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Tønder Kristkirkes
Symboler
Af Hans Magle

Den store restaurering af Kristkirken i Tønder 1940—45 bekræftede
fuldt ud, hvad man længe havde været klar over, at denne kirke ejede
en enestående rigdom i sine talrige epitafier og pulpiturfacader m. m.,
der i baroktiden (1600-tallet) var blevet smykket med alt, hvad billed
skærere og malere dengang formåede. Ved restaureringen blev der
nemlig under flere lag maling og fernis fremdraget en lang række hid
til ukendte malerier, og de skønne, oprindelige farver på de udskårne
figurer kom påny til deres ret. Ludwig Andresen taler begejstret om
kirken i Tønder og siger, at Tønders »fromme og kunstglade« borgere
under »stærk påvirkning fra Holland og Østfrisland« har smykket
kirkens indre »med rig prydelse, farveprægtige billedskærer- og maler
arbejder, Gud til ære »kirken til forskønnelse og eftertiden til efter
tanke.«1 Og dog kendte Ludwig Andresen, da han skrev dette i 1939,
slet ikke Kristkirken, som den var fra ca. 1600—1700, og som den
atter er siden 1945.
Efter 1945 er der desværre endnu ikke foretaget noget grundigt,
detailleret studium af kirkens billedskærer- og malerarbejder. Afdøde
magister Chr. Axel Jensen fra Nationalmuseet har en afhandling om
kirken i »Tønder gennem Tiderne«, men den er allerede fra 1943 og
antagelig tænkt som forarbejde for et senere større skrift. På det
grundlag har magister Hans Stiesdal i 1951 skrevet et lille hefte »Tøn-
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der Kirke«, der tilføjer forskellige selvstændige iagttagelser, og som til
dato er det bedste og mest overskuelige arbejde om den restaurerede
kirkes indre.2
For den interesserede er der altså nok at tage fat på og ingen større
fare for, at man kommer til at gå andre interesserede for nær. Jeg har
da også for så vidt frit slag, når jeg vælger at skrive lidt om symbolerne
i denne kirke. Det er der nemlig ingen, der har gjort — så vidt jeg da
ved. Det bliver imidlertid i al beskedenhed og kun som en lille, fore
løbig forstudie samlet omkring en enkelt betydningsfuld detaille, dette
emne vedrørende. Kristkirken er nemlig rigt udstyret med symboler
og symbolske figurer, og hele emnet — kirkelige symboler — er så om
fattende, så lidet agtet blandt moderne mennesker og samtidig tillige
af så grundlæggende betydning for de kristelige grundtanker, at jeg
kun ganske overfladisk kan berøre det.
Naturligvis findes der en del litteratur om dette emne — kirkelige
symboler. Interesserede henvises til noterne.3 Det fyldigste og bedste
er katolk litteratur. Om symbolerne i denne kirke findes der intet.
Vigtigere end bøgerne har det dog været dag efter dag at færdes i kir
ken og opdage den ene for mig nye detaille efter den anden samtidig
med, at jeg forsøgte at tænke mig til, hvad dette kirkerum må have
betydet for jævne borgere i Tønder i det 17. århundrede, hvis hele
skrive- og læsefærdighed bestod i, at de kunde tegne deres eget bo
mærke under et dokument, så det derefter betød, hvad en underskrift
med navn nu betyder. De kunde altså hverken læse i salmebog eller
Bibel. Det må man gøre sig klart. Derimod kunde de se. Og i Krist
kirken var der også meget at se. Og de så det og forstod, hvad de så.
Men idag ser man det ikke, og selv om man så det, så vilde man ikke
forstå det — i hvert fald ikke som andet end så og så mange dekora
tioner til pynt. Derfor er der al mulig grund til at vove sig i lag med
opgaven.
Det moderne menneske bliver som bekendt mer og mer afvænnet
med at læse og tilegne sig forståelse ved læsning. Vi opflaskes med
billedserier og billedblade og biografens flimrende billedhistorier og
har ikke tid til at læse. Men se kan vi måske endnu. Måtte dette da
bidrage til, at de, der kommer i Kristkirken i Tønder, kunde lære at
se bedre og at forstå det, de ser.

I.

Selve ordet (symbol) er græsk og har egentlig en masse forskellige
betydninger, der alle har noget at gøre med »mærke« eller »kende-

178

tegn«. Forældrene genkender
deres bortkomne barn på et
bestemt symbol (mærke). —
Vagtposten afkræver et sym
bol (parole, kendingsord) af
den fremmede, der nærmer
sig; han kender ikke per
sonen, men symbolet identi
ficerer ham som ven. Fra den
ne betydning af ordet var
overgangen let til betydnin
gen »en billedlig figur«, d. v.
s. et tegn eller en skikkelse,
malet eller udskåret, der var
kendt af tilskueren og altså
forståelig, og som skulde lede
tanken hen på en »idé«, noget
usynligt og ukendt, eller end
og forklare denne idé, gøre
den forståelig for den, der så
Fig. 1: CHRISTUS VICTOR
dens symbol. Både på græsk
Den sejrende Kristus med opstandelsesfanen.
Detaille fra kirkens celdste epitafium fra 1586.
og latin benyttes ordet »symbo« (symbolon, symbolum)
således allerede i den før-kristelige oldtid. — Nu er ordet symbol jo
bare et navn. Det gik imidlertid sådan, at brugen af symboler førte til,
at der efterhånden udviklede sig et særligt sprog, et symbolsk sprog,
et billedsprog, hvor »bogstaverne« eller »ordene« var tegn og billeder,
som de, der så de tegn og billeder, kunde »læse«, d. v. s. forstå betyd
ningen af.
I virkeligheden består alle skriftsprog af symboler. Tydeligst træder
det frem f. ex. i oldkinesisk og oldægyptisk, hvor et flertal af ordene
(de oldkinesiske tegn og de ægyptiske hieroglyffer) lignede det, de
betød. Men også vore moderne bogstaver stillet sammen i ord er jo
ikke andet end tegn, altså symboler, der har en bestemt betydning,
viser hen til sagen selv. Den, der »læser« symbolet, forstår dets me
ning. Derfor er der god mening i at kalde kirkens mange symboler et
sprog. Hvert enkelt symbol har en bestemt mening og altid den samme,
enten man skriver år 650 eller 1650. Det er også ligegyldigt, om de, der
»læser« det sprog, er romere eller danskere, når de bare er kristne: de
forstår det på samme måde, og de forstår det lige godt.
Men — desværre er dette kirkens symbolske sprog idag et dødt
sprog — ligesom f. ex. oldkinesisk — eller i hvert fald et næsten dødt
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sprog, som vi nu først møjsommeligt skal lære for at kunne forstå
dets tale.
Symbolerne er imidlertid ikke blot et sprog, de er også en kunstart:
den symbolske kunst. Ja, man kan vist nok med rette hævde, som
nogle gør, at den billedlige symbolik »fører helt tilbage til oprindelsen
til al kunstnerisk skaben«4, at altså de allerførste primitive udtryk for
menneskets kunsttrang netop var symboler. Fra den antikke verden
kan man hente talrige exempler herpå. Hvis man vilde forfølge denne
linje, så kom man tilbage til den forhistoriske tid og vilde blive ført
viden om til så at sige alle lande og folk i verden. Det er faktisk, som
om det symbolske sprog er grundsproget, hele menneskeslægtens op
rindelige sprog, vort første forsøg på at gøre os forståelige for hver
andre — vel at mærke, når talen da drejede sig om mer end æde og
søvn. I det symbolske sprog gjorde mennesket sig gældende som men
neske, som »ånd«, totalt forskelligt fra hele den øvrige skabning.
Dyrene har sikkert også deres sprog, men — og det er det på een gang
påfaldende og afgørende — de har intet symbolsk sprog. En tysk for
fatter kalder da også symbolerne for »Kunst als einer Seelensprache«”,
d. v. s. kunst som sjælens sprog. Intet under derfor, at kirken lige fra
begyndelsen greb dette sprog med glæde og bragte det til dets højeste
udvikling.6
II.
Et levende sprog er et sprog i udvikling. Det gælder alle sprog.
Dansk f. ex. er et levende sprog, mens latin er dødt, hvilket vil sige,
at det latinske sprogs udvikling for længst er standset, mens dansk
stadig forandres, udvikles, som alt andet levende. Dette gælder også
det symbolske sprog.
Fra den græsk-romerske og fra den jødiske kulturkreds hentede old
kirken sine første symboler. Exempelvis kan nævnes sådanne symboler
som »Den gode Hyrde« og »Vinranken«, der var gængse symboler
ikke blot i den jødiske verden, men lige så meget i den hedenske, om
end naturligvis med vidt forskellig betydning. Nu kommer så old
kirken. Den tilegner sig dette »sprog« i de former, hvori det forelå,
fylder det med et helt nyt, vidunderligt indhold og danner selv talrige
nye symboler. Ny Testamente er stopfyldt med symbolske udtryk.
Jesus og hans apostle udtrykte sig faktisk væsentligt i et symbolsk
sprog, d. v. s. i billedtale. Fuldstændig naturligt, må vi tilføje; thi hvor
ledes skulle vi dødelige kunne fatte det evige undtagen i et billed
sprog, altså ved symboler?
Ny Testamentes tid var næsten udelukkende »ordet«s tidsalder.
Alt var for øret, kun lidt tillige for øjet, som f. ex. »vandet« i dåbens
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Sakramente og »brødet« og
»vinen« i nadverens sakra
mente. Men altså, netop her
på disse afgørende steder
brød symbolet sig vej og kræ
vede ikke bare at høres, men
også at ses. Det kan derfor
ikke undre, at da den kirke
lige kunst i det 2. årh. begyn
der at famle med en billedlig
udtryksform for det symbol
ske sprog, så sætter den net
op ind her. I Lucinakatakomben udenfor Rom findes på
væggen mellem andre bille
der et af en fisk med en brød
kurv på ryggen. Det nye
symbol forstod man. Det var
Kristus, der mætter med li
vets brød. Fisken blev hurtigt
et af de kendteste og mest be
Fig. 2: CHRISTUS VICTOR
nyttede symboler. På græsk
Med fanestangen, der ender i et spyd, gennem
hedder en fisk »ichthys«, og borer den sejrende Kristus den onde drage (dø
de enkelte bogstaver i dette den). — Detaille fra Heinrich Willems epitafium
ord blev opfattet som forbog
(ca. 1600).
staverne i ordet Jesus Christus Guds Søn Frelser (græsk: Jesus Christus Theou Yios Soter).
Dette symbol og så billedet af Den gode Hyrde (en ung hyrde med
stav og et lam over skulderen) i Domitilla katakomben fra det 2. årh.
er vel nok de ældste kunstnerisk udførte symbolske billeder.
Gennem hele oldtiden udvikledes det symbolske sprog mer og mer,
og i middelalderen når det sin højeste blomstring. Som latinen var
præsternes fælles tungemål i alle Evropas lande, således var symboler
ne det jævne folks sprog, enten folket boede på Sjælland eller Sicilien.
Her er vi ved noget overmåde vigtigt. Det var omsorgen for alle de
jævne menneskers åndelige ve og vel, der var den egentlige drivkraft
i hele denne udvikling. I det 6. årh. tilskynder Pave Gregor d. St. til
at gøre rigelig brug af de kirkelige symboler for derved at undervise
de mange, der ikke kunde læse og skrive, men som jo kunde se. Det
var jo langt de fleste mennesker i alle Evropas lande. Kommer vi ned
til højmiddelalderen — fra omkring det 11. årh. og fremefter — så
fandt kirken i sin omsorg for det jævne folk ligefrem på en slags
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»kulørt presse«, de såkaldte Biblia pauperum (De fattiges Bibel), der
var samlinger af billeder, symboler og tegn til illustration af den hel
lige historie og med kun en yderst nødtørftig textforklaring. Disse
kirkelige billedhefter har været spredt videnom og har bragt kristelig
oplysning ud til alle hjørner af vor verdensdel. I almindelighed måtte
man jo nøjes med billederne, men når en læsekyndig var tilstede, fik
man de kortfattede texter med og har antagelig lært dem udenad som
kraftige fyndord. Absolut nødvendige var disse texter imidlertid ikke,
for når folk så billederne (symbolerne), så »læste« de dem og forstod
det læste. Når de så et billede af en hyrde med sin stav, så vidste de
alle, at det var Kristus, der passede på dem og forsvarede dem imod
deres fjender. Og Orfeus f. ex. var for dem ikke mere den græske san
ger med den tragiske skæbne, men den sejrende Kristus, der endog
underlagde sig dødsriget. Fra det symbolske sprog hentede man op
muntring, og der nærede man sit håb om sejr over synd og død. Ja
dette kirkens folkelige tungemål greb ind i hele det almindelige daglig
liv og tilskyndede til at afsky det onde og gøre det gode. Både dyder
og laster fik efterhånden deres fastslåede, traditionsbundne symbolske
fremstilling, dyderne så godt som altid i kvindeskikkelser, lasterne i
mandlige skikkelser, og hver dyd og last med sine bestemte attributter
og farver.
Hermed er vi ved et andet forhold af afgørende betydning. Dette
symbolske sprog var ganske vist et levende sprog med en århundred
lang udvikling, der kulminerede i senmiddelalderen, men det var en
traditionsbunden udvikling. Symbolerne skiftede ikke betydning.
Middelalderen var bundet til oldtiden. Symbolerne fra år 200 havde
den samme betydning år 1500 som i kirkens barndom. Og hertil må
føjes: det har de stadig der, hvor det sprog endnu forstås. Teologiske
bøger derimod bliver oftest forældede og ubrugelige efter en genera
tion eller to. Anderledes med kirkens symbolske sprog: det er så gam
melt som kirken selv. Denne mærkelige forskel mellem den teologiske
og den symbolske udtryksmåde burde faktisk vække til den største
eftertanke. Thi skønt det teologiske sprog er omskifteligt og delvis
tidsbestemt, så vidner det konstante symbolske sprog om, at denne
omskiften ikke berører selve »sagen«: den er konstant som symboler
nes betydning.
Fra reformationen og fremefter stagnerer udviklingen, men arven
fra oldtid og middelalder bevares dog nogenlunde trofast i den katol
ske kirke. Meget lidt nyt føjes til, og det nye er sjælden godt. Med en
ganske enkelt undtagelse førte den lutherske kirke overhovedet ikke
udviklingen videre, tværtimod. Endnu i to århundreder forstod man i
de lutherske menigheder det væsentligste af det gamle symbolske
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Fig. 3: TOPSTYKKET

af Lübbert Wydows epitafium fra 1628.
Orer dommedagsbilledet 5 symbolske figurer. De 3 stående er fra venstre: Klogskaben (med
spejlet), Retfærdigheden (med vægt og sværd) og Mådeholdet (vin, der blandes med vand).
De to liggende figurer er Kærligheden, den ene med børn, den anden med et lam.

sprog, men — og dermed er vi ved et tredie betydningsfuldt punkt i
denne del af kirkens lange historie — fra ca. år 1700 er det, som om
dette sprog er blevet dødt. Ingen forstår det mere. Og da forståelsen
først er borte, tabte man også hurtigt interessen for dets tegn og bil
leder. Kalkkosten kom igang og overkalkede væggenes malerier, og
træværkets billeder og tegn oversmurtes med det ene lag fernis og
farve efter det andet. Er det selve kirken, der nu fra ca. 1700 fører en
anden tale end den, der havde lydt alle de foregående århundreder?

III.
For at forstå denne situation bedre går vi nu efter disse generelle be
mærkninger om sagen i almindelighed til Tønders Kristkirke for at se,
hvorledes det hele tager sig ud indenfor rammen af en enkelt kirke
bygning.
Langt den overvejende del af Tønder kirkes indre udsmykning
stammer fra baroktiden, d. v. s. det 17. århundrede. Fra middelalderen
er der kun et par krucifixer og døbefonden tilbage, og fra reforma
tionsårhundredet (det 16. årh.) kun prædikestolens facade, 2 epitafier
og en latinsk mindetavle. Og det, der er kommet til efter år 1700, er
ganske uden betydning i denne forbindelse.
Altså også her støder vi på det skelsættende årstal 1700. Luther
brød ikke med den kirkelige fortid og »stiftede« ikke en ny kirke.
Han reformerede den existerende kirke og beholdt alt, hvad der var af
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værdi i det gennem oldtid og middelalder nedarvede — også symbo
lerne. Men efter år 1700 er det virkelig, som om det bånd, der bandt
mennesker i vore lande kirkeligt til fortiden, brutalt blev klippet over.
Den åndelige forståelse for kirkens gamle, symbolske sprog gik tabt,
og derefter gik tillige den kunstneriske forståelse tabt, hvorefter kalk
kost og malerpensel fuldendte ødelæggelsen af, hvad der havde været
helligt for mennesker indtil da.
Man kan spekulere over grunden til dette skæbnesvangre skred i
kirkens udvikling, dette brud på traditionen, og man rammer næppe
ved siden af, dersom man siger det sådan, at det var individualismen,
der sejrede på næsten alle områder over det kirkelige fællesskab. Fra
ca. 1700 »sagde« kirkerummet ikke mere noget til mennesker, sådan
som det havde gjort indtil da. Nu blev det på en besynderlig bagvendt
måde lige modsat: menneskene dekorerede kirkens indre efter de skif
tende slægters skiftende smag. Kirkerummet mistede sin oprindelige
karakter af »forkyndelse«. Før var det Gud, der talte til mennesker
gennem alt, hvad kirken rummede af ædelt og skønt. Nu blev det lige
modsat. Kirkens indre blev et udtryk for menneskelige smagsretnin
ger. Det var menneskers forskellige meninger og opfattelser, der nu
kom til orde i indretningen og udsmykningen af dette rum.
Dette skæbnesvangre skifte fra forkyndelse til smag faldt i tid sam
men med, at fornuften (rationalismen) forsøgte at erstatte evangeliet,
og både det ene og det andet fik alvorlige følger. Barnedåben blev ef
terhånden henlagt til hjemmene, så at dåben mistede sin karakter af
sakramente (guddommelig handling) og blev til en privat, religiøs
navngivningsceremoni. Og altergang blev sjældnere og sjældnere.
Men denne nedadgående udvikling foregik med nødvendighed. Thi
her som overalt i livet er der sammenhæng i tingene. Når symbolet
forsvandt, og kirkerummet blev stumt, så måtte også sakramentet gå.
Så var der kun præsten tilbage. Men han var ikke mere som før præst
(hyrde), men »religionslærer« — han kaldtes ligefrem sådan — og
bredte sig på prædikestolen, ikke med evangeliets forkyndelse, men
med lange kedsommelige foredrag især af moraliserende art.
Efter Kristkirkens store restaurering, der begyndte i 1940, er imid
lertid sporene af den tohundredårige forfaldsperiode så godt som fjer
nede. Som kirken står i dag, så den ud henimod år 1700. Det er derfor
nu muligt at rekonstruere den »tale«, som dette kirkerum førte, når
Tønders borgere sad i kirkestolene og betragtede de talrige symbolske
billeder og figurer. Ganske vist var der i barokkens århundrede kom
met meget til, som var af ren dekorativ, kunstnerisk art. Men det af
gørende er imidlertid, at der endnu indtil ca. 1700 var tydelig, kirkelig
sammenhæng med middelalderens og oldtidens kirke, og at kirkens
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ældgamle, symbolske sprog
endnu — i hvert fald delvis
— blev forstået af alle.

IV.
Og nu begynder vi så en
rundgang i Kristkirken. Med
et lille suk tænker vi på, at
kirkens middelalderlige alter
tavle for ca. halvtredie århun
drede siden blev skænket til
Faretoft kirke i Sydslesvig,
hvor den stadig findes, og er
stattet med den nuværende
baroktavle. Men vi er jo ude
lukkende optaget af det, der
findes i Kristkirken og ikke
af det, der engang fandtes, så
vi lader øjet følge altertavlens
opadstræbende form og de
høje korvinduer, indtil det
standser ved et ovalt felt med
nogle mærkelige tegn. Det er
4 hebraiske bogstaver (kon
sonanter), svarende til de la
tinske JHVJ. Således skrev
jøderne Guds navn fra de
ældste tider. Det mærkelige
er imidlertid, at de ikke ud
talte dette ord. Det skulde
have lydt omtrent som JAH
WE, men jøderne udtalte det,
som om der stod HERREN.
Grunden dertil må søges i, at
de frygtede for at udtale
Guds hellige navn, og så må
ske tillige i, at Guds virkelige
navn er »det store ubekendFig. 4: KÆRLIGHEDEN
Detaille fra Christian Thomsens
epitafium (1654).
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te«, som ingen dødelig kender eller kan udsige. Den jødiske filosof
Philo lærte, at Guds navn var »uudtaleligt«. Tidligt blev dette symbol
overtaget af kirken, og som her på altertavlen blev det ofte omgivet
af en nimbus (stråleglorie), hvorved det skulde minde os om det evige
lys, der udgår fra Gud selv og skinner i vort mørke.
Vender vi os så tilhøjre i koret, ser vi øverst oppe på Heinrich Wil
lems epitafium et andet ejendommeligt tegn-symbol: 3 sammenslynge
de bogstaver omtrent som JHS. Det er ligeledes et meget gammelt
symbol, der som det første kan findes over hele Evropa. I senmiddel
alderen tydede man dette slyngede JHS som latinske bogstaver og
mente, at de var forbogstaverne enten i den latinske sætning »Jesus
Hominum Salvator« (Jesus Menneskenes Frelser) eller i en anden la
tinsk sætning »In Hoc Signo (vinces)« (Ved dette Tegn skal du
sejre). Sådan fik vi forovrigt også symbolet forklaret i mine unge dage.
Det er imidlertid galt. Det er slet ikke latinske, men græske bogstaver
i en latiniseret form, nemlig de første 3 bogstaver i navnet JESUS,
altså i virkeligheden svarende til JES. Ved kirkens hovedrestaurering
1940—45 er dette tegn-symbol blevet benyttet på den nye dør fra vå
benhuset ind til kirken, så at altså navnet JESUS er det første, vort
øje møder, hver gang vi træder ind i Kristkirken.
Disse 2 tegn-symboler forestillede altså Gud Fader og Gud Søn. Så
mangler vi kun et symbol for Helligånden. Også det findes her i Kir
ken — oven i købet i den på een gang ældste og almindeligste form:
en DUE. Sin oprindelse har dette symbol naturligvis i beretningen om
Jesu dåb (Matt. III, 16). Vi finder symbolet flere steder i Kristkirken:
på lektoriets og prædikestolens fremstillinger af Jesu dåb og Pinse
underet og på undersiden af prædikestolens lydhimmel. Interessantes!
er dog Christian Thomsens epitafium fra 1654, der øverst oppe har en
stiliseret due og nedenunder to mandlige skikkelser, der forestiller Fa
deren og Sønnen. Her har vi altså et symbol for TREENIGHEDEN,
der i den foreliggende form må være blevet til på luthersk grund ved
efterligning af forskellige ældre former. Et andet både gammelt og
yderst almindeligt symbol for Helligånden er en FLAMME — en let
forståelig hentydning til beretningen om Pinseunderet. Også det sym
bol findes flere steder i Kristkirken, bl. a. i prædikestolens og lekto
riets fremstillinger af den første Pinse.
Et af de hyppigst anvendte symboler i Kristkirken er symbolet for
Den sejrende Kristus (Christus Victor), og da der tillige knytter sig
en ejendommelig historisk udvikling til dette symbol, vil vi opholde
os noget ved det. Vi finder symbolet på kirkens ældste epitafium fra
1586 (afbilding 1), på det store maleri i Henrich Willems epitafium
fra ca. 1600 (afbilding 2), og på altertavlens øverste rammestykke, over
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prædikestolens lydhimmel, på
Berendt Ubbings epitafium
fra 1652, som topfigur på præstetavlen og i stærkt ændret
form som Salvator Mundi
(Verdens Frelser) på det ne
derste orgelpulpiturs facade.
Kristusskikkelsen ses svæ
vende over den åbne grav el
ler står på »verden« (jordklo
den) og holder i sin hånd en
stav, der ender i et kors, og
som tillige på de fleste frem
stillinger her i kirken har en
korsfane vajende fra fane
stangen. På et par af billeder
ne er Kristi hovede omgivet
af en nimbus (glorie eller
strålekrans).
Hvad vil alt det sige? —
Hvorfor dette korsflag (Dan
nebrog?) på en stang. Hvor
Fig. 5: KÆRLIGHEDEN
for er Kristus fremstillet som Ved „ordets spejl" teender Gud kærligheden i
fanebærer? At en senere tid menneskets hjerte, så hjertet brænder af kærlighed.
Felt i stoledør i Nørup kirke, ca. 1733.
stod aldeles uforstående over
for denne symbolik kan op
lyses ved en lille tildragelse. For en del år siden kom forfatteren af
disse linjer i snak med en gammel mand, der var på besøg i Tønder og
benyttede lejligheden til at se kirken. Han fortalte da, at han var ble
vet konfirmeret i Kristkirken engang i 90-erne af den daværende tyske
præst i Tønder. Da præsten en dag tog konfirmanderne med over i
kirken og viste dem rundt, opdagede den nu gamle mand Kristusfiguren over prædikestolens lydhimmel, hvor den vajende korsfane,
som Kristus holder i sin hånd, er en rød dug med et hvidt kors, og så
spurgte han: »Hvor kan det være, at Dannebrog findes her inde i kir
ken?« Præsten så op på figuren med korsfanen og sagde forbavset:
»Dannebrog? Ja, det er det virkelig også. Det var mærkeligt. Det kan
jeg ikke forstå. Men nu er det her altså. Lad det så være.« Og så til
føjede den gamle mand: »Jeg var jo dansk, så jeg var slet ikke ked af
det, tværtimod. Men jeg har i alle disse mange år undret mig over,
hvordan det er gået til, at Dannebrog er kommet ind i Tønder kirke.
Den tyske præst vidste det ikke. Kan De nu forklare mig det?«
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Forklaringen er nu slet ikke så vanskelig. Det ældste kendte billede
af Kristus er det tidligere omtalte maleri af Den gode Hyrde fra Domitilla katakomben ved Rom fra det 2. kristne århundrede, hvor Kristus
står med en stav i sin hånd. Denne stav lod man lidt senere ende i et
kors — f. ex. på et af oldkirkens berømteste malerier i Ravenna fra ca.
450.7 Senere igen blev korset til en korsfane, der vajede fra enden af
stangen, eller man forsynede stangen med både kors og korsfane som
f. ex. på afbilding 1. Symbolets letfattelige betydning var, at den kors
fæstede og opstandne Kristus ved sin død og opstandelse havde sejret
over både synd og død. Den store tyske maler Albrecht Dürer benyt
tede ofte dette motiv i kobberstik og raderinger, navnlig når han frem
stillede Kristus som den, der stormede dødsriget og udfriede de
fangne.8
Detaillerne ved denne Christus Victor skikkelse har alle symbolsk
betydning. Først staven som Kristus holder i hin hånd. Her i kirken
ender denne stav altid i et kors, og de fleste steder er korset tillige for
synet med en korsfane, altså en dobbelt anvendelse af korssymbolet.
Det skal sige os, at den opstandne ved at gå gennem døden har vun
det sejr på vore vegne over livets fjender, så at korset nu er den hyrde
stav, hvormed Han vogter sin hjord (menigheden). Denne udformning
af det symbolske motiv er endnu helt middelalderlig9, og derfra går
der kunstnerisk en lige linje tilbage til oldkirkens maleri i katakom
berne af Den gode Hyrde med staven. Men til denne middelalderlige
form har reformationen (den lutherske kirke) tilføjet en lille detaille,
der skyldes den store kunstner Lucas Cranach.10 Han lod fanestangen
ende forneden i en lansespids, og så lod han Kristus gribe om stangen
med begge hænder, så at der blev kraft i det stød, hvormed Christus
Victor gennemborede døden i skikkelse af en drage, der vrider sig i
de sidste trækninger. På det midterste, store maleri på Heinrich Wil
lems epitafium i koret er det den form for symbolet, vi ser (Afbilding
2), mens det på kirkens ældste epitafium endnu findes i den rene mid
delalderlige form (Afbilding 1). Det er ejendommeligt og tillige smukt
at tænke på, at denne reformatoriske form for symbolet senere fandt
vej tilbage til den romersk-katolske kirke, hvor det er blevet benyttet.
Heraf kan man med rette slutte, at der, hvor symboldannelsen var
ægte kirkelig, kunde adskillelsen mellem vore kirkeorganisationer ikke
opretholdes. Der er en kirkelig »oikumene« (fællesskab, enhed), der
går på tværs af alle skillelinjer. løvrigt er maleriet på Heinrich Wil
lems epitafium i sin helhed malet efter det kendte kobberstik fra 1550
fra Christian Ill’s danske bibel, hvorved en dansk påvirkning glider
med ind i billedet, så at vi lærer, at heller ikke den nationale skillelinje
opretholdes. I denne sammenhæng er det også værd at notere, at det
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var denne korsfane (opstandelsessymbolet), der blev benyttet i slaget
ved Reval i 1219 i stedet for det sædvanlige blå og gule løvebanner
(kongebanneret), og som derefter blev til Dannebrog, det danske folks
nationale symbol. På en måde havde altså den gamle mand ret: det er
virkelig Dannebrog, vi ser her i Kristkirken.
Når endelig Kristusskikkelsen på dette symbol flere steder er for
synet med nimbus (glorie, strålebundt) omkring hovedet, så har også
denne symbolske detaille sin lange historie. Allerede i den hedenske
græske oldtid omgav man ofte gudernes hoveder med sådan en nim
bus, ja senere ofte også billeder af kejserne. Meningen var naturligvis
derved at understrege disses guddommelighed og magt. Allerede i
katakombetiden begyndte kirken så småt at gøre brug af dette symbol,
og fra det 3. århundrede blev det efterhånden almindeligt, at Kristus
skikkelsen blev udstyret med nimbus, tegnet på hans guddommelighed
og magt.
Vi har opholdt os så længe ved alt dette og med god grund. Korset
er kirkens og evangeliets fornemste symbol, og fra oldtiden af til ca.
år 1700 var det som regel et sejrstegn. Troen fik styrke og håbet liv
ved dette opstandelsesmærke.11
V.
Mest ejendommelig for Kristkirken i Tønder er dog vist denne kir
kes store forkærlighed for symbolske fremstillinger af »dyderne«. De
findes på bagsiden af lektoriet som konturmalerier og på et flertal af
epitafiernes rammestykker som udskårne figurer.
Også den hedenske (græske) oldtid kendte til at fremstille dyderne
i menneskelig skikkelse. Fra det 5. århundrede overtog oldkirken
denne symbolik og udviklede den efterhånden næsten til fuldkom
menhed, således forøvrigt at ikke blot hver eneste »dyd«, men tillige
også hver »last« fik sin ganske bestemte, fastslåede symbolske form,
dyderne som regel altid i kvindeskikkelse, lasterne i mandsskikkelse.
Af de sidste findes ingen fremstilling i Kristkirken. Antallet af »dy
der« og disses inddeling i grupper (klasser, rækker) varierede med
tid og sted, men det mest almindelige var dog, at man regnede med 7
dyder, svarende til det hellige syvtal, og så atter klassificerede disse
7 i 3 »guddommelige dyder« (tro, håb og kærlighed) og 4 »kardinal
dyder« (klogskab, retfærdighed, mådehold og styrke). Det er da også
disse 7 plus en ottende (tålmodighed), som vi finder rundt om i Krist
kirken. Hver skikkelse er udstyret med et såkaldt attribut, en ting
eller et dyr, der skal lette forståelsen af symbolet. Og endelig er figu
rens grundfarve — ligesom dens attribut — bestandig den samme.
Heraf kan man slutte, at de, der har malet figurerne i Kristkirken i
189

det 17. århundrede, ikke i alle tilfælde har været klare over, hvilken
farve der skulle anvendes, idet man f. eks. et sted har anvendt blå
farve, hvor der skulle være brugt rød, og det har man åbenbart ikke
villet rette ved den sidste restaurering. Tidligere i kirkens historie tog
man ikke fejl af det, så vi har her et eksempel på, at kendskabet til
kirkens gamle, symbolske sprog var begyndt at tage af allerede før
1700. Dog må man tilføje: ikke på de væsentlige punkter. Det kom
først i det næste århundrede. Går man omkring og betragter disse
»dyder« i deres symbolske fremstillinger, så slår det en, at der med
een undtagelse aldrig er nogen angivelse af, hvad figurerne betyder.
Det behøvedes nemlig ikke. Alle vidste det. De kunne se det på farver
ne og (navnlig) på figurens attribut. Billederne var for mennesker den
gang akkurat som gennem alle de foregående århundreder og alle
vegne i Evropa som en opslået bog, hvori man læste, og det, man læste,
forstod man, og det satte menneskers tanker i bevægelse. Den ene
undtagelse, hvor der foruden den symbolske figur tillige findes en
overskrift, der siger, hvad figuren betyder, er lektoriets bagside, der
i felterne har de 3 »guddommelige dyder« og 5 »kardinaldyder«, nem
lig foruden de 4 gængse tillige »tålmodighed«. Men overskriften er på
latin, så det hjalp jo ikke den jævne mand, selv om han undtagelsesvis
kunne læse. Dertil kommer, at malerierne er konturmalerier og altså
uden anden farve end den lysebrune bundfarve og konturernes sorte
streg.
De enkelte dyders attributter er følgende:
Troen: holder i sin hånd et kors eller en alterkalk.
Håbet: en fugl (Phønix) i hånden eller et anker liggende ved foden.
Det sidste (ankeret) hører dog en temmelig sen tid til.
Kærligheden: stående eller liggende kvindeskikkelse med børn12
eller lam i favnen eller ved siden eller med en pose (penge) til almis
ser. Hendes dragt skal være rød. Det er den ikke i alle tilfælde her
i kirken.
Klogskaben: med en slange eller et spejl.
Retfærdigheden: en vægt i den ene, et sværd i den anden hånd.
Mådehold: skænker vand fra en kande i et bæger med vin.
Styrke: stående, kraftig skikkelse, der læner sig til en søjle eller
holder en armbrøst i hånden.
Tålmodighed: findes her i kirken kun på lektoriets bagside og er
næppe rigtigt fremstillet, idet dens attribut skulde have været et dyr
med et åg over nakken, et lam, en svane eller en papegøje. Her står
kvindeskikkelsen ved en søjle ligesom (ofte) »styrken«. Hvad grun
den er til denne uregelmæssighed, vides ikke. Det er meget heldigt, at
der oven over dette uklare symbol står ordet patientia (tålmodighed).
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Men — og det er hovedsagen — normalt var denne »pegepind« unød
vendig, fordi alle forstod det symbolske sprogs tale indtil kort efter
år 1700.
Lad os derfor nu ved et enkelt eksempel forsøge at tydeliggøre det
skæbnesvangre brud på hele den tidligere kirkelige sammenhæng, der
finder sted i begyndelsen af det 18. århundrede — naturligvis ikke på
een gang, men dog med en pludselighed og så totalt omvæltende, at
det ikke kan andet end chokere en, når man bliver opmærksom på det.
Vi vil sammenligne to danske kirker og specielt en ganske bestemt
detaille, et enkelt symbol, fra de to kirker. Den ene er vor kirke her
i Tønder, Kristkirken. Den anden er Nørup kirke mellem Vejle og
Jelling. Grunden til denne sammenstilling er følgende: Begge kirker
har en stor rigdom på symbolske billeder, i Nørup kirke udelukkende
malerier, her i Tønder altså tillige skulpturer. Men, medens udsmyk
ningen af Kristkirken var tilendebragt inden år 1700, så fik Nørup
kirke først sine mange symbolske malerier i året 1733.
Går vi nu fra Kristkirken ind i Nørup kirke i den naive mening, at
en kirke er en kirke, at dens kunstneriske udsmykning trods forskelle
har et fælles præg, og at navnlig dens symbolik (dens billedlige tale)
er ens, så bliver vi ikke blot overrasket, men i virkeligheden rystet i
vort inderste. Thi af hele det vidunderlige symbolske sprog i dets tra
ditionsbundne kunstneriske fremstilling, der præger Kristkirken, så
at den derved vidner højt om, at der går en ubrudt linje fra oldkirken
over middelalderens og reformationstidens kirke til Tønders barok
kirke — af alt dette er der så godt som intet tilbage i Nørup kirke.
Nørup kirke har ca. 40 symbolske malerier. Ikke et eneste af dem
leder tanken hen på de symbolske malerier og figurer i Kristkirken.
Og det er ikke bare, fordi de kunstnerisk er af en anden art end Kristkirkens, men de fører faktisk en anden tale. Om det er den ene eller
den anden kunstart, det har jo dog endelig ikke nogen afgørende be
tydning. Det afgørende for kirkens symbolske billeder må være deres
betydning, hvad det er for en tale, disse symboler fører, hvordan de
vil forstås af de mennesker, der ser dem. Det besynderlige er, at Nø
rup kirkes symbolske malerier giver den, der kommer fra Kristkirken,
indtryk af, at han er kommet til en anden verden med en fremmed
artet religion, eller i hvert fald et helt andet religiøst sprog, hvor man
ganske vist har enkelte hovedord fælles med Kristkirkens, men man
mener det modsatte dermed. Og så er der kun 33 år imellem!
Vi piller sådan et enkelt hovedord ud: Kærlighed. Hvad er kærlig
hed? Symbolikken i Kristkirken lader os ikke i mindste tvivl. Her er
der kun een måde at fremstille den »dyd« på: Kvindeskikkelsen i den
røde dragt og favnen fuld af børn eller et lam på sine arme eller en
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pengepose til at hjælpe de fattige med. Det er det absolut eneste sym
bol for kærlighed i denne kirke såvel som i alle kirker i alle Evropas
andre lande lige fra de ældste tider og til det skæbnesvangre århun
drede. Og hvad det betød, var der ingen, der var i tvivl om. For det
betød jo, at kærlighed er selvforglemmelse og selvopofrelse og offer,
sådan som Han, Jesus Kristus, havde vist os det i sit eget liv. Og der
som kærlighed ikke var det, så var det ikke kærlighed (charitas), men
noget helt andet med et andet navn og et andet symbol.
Det andet symbol finder vi i Nørup kirke: et rødt hjerte. Det går
igen atter og atter på mange af de 40 malerier. Allerede valget af sym
bol er påfaldende. Når man et eller andet sted i Evropa på et eller
andet tidspunkt alle de foregående århundreder benyttede hjertet som
kirkeligt symbol, så betød det altid Guds kærlighed til os, aldrig men
neskets kærlighed til Gud eller til sit medmenneske. Hvordan kan
man så forklare det, der sker i Nørup Kirke i 1733? Efter mit skøn
kun på een måde: det er den private, individuelle, religiøse smag (fø
lelse), der nu afløser forkyndelsen af den aktive, kristne dyd. Kristkirkens symboler sagde, hvad Gud vil, at vi mennesker skal gøre.
Nørup Kirkes symboler måler kærlighedsfølelsens varmegrad i det
menneskelige hjerte, som jo notorisk også må give plads til mange
andre slags følelser. I Nørup kirke er kærligheden indadvendt, selvbeskuende, selvoptaget, passiv. I Kristkirken aktiv, udadgående, selvforglemmende, offer. Det kan ikke godt være mere modsat.
Spørger man så, hvordan man på 33 år kunne få sådan vendt op og
ned på det hele, så er der næppe andet at sige end det ækle ord: Tids
ånden. Den trængte ind alle vegne — akkurat som i vore dage. Men
når kirken giver sig til at knæle for tidsånden, så er det forbi med
evangeliet. Og det turde være den egentlige grund til de sidste par
århundreders kirkelige og åndelige forfald i det hele taget.
Så meget mere taknemmelige bør vi være for ethvert vidnesbyrd
om, at der dog endnu her og der er bevaret lidt af det vidunderlige,
traditionsbundne »sprog«, hvis forkyndelse (budskab til os) er him
melvidt forskelligt fra alle slags privatreligiøse smagsretninger.
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NOTER
1 Ludwig Andresen, Geschichte der Stadt Tondern. I. Flensborg 1939,pag. 169 f.
2 „Tønder gennem Tiderne“ redigeret af M. Mackeprang, 1943, pag. 554—558.
Hans Stiesdal, „Tønder Kirke“, Kbh., Gyldendal, 1951 — i serien Nationalmu
seets „blå bøger“.
N.B. Ingen af disse bøger og afhandlinger indeholder noget af betydning ved
rørende kirkens symboler. De taler kun om dens kunstneriske inventar!
3 Hovedværket til forståelse af såvel den kirkelige som den „verdslige“ billedsymbolik er det store italienske arbejde af Cesare Ripa, „Iconologia“, Venedig
1645. Det klassificerer og tolker de fleste billed-symboler (ikke tegn-symboler)
og bringer tillige en illustration af mange af dem. I nyeste tid må vistnok et
arbejde fra tysk, katolsk side anses for det betydeligste for en omfattende for
ståelse af den kirkelige symbolik, nemlig Oscar Doering’s „Christliche Symbole“,
2. udg. ved Michael Hartig, Freiburg 1940. En forkortet udgave heraf er kom
met på svensk. På dansk kan der henvises til Hans Richard Fabricius, „Dansk
kirkekunst, bibelsk og symbolsk belyst“, Kbh. 1941 — foruden flere afhand
linger i samleværker og tidsskrifter. Professor, dr. theol. J. Oscar Andersens
art. „Symbol“ i Kirkeleksikon for Norden indeholder en litteraturfortegnelse, der
dog ikke nævner noget af de her omtalte værker. Forhåbentlig kommer snart
bindet om „Tønder amt“ i det store værk om Danmarks kirker, redigeret af
Magister Erik Moltke.
1 Oscar Doering, Christliche Symbole, pag. 7.
5 Samme, pag. 3.
G Der kan f. eks. henvises til J. Krcuscr, Geschichte des christlichen Kirchenbaues.
7 Se f. eks. Sv. Zachariassen, „Korset og Opstandelsen i Kunsten“, pag. 26—27.
8 Wilhelm Waetzoldt, Dürer und seine Zeit, pag 162—164, samt illustration nr. 114.
9 Interessant i denne sammenhæng er et kalkmaleri fra Førslev kirke i Sorø amt
fra ca. 1380, altså middelalderligt. Den opstandne Kristus står med en spade i
hånden som „havemand“. Kvinderne kender ham ikke, men nimbus og korsfanen
viser os, at det er sejrherren over død og grav. Opstandelsesfanen står ved siden
af Kristusskikkelsen. Stangen ender i et kors, og lige nedenunder korset er fane
dugen anbragt. Samme symbol er anvendt i Stenløse kirke ved Odense, også på
et kalkmaleri, men her er det hele 200 år yngre, fra ca. 1540 og altså efterreformatorisk. Fanedugen, der her er uden kors, er som på det første anbragt under
fanestangens kors; men stangen ender i en lansespids, hvormed døden (en sort
djævel) gennembores. Se hertil R. Broby-Johansen, „Den danske Billedbibel: de
middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker“.
10 Sv. Zachariassen’s ovennævnte værk, pag. 74—75.
11 Samme værk, som jeg på dette punkt skylder meget og stærkt kan anbefale.
12 Cesare Ripa’s Iconologi, pag. 85, citerer i denne forbindelse Jesu ord: „Den, som
modtager en af disse mindste, modtager mig“. Det er forøvrigt en ejendommelig
hed ved det arbejde, at alle symbolerne får en bibelsk begrundelse. Den symbol
ske tradition er altså ikke vilkårlighed, men har sin rod i den første kristne
menigheds Kristendomsforsåelse. Hertil skab dog føjes Doering’s ord (anførte
værk pag. 28), at det enkelte symbol er udgået „aus dem Geist seiner Zeit und
nur in diesem Geiste voll und ganz erklärt werden kann“. Det rammer f. eks. på
en prik opstandelsessymbolet i Cranachs udformning, der ikke kan forstås fuld
stændig ud fra traditionen alene, men kun når man dertil lægger den lutherske
forsoningslære.
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