
foretaget en lang række indgreb i bygningen, der ulykkeligvis med-
førte, at store partier af middelalderligt murværk blev nedbrudt, og 
mange detaljer blev omsat. Af denne grund har det hidtil været et 
åbent spørgsmål, hvorvidt den romanske kirke overhovedet blev fær-
diggjort i den tiltænkte form, eller om den planlagte basilika allerede 
undervejs i byggeriet blev opgivet til fordel for en mere beskeden løs-
ning. Dette aspekt har ikke alene betydning for forståelsen af den 
særprægede bygning men også for den nærliggende anløbsplads, hvis 
opståen muliggjorde kirkens ambitiøse plan, og hvis nedgang til for-
del for Haderslev formentlig førte til dens tidlige reduktion (kap. 5).

DEN ROMANSKE KIRKE I STARUP
DEN STÅENDE BYGNING
Den romanske kirke består af kor med apsis samt et stærkt ombygget 
skib, som ved opførelsen blev planlagt som en basilika med fem arka-
der i hver højkirkemur, båret af fi re kraftige piller (fi g. 36). Efter alt at 
dømme blev sideskibene realiseret men nedrevet allerede i 1100-tal-
let, hvor et samtidigt tårn over skibets vestre ende også blev fjernet 
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Fig. 36  Plan af kirken med signaturer 

for byggefaser. Efter Danmarks Kirker, 

Haderslev Amt 1954-55.
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desløs opmuring, men ses som en konstruktiv foranstaltning. Er et 
hanebånd i korets oprindelige tagkonstruktion kommet i kontakt 
med den efterfølgende rejste gavltrekant, har granitbåndet forhindret 
frådstensmurværkets opfugtning af tagtømmeret (fi g. 39). Tilsvaren-
de tagspor ses i adskillige romanske frådstenskirker, heriblandt østjy-
ske Tamdrup og Jelling.7

At den romanske kirke er opført i fl ere etaper er givet. Middel-
alderens mørtler kunne alene hærde i årets frostfrie måneder, og i 
et land med det danske klima var byggesæsonen kort; selv mindre 
landsbykirker blev opført i adskillige faser.8 De mange omsætninger 
af Sdr. Starup Kirkes mure muliggør ikke i fuldt omfang at udskille 
de byggestop, der uundgåeligt må have afsat spor i form af murtek-
niske forstyrrelser. Dog antyder uregelmæssigheder i kirkens planløs-
ning, at koret og skibets triumfmur er udlagt i en selvstændig fase, der 
formentlig også omfatter apsiden (fi g. 36, 40:1). Korplanen danner 
nærmest et parallelogram med sidemurene orienteret i tydelig nordlig 
retning i forhold til skibets, mens østgavl og triumfmur i forhold til 
skibets længderetning er trukket let mod øst. I modsætning hertil er 
midtskibet udlagt som et næsten perfekt rektangel, med en mere syd-
lig orientering.

At kirkebyggeriet er indledt med koret og triumfmuren har her-
hjemme utallige samtidige paralleller og understøttes yderligere i nor-
dre højkirkemur.9 Over det rekonstruerede sideskib ses på facadens 
østre hjørne intakt frådstensmurværk, der i fl ugt med triumfmurens 
vestside er uregelmæssigt opmuret (fi g. 43). I forhold til det tilstø-
dende murværk er facadens yderste østre meter delvist muret af meget 

korfacade kan iagttages (fi g. 37, 41, 43 og 44). Frådstensmurværket 
er her udført i en yderst høj murteknisk kvalitet, hvis indtryk forstær-
kes af, at facaden aldrig har været pudset. Selvom frådstenskvadre har 
en porøs overfl ade, er kvadrene omhyggeligt tilhugget med plane si-
der og rette hjørner. Som det ofte gælder brudsten, har kvadrene ikke 
standardiserede formater. Deres højde veksler gerne fra 5-10 cm, men 
i kraft af en målrettet sortering er de enkelte skifter blevet snorlige, og 
et højt skifte udveksles kun undtagelsesvist med to lavere. Med kvad-
renes præcise tilskæring har det været muligt at opnå ganske smalle 
fuger, der er udfyldt med en fi nkornet mørtel, hvis kalktilslag er dan-
net af knust frådsten, meget vel affald fra byggepladsen; den omhyg-
gelige opmuring med ikke standardiserede kvadre må nødvendigvis 
have krævet, at mange sten måtte tildannes på stedet. Herigennem 
har fugerne fået samme farveholdning som kvadrene, og facaderne en 
ensartet gullig nuance. 

Samme omhyggelighed i kvaderteknikken gentages på både apsis 
og nordre højkirkemur, foruden i bagmurene, der kan iagttages i den 
delvist nedskårne gavltrekant over midtskibets vestende samt i korets 
østgavl (fi g. 38 og 39).6 I korgavlen følger skifterne et let bølgende 
forløb, der må tillægges en sætningsskade, men forstyrres yderligere 
af tre indmurede granitsten, der medfører uregelmæssigheder i det 
omliggende murværk. Dette materialeskifte skal ikke tillægges skø-
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Fig. 37   Intakt frådstensmurværk på 

korets nordfacade, set fra sakristiets 

loft. Foto: Jørgen Andersen.

Fig. 38   Indersiden af midtskibets 

vestre gavltrekant med rester af smiget 

vindue. Åbningen fl ankeres af fl ere 

bomhuller, hvori bjælker fra det stil-

lads, som kirken blev opført over, har 

været placeret. Foto: Jørgen Andersen.
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gelmæssigheder nær højkirkemurens østhjørne, har der i facaden væ-
ret tydelige forstyrrelser over den østligste midtskibsarkades vestligste 
del. I et næsten lodret stræk støder jævne, regelmæssige skifter fra 
øst her sammen med skifter, hvis skrånende forløb antyder, at disse 
kvadre er ført sammen med allerede eksisterende murværk; stedvist 
fremstår sammenstødet desuden som en lodfuge. At der her er tale om 
et ophold i byggeriet støttes af, at fl ere smalle skifter i sammenstødet 
bliver udvekslet til ét, dannet af højere kvadre.12 En tilsvarende for-
styrrelse genkendes på højkirkemurens vestre del, umiddelbart over 
den vestligste arkadepilles vestside.13 I den stærkt reparerede facade, 
der i 1840-41 yderligere blev forstyrret af to store vinduer, er det 
umuligt at udpege yderligere byggestop, men de to erkendte fasesam-
menstød taler for, at skibet blev rejst i fem separate etaper; de fi re 
østre har hver omfattet ét arkadefag, mens det femte mod vest har 
udgjort tårnunderdelen (fi g. 40:2-3).

Selvom store dele af den romanske kirke er gået tabt, kan der 
skabes indtryk af bygningens oprindelige facadeudsmykning og ind-
retning. Den delvist intakte apsides krumme facader er inddelt i syv 
blændingsfelter adskilt af smalle liséner; bygningsafsnittet er uden 
sokkelled, der dog illuderes af blændingernes affasede underkant. 
Øverst krones hver blænding af en tvillingebue adskilt af en kon-
sol med faset underkant. Modsat gængs praksis er buestikkene ikke 
sat af kilesten men dannet ved behugning af kvadre i vandrette skif-
ter, hvori der er indridset falske kilesten (fi g. 41). Fremgangsmåden 
er dog ikke uden danske paralleller og genfi ndes i eksempelvis den 
østjyske granitkvaderkirke i Gosmer.14 Øverst krones facaden af en 
toleddet gesims bestående af en rundstav under et kraftigt fremsprin-
gende skifte med skrånende eller rundet kant. I tre af apsidens blæn-
dingsfelter fi ndes et dobbeltsmiget vindue af lettere uens størrelse med 
rundbuet kilestik.

Heller ikke koret er forsynet med en regulær sokkel, der tilsva-
rende apsiden dog skabes af facadeblændingernes affasede eller hul-
kelede underkant. Den oprindelige dekoration er delvist bevaret mod 
både nord og syd, hvor ydermuren er inddelt i fi re slanke højblæn-
dinger med vandret skråkantet afslutning. Mod nord er blændingerne 
adskilt af liséner, der mod syd antager form af pilastre, idet fl ere har 
et enkelt retkantet kragbånd. I det næst østligste blændingsfag har 
begge mure et dobbeltsmiget vindue; mod nord kan vinduets overdel 
med rundbuet kilestik ses fra sakristiets loft.15

Af det reducerede skibs facader kendes alene højkirkemurene, som 
hver har ét langt blændingsfelt med udløb i murkronen; i lighed med 
blændingerne på apsis og kor dannes dets underkant af skråkantede 
kvadre (fi g. 40:3, 43 og 44).  Mod syd er blændingen nær udslettet 
men stort set intakt mod nord, hvor dens østre afslutning er placeret 
ud for murværksforstyrrelsen nær murens østhjørne, der markerer 
et byggestop mellem kor og skib. Mod vest strækker blændingen sig 

store kvadre i en ujævn skiftegang, der ikke alene kan tilskrives nær-
heden til et hjørne, som uundgåeligt medfører murtekniske ujævnhe-
der; denne uregelmæssighed må i stedet tilskrives et byggestop.10 At 
hele skibets østgavl blev rejst sammen med koret er muligt, men ligeså 
vel kan sideskibsgavlene været opført i en selvstændig fase over åbne 
fortandinger. Da korafsnittet planmæssigt ikke er større end mange 
af egnens romanske landsbykirkers, er det tænkeligt, at det ved opfø-
relsen af koret blot var hensigten at fortsætte med et etskibet skib.11 

Udlægningsprincippet for midtskibet, der danner et næsten per-
fekt rektangel, kan delvist udredes. Det indre er meget vel udstukket 
over to kvadrater, ca. 7,2 x 7,2 meter, som startende fra øst hver 
omfatter to arkadefag. Det østligste kvadrat strækker sig frem til mid-
ten af det 2. pillepar fra øst, mens det vestligste kvadrat mod vest 
afsluttes ud for det 4. pillepar fra øst. Midtskibets tilovers blivende 
vestligste del danner et selvstændigt rektangel på tværs af bygningen, 
men dette fag repræsenterer en tårnunderdel, der meget vel er udlagt 
over egen plan. 

I kraft af Claudi-Hansens fotografi er af midtskibets nordre høj-
kirkemur før sideskibenes tilkomst kan bygningsafsnittet yderligere 
inddeles i en række faser (fi g. 43 og 44). Ligesom de murtekniske ure-
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Fig. 39   Indersiden af korets østre 

gavltrekant. I gavlens midte er under 

opmuringen indsat en bjælke af eg, 

som er dendrokronologisk dateret og 

henført til 1000-tallets slutning. Foto: 

Landesamt für Denkmalpfl ege o. 1900, 

Nationalmuseet.
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tilsvarende frem til det synlige byggestop mellem 4. arkadefag fra øst 
og tårnunderdelen, hvis sidemure således ikke har været brudt af det 
smalle felt.

Højkirkemurenes oprindelige vinduer er alene kendt i kraft af 
Claudi-Hansens fotografi er fra 1910 af såvel skibets ydre som in-
dre (fi g. 42 og 44); ved den store restaurering gik alle vinduer tabt. 
Modsat gængs praksis har de ikke været placeret ret over arkadernes 
toppunkter men derimod over de tre østligste piller (afsnit: Den ro-
manske kirkes datering og arkitektoniske relationer). Fraværet af et 
vindue over det vestligste pillepar må ses i lyset af, at tårnanlæggets 
østmur har været placeret herudfor (afsnit: Sideskibe og tårnanlæg). 
De stærkt forstyrrede vinduer har angiveligt lignet vinduerne i koraf-
snittet og i bagmuren blot målt ca. 150 x 95 cm. Med en lav placering 
umiddelbart over sideskibenes skråtage har deres underdele strakt sig 
ned under facadens langblænding, som derved har skabt et retkan-
tet tilbagespring i åbningernes vanger. At dømme ud fra den ældre 
fotodokumentation har bueslagene indvendigt været placeret ca. 50 
cm under murkronen og dermed i rimelig afstand til loftet. Tidligere 
antagelser om, at facadeblændingernes manglende øvre afslutning 
skyldes, at højkirkemurene ikke har fået den tiltænkte højde, synes 
således ikke sandsynlige.16 

I den romanske kirkes hårdt restaurerede indre ses blot få oprin-
delige partier og detaljer, men også her udmærker apsiden sig ved en 
høj bevaringsgrad. Bygningsafsnittet dækkes af et halvkuppelhvælv 
og har i de krumme vægge to gemmenicher; mod syd en kvadratisk, 
og mod nord af form som en ligebenet trekant.17 Den falsede apsisbue 
er omsat men eksisterede forud for den store restaurering, og kan 
derfor også have rod i oprindelige forhold.18 Det samme gælder sand-
synligvis den ufalsede korbue, hvis rundbuede kilestik udspringer fra 
retkantede vederlagsbånd.19 

Midtskibet åbner sig mod hvert af de to rekonstruerede sideskibe 
ved fem rundbuede arkader, båret af 2 x 4 piller, der blev fremdraget 
ved åbningernes retablering under den store restaurering. I den for-
bindelse måtte pillerne delvis ommures, men kun to måtte helt for-
nyes (fi g. 36 og 48). Pillerne har kvadratisk plan med undtagelse af 
det næstøstligste pillepar, som er cirkulære. Denne bevidste variation 
genkendes i fl ere af de kirker, hvormed Sdr. Starup Kirke er beslægtet 
(afsnit: Den romanske kirkes datering og arkitektoniske relationer). 
Havde også det vestligste pillepar været cirkulært, var det iøjnefal-
dende støtteveksel endnu mere udtalt, men fravalget kan skyldes, at 
disse piller bar tårnafsnittets østmur og derfor ikke relaterede sig til 
selve skibet. Pillerne står på retkantede plinte og har for de runde pil-
lers vedkommende en kvadratisk dækplade med affaset underkant. 
De fi rsidede piller er uden vederlagsmarkering, som dog indirekte an-
gives på det østligste pillepar, hvis hjørner har false; denne mindre va-
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Fig. 40   Aksonometrisk rekonstruktion af fi re stadier af den romanske Sdr. Starup Kirkes bygningshistorie, 1:300. Eventuelle østapsider på 

sideskibene er ikke synlige i det valgte perspektiv. 1: Apsis, kor og triumfmur opført. 2: Skibet opført frem til det vestligste fag. 3: Kirken 

fuldført. 4: Sideskibe og tårn nedtaget. Tegning: Thomas Bertelsen.
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rangement over skibets vestre del blev vurderet som afsluttet.21 Denne 
tolkning er siden blevet almindeligt accepteret, og når Sdr. Starup Kir-
ke i nyere litteratur undtagelsesvist antages for færdiggjort, ledsages 
denne konklusion ikke af en bygningsanalyse.22 Om nedrevne byg-
ningspartier er kommet under tag i Sdr. Starup kan være vanskeligt at 
fastslå, men murspor i det stående skib retfærdiggør en nyvurdering 
af skibets oprindelige fremtræden. 

Forud for sideskibenes rekonstruktion blev fundamentet til det 
nordre eftersøgt i håb om at fi nde bevis for både dets eksistens og 
dimensioner. Dette lykkedes ud for skibets vestende, hvor der blev 
påtruffet svære kampestensfundamenter fra både sideskibets vestgavl 
og langmur.23 Placeringen af fundamentet viste, at sideskibets vestgavl 
var trukket ca. 1,12 meter tilbage fra midtskibets gavl, mens det blot 
antog en ydre bredde på ca. 2,6 meter. Om udformningen af side-
skibets østre afslutning kunne intet konkluderes, da fundamenterne 
her var stærkt forstyrrede af det yngre sakristi (fi g. 36). Ved en sup-
plerende udgravning i 1955 ved skibets sydside kunne det påvises, 
at sideskibets østgavl her havde fl ugtet med midtskibets østgavl. Om 
denne gavl havde haft en mindre apsis, kunne derimod ikke udledes 
af de blotlagte fundamentsten, men kirkens nærmeste paralleller taler 

riation i de fi rsidede piller kan ses i lyset af, at de blev rejst i separate 
byggefaser. 

Over arkaderne havde højkirkemurene frem til restaureringen en 
blænding, hvis placering og udstrækning svarede nøje til facadernes 
langblændinger; således delte også denne de højtsiddende vinduer 
(fi g. 45). Den vandrette murafsætning har tidligere ført til forslag om, 
at der herover skulle hvile et aldrig realiseret tøndehvælv, men tolk-
ningen må afvises. Af hensyn til vinduerne måtte den mulige hvælv-
konstruktion forsynes med stikkapper, der først vandt indpas i renæs-
sancens bygningskunst. Som den udvendige blænding må også den 
indvendige ses som en regulær dekoration. Også koret er tidligere 
foreslået som disponeret for hvælv, men heller ikke her hviler anta-
gelsen på sikker grund. Tolkningen er alene baseret på et beskedent 
murparti indvendigt i korets østre gavltrekant, som danner et krumt 
forløb, der kan tolkes som hensyntagen til et tøndehvælv (fi g. 39).20 
Det synes dog ikke muligt at drage denne konklusion på baggrund af 
de begrænsede spor. 

SIDESKIBE OG TÅRNANLÆG

Midtskibet fi k ved ombygningen 1908-18 tilføjet sideskibe, hvorved 
den tiltænkte bygningskrop blev genskabt (fi g. 35 og 50). Hidtil har 
det været opfattelsen, at skibet først da blev fuldendt, idet der ikke 
har været sikre spor, der har vist, at sideskibene faktisk blev reali-
seret; dette gælder også eksistensen og den mulige udformning af et 
tårnarrangement over midtskibets vestre del. Da kirken blev publi-
ceret i Danmarks Kirker i midten af 1950’erne, blev dette aspekt af 
bygningshistorien vægtet tungt men trods positive spor, der antydede, 
at skibet var blevet færdiggjort, blev det konkluderet, at sideskibene 
nok blev påbegyndt men næppe kom under tag. Heller ikke et tårnar-
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Fig. 41   Udsnit af apsidens buefrise 

med indridsninger, der gengiver ”fal-

ske” kilesten. Foto: Thomas Bertelsen.

Fig. 42   Sdr. Starup Kirke set fra nord 

før restaureringen 1908-18. Foto: 

Landesamt für Denkmalpfl ege o. 1900, 

Nationalmuseet.
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Ud fra de påviste fundamenter ved skibets nordside må det anslås, 
at sideskibets indre bredde næppe har antaget meget mere end ca. to 
meter og dermed været ganske trangt. Langmuren må hertil have væ-
ret ganske lav, når spærenes øvre ender var fæstnet umiddelbart over 
arkaderne. Formentlig har den blot været ca. 2,5 meter høj, hvilket 
er i overensstemmelse med højden på murforstyrrelsen efter sideski-
bets vestgavl. Denne forstyrrelse repræsenterer dermed ikke sideski-
bets gavltrekant, der almindeligvis også først blev muret efter tag-
konstruktionens opsætning, hvorved gavltrekanten ikke fi k forbandt 
med det tilstødende murværk.27 

Ved rekonstruktionen af sideskibene blev der kun i nogen grad 
taget udgangspunkt i de fremdragne spor. Vestgavlene blev placeret 
over de påviste fundamenter, og mod nord blev østgavlen ligeledes 
trukket frem til midtskibets østgavl, hvor sideskibet kunne sluttes 
direkte til det senmiddelalderlige sakristi (fi g. 36 og 50). Mod syd 
blev sideskibets østgavl derimod trukket let tilbage for gavlen og fi k 
ingen apsis, hvis eksistens heller ikke kunne fastslås. Da de oprin-
delige sideskibe blev opfattet som alt for snævre, blev de nyopførte 
langmure yderligere rejst langs de fremdragne fundamenters yderside, 
men trods disse ændringer bidrager de rekonstruerede sideskibe med 
deres lave taghældning fi nt til skibets oprindelige hovedstruktur. Døre 
og vinduer måttet dog placeres og formgives frit; mod nord svarer 
placeringen af indgangen ud for midtskibets 4. arkadefag fra øst dog 
meget vel til oprindelige forhold.

Heller ikke et tårnanlæg i skibets vestende har tidligere været be-
tragtet som realiseret, men at den romanske kirke blev planlagt med 
et tårnanlæg over midtskibets vestligste fag er evident. I midtskibets 
vestgavl, umiddelbart over murkronen, ses et stort dobbeltsmiget vin-

for, at det er sandsynligt (afsnit: Den romanske kirkes datering og 
arkitektoniske relationer). 

Ved udgravingen af det søndre sideskibs østgavl blev der nederst i 
højkirkemuren iagttaget behugget frådstensmurværk, der blev tilskre-
vet rester af gavlens egentlige østgavl. Tilsvarende var der over det 
nordre sideskibs kampestensfundament tidligere påvist rester af den 
frådstenssatte mur, der således måtte være påbegyndt. Dette fremgår 
ligeledes af den nordre højkirkemur, som ud for det oprindelige side-
skibs vestgavl har en kraftig, ca. 1,15 meter bred, lodret forstyrrelse, 
der strækker sig op i ca. 2,5 meter’s højde. Denne må opfattes som 
en reparation efter sideskibets fjernede gavl (fi g. 44). I samme facade 
var der i 1910 yderligere dokumenteret en række bomhuller umid-
delbart over midtskibsarkadernes buestik, som ikke kan opfattes som 
stilladshuller men derimod må ses som huller, hvori spærene til side-
skibets skråtag har hvilet.24 

Sammen taler disse iagttagelser for, at det nordre sideskib ikke 
bare er påbegyndt men også afsluttet, hvilket støttes af de byggefor-
løb, der genkendes i andre danske basilikaer. Var kun midtskibet rea-
liseret, måtte sideskibene være tiltænkt en selvstændig efterfølgende 
fase, men dette synes uden direkte paralleller.25 Opførelsen af treski-
bede kirker blev enten indledt med gavle og sideskibsmure og afslut-
tet med højkirkemurene eller etapevist rejst samlet fra øst.26 Med den 
sidste løsning kunne de afsluttede bygningspartier løbende komme 
under tag, hvilket må ses som en ubetinget styrke for en større byg-
geopgave, der måtte forløbe over mange år. Det valgte byggeforløb er 
uvist i Sdr. Starup, men når nordre højkirkemur synes rejst arkadefag 
for arkadefag i fem etaper, er det sandsynligt, at opførelsen af sideski-
bene har fulgt samme takt. 
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Fig. 43   Østre del af skibets nordfacade 

før rekonstruktionen af sideskibene 

og midtskibsarkadernes genåbning i 

1908-18. Foto: S. A. Claudi-Hansen 1910, 

Nationalmuseet.

Fig. 44   Vestre del af skibets nordfaca-

de før rekonstruktionen af sideskibene 

og midtskibsarkadernes genåbning i 

1908-18. Foto: S. A. Claudi-Hansen 1910, 

Nationalmuseet.
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Ved Kirkeværkets behandling af Sdr. Starup blev det antaget, at tårn-
anlægget var opgivet undervejs i byggeriet, men gavlvinduet bekræf-
ter, at overdelen i det mindste har været påbegyndt. Da murene i et 
begrænset byggeprojekt som en tårnoverdel ikke er blevet rejst én 
for én men derimod samlet, må bygningsafsnittet ud fra det bevarede 
murværk mindst have strakt sig ca. to meter over midtskibets mur-
krone, og afslutningen har således været meget nær (fi g. 40:3). Om 
overdelens nærmere udformning kan der imidlertid kun siges lidt, 
men det højtsiddende vindue taler for, at tårnets mellemstokværk har 
været indrettet med et pulpitur formentlig forbeholdt kirkeejeren. Et 
vindue med tilsvarende placering ses således i Tveje Merløse Kirke 
fra ca. 1150 nær Holbæk, hvor der i det romanske tårns pillebårne 
østmur er indrettet et højtsiddende pulpitur, der åbner sig mod ski-
bet.30 Tilsvarende fornemme pulpiturer kendes i Danmark fra en lang 
række romanske tårnanlæg og har formentlig også vundet indpas i 
Sdr. Starup, hvor tårnets østmur også har været pillebåret; i skibets 
indre var tårnmuren således rejst ud for et pillepar med fri passage til 
alle sider.31 En arkæologisk undersøgelse vil formentlig kunne afgøre 
antallet af arkader i tårnmuren, mens der kun kan gisnes om den 
nærmere indretning af pulpituret; muligvis har det blot haft enkle 
åbninger, som det ses i de jævngamle østjyske frådstenskirker i Veng 
og Vrigsted.32 

Da tårnoverdelens bevarede murparti er omdannet til en gavltre-
kant, fremgår det ikke, om dette var jævnbredt med midtskibet eller 
fremstod som et smallere pulttårn med korte skråtage mod nord og 
syd. Træk i bygningen peger dog på, at det var kraftigt og jævnbredt; 
eksistensen af en totårnsfacade må regnes for usandsynlig, da tvil-
lingetårne er et østdansk fænomen, som næsten er ukendt i Jylland.33 
Spinkle romanske pulttårne er ikke ukendte i Jylland, og en af de 
bedst bevarede repræsentanter ses i frådstenskirken i Vrigsted fra o. 
1125, hvor tårnoverdelens nord-, syd- og østmur hviler på to piller i 
skibets vestende.34 For at skabe en harmonisk og tilnærmelsesvis kva-
dratisk tårnoverdel måtte disse piller dog placeres så tæt på skibets 
langvægge, at arkaderne her blot er ca. 55 cm brede, og denne uhar-
moniske løsning, der har forhindret passage, var blevet endnu mere 
udtalt i Sdr. Starup. For at skabe en omtrent kvadratisk tårnoverdel 
måtte pillerne her placeres med ca. 30 cm’s afstand til højkirkemu-
rene, hvilket må anses for usandsynligt. 

Foruden vinduet i tårnets vestside har der i nordmuren ud for 
tårnpulpituret været to mindre åbninger, som i 1910 var tilmurede 
med frådstenskvadre; ved den samtidige restaurering blev de udslettet 
ved indsættelsen af et højkirkevindue (fi g. 44). De retkantede åbnin-
ger blev siden set som udtryk for, at sideskibenes vestre ender skulle 
være tiltænkt mindre tårne, der ville have fl ankeret det kraftige tårn 
over midtskibet. Den største åbning, som anslås at have målt ca. 130  
x 50 cm, blev i det lys betragtet som en dør til det nordre tårn. Tolk-

due med stærkt ødelagt kilestenssat bueslag; antageligt har lysningen 
målt ca. 150 x 40 cm (fi g. 30).28 Af de bevarede partier fremgår, at det 
ikke har adskilt sig fra kirkens øvrige romanske vinduer, og det har 
derfor næppe blot vendt mod et tomt loftsrum, der i hjemlig romansk 
bygningskunst også kun undtagelsesvist har åbninger i gavltrekan-
ten.29 Snarere har det vendt mod et regulært stokværk, som har rejst 
sig over midtskibets murkrone. 

I midtskibets indre må tårnets østmur have været rejst ud for høj-
kirkemurenes vestligste pillepar, hvor der mangler et højkirkevindue, 
og den tværgående tårnmur samtidig har afbrudt de nu forsvundne 
afsætninger indvendigt i højkirkemurene. Tårnet har derved fået en 
stærkt rektangulær plan, ca. 10,1 x 6,7 meter, og nederst åbnet sig 
mod sideskibene ved arkader. I det ydre har tårnet markeret sig i for-
hold til skibet ved ikke at have højkirkemurenes langblændinger truk-
ket frem for nord- og sydfacaden. Mod nord strækker den bevarede 
blænding sig dog frem til vestsiden af skibets vestligste arkadepille 
og springer derved let frem for tårnoverdelens østmur, men denne 
ujævnhed må tillægges, at blændingen blev afsluttet i det byggestop, 
der netop her er påvist i muren.
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Fig. 45   Skibets sydvæg før restaurerin-

gen 1908-18, set mod sydvest. Foto: S. A. 

Claudi-Hansen 1910, Nationalmuseet.
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i 1065. Efter tillæg af den manglende splint kan fældningen af træet 
blot anslås til tiden efter ca. 1085, og det er vurderet, at dateringen 
senest må henligges til tiden o. 1100.41

Denne dateringsramme for kirken fi nder yderligere støtte i de ar-
kæologiske undersøgelser af den omkringliggende bebyggelse, hvor 
frådsten indfi nder sig i fase 2, som er dateret til 1000-tallet og frem til 
1100-tallets begyndelse (kap. 1).

Med denne datering af kirken gøres der op med Hubert Krins 
velargumenterede arkitekturhistoriske vurdering, der siden præsenta-
tionen er blevet vægtet tungt; her illustreres i høj grad usikkerheden 
ved denne dateringsmetode. Den dendrokronologiske datering ligger 
derimod i forlængelse af Kirkeværkets, der henfører Sdr. Starup Kirke 
blandt Danmarks tidligste stenkirker, en snæver eksklusiv gruppe, op-
ført hvor kirkens og kongens magt var koncentreret. I anden del af 
1000-tallet var ikke mindst Roskildebispen Svend Nordmand (1073-
88) en fremtrædende bygherre, der både rejste en ny stensat domkirke 
foruden andre større kirker i stiftet; Roskilde Vor Frue, Slagelse Sankt 
Mikkel samt kirke i landstingsbyen Ringsted.42 Som Sdr. Starup blev 
også disse kirker opført i frådsten, der genkendes som byggemateriale 
i fl ere af landets tidligste stenopførelser.43

I kraft af planløsningen har Sdr. Starup Kirke også et tydeligt 
slægtsskab med en række af landets tidligste frådstenkirker (fi g. 46). 
I Jylland genfi ndes den karakteristiske planløsning i Tamdrup og 
Asmild nær Viborg, mens den på Sjælland er repræsenteret i Roskilde 
Vor Frue og Slangerup. Også disse er henført til 1000-tallets anden 
del, dog med undtagelse af Tamdrup, der er dendrokronologisk da-
teret til o. 1125, og dermed noget yngre end de øvrige.44 Som det er 
karakteristisk for landets tidligste stenkirker, kan disse fi re basilikaer 
også betragtes som centrale kirkelige institutioner. Både i Asmild, der 

ningen fandt yderligere støtte i den ca. 1,3 meter brede reparation 
efter nordre sideskibs vestgavl, der kunne udtrykke, at denne havde 
været meget svær. Sideskibstårnene kan dog vanskeligt bekræftes på 
baggrund af disse iagttagelser. Dels har sideskibsgavlen ikke nødven-
digvis haft samme bredde som murreparationen, dels blev der ved 
afdækning af gavlfundamentet ikke gjort notater, der antyder, at dette 
var særlig svært.35 Tårnmurens største åbning kan for så vidt have 
tjent som en snæver dør, men dens fl ankerende snævrere åbning, der 
må opfattes som en glug, har derved blot forbundet to stokværk. Det 
synes mere sandsynligt, at de to åbninger skal opfattes som lyskilder, 
der har vendt mod midtskibstårnets overdel. Den største kan have åb-
net sig til herskabspulpituret, mens den mindre med lidt lavere place-
ring kan have vendt mod en forsvundet trappe. Skulle den romanske 
kirke have haft en vestfacade med hele tre tårne, et bredt fl ankeret 
af to slankere, ville den i dansk sammenhæng også have været uden 
sammenlignelige paralleller; herhjemme vides kun Ribe Domkirke o. 
1225 at have fået påbegyndt et tilsvarende tårnanlæg.36 Tolkningen af 
den usædvanlige tårnløsning i Sdr. Starup kan muligvis være inspire-
ret fra Roskilde Domkirke, hvorunder der i 1892 blev fundet rester af 
den frådstenssatte forgænger, som biskop Svend Nordmand opførte 
i 1000-tallets anden del. Som i Sdr. Starup var midtskibets vestgavl 
ved denne kirke trukket frem for det udgravede nordre sideskib, der 
tydeligvis havde haft tårn over vestenden. Om domkirkens midtskib 
også havde båret tårn vides dog ikke.37

DEN ROMANSKE KIRKES DATERING OG 
ARKITEKTONISKE RELATIONER

I kraft af kirkens rige plan og regionalt usædvanlige valg af byggema-
teriale, har dens præcise datering længe været stærkt omdiskuteret. 
Med henvisning til den beslægtede Tamdrup Kirke nær Horsens hen-
førte C. G. Schultz i 1935 Sdr. Starup til 1000-tallet slutning, men ved 
Kirkeværkets behandling i 1955 blev opførelsestidspunktet trukket 
frem til tiden o. 1100; atter blev dateringen fremført under henvis-
ning til Tamdrup, hvis dateringsrammer siden var ændret, samt til 
Asmild uden for Viborg.38 På baggrund af en detaljeret analyse af kir-
kens arkitektoniske relationer drog Hubert Krins i 1968 disse tidlige 
dateringer i tvivl, og henviste kirken til 1100-tallets midte.39

Ved en dendrokronologisk undersøgelse af kirkens egetagværker 
blev dateringsspørgsmålet endelig søgt opklaret i 2013 (tab. 2). Alle 
konstruktioner viste sig at være senmiddelalderlige (afsnit: Kirkens 
senmiddelalderlige tilbygninger) med undtagelse af en groft tilhug-
get bjælke indvendigt i korets delvist bevarede østre gavltrekant, der 
tydeligvis var indsat under byggeriet; bjælken tolkes som rester af en 
støtteanordning i korets oprindelige tagværk.40 Bjælken, der er ca. 50 
cm lang og nærmest har femkantet snit, er uden spor efter genanven-
delse men også uden splintved efter den yngste årring, som er dannnet 
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Fig. 46   Rekonstruerede planomrids 

af fem danske frådstenskirker med 

østapsider på sideskibene. 

1: Sdr. Starup. 2: Tamdrup. 3: Asmild. 

4: Roskilde Vor Frue. 5: Slangerup. 

Tegning: Thomas Bertelsen.
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endda er blevet opfattet som Viborgs første stensatte domkirke, og 
Roskilde Vor Frue må bispen være bygherre, mens Slangerup tilskri-
ves Erik Ejegod, som angiveligt lod den opføre ved kongsgården, hvor 
han var født. Baggrunden for den ensomt beliggende kirke i Tamdrup 
henligger i højere grad i mørke, men antages at have dannet ramme 
om dyrkelse af biskop Poppo, der døbte Harald Blåtand, og kan i det 
lys være en central kongelig institution.45

Det er foreslået, at den karakteristiske planløsning også følger 
Svend Nordmands delvist udgravede Sankt Mikkel i Slagelse, men 
korplanen kendes ikke i tilstrækkeligt grad til at drage denne konklu-
sion.46 Derimod kan frådstenskirken i Veng nær Rye, ligeledes fra ti-
den o. 1100, tillægges et vist slægtsskab. Her har skibet ikke sideskibe 
men derimod korsarme hver med en østapsis.47

Som det kan være tilfældet i Sdr. Starup har de fi re beslægtede 
basilikaer intet tværskib men derimod sideskibe, der er trukket frem 
til triumfmuren og forsynet med en østapsis; også kirkernes kor run-
des af en apsis. I de jyske repræsentanter støder sideskibsapsiderne 
direkte mod korets sidemure, mens der i de sjællandske kirker, hvis 
østafsnit alene kendes fra udgravninger, er et ophold mellem side-
skibsapsiderne og koret. Denne variation må ses i lyset af, at korene 
i de sjællandske kirker er smallere end midtskibet, hvorved sideskibs-
gavlenes bredde er blevet øget. I de jyske kirker er korets sidemure 
derimod anlagt i næsten ret forlængelse af højkirkemurene. Har si-
deskibene i Sdr. Starup også haft apsider, må de formodes at have 

fulgt den fremgangsmåde, der kendes fra de sjællandske paralleller, 
og plantypen kan på dette punkt ikke opdeles i en øst- og vestdansk 
gruppe. En sådan opdeling synes derimod at komme til udtryk i ar-
kadepillerne, som i de tre jyske kirker er ordnet i støtteveksel, der i 
det øvrige Danmark kun genfi ndes i den romanske granitkvadersatte 
klosterkirke i Vestervig i Thy.48 I Roskilde Vor Frue bæres midtskibs-
arkaderne alene af fi rsidede piller, mens forholdene er uvisse i Slange-
rup, hvor skibet kun er sparsomt udgravet. 

De fem frådstensbasilikaer har iøjnefaldende ligheder men også 
åbenlyse forskelle. Dette ses tydeligt i udlægningen af både østafsnit-
tene og midtskibsmurene men udtrykkes også i murtykkelser og kor-
apsider, hvis dimensionering varierer fra kirke til kirke. Hertil kom-
mer varierede facadeudsmykninger, som dog kan være gået tabt eller 
forandret under ombygninger. Sdr. Starup er også ene om at have 
midtskibets vestgavl trukket frem for sideskibene og muligvis ene om 
at have båret tårn; ingen af de øvrige er hidtil tilskrevet et tårnanlæg. 
I Tamdrup og Roskilde Vor Frue taler kraftige pillefremspring i midt-
skibets vestende dog for, at der her har været et pulpitur, hvoraf der i 
øvrigt ikke er levnet utvetydige spor.49 

En nøje hjemlig pendant til tårnanlægget i Sdr. Starup kan i stedet 
fi ndes i den romanske landsbykirke i Skarp Salling, Himmerland, der 
er den eneste granitkvaderkirke, som er udlagt med tilsvarende plan-
løsning (fi g. 47).50 Også her afslører spor i midtskibet, at dette blev 
disponeret til at bære et vesttårn, der nederst åbnede sig til sideski-
bene ved en arkade. Tårnoverdelen blev fornyet i senmiddelalderen 
og atter ved en omfattende restaurering o. 1890.51 

Hvorfra i udlandet den arkitektoniske påvirkning til Sdr. Starup 
Kirke er hentet er endnu ikke udredt; en præcisering vanskeliggø-
res ved fraværet af nøjagtige dateringer, og en erfaren bygmester 
har utvivlsom også ladet sig påvirke og inspirere fra mange områ-
der. Midtskibsarkadernes karakteristiske støtteveksel, der også følger 
fl ere af kirkens danske paralleller, genfi ndes i vide dele af Europa, 
bl.a. i Sankt Martin i Aime i Savoyen fra o. 1020 og domkirken i 
Hildesheim fra 1000-tallets midte, der i detaljer har øvet indfl ydelse 
på domkirkebyggeriet i skånske Dalby, som tilskrives Svend Estridsen 
i perioden o. 1059 til slutningen af 1060’erne.52 Den i danske sam-
menhænge usædvanlige placering af Sdr. Starups højkirkevinduer, der 
ikke er indsat over midtskibsarkaderne men over arkadepillerne, gen-
fi ndes derimod i Oldenburg Domkirke, Sankt Johannes, der blev på-
begyndt kort før 1160, foruden i fl ere østnorske kirker, bl.a. Stavan-
ger Domkirke, opført i 1120’erne.53 I kraft af disse kirkers dateringer, 
kan de ikke have øvet indfl ydelse i Sdr. Starup. Men alle er meget vel 
påvirket af samme bygningskulturelle idealer. I relation til Sdr. Sta-
rups danske paralleller skal det nævnes, at også fl ere højkirkevinduer 
i Tamdrup er placeret over arkadepillerne, men da vinduerne her ikke 
følger en fast takt, er forholdene her ikke uforbeholdent sammenlig-
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Fig. 47   Planomrids af Skarp Salling 

Kirke før skibets ombygning 1890-91. 

Tegning: Thomas Bertelsen.

Tab. 2   Oversigt over dendrodateringer
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Bygningsafsnit Antal prøver Højeste antal årringe / 
yngste årring

Fældningstidspunkt Bemærkninger

Korets østgavl 1 83/1065, ingen splint 1000-tallets slutning
(se note 41)

Indmuret bjælke

Korets tagværk 10 81/1465, tre prøver med splint Ca. 1470-80 Alle prøver henføres 
til træer med samme 
fældningstidspunkt.

Skibets tagværk 
1. fase

5 49/1431, to prøver med splint Ca. 1435-45 Alle prøver henføres 
til træer med samme 
fældningstidspunkt.

Skibets tagværk 
2. fase

3 61/1450, to prøver med splint Ca. 1455-65 Alle prøver henføres 
til træer med samme 
fældningstidspunkt.

Sakristiets tagværk 4 67/1477, to prøver med splint Ca. 1480-90 Alle prøver henføres 
tiltræer med samme 
fældningstidspunkt.

Våbenhusets tagværk 4 19/1521, fi re prøver med splint, 
en med valdkant 

Vinteren 1521-22 Alle prøver henføres 
til træer med samme 
fældningstidspunkt.
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nelige med Sdr. Starup; i Tamdrup veksler antallet af højkirkevinduer 
endda imellem nord- og sydmuren.54

BASILIKAEN REDUCERES

Efter alt at dømme fi k den romanske frådstensbasilika kun en kort 
levetid, idet sideskibe og vesttårn hurtigt blev nedrevet (fi g. 40:4). Det 
er uvist, hvornår dette præcist skete, men da romanske træk indgår i 
den efterfølgende ombygning, må den tilskrives tiden før 1200-tallets 
midte; fraværet af tegl i ombygningen kan antyde, at indgrebene al-
lerede blev udført i 1100-tallet. Reduktionen falder derved sammen 
med anløbspladsens nedgang i 1100- og 1200-tallet, der udtrykkes i de 
arkæologiske undersøgelsers fase 3 og 4 (kap. 1, samt afsnit: Forfald, 
katastrofe eller magtdemonstration?). Det skal dog fremføres, at de 
nedrevne partier har frigivet så rigelige mængder byggematerialer til de 
fornødne reparationer, at det ikke var påkrævet at supplere med tegl.

Ved nedrivningen af sideskibene blev midtskibsarkaderne blændet 
med lukkemure af frådstenskvadre, der i dimension svarer til kirkens 
oprindelige partier; meget vel genanvendte materialer (fi g. 43 og 44). 
Den porøse frådsten har næppe været velegnet til genanvendelse, man-
ge kvadre må være smuldret under nedbrydningen, men der har været 
rigeligt med sten til at lukke de lave arkader. Ifølge sognepræst H. Pe-
tersen var tilmuringerne udført som kassemure med en kerne fortrins-
vis af kamp. Desuden anførte han, at der under nedbrydningen ikke 
blev fundet tegl i murene men derimod mange støbeskel, der viste, at 
de var muret i vandrette bælter på ca. 25-30 cm’s højde; den støbte 
murkerne kunne dermed nå at sætte sig undervejs i opførelsen.55

I den pudsede bagmur blev de blændede arkader levnet som rund-
buede nicher, mens de udvendigt blev delvist udvisket og lukket i fl ugt 
med højkirkemurenes ydersider, der efterfølgende kom til at danne 
skibets nord- og sydfacade.56 Ved rekonstruktionen af sideskibene 
blev arkaderne genåbnet, men den nordre blev i 1910 fotodokumen-
teret i afrenset stand, mens arkaderne endnu var blændede (fi g. 45 og 
48). Af dette billedmateriale fremgår, at fl ere af åbningernes buestik 
var blevet nedtaget og udslettet under udmuringen, hvor det fulde 
omrids af fl ere piller også var forsvundet. Kun konturen af den øst-
ligste arkade kom fuldt til syne, dog manglede buestikkets kilesten. 
De øvrige arkader var højst genkendelige ved pillernes hjørnekvadre. 
Med den hårdhændede fremgangsmåde var det naturligvis muligt 
at sløre den omfattende ombygning, men den har næppe alene haft 
æstetisk sigte. Ved at fjerne kantningen i de ældre åbninger kunne 
lukkemurene i langt højere grad mures i forbandt med det ældre mur-
værk, og risikoen for revnedannelse blev mindsket. 

Trods de store indgreb var det på denne måde muligt at skabe en 
harmonisk facade, men murtekniske ujævnheder afslører facadebe-
klædningens forskellige faser. Mens det ældre murværk er udført i re-
gelmæssige, snorlige skifter (afsnit: Den stående bygning), er skifterne 

i lukkemurene ofte skrånende eller følger et bølgende forløb; tillige 
ses mange lodfuger. Mest i øjefaldende er fl ere spredte og meget store 
frådstenskvadre, der muligvis har været nødvendige for sammenføj-
ningen af den ældre og den nymurede facadebeklædning. Hvor skifte-
højden i det oprindelige murværk på hver side af en arkade ikke fulgte 
samme takt, var det ikke muligt at føre den ubrudt sammen på tværs 
af lukkemurene uden at skabe en høj, svækkende lodfuge. Dette kan 
være undgået ved i stedet at føre skifterne ind mod en større kvader, 
der kunne sikre murværkets stabilitet. En stor frådstenskvader i den 
næstøstligste arkade afgrænses således mod øst af skifter, der er væ-
sentlig lavere end mod vest. Om ydersiden af den søndre højkirkemur 
ved sideskibenes nedrivning blev behandlet som den nordre er uvist.57

Selvom den omhyggelige reparation af skibets nordre højkirkemur 
kan tillægges vægtige konstruktive bevæggrunde, udtrykker behand-
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lingen utvivlsomt også, at reparationer allerede i ældre middelalder 
blev tilstræbt et harmonisk udtryk. Som beskrevet stod kirken oprin-
deligt i blank mur, og murteknikken havde derfor afgørende betyd-
ning for kirkens fremtoning. Den bevidste holdning til bygningens 
udtryk efter sideskibenes nedrivning står dog meget alene i Dan-
mark, hvor der kun har været begrænset fokus på middelalderlige 
omsætninger og ombygninger af naturstensmurværk; ofte er de også 
særdeles vanskelige at erkende. Utallige romanske kirker har i ny-
ere tid fået granitkvaderfacaderne omsat, og står dermed uden spor 
efter tidligere arbejder, som yderligere kan være svære at tidsfæste. 
Under nylige undersøgelser af den romanske frådstenskirke i Jelling 
har afrensningen af korgavlen dog blotlagt en facadebeklædning, der 
murteknisk er en nøje parallel til Sdr. Starups nordre højkirkemur 
forud for arkadernes genåbning. Også her afslører beklædningen en 
ombygning, da kirkens rummelige kor har udgjort skibet i en mindre 
kirke, hvorved den nuværende gavl er opført som triumfmur mod et 
nedrevet kor mod øst.58

Efter sløjfning af sideskibene blev de oprindelige højkirkevinduer 
mod nord bibeholdt, mens de mod syd blev forlænget betydeligt ned-
efter, så de i facaden antog ca. to meter i højden; alle vinduer er i dag 
forsvundet (fi g. 45). At denne ændring har været sekundær i forhold 
til lukningen af arkaderne er en mulighed, men da lysningerne sam-
tidig blev omdannet og indsnævret med frådsten til blot ca. 30 cm’s 
bredde, synes indgrebet så stort, at ombygningen rimeligvis må ses 
som et samlet hele.59 Til det ombyggede etskibede skib måtte der også 
etableres nye indgange, som mod nord blev indsat i den næstvestligste 
arkades nu nedtagne lukkemur; meget vel har indgangen i det nedtag-
ne sideskib været placeret ud for samme fag. Et stort vindue ødelagde 
i 1800-tallet dørens øvre del, og ved arkadens genåbning var kun 
dens retkantede vanger bevaret. På denne tid havde højkirkemurens 
bagmur yderligere en høj rundbuet niche, ca. to meter bred og 30 cm 
dyb, umiddelbart vest for indgangen. Også denne kan være etableret 
under kirkens reduktion, omend dens funktion er ukendt.60

Modsat gængs praksis blev skibets syddør formentlig ikke pla-
ceret ret over for norddøren men forskudt et arkadefag mod øst, 
hvor indgangen var forud for kirkens ombygning (fi g. 45).61 Med det 
manglende kendskab til søndre højkirkemur kan det ikke udelukkes, 
at der har eksisteret en syddør med samme placering som norddøren, 
men da der ud for den kendte dør blev opført et våbenhus i 1521-22, 
har denne indgang haft gammel hævd. I kraft af åbningens fl adbue-
stik må dens kendte udformning tilskrives senmiddelalderen, men at 
indgangen stammer fra den romanske ombygning af skibet, antydes 
af, at dens tærskelsten ved arkadernes genåbning var dannet af en 
runesten med den korte indskrift: “Eriks kuml”(fi g. 137 og 138).62 
I Danmark kendes tilsvarende genbrug af runesten fra 14 romanske 
kirker i Jylland, og det kan opfattes som en bevidst markering af kir-

kebyggerens status. Ved at anvende slægtens sten som en mindesten 
ved kirkens indgang kunne magten materialiseres og legitimeres, men 
det kan undre, at den indgår i en ombygning, som kraftigt reducerede 
kirken; muligvis er den fl yttet fra en af basilikaens oprindelige ind-
gange (afsnit: Forfald, katastrofe eller magtdemonstration?).63

Da nedtagningen af det basilikale skibs sideskibe må ses som en 
bevidst og målrettet handling (afsnit: Forfald, katastrofe eller magt-
demonstration?), er det sandsynligt, at denne kraftige simplifi cering 
af bygningen også har omfattet tårnoverdelen, som blev nedskåret 
til murkronen. Kun den nedre del af vestmuren blev levnet som ski-
bets nye gavltrekant (fi g. 49). I facaden er murstumpen sat af fråd-
stenskvadre muret i en teknik, der i høj grad svarer til murteknikken 
i nordre højkirkemurs tilmurede arkader.64 Skiftegangen er ujævn og 
skødesløs, stedvist afbrudt af mindre marksten, og står i skarp kon-
trast til gavltrekantens bagmur, der er udført med langt større omhu 
(fi g. 38). Dette antyder, at det levnede parti ved tårnoverdelens ned-
tagning fi k ødelagt dele af facadebeklædningen, der følgelig måtte 
omsættes. Facadebeklædningen synes da også tilpasset en gavltre-
kant, da fl ere af de kvadre, der danner kantningen, har enderne nøje 
tilpasset en skrå taglinje; denne behugning har næppe været mulig i 
en stående mur. 

Ved nedskæringen af tårnet må også pulpituret og arkademuren i 
skibets vestende være fjernet. Pulpituret kunne principielt være beva-
ret i tiden efter, men da også de to retkantede åbninger i tårnets nord-
side blev blændet med frådstenskvadre, antydes, at hele vestanlægget 
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blev sløjfet. Efter ombygningen stod ikke alene skibets ydre forvand-
let men således også det indre. Efter fjernelsen af arkademuren blev 
skibets længde øget, men med de tilmurede arkader og snævre højkir-
kevinduer mod nord må rummet have føltes trangt. 

KIRKENS SENMIDDELALDERLIGE TILBYGNINGER

Efter den tidlige ombygning stod Sdr. Starup Kirke formentlig uæn-
dret frem til senmiddelalderen, hvor der blev udført fl ere reparationer 
og tilføjet en række tilbygninger; sakristi mod nord, våbenhus mod 
syd samt vesttårn. Kronologien for disse tiltag blev i vid udstrækning 
udredt i 2013, hvor der blev udført en dendrokronologisk undersø-
gelse af kirkens tagværker, som med undtagelse af tårnets, er middel-
alderlige og af eg. Kun apsidens utilgængelige tagværk måtte udelades 
af undersøgelsen. 

De senmiddelalderlige byggetiltag blev indledt med udskiftning af 
den romanske kirkes tagværker, der først blev erstattet over midtski-
bet. Tagstolen dannes her af 15 spærfag med spærstivere og to hane-
bånd, men detaljer angiver, at den blev opsat ad to omgange; på de 
ti østre spærfag er tømmermærkerne streger og romertal udført med 
økse, mens der på de vestre fag alene ses streger dannet med huljern. 
Denne ujævnhed kommer også til udtryk i dateringen, idet de vestre 
spær er udført af træ fældet o. 1435-45, mens de østre dateres til o. 
1455-65.65 Sandsynligvis er det under den ældre udskiftning, at den 
vestre del af søndre højkirkemur delvist bliver omsat i tegl og forsynet 
med gesims med trappefrise; denne reparation blev dog sløjfet ved 
den store ombygning. Tilsvarende kan midtskibets østre gavltrekant 
være erstattet af den nuværende under midtskibets yngre tagudskift-
ning; således følger denne teglsatte gavl, der i facaden smykkes af to 
savskifter og korsdelt fi rkantblænding, samme hældning som tagsto-
len, der blev hævet ca. 1,4 meter i forhold til den oprindelige. Blot få 
årtier efter udskiftningen af skibets tagstol blev også korets tagværk 
erstattet af en konstruktion, der svarer til skibets. Her dannes de seks 
velbevarede spærfag af træ fældet o. 1470-80.66 

Allerede under udskiftningen af den romanske kirkes tagværker 
må der ved korets nordside være tilføjet et sakristi, der tilsvarende 
kirkens øvrige senmiddelalderlige bygningsafsnit er af røde teglsten 
lagt i munkeskifte (fi g. 50). Ifølge de dendrokronologiske undersø-
gelser er tilbygningens tagværk, hvis spærfag har spærstivere og ét 
langt hanebånd, opsat o. 1480-90, men dette tilhører en forhøjelse af 
en eksisterende bygning, som vurderet ud fra arkitekturen også må 
henføres til 1400-tallets anden del.67 Under sakristiets kamtakkede 
nordgavl, der smykkes af højblændinger, ses rester af bygningsafsnit-
tets ældre gavltrekant, dekoreret med savskifter, båndblænding samt 
rudeblændinger. 

Et meget rummeligt våbenhus ved skibets sydside blev efterfølgen-
de rejst ud for en formentlig ældre dør (afsnit: Basilikaen reduceres, 

fi g. 35). Tagværket, der konstruktivt svarer til sakristiets, kom under 
tag 1521-22.68 Under restaureringen 1908-18 måtte den halvdel af 
våbenhuset, som sluttede sig til midtskibet, brydes ned for at skabe 
plads til det genopførte sideskib (fi g. 36). Af de levnede partier gives 
der dog indtryk af den pyntelige facadedekoration, bestående af høje 
blændingsfelter med fl adbuefriser under gesimsen. Denne detaljerige 
dekoration, der i høj grad skiller sig ud fra den hjemlige senmiddel-
alderlige gotiks meget enkle udtryk, genfi ndes regionalt på en række 
samtidige bygningsafsnit, heriblandt søndre korsarm i Halk og ben-
huset i Øsby.69 Den markante arkitektur kan meget vel tilskrives én 
bygmester, men da beslægtede bygningsafsnit også er talstærkt re-
præsenteret på Nordvestfyn, er gruppen så omfangsrig, at udtryk-
ket må være formuleret af fl ere mestre på begge sider af Lillebælt. 
Tilsvarende bygningsafsnit ses således på Nordvestfyn, eksempelvis 
nordre korsarm i Kauslunde og Hårslev. På hvilken side af bæltet 
facadebehandlingen er introduceret kan ikke siges, men et oplagt ho-
vedmonument kan være Koldinghus’ vestfl øj fra 1500-tallets første 
årtier, der har liséndelt gårdfacade.70

Også det stærkt ombyggede tårn ved skibets vestgavl må tilskrives 
senmiddelalderen. Bygningsafsnittet indeholder ikke oprindeligt ege-
træ, men at dømme ud fra detaljer er det omtrent jævngammelt med 
sakristiet og våbenhuset, som er opført i årtierne omkring 1500.71 
Tårnet, hvis nederste stokværk er forbundet med skibets indre ved 
en bred spidsbuet arkade, er meget lavstammet, og formentlig er det 
oprindelige klokkestokværk nedskåret; i så fald er klokkerne nu op-
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hængt i det oprindelige mellemstokværk. Som størstedelen af egnens 
tårne kan det oprindeligt have båret sadeltag med øst-vest orienterede 
gavltrekanter, men er i nyere tid forsynet med opskalket spir. 

GENANVENDTE GRANITKVADRE I HADERSLEVS VOR FRUE – 
FORGÆNGER ELLER FLERE KIRKER?

Mens både planlagt og reel udformning af frådstenskirken i Sdr. Sta-
rup kan udredes på et punktvist detaljeret plan, står det anderledes 
til i Haderslev, hvor en kirke må være rejst senest ved byens opståen 
i 1100-tallets første del (kap. 4); af denne bygning er intet levnet. Gl. 
Haderslev Kirke i byens vestligste udkant er nok en romansk gra-
nitkvaderkirke, der meget vel kan være rejst i 1100-tallet, men det 
er oplagt, at der også har stået en forgænger for den store Vor Frue 
centralt i byen, hvis placering nær byens højeste punkt er en naturlig 
kirkeplads.72 

Vor Frue, der har en lang og kompliceret bygningshistorie, frem-
står i dag som en gotisk basilika, der i de stående mure rummer 
tværskibet fra en enskibet senromansk teglstenskirke fra 1200-tallets 
midte.73 I kirkens gotiske bygningsafsnit, foruden i yngre tilføjelser, 
ses dog et stort og varieret materiale af romanske granitkvadre, der er 
tilskrevet en forsvundet stensat forgænger (fi g. 51).74 Foruden mange 
regulære kvadre indgår der krumhuggede kvadre foruden en række 
sokkelsten med ikke mindre end syv forskellige profi leringer; én har 
et hjørne, der henføres til en portal (fi g. 52). Hertil kommer en vin-
duessålbænk, der o. 1420 er blevet anvendt som døroverligger i ko-
rets søndre trappehus; to dekorerede karmsten, der har været anvendt 
som trappesten til ejendommen Naffet nr. 7, sydøst for Vor Frue, kan 
kun indirekte knyttes til kirken.75

Formmæssigt præges granitmaterialet af stor heterogenitet, der gi-
ver anledning til at overveje, om alle kvadre skal tilskrives én bygning 
eller kan repræsentere et blandet materiale fra fl ere granitkvaderkir-
ker. Holdes sokkelstenene op mod granitkirkebyggeriet i Haderslevs 
omegn, er det påfaldende, at ikke én eneste romansk landsbykirke har  
en sokkel med syv unikke profi ler; dette til trods for at dobbeltsokler 
er repræsenteret.76 Har en granitsat forgænger til Vor Frue bestået 
af både kor og skib, der begge har haft dobbeltsokkel, kan bygnin-
gen principielt have haft fi re forskellige profi ler, men herved tages der 
ikke højde for, at der i oplandets dobbeltsokler altid indgår mindst 
ét skråkantet eller hulkelet led.77 At det genanvendte granitmateriale 
stammer fra mere end én kirke, antydes yderligere af de krumhug-
gede kvadre, der må tilskrives mindst to rundbygninger med hver sin 
diameter. 

Også i sammenligning med andre kirker opført med genanven-
delse af romanske byggematerialer afviger stensammensætningen i 
Vor Frue væsentligt. Et omfattende granitkvadermateriale i Aarhus 
Domkirkes kor fra kort før 1500 repræsenterer således i langt hø-

jere grad en nedtaget kirke.78 Hallekorets teglfacader er udført med 
anvendelse af et meget højt antal regulære byggesten foruden skrå-
kantsokler, otte rundbuede vinduesmonolitter, to kragsten fra en 
portal, billedkvadre samt kilesten, der kan tilskrives en korbue. Til-
sammen kan byggestenene nemt rummes i en mindre landsbykirke. 
På denne baggrund må en del af det genanvendte granitmateriale i Ha-
derslev Vor Frue være tilført fra andre kirker. Materialet er dog ikke 
nødvendigvis hentet langvejs fra, da de repræsenterede sokkelprofi ler 
genkendes i oplandet; dette fremgår ikke mindst af en hjørnesokkel-
sten med et skægget ansigt, der er et regionalt karakteristikum med 
paralleller i Frørup og Jels.79 Stenmaterialets nærmere proveniens kan 
dog ikke præciseres nærmere, og det høje antal sokkelprofi ler kan 
antyde, at de er udtaget af en række landsbykirker i forbindelse med 
udvidelser. I Halk fi k den romanske granitkvaderkirke o. 1420 tilføjet 
et tårn øst for koret, hvorved en karnisprofi leret sokkel på korets øst-
gavl blev nedtaget og ikke genanvendt i nybyggeriet; om kirken også 
har haft apsis er uvist.80 Dateringen af tårnet i Halk stemmer umid-
delbart overens med opførelsen af Vor Frues kor, der rummer fl ere 
granitsokkelsten, men vurderet ud fra arkitekturen må fl ertallet af 
de omkringliggende landsbykirkers senmiddelalderlige tilbygninger 
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Fig. 51   Haderslev Vor Frues højgotiske 

kor fra o. 1420. Nederst i teglfacaderne 

indgår et stort antal genanvendte 

romanske granitkvadre. 
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forventes at være yngre; formentlig fra årtierne o. 1500. Alternativt 
kan bykirkens genanvendte granitkvadre være overført fra nedlagte 
kirker, som dog ikke kendes i stort tal fra Haderslevegnen.81

At en del af Vor Frues genanvendte granitkvadre må tilskrives 
andre kirker er dog ikke ensbetydende med, at det gælder for det 
samlede materiale. I den stående bygnings senromanske tværskib, der 
må tilskrives afl øseren for den mulige granitforgænger, er der dog 
ingen indirekte antydninger heraf. Tværtimod er det påfaldende, at 
der i dette bygningsafsnit ikke indgår genanvendte granitkvadre, da 
den ældre kirke netop da synes opgivet. Denne iagttagelse er tidligere 
forklaret med, at granitkirken kan have stået umiddelbart øst for den 
senromanske teglkirke og først blev nedtaget ved opførelsen af ko-
ret.82 Denne mulige løsning har tilmed en nøje parallel i Nakskov 
Kirke, der i senmiddelalderen fi k et stort tredelt skib føjet til vestgav-
len af en mindre etskibet romansk kirke, som først efterfølgende blev 
fjernet til fordel for et stort kor.83

På baggrund af det genanvendte kvadermateriale kan der kun gis-
nes om udformningen af Vor Frues mulige granitforgænger, men de 
krumhuggede kvadre kan afsløre dele af planløsningen. En række af 
kvadrene stammer fra en rundbygning med en diameter på ca. syv 
meter, hvilket svarer til apsisbredden på en gængs landsbykirke på 
Haderslevegnen.84 Andre kvadre må henføres til en langt snævrere 
rundbygning med en diameter på blot ca. fi re meter, der ikke kan 
tilskrives en korapside. At stenene har indgået i et krumt trappehus, 
der har sprunget frem for en facade, er muligt; det kendes dog ikke fra 
den hjemlige romanske granitkvaderkunst men alene fra periodens 
teglstensarkitektur.85 Tilsvarende sten genkendes derimod i de udgra-
vede tværskibsapsider i Vestervig Klosterkirke foruden i sideskibsap-
siderne i Skarp Salling, der begge er opført af granitkvadre (fi g. 47). 
Rimeligvis har de krumhuggede sten i Haderslev Vor Frue indgået i 
tilsvarende mindre sideapsider, som tilmed er mere sandsynlige i en 
romansk bykirke end i en kirke i et landsogn, hvor der herhjemme 
kun undtagelsesvist blev afveget fra den etskibede plan; Skarp Sal-

ling er uden paralleller blandt de hjemlige granitkvaderkirker. Kun 
arkæologiske udgravninger kan afsløre, om den mulige granitkirke i 
Haderslev har været udlagt over samme planløsning som Skarp Sal-
ling, men tanken er besnærende, når den i Danmark sjældne plan-
løsning formentlig også har eksisteret Sdr. Starup, og dermed været 
repræsenteret på egnen (afsnit: Den romanske kirkes datering og ar-
kitektoniske relationer).

FORFALD, KATASTROFE ELLER MAGTDEMONSTRATION? 

Frådstenskirken i Sdr. Starup har længe fremstået som en gådefuld 
bygning. Med sin rige plan og ensomme beliggenhed var dens oprin-
delse tidligere ikke åbenlys, men med udgravningen af den omgivende 
anløbsplads blev kirkens forudsætning fundet (kap. 3). Anløbsplad-
sens store aktivitet i 1000-tallets slutning er uden tvivl grundlaget for 
den tidlige og rummelige stenkirke, der herfra også hentede en del af 
sin menighed. Bag såvel anløbsplads som kirke har meget vel stået en 
af egnens stormænd, der også giver sig til kende i bygningen (kap. 5). 
Traditionelt tolkes tårnpulpiturer som en fornem plads for kirkeeje-
ren, og at denne har været lokalt forankret antydes af runestenen i 
den reducerede kirkes syddør. 

At kirken allerede blev reduceret i 1100- eller 1200-tallet er mindre
åbenlyst. Ved nedrivningen af sideskibe og tårnoverdel blev bygnin-
gen efterladt som en torso, der må have virket lige så afpillet som den 
oprindeligt virkede storslået. Anløbspladsens aktivitet har på denne 
tid været stærkt nedadgående, men dette kan ikke alene forklare den 
drastiske ombygning (kap. 1). Ingen spor i kirken antyder, at bygnin-
gen har været ramt af brand, og da den ved reduktionen ikke har væ-
ret meget mere end et halvt århundrede gammel, kan den heller ikke 
have været i dårlig forfatning; erfaringer fra landets øvrige middelal-
derkirker viser, at de solide bygninger kan undvære vedligehold over 
meget lange perioder, og den kraftige reduktion har heller ikke været 
omkostningsfri; der kan foretages omfattende istandsættelser for de 
midler som nedtagningen og de omhyggelige reparationer har krævet.

Det virker sandsynligt, at reduktionen af den store kirke har været 
en bevidst og målrettet handling med rod i den regionale magtbalan-
ce. Nedgangen for anløbspladsen og reduktionen af frådstenskirken 
er således sammenfaldende med byen Haderslevs opståen inderst i 
Haderslev Fjord. Grundlæggeren var formentlig kongen, der utvivl-
somt må have set Starup som en konkurrent. Fra Haderslevs side må 
det have været et naturligt ønske at stække Starups betydning, og 
de arkæologiske undersøgelser antyder, at dette lykkedes. Hvordan 
man konkret kan have udkonkurreret den ældre plads er uvist, men 
at man har tilegnet sig ejerskabet er muligt. For at forhindre Starups 
fortsatte betydning, kan det fra den sejrende magthaver have været 
naturligt at fjerne lokalitetens magtsymboler, herunder den fornemme 
kirke med den iøjnefaldende og eksponerede placering ved fjorden, 
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Fig. 52    Sokkelprofi ler på genanvendte 

granitkvadre i Haderslev Vor Frues 

facader, 1:10. Efter Danmarks Kirker, 

Haderslev Amt 1954-55.

Fig. 53   To granitsokkelsten med for-

skellige profi ler nederst på Haderslev 

Vor Frues nordvestligste stræbepille. 

Foto: Thomas Bertelsen.
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der ledte videre mod Haderslev; ved at fjerne sideskibe og tårn ad-
skilte den tilbageværende bygning sig ikke i nævneværdig grad fra 
en almindelig romansk landsbykirke. Da der i ombygningen spores 
stor murteknisk omhyggelighed, der ikke alene kan være motiveret af 
konstruktive hensyn men også af æstetiske, synes kirken dog ikke at 
være hensunket i glemsel. Stormandsslægten, som grundlagde anløbs-
pladsen, kan stadig have haft tilknytning til stedet, hvilket understøt-
tes af tilstedeværelsen af runestenen under syddøren (kap. 1 og 5). 

Den bevidste reduktion af basilikaen kan virke voldsom, men sy-
nes ikke enestående i dansk middelalder. Således er det påfaldende, at 
fl ere sjællandske rundkirker også blev nedrevet eller radikalt ombyg-
get tidligt i middelalderen. I eksempelvis nordvestsjællandske Hørve 
blev den romanske kirkes rundskib allerede nedtaget i 1200-tallets 
første del og genopført med rektangulær plan, hvorefter bygningen 
ikke nævneværdigt adskilte sig fra en gængs landsbykirke. Også her 
kan indgrebet ses som en bevidst udviskning af de symboler, der var 
knyttet til bygningen; som centralkirke har den i høj grad afspejlet en 
magtfuld og ambitiøs kirkeejer.86

Med sin korte levetid er det indlysende, at frådstensbasilikaen i 
Sdr. Starup ikke har afsat entydige spor i det omkringliggende kirke-
byggeri; med dens rige plan har den heller ikke været et oplagt forbil-
lede i landsognene, og dens sideskibe og tårn er formentlig også blevet 
nedtaget, før mange romanske stenkirker var rejst.87 Det kan dog ikke 
udelukkes, at frådstenskirken kan have øvet indfl ydelse på landsby-
kirken i Kærum, umiddelbart på den anden side af Lillebælt; allerede 
i 1200-tallets slutning nævnes der færgeoverfart mellem Haderslev og 
Assens.88 Med sin enskibede plan er Kærum udlagt som den altover-
vejende del af landets romanske landsbykirker, men som en af Fyns 
eneste frådstenskirker markerer den sig ligesom Sdr. Starup regionalt, 
og har desuden haft et kraftigt bredt vesttårn, der hører til sjælden-
hederne på Fyn.89 Når det genanvendte granitmateriale i Haderslev 
Vor Frue omend på et spinkelt grundlag kan henføres til en kirke med 
samme plan som Sdr. Starup, blev det måske Sdr. Starups lod kun at 
øve indfl ydelse på kirken i den by, der blev dens egen skæbne.
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