Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NJP fot. 1988. – Südwestansicht der Kirche.
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Navnet Nykirke samt beliggenheden mellem to dele
af Grimstrup sogn lader formode, at sognet er op
rettet ved en deling af Grimstrup.1 Sognet nævnes
første gang i den ældste del af Ribe Oldemoder, o.
1291.2 I kirkelisten i samme håndskrift (midten af
1300’rne) er kirken sat til en afgift på 8 skilling sølv,
Grimstrup til 5 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sogne
præst i Nykirke nævnes 13303 og atter 1508.4 Sognet
var hovedsogn til Fåborg senest fra reformationstiden5 og til 1859, da det blev anneks til Grimstrup. 1978
blev det anneks til Vejrup (Gørding hrd.).
Kirken, der siden 1500’rne fungerede som herregårdskirke for Endrupholm, bevarede sin selvstæn
dighed indtil 1688,6 da kronen skødede den til for
pagter og provstiskriver Niels Nielsen,7 der to år

forinden havde erhvervet herregården fra de adelige
Krag’er. Kirken ejedes herefter af Endrupholm (17421833 af slægten Teilmann), indtil gården blev udpar
celleret i 1860’erne. Kirken overgik til selveje 1910.8
Ved klokkeskatten 15289 måtte kirken afgive en
klokke. Kongen bød 1632,10 at de øvrige kirker i
Varde sysselprovsti, som havde nogen beholdning,
skulle komme Vester Nykirke til hjælp med tilsam
men 200 rdl. til bygningens reparation. – Skibets loft
benyttedes 1823 som kornmagasin.11

Kirken ligger frit i landskabet, omtrent midtvejs
mellem landsbyerne Omme, Endrup og Nørre
Vong. De nærmeste gårde og huse hører til ejer
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Fig. 2. Grundplan 1:300. Målt af
Henrik Jacobsen 1977. Tegnet af
Marianne Nielsen 1989. – Grund
riss.

lavet Størsbøl. Kirkegården har bevaret sine
gamle skel til alle sider, således som disse frem
går af matrikelkortet 1797 (fig. 5). Hegnet består
af jorddiger, stensat på ydersiden. Digerne skrå
ner jævnt indad mod kirkegården og når i nord
en bredde på 2 til 3 m. I det søndre dige, der slås
med le, er mindre partier dækket med lyng. På
de øvrige diger vokser ask, blandet med el, seljerøn, navr og ahorn med en frodig bund af
vedbend og flere bregnearter.
Hovedindgangen (fig. 1), midt i syddiget, er en
køreport med jerngitterfløje ophængt mellem to
murede og hvidtede piller, afdækket med aftrap-

Fig. 3. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt
af Henrik Jacobsen 1977. Tegnet af Marianne Nielsen
1989. – Querschnitt durch Schiff nach Osten.

pede granitplader og kronet af granitkugler. Pil
lerne, der minder om egnens indgangspartier fra
o. 1750-1800, er muret 1918,8 da porten flyttedes
til sin nuværende plads fra det vestre dige. Gra
nitafdækningen er udført 1891 til den gamle port
i vest.8 I østdiget, ved graverhuset (se ndf.), er
en lille låge med jernfløj mellem rejste kampe
sten. Disse to indgange, en låge i øst (1862:8
»stente for gående«) og en port i vest (1862:8
»ligporten«) kan følges tilbage til 1600’rne. De
res udformning kendes ikke nærmere, men de
synes 169012 at have været murede †portaler, tæk
ket med tagsten. Lågen var lukket af et drejeligt
†korstræ over en †rist, og porten var aflåselig;
1690 manglede en lås.12
Resterne af en stynet lindeallé mellem de to
gamle indgange er muligvis plantet på initiativ
af Tøger Teilmann, der efter overtagelsen af En
drupholm 1801 lod plante små lunde og alleer på
gårdens marker.13 Sognepræsterne Johan Peter
Koch (1824-37) og Sofus Vilhelm Wiberg (183751) lod plante træer omkring kirkegården, her
iblandt gran. En regulering af kirkegården med
faste gravsteder og gange blev påbudt 1884.8
Et kapel er 1973 opført i kirkegårdens nord
østlige hjørne efter tegning af arkitekt Richard
Aas, Varde. Det er en hvidtet og teglhængt byg
ning med sortmalet træværk i de nord-syd
vendte gavle. Et kirkehus med graverbolig uden
for kirkegårdens sydøstre hjørne (jfr. fig. 5) blev
grundmuret 1912. I tilknytning hertil lå tidligere
et †vognhus eller »kørestald«, vel for herskabet
på Endrupholm. Her indrettedes 1914 et †nødtørftshus.8
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1986. – Südostansicht der Kirche.

BYGNING
Kirken er en romansk kvaderstensbygning, be
stående af kor og skib, hvortil der i senmiddelal
deren er føjet et tårn i vest, som er ombygget og
forsynet med spir 1764. Våbenhuset ved skibets
sydside er fra tiden 1769-88, men har afløst et
ældre,
muligvis
senmiddelalderligt
†våbenhus
på samme sted. Orienteringen har mindre af
vigelse til syd.
Den lange, smalle bygning er opført14 af veltildannede granitkvadre i regelmæssigt forlø
bende skifter, 12 i koret og 13 i skibet. Navnlig
set fra nordøst får man trods stedvise omsæt
ninger indtrykket af et helstøbt romansk anlæg,
hvis facader kun brydes af nyere og større vin
duer. Vinduernes granithugne dekorationer vi
ser slægtskab med nabokirken i Grimstrup. Som
vanligt er de største kvaderstensformater brugt
forneden. Dog er 4. og 5. skifte smallere end de

omgivende og er i skibet nogle steder erstattet af
rejste kvadre. – Indvendig tillader de pudsede
vægflader ikke en nærmere bestemmelse af ma
terialet, men her er formentlig brugt rå mark
sten ligesom i gavltrekanterne.

Fig. 5. Matrikelkort 1:10000. Målt 1797 af A. W.
Raun. – Katasterkarte.
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Fig. 6. Kvaderstensmurværket i korets nordøstre
hjørne under omsætning 1983. ElM fot. – Chor. Nord
ostecke. Quadermauerwerk bei der Restaurierung 1983.

Murene hviler på en profileret sokkel (jfr.
s. 1600, fig. 18) og afsluttes på langsiderne med
en 4 cm fremspringende, profileret gesims
(fig. 8), hvis østre ender over koret smykkes af
stiliseret løvværk af samme art som vinduernes
ornamenter.
Udkragede
gesimsskifter
træffes
tillige i Skast og Brøndum kirker, men er ellers
yderst sjældne i kvaderstensarkitekturen, hvor
gesimser normalt kun optræder på apsider.
En prøveudgravning forud for restaureringen
1983 viste, at murene er rejst på et bredt funda
ment, knap 1 m dybt og med ydersiden 60-90 cm
fra murplanet, bestående af håndstore sten i en
sand- og muldblandet fyld. Øverst ligger større
sten, 30 til 40 cm i diameter, som underlag for
sokkelkvadrene.14 Omsætning af kvadrene, sidst
1983, har været nødvendig, navnlig i den østre
del af korets flankemure samt i skibets sydvestre
hjørne. De firhugne kvadre (fig. 6) stikker ikke

særligt dybt i murlivet, der består af små runde
marksten i en fed og grågul mørtel. Hvor kva
derstensmurværket tidligere er omsat, således i
korets sydside (fig. 7), indeholder kernen en del
tegl. Korets østgavl, der aldrig er sat om, har en
betydelig hældning udad. Den sikredes ved en
understøbning af fundamentet 1983.
Døre. Mens skibets syddør er helt ødelagt ved
en udvidelse, foretaget inden 1862, er den til
murede norddør stadig kendelig i det ydre. Den
smalle, retkantede dør, hvis dæksten er afkortet
i østenden, hæver sig over soklen, hvis profil er
afbrudt under selve døråbningen. Tilmuringen
er
foretaget
med
granitkvadre,
heriblandt
krumme sten, der oprindelig må have siddet i
korbuens runde stik.
Af de oprindelige uinduer er bevaret en usæd
vanlig, oval åbning i korets østgavl samt tre ind
byrdes noget afvigende vinduer i kirkens nord
side, et i koret og to i skibet. Åbningernes
placering i skibet lader formode, at dette har
haft i det mindste tre vinduer i hver side.
En række *vindueskvadre, som sammen med
andre bygningskvadre nu befinder sig i og om
kring Endrupholm, er sandsynligvis hentet fra
Vester Nykirke eller fra Grimstrup eller Fåborg
kirke, der ligeledes en tid var ejet af Endrup
holm. Det drejer sig om to smigede karmsten,
kantet med en rundstav, samt to uens *sålbænk
sten, hvoraf den ene (fig. 56) smykkes med
rundstav.
Det ovale vindue (fig. 9) i korgavlen er ud
vendig dannet af to halvrunde »dæksten« af
samme form som gængse, romanske overlig
gere; herimellem er indskudt to smigsten af
samme højde som det omgivende skifte. Langs
den ydre kant og i lysningsfladen løber to svagt
fordybede riller, der på hver af smigstenene dan
ner karakteristiske »sløjfer«, endende i en art
bladornamentik inde i de smigede sider. Ind
vendig står det smigede vindue med en retkantet
underside; den rundbuede afslutning dannes af
tre kilesten.
Korets nordvindue (fig. 10c), hvis bund er i
samme niveau som vinduet i østgavlen, er en
slank åbning, som i murflugten måler 137×60
cm. I den tagformede overligger er, koncentrisk
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Fig. 7. Korets kvaderstensmurværk under omsætning 1983. Vestkysten fot. i V. Nykirke sognearkiv. – Chor.
Quadermauerwerk bei der Restaurierung 1983.

med den runde bue, hugget en forsænket rund
stav, foroven afsluttet i en palmette. – Skibets
tilmurede, østre vindue (fig. 10a) er af samme
størrelse som det foregående, men anbragt et

skifte højere. Det er rigere ornamenteret, med
en rundstav langs kanten, der ligesom vindu
erne i Grimstrup i de lodrette sider kan opfattes
som en art »halvsøjle« med kapitæl og base.
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Fig. 8. Granitgesims over korets
langmure, sydøstre og nordøstre
hjørne (s. 1714). Målt og tegnet af
F. Uldall 1887. 1:10. – Gesims aus

Granit über Chorseitenwänden.
Vermessen und gezeichnet 1887.

Den femsidede, tagformede overligger smykkes
(jfr. s. 1600, fig. 1). De kvadersatte vanger er de
oprindelige, hvorimod den runde bue synes at
af løvværk. Skibets vestre vindue (fig. 10b) er
kun 118 cm højt og har sidekarme af én kvader.
have ændret form to gange. Den nuværende,
Langs kanten løber en rundstav, fortykket ved
lave bue har formodentlig fået sin form 1637 ved
kvadrenes sammenstød. Dækstenen prydes af
tilmuring af en 75 cm højere bue af samme form
snoet rankeværk. Lysningen er udvidet – for
som den udvidede korbue i Øse kirke (s. 1604).
af de
denne bue udførtes en
mentlig i nyere tid – ved indsættelse af glas. – Især de sidste toEfter
vindueromdannelsen
minder meget om
kalkmalet indskrift, der løb hen over det ud
romanske åbninger i Grimstrup kirke (s. 1682)
og i nogen grad også om Vester Starup og Få
murede parti (se †kalkmalerier).16 Fra den op
15
rindelige, romanske bue stammer en del krumborg kirke (s. 1654 og 1753).
hugne kvadre, der er brugt ved tilmuringen af
e. Korbuen prydes af smalle, omløbende
skibets norddør. En enkelt indgår nederst i tår
og profilerede kragbånd over en skråkantsokkel 
net, hvorfor korbuen må formodes at være æn
dret før tårnets opførelse. Såvel kor som skib
dækkes af trælofter med brædderne hvilende på
bjælkernes overside. De tre gavle er af små runde
marksten. Den øverste spids af skibets vestgavl
er brudt ned i forbindelse med tårnbyggeriet. I
nyere tid har man fra tårnet skaffet adgang til
skibets og korets loftsrum ved gennembrydninger af gavlene.
Tagværkerne er efter en dendrokronologisk
analyse tilvirket af tømmer, som er fældet i vin
teren 1457-58.17 Spærfagene, der har to lag hane
bånd (nu kun et i koret) og korte stivere, er
nummereret med øksehugne streger, i koret fra
øst mod vest, i skibet i to afsnit, fra hver gavl
mod midten. Mindre dele af det svære egetøm
mer er fornyet med fyr og senest, 1983, med
egetræ. Ved tagværkets oplægning, vel i som
meren 1458, har man tilsyneladende ikke gen
brugt tømmer fra det tidligere tagværk.
De to tilbygninger, tårn og våbenhus, er hen
holdsvis ombygget og nybygget i Tøger Reen
berg Teilmanns tid som kirkeejer, 1749-88. Tår
nets
nedre
del
er
senmiddelalderlig;
også
Fig. 9. Romansk vindue i korets østgavl (s. 1714). Opvåbenhusets forgænger var formodentlig føjet
stalter, plan og snit, målt og tegnet af F. Uldall 1887.
til kirken i senmiddelalderen.
1:40. – Romanisches Fenster im östlichen Chorgiebel. Auf
Tårnet med firesidet pyramidespir præges helt
risse, Grundriss und Schnitte. Vermessen und gezeichnet
igennem af en ombygning »1764« (årstal med
1887.
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Fig. 10a-d. Romanske vinduer (s. 1714). a. Skibets nordside, øst. b. Skibets nordside, vest. c. Korets nordside, d.
Korets østgavl (jfr. fig. 9). Målt og tegnet af F. Uldall 1887. 1:40. – Romanische Fenster. a. Nördliche Langhauswand,
östlicher Teil. b. Nördliche Langhauswand, westlicher Teil. c. Nördliche Chorwand. d. Chorgiebel.

»jernbogstaver« øverst i vestsiden, tidligere led
saget af kirkeejerens initialer »TRT«18), hvorved
det fik samme udseende som kirketårnene under
Nørholm gods, ombygget i årene 1740-75 (sml.
f.eks. Torstrup, s. 1422). Ved ombygningen må
det gamle tårn være blevet nedrevet til og med
mellemstokværket;
middelalderligt
munkestensmurværk træffes kun i tårnrummet samt i
trappehuset. De udvendige facader er alle af små
sten over et enkelt kvaderstensskifte; vestsiden
er skalmuret sidst 1982.
Tårnrummet åbner sig mod skibet i sin fulde
bredde, idet den rundbuede arkade er udvidet

ved en behugning af vangerne, sandsynligvis i
forbindelse med indretningen af en therskabs
stol 1764 (se s. 1736). I samme anledning blev
gulvet hævet en halv meter over midtgangens
niveau; det er sænket igen forud for opsætnin
gen af et nyt orgel 1969. Rummet dækkes af et
gotisk krydshvælv med kvartstensribber. I væg
gene er dybe spareblændinger, den vestre med et
kurvehanksformet vindue fra tårnets ombyg
ning.
Man kommer op til de øvre stokværk via en
spindeltrappe i nordsiden, nederst med en rund
buet dør i rundbuet spejl. Den højredrejede
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Fig. 11. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1986. – Nordostansicht der Kirche.

trappe har små stejle trin. I mellemstokværket
ses skibets vestgavl med en påmuring af munke
sten med små savskifter, muligvis først udført i
forbindelse
med
tårnbyggeriet.
Klokkestokværket har fire fladrundbuede glamhuller, et mod
hvert verdenshjørne. Det opskalkede pyramide
spir, afsluttet med kugle og kors, hæver sig over
en svær, rødmalet og profileret gesims af træ.
Facadernes mange jernankre står sortmalede.
Tårnet var indtil 1764 dækket af et †sadeltag med
gavle i øst og vest.
Våbenhuset ved skibets sydside er en teglstensbygning fra tiden 1769-88 (jfr. teglmærker), in
deholdende materialer, bl.a. en loftsbjælke med
indskåret »Anno 1722« og solur, 1759, fra et
ældre,
muligvis
senmiddelalderligt
†våbenhus.
Den klædelige lille, blytækte bygning er muret

af mørkbrændte sten i krydsskifte, sandsynlig
vis fra Endrupholms eget teglværk:19 fire sten i
gavlsiden bærer initialerne »TRT« (fig. 15) og
»SAG« for Tøger Reenberg Teilmann og dennes
anden hustru Sofie Amalie Gersdorf20 (jfr. bro
deren Andreas Charles Teilmanns teglmærker i
bl.a. Torstrup kirke, s. 1418). Døren, midt i gav
len, har kurvehanksformet afslutning, nært be
slægtet med kirkens vinduer. I de to små, rund
buede vinduer er indsat støbejernsrammer 1872.
Bjælkeloftet var indtil 1841 uden bræddebeklædning. 21
Det ældre, nedbrudte †våbenhus omtales 166822
som »skrøvsen« (»schriffesen«, jysk for skriftehuset). Det betegnedes da som meget brøstfældigt. Nogle år senere, 1690,12 manglede to bjæl
ker, træloftet var ganske borte, og døren var
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Fig. 12-14. Romanske vinduer (s. 1714). 12. Korets nordside. 13. Skibets nordside, øst. 14. Skibets nordside, vest.
NE fot. 1986. – Romanische Fenster. 12. Nördliche Chorwand. 13. Nördliche Langhauswand, Ostteil. 14. Nördliche
Langhauswand, Westteil.

Efter at Niels Nielsen havde overtaget kirken,
uden lås. Våbenhuset er formodentlig som den
lod han 7. januar 169012 afholde et omfattende og
øvrige kirke blevet istandsat i de følgende år af
den nye ejer Niels Nielsen.
nøjeregnende
syn.
Synsmændene,
heriblandt
Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirkens til
Oluf Pedersen fra Årre,25 anslog, at omkostnin
stand i sidste halvdel af 1600’rne belyses af en
gerne ved en nødvendig istandsættelse ville be
række synsforretninger, som efter egnens skik
løbe sig til 690 slette daler, hvortil skulle lægges
er indført i herredets tingbog. Af et syn 1666 – seks år efter svenskekrigene
233 slette daler,
– fremgår
somdet,kirken
at
ifølge en forseglet
bygningen, ikke mindst tårnet, var i dårlig for
regnskabsbog skyldte sin tidligere værge, Fre
fatning: murene i tårnets sydside var »revnede
derik Krag. Manglerne opregnedes håndværk
fra hinanden, både inden og uden til fra det
for
håndværk:
blystøberarbejde,
murerarbejde,
øverste og imod det nederste«. En reparation,
smede- og tømrerarbejde, alt til mindste detalje
som tillige skulle omfatte våbenhus og kirke
såsom: »2 jernkroge at hænge ligbåren på og 2
gårdsport, ville kræve 100 tdr. kalk, halvanden
tusind gode mursten og et skippund jern til an
kre i tårnet. Også brædderne i skibets loft
trængte til en fornyelse.23 De samme mangler
gentages i et syn 1668,22 uden at der er gjort
noget ved sagen. Tværtimod hedder det 1674, at
kirkens »brøstfældighed ikke kunne forfærdiges
og bekostes for under 600 slette daler«. Kirken
havde ingen penge i beholdning, men skyldte
Fig. 15. Teglmærke i våbenhuset: »TRT« for Tøger
efter sidste års regnskab sin værge 33 daler, som
Reenberg Teilmann (s. 1718). NJP fot. 1986. – Vor
denne havde lagt ud til blytagets reparation.24
halle. Ziegelmarke: »TRT« für Tøger Reenberg Teil
mann.
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stand, da han overtog den, udtalte
Niels Nielsen ikke uden selvfølelse,
havde været »ganske forfalden både på
bly, såvel som porten og stetten for
den, dets mur, riste og overtækning».26

patronen
at den
mur og
kirkegår

De næste større arbejder på kirken fandt sted i
Tøger Reenberg Teilmanns tid som ejer af En
drupholm 1749-88. Ifølge en indskrift på alter
tavlen lod han 1761 kirken male; 1764 blev som
nævnt tårnet bygget om og forsynet med svejfet
spir, og der indrettedes en herskabsstol i tårn
rummet. Muligvis samme år fik kor og skib sine
nuværende fem kurvehanksformede vinduer, der
sammen med det ombyggede våbenhus forlener
kirken med et stilfærdigt senbarokt præg, tydeligt
i slægtskab med de Nørholmske kirker, der i de
samme år blev ombygget af broderen Andreas
Charles Teilmann.
Om kirken hedder det i årene 1813-18, at den
»i alle henseender er i god stand«. Efter Tøger
Teilmanns død 1827 fandt synet den imidlertid
kun i »mådelig stand«, og skifteforvalteren i
Teilmanns bo blev anmodet om at søge mang
lerne afhjulpet.11 Som i andre af herredets kirker
blev de indvendige vægge 1856-57 »aftrukket«
og nypudset, så de kom til at stå med plane
flader. 1874 blev væggene, før de skulle kalkes,
renset for »grønne pletter« (dvs. alger).8
En større istandsættelse udførtes 1948-50 under
ledelse af arkitekterne P. Riis Olsen og Walde
mar Jørgensen, Varde. Dele af murværket blev
sat om, og vinduernes trærammer afløst af far
Fig. 16. Tårnet set fra nordvest. NJP fot. 1988. – Turm. Nordwestansicht.
vede, blyindfattede ruder, ifølge indskrift beko
kroge at hænge kirkestigen på«. Transport af
stet af »Ingeborg og P. Nørgaard Jensen, Vong«.
Samtidig blev tre tilmurede, romanske vinduer
håndværkere frem og tilbage og af materialer:
genåbnet og forsynet med glas, og et flisegulv,
kalk, sten, bly, jern og tømmer fra nærmeste
der i sin tid havde afløst et teglstensgulv, måtte
købstad, Ribe, beregnedes til 97 vognægter à 3
vige for et gulv af munkesten.
mark. Som et sidste punkt skulle kirkegården
En sidste omfattende restaurering er foretaget
omkring tårnet ryddes for murbrokker og affald
1982-84 ved arkitekt Herløv Thorup, Varde.
(»stengrud«), som lå »2 alen højt op på muren«.
Bygningen sattes i stand inde og ude. Funda
Den tiltrængte istandsættelse blev foretaget i ti
mentet under den hældende korgavl blev for
den 1690-1700. Herunder blev bl.a. dele af kva
stærket, dele af korets flankemure sat om, og
hele tårnets vestparti blev skalmuret fra øverst
derstensmurværket sat om. Ud over et par små
til nederst. Forud for en istandsættelse af inven
ting var der ved et nyt syn 1700 »aldeles ingen
brøstfældigheder ved kirken«. Om kirkens til
taret blev dele af loftsbjælkerne og af korets og
skibets tagværker udskiftet med nyt tømmer.
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Opvarmning. Et varmeapparat i skibets nordøstre hjørne er nævnt første gang 1905.8 En ka
lorifer samme sted afløstes 1965 af et oliefyret
luftvarmeanlæg.
En vinde af fyrretræ, fra ca. 1750-1850, er op
sat over de øverste hanebånd i skibets tagværk,
mellem 5. og 6. fag fra øst og korresponderende
med en lem i bræddeloftet. Den svarer helt til et
lignende hejseapparat i Grimstrup kirke (se
s. 1685) og må som denne have været brugt i
forbindelse med loftets udnyttelse som kornma
gasin. 1823 var der således henlagt rug på lof
tet.11
Solur (fig. 18), af kalksten, 70×46 cm, med
fordybet (oprindelig forgyldt?) indskrift »Anno
1759« og timetal omkring en cirkel med ind
skrevet krone. Indmuret i våbenhusets gavl
spids. Sognepræsten oplyste 1862, at »solski
ven« nøjagtig angav klokkeslettet.
En †vindfløj over tårnet var 182511 nedblæst og
ønskedes genopsat. Dette er muligvis ikke sket,
idet spiret 18628 – ligesom i dag – var prydet af et
kors over en kugle.
Kirken står i dag præget af den sidste om
fattende restaurering 1982-84, der i alt væsent
ligt har fastholdt bygningen i den skikkelse, den
havde fået ved Tøger Reenberg Teilmanns om
bygning i 1760’erne. Kun tårn og trappehus er
hvidkalket, mens kvaderstensmurværket med

Fig. 17. †Kalkmalet indskrift (s. 1721) fra renæssance
tiden. Afdækket over korbuen 1948. Waldemar Jør
gensen fot. 1948. – †Wandmalerei, Inschrift aus der Re
naissance. 1948 über dem Triumphbogen freigelegt.
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Fig. 18. Solur, 1759, i våbenhusets gavl (s. 1721). NE
fot. 1986. – Sonnenuhr, 1759.
yngre teglpartier omkring vinduerne samt vå
benhuset er i blank mur. Tagene er som tidligere
overalt tækket med bly. Indvendig står rummet
hvidtet; gulvet er lagt med røde mursten på fla
den, og lofterne har gulbrune bjælker og grå
brædder.
En †kalkmalet indskrift (fig. 17) fra renæssan
cetiden, ledsaget af to våbenskjolde, blev 1948
afdækket over korbuen og atter overhvidtet.27
Kalkmaleriet, der dækker hen over korbuens
udmuring (jfr. s. 1716), blev ikke nærmere un
dersøgt, og på de fotografier, der blev optaget,
kan kun dele af indskriften tydes. De tre linier
med sortmalet fraktur synes at være delt i to
felter på hver side af de to våbener, hvis kon
turer dog ikke kan skelnes. Til venstre læses:
»...gen Kragh til(?) / ... hans Fædern[e] / ... til
K[ir]cken Ann[o]...«. Til højre: »... / K[ra]gs til
... / M[ø]derne ....« Indskriften og våbnerne
henviste rimeligvis til Jørgen Krag og hans hu
stru Anna Vind, der ejede Endrupholm fra 1609,
og som formodentlig begge er bisat i gravkryp
ten i koret (jfr. s. 1743). Det er tænkeligt, at
kalkmaleriet er udført i forbindelse med ned
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tagelsen af en mulig †lektorieprædikestol og op
sætningen af den nuværende prædikestol 1637,
skænket af de to ægtefæller.

INVENTAR
Oversigt. Af kirkens tidligmiddelalderlige indretning
er foruden granitfonten bevaret et meget sjældent sæt
»alterstolper«, et *alterretabel fra 1200’rne, der siden
1905 er i Nationalmuseet. Fra den senere katolske tid
stammer korbuekrucifikset og klokken.
Interiøret præges af det rige træinventar fra renæs
sancetiden og af kirkens forhold til herregården En
drupholm. Alterpanelet og stolestaderne er udført i
egnens ungrenæssancestil af samme snedker og bærer
årstallet 1581. Til staderne slutter sig herskabsstole fra
o. 1600 med våben for Kristen Vind og Margrete
Rantzau, hvortil kommer rester af en samtidig deg
nestol og en stol for præstefamilien med årstallet
1646. Altertavlen og prædikestolen er sammenhø
rende, rigt udskårne arbejder i senrenæssancestil. De
er opsat 1637 på foranledning af Jørgen Krag og Anna
Vind og må være leveret af Kolding-billedskæreren
Jens Mortensens værksted.
Alterstagerne fra o. 1650 er skænket 1694 af Niels
Nielsen og Anna Steffensdatter, de første borgerlige
ejere af Endrupholm. To sjældne salmenummertavler
i rokokostil må stamme fra kirkeejeren Tøger Reen
berg Teilmanns oppudsning af inventaret 1761. Fra
nogenlunde samme tid er en messehagel, mens fløj
dørene mellem skib og våbenhus er i enkel klassi
cisme fra o. 1800.
Farvesætning og istandsættelser. Bortset fra salmenummertavlerne, der står med original bemaling, er
alt træinventar nymalet i brogede farver 1984. 1761
lod Tøger Reenberg Teilmann alt nymale i rokokostil
med blå marmorering og opsatte tre år senere en luk
ket therskabsstol til sig selv i tårnrummet. I første del
af 1800’rne, vistnok 1844, fik altertavlen sine nuvæ
rende naive malerier og blev ligesom prædikestolen
overstrøget med hvidt og lidt forgyldning. I anden
halvdel af 1880’rne blev hovedparten af det øvrige
inventar egetræsmalet, og ved en lokal istandsættelse
1898 lod man altertavlens træværk afrense. Den blev
ligesom prædikestolen nymalet i rokokofarver 1929,
og 1949 fik stolestaderne en gennemgribende istand
sættelse og nymaling. En snedkermæssig istandsæt
telse af alt inventar er gået forud for nystafferingen
1984.

Alterbordet er en muret opbygning, fra 1904, op

sat 78 cm fra korets østvæg (om romansk †alter
bord s. 1726). Bordet er helt dækket af et alterpa
nel (fig. 20) fra 1581, der indtil 1904 stod en alen

østligere, næsten op til østvæggen. Panelet er af
fyr, 152×92 cm, 108 cm højt. Det har imod kort
siderne to fag, på forsiden tre lidt bredere, alle
med frisefyldinger over glatte højfyldinger; for
sidens midterste har indskåret årstal »1581«. Fri
sefyldingerne, der kantes af vandrette profilli
ster
med
neglesnit,
rummer
fladsnitsagtigt
akantusløv, der på forsiden indrammer et hoved
(midtfyldingen) og to små buster af langskæg
gede mænd med rundpuldede hatte. Broget be
maling fra 1984 svarende til det øvrige træin
ventars. Rammeværket står i hovedsagen i
grønne nuancer, højfyldingerne koksgrå, frisen
med grønt løv på brun bund. Indtil nymalingen
stod panelet næsten afslidt for farve, dækket af
†alterklæder. Det seneste var anskaffet 1881, af
rødt fløjl med kors i ægte guldbrokade (jfr.

fig. 41).8
Altertavle (fig. 20), 1637, med våben for Jør

gen Krag og Anna Vind til Endrupholm, an
skaffet sammen med prædikestolen og som
denne udført af billedskæreren Jens Mortensen i
Kolding.28 Tavlen består af et lavt postament,
tredelt storstykke og gavlprydet topstykke – alt
med vinger, der endnu på højrenæssancevis er
udformet som rulleværkskartoucher.
Postamentet har volutfremspring med løve
hoved og en svær, fremspringende profilgesims,
der bærer storstykkets fire korintiske frisøjler,
hvis kartouche-prydbælter har frugtbundter og
(undtagen det nordligste) to nøgne kvindefigu
rer, der holder sig fast i bladværket. De to mid
terste søjler står lidt forskudt indefter i forhold
til
postamentfremspringene;
ydersøjlerne
må
oprindeligt have været afsluttet med hængeled
under postamentgesimsen.
Storsøjlerne flankerer et næsten kvadratisk
malerifelt i midten og to lidt smallere sidefelter,
der rummer frifigurer af evangelisterne Johan
nes (i nord) og Mattæus, stående i muslingenicher.29 Herover har frisens underside »loft« med
drejede rosetter (over storfeltet) og drueklaser,
og dens fremspring over søjlerne har på siderne
små kartoucher med diamantbosse, fortil giver
nes fædrene og mødrene våbener. Fra nord ses
Rantzau (Anna Vinds mødrene), Krag »af Jyl
land«, Vind og et våben med to sparrer for Hvas
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Fig. 19. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Innenansicht nach Osten.
»af Gjerholm« (Jørgen Krags mødrene).30 Kronlisten ledsages af æggestav.
Af storvingerne er kun den søndre oprindelig,
kantet af havfrue og ørnehoved og med en lille
figur af Eva med æblet i muslingeniche. Den
nordre er ved en lokal istandsættelse o. 1890 for
nyet som en (spejlvendt) kopi af den søndre,
ikke – som utvivlsomt den gamle – med Adam,
men med Eva nok engang!
Topstykket er en forenklet udgave af stor
stykket, hvor søjlerne er erstattet af kvindeher
mer med frugtklaser på skaftet, flankerende et
malerifelt. Vingerne fremtræder nærmest som
topstykker for storstykkets sidefelter, med muslingenicher rummende de to sidste evangelister,
Lukas (i nord) og Markus (fig. 22), hvis sym
bolvæsner ligger på storgesimsen foran. Yderst
på denne står to putti, der har mistet deres lidelsesredskaber. To tilsvarende står yderst på top

Danmarks Kirker, Ribe amt

gesimsen og en femte kroner topgavlen, der er
formet som en brudt rundbuegavl med pærestav
omkring en halvfigur af Kristus med korsæblet.
Han har mistet sin højre (velsignende) hånd, li
gesom den øverste putto 1898 har fået en arm
kluntet fornyet, og to andre er blevet forsynet
med henholdsvis en bog og en kalk.
Stor- og topfeltet rummer naive malerier fra
første del af 1800’rne, malet i olie på træ i over
vejende sorte, brune og grå toner. I storfeltet ses
Nadveren efter Leonardo da Vinci mellem frakturindskrifterne »Kommer, thi alt er beredt«
(foroven) og »Gjører dette til min Ihukom
melse«. I topfeltet Kristus på korset i et dunkelt
landskab med Jerusalem i baggrunden (fig. 21).
Malerierne er blevet jævnført med to meget lig
nende religiøse malerier fra Endrupholm, sig
neret af Jeppe Stavn 1807 og 1808, og tilskrevet
denne altmuligmand på herregården (jfr. minde
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Fig. 20. Altertavle, 1637, opsat af Jørgen Krag og Anna Vind, tilskrevet billedskæreren Jens Mortensen i Kolding
(s. 1722). NE fot. 1986. – Altar, 1637. Von Jørgen Krag und Anna Vind errichtet und dem Bildschnitzer Jens Mortensen,
Kolding, zugeschrieben.
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tavle).31 Hvis han er maleren, må billederne være
udført før hans død 1826, hvilket dog rimer dår
ligt med synsprotokollens oplysning, at tavlens
malerier blev »ret smukt« fornyede 1844.21
Tavlens bemaling i øvrigt er fra 1984, domi
neret af lysgrønne toner, brunrødt og forgyld
ning, med gyldne frakturindskrifter fra 1.Joh.
1,7 og Joh. 3,16 i postament og storfrise.
Altertavlen bar tidligere (indtil 1898) ligesom
prædikestolen malet årstal 1637. Den har en
række fælles træk med de nogenlunde samtidige
tavler i Øster Nykirke (Vejle amt) og Bedsted
(fra 1638, DK. Tisted, s. 563f.), hvis storstykker
ligeledes mangler postament. Den synes dog
ikke som disse at have haft relieffremstillinger i
stor- og topfeltet, men derimod fra første færd
malerier.32 Heri tilslutter den sig et af Jens Mor
tensens senere arbejder, altertavlen i Jerne kirke
fra 1653-54 (s. 982f.), hvor også topvingernes
selvstændige udformning genfindes.33
1690 fandt synet tavlens maling for en stor del
»affalden«, ligesom dens »billeder« adskillige
steder var »løse og afstødte« og burde fæstes
igen med søm og lim.12 Den ønskede renovering
lod øjensynligt vente på sig til 1761, da Tøger
Reenberg Teilmann lod tavlen nymale, utvivl
somt i samme rokokofarver med marmorering,
som kendes fra prædikestolen. En hvid overstrygning af tavlen må snarest henføres til 1844,
da malerierne ifølge kirkesynet blev fornyet
(overmalet eller opmalet?). Samtidig omtales en
overmaling af »indskriften i det nederste rum«.21
1887 ønskede synet et da manglende sidestykke
(nordre storvinge) fornyet og to løse figurer an
bragt, ligesom det året efter påbød en restaure
ring af tavlen med befæstelse af søjlerne m.m.21
Arbejdet må være udført ved en lokal istandsæt
telse 1898, hvorved næsten al staffering og ind
skrift blev afætset ind til træet. Ved en ny restau
rering 1929 fik træværket en broget bemaling
med blåmarmorering, inspireret af kirkens ro
kokostaffering.
Bemalingen afløstes
efter en
snedkermæssig istandsættelse af tavlen 1983 af
de nuværende farver.
*Alterretabel (fig. 25), 1200’rne, et yderst sjæl
dent arrangement bestående af to kraftige, nu
230 cm høje alterstolper, forbundet nogenlunde
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Fig. 21. Altermaleri, Kristus på korset, formentlig
1844 (s. 1723). NE fot. 1986. – Altargemälde. Kreuzi
gung. Vermutlich 1844.

Fig. 22. Altertavle, 1637, udsnit. Topvinge med evan
gelisten Markus (s. 1723). NE fot. 1986. – Altar, 1637.
Ausschnitt. Kartuche mit dem Evangelisten Markus.

midtpå af en 142 cm lang, indtappet tværbjælke,
der må have båret et nu tabt krucifiks (jfr.
fig. 24). Stolperne er firsidede og spidser over
tværbjælken spirformet til, endende i en stor
knop, der er formet som en terning med affasede hjørner. Under knoppen findes et kraveagtigt led, bestående af to flade, firsidede skiver
med let afrundede kanter. Under tværbjælken er
stolpernes yderste forkant affaset; overgangen
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dette år skulle skaffe plads til en servante, blev
stolperne nedtaget og henlagt på kirkegården
uden for våbenhuset, hvor Chr. Axel Jensen i
maj 1905 fandt dem i stærkt fortrøsket tilstand
med det ene spir afbrudt. Han fik stolperne
oversendt til Nationalmuseet (inv. nr. D 5927)
og kunne 1911 publicere dem og klarlægge ar
rangementets oprindelige funktion som alter
prydelse
i
en
højmiddelalderlig
kirkeindret
ning.35 Det synes i hovedtrækkene at kunne
rekonstrueres som på principskitsen (fig. 24).
Stolperne må have været nedsat i kirkegulvet ud
for østhjørnerne af et ca. 140 cm bredt †alter
bord, således at retabelbrættet – med en malet
eller udskåret udsmykning – har rejst sig ved
bordfladens bagkant. Såfremt alterbordet har
haft en vanlig højde af ca. en meter,36 må stol
pernes oprindelige højde have været henved 2,5
meter, hvortil kommer den nedgravede del. Det
tilhørende krucifiks har næppe været mindre
end de flankerende spirs 108 cm, og det må have
stået lige foran korets usædvanligt udformede
østvindue (jfr. s. 1714).37
Arrangementet
kan
som
tidlig
retabeltype
Fig. 23. *Alterretabel, 1200’rne, udsnit med fals for
det nu forsvundne retabelbræt (s. 1725). LL fot. 1988. – *Altarretabel,jævnføres
13. Jh. Ausschnitt
Falz für bueretabler,
das jetzt
med demit
samtidige
der
verlorengegangene Retabelbrett.

fra fuldkant til fas formidles ud for tværbjælken
af en lille skarp nedadvendt tunge (fig. 23). Stol
pernes inderste forkant har nærmest under tvær
bjælken en fals, 3 cm bred og tilsvarende dyb,
der fortsætter langs dennes underkant, og som
må have tjent fæstnelsen af et nu forsvundet re
tabelbræt, ca. 150×30 cm (jfr. fig. 23). I stolper
nes bagside findes noget under tværbjælken en
udstemning for bagudgående tømmer af om
trent samme dimensioner som bjælken.34 I tvær
bjælkens overside spores midtpå – trods træets
forrådnede tilstand – resterne af et taphul, der
må have tjent fæstnelse af et alterkrucifiks. Stol
perne har oprindeligt været noget højere, idet de
nedre ender er afrådnede efter nedgravning i
gulvet, ligesom egetræet i almindelighed er ret
medtaget og nu uden spor af bemaling.
Den gamle retabelopbygning stod indtil 1904
bag altret som støtte for den nuværende renæs
sancealtertavle, fæstnet med vinkeljern. Da man

Fig. 24. Alterparti, 1200’rne, rekonstruktionsforsøg
på grundlag af det bevarede *alterretabel (s. 1725, jfr.
fig. 25). Tegnet af MN 1988. – Altar, 13. Jh. Versuch
einer Rekonstruktion auf Grundlage des erhaltenen *Altar
retabels.
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Fig. 25. *Alterretabel, 1200’rne (s. 1725). Jfr. rekonstruktion fig. 24. I Nationalmuseet. LL fot. 1988. – *Altarreta
bel, 13. Jh. Vgl. Rekonstruktion Abb. 24.

kendes fra andre jyske kirker såvel i en kobber
drevet som i en mere enkel træskåren udform
ning.38 Typen med alterspir flankerende kruci
fikset kendes fuldt bevaret i en kobberklædt
udgave fra Broddetorp kirke i Västergötland (o.
1150), hvis spir dog er væsentlig lavere end Ve
ster Nykirkes – afsluttet med tilsvarende facet
terede knopper. Arrangementets nærmeste pa
rallel stammer fra Ørum kirke (Viborg amt),
mens en enlig alterstolpe med klart gotisk spir

fra Jetsmark kirke (Hjørring amt) antyder, at
retabeltypen kan have holdt sig noget ind i
1300’rne.39
Altersølv. Kirkens altersæt er et enkelt køben
havnsk arbejde fra 1904, anskaffet efter at det
gamle var gået til ved en præstegårdsbrand
samme år. Kalken er 21 cm høj med cirkulær
fod, hvorpå graveret »Nykirke Kirke 1904«, linseformet knop og halvkuglebæger med hælde
tud og graveret kors med strålekrans; mærket
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hvorpå
»Niels

Fig. 26. Alterstage, o. 1650, skænket 1694 af Niels
Nielsen og Anna Steffensdatter (s. 1728). NE
fot. 1986. – Altarleuchter, um 1650. Gestiftet von Niels
Nielsen und Anna Steffensdatter, 1694.

sammenskrevet »CM«. Disken, tvm. 14 cm, har
på fanen graveret cirkelkors samt indskrift og
stempel som kalken.
†Altersølv. Efter svenskekrigene omtales 1668
kalk og disk af tin.22 Fra 1791 nævnes et altersæt
af sølv,40 der gik til ved Grimstrup præstegårds
brand 1904.8
Alterkande og oblatæske i sort porcelæn med
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik,
anskaffet henholdsvis o. 185421 og 1895.8 En †ob
latæske nævnes 1862.8
Et sygesæt anskaffedes 1854 i forening med Få
borg kirke, se s. 1764.
Alterstager (fig. 26), o. 1650, skænket 1694 af
Endrupholms ejere Niels Nielsen og Anna Stef
fensdatter (jfr. †gravsten nr. 2). Stagerne svarer
til Gørding kirkes (Gørding hrd.) fra 1648. De er
39 cm høje, balusterformede med ovalt midtled,

med skråstillede versaler er graveret:
Nielsen/ Anna Stephansdaater/ 1694«.
Syvstage, 1934, med indskriften: »Skænket af
B. Bertramsen og Hustru Sejstrup 1934«.
Messehagler. 1) O. 1775, af rødt fløjl med ryg
kors og kantning i possementarbejde, omtalt
tidligst 1791 som en hagel med guldkniplinger.40
2) 1910, af rødt fløjl med rygkors af gul silke og
kantning af guldagramaner.8 En †messehagel om
tales 1668 som gammel.22
Alterskranke, o. 1880,41 af bredoval plan med
drejede balustre og læderbetrukket knæfald. Be
maling fra 1984 i grønne toner med røde og for
gyldte bånd på balustrene. Den tidligere †alter
skranke var ifølge inventariet 1862 af fyr, en alen
og fire tommer høj, med læderbetræk.8 Den har
formentlig strakt sig tværs over koret, da skran
ken 1878 ønskedes fornyet »i en bueform«.21
Døbefont (fig. 27), romansk, af rødlig granit,
100 cm høj, kummens tvm. 72 cm. Den ejen
dommelige font har en stor, halvkugleagtigt
hvælvet fod med en omløbende, attisk profil
ved overgangen til det korte skaft. Profilen bry
des af fire let forsænkede reliefhoveder, der dan
ner nogenlunde ens, modstillede par. De to er
skægløse med midtskilning og glat hår (jfr.
fig. 28), de to andre har udstående ører og hage
skæg, det ene fipagtigt tilspidset, det andet stort
og vifteformet. På fodens sider er indhugget en
dobbelt række af bølge- eller buefelter, der på de
tre sider fremtræder ensartet med to lave og to
høje felter mellem hovederne, et lavt under
dem. Den sidste side har kun ét, lidt større bue
felt, hvori er indhugget en lille figur, der synes
at holde albuerne ud fra kroppen med hænderne
i siden eller ved lænderne (fig. 28). Kummen er
over skaftet halvkugleformet med seks bægerbladsagtige, indhuggede felter. Indvendigt er
dens sider næsten lodrette, bunden plan. Rester
af kalk og sortblå farve ses på fonten, der siden
slutningen af 1800’rne har stået ved korbuens
nordvange.
Fonten synes at tilslutte sig typen af såkaldte
»paradisfonte«, der har form af en livsbrønd el
ler paradisvase.42 Herpå tyder såvel kummens – ganske vist no
som fodens bølgemotiver og fire hoveder, der
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†Fontehimmel, med våben for Anna Vind, der
1637 med sin ægtefælle Jørgen Krag havde opsat
altertavlen og prædikestolen og som fra 1646 til
o. 1667 sad som enke på Endrupholm. 1690 var
fontelågets maling for en stor del »affalden«.12
Det eksisterede endnu 1862.45
Korbuekrucifiks (fig. 29), o. 1500. Kristusfiguren er ganske velskåren, 67 cm høj, udspændt
og med hovedet faldet fremover. Tornekronen
er stor og turbanagtig, øjnene lukkede og døde
under hvælvede bryn, hår og fuldskæg langt og
lokket med en hårsnip ned over højre skulder.
Sener, ribben og navle er klart markeret, side
vunden skåret, lændeklædet kort og bundet
midtpå. Nogle fingre er fornyet i fyrretræ. Fi
guren er ikke hulet fra bagsiden, formentlig på
grund af den beskedne størrelse. Det spinkle,
velproportionerede korstræ, 128 cm højt, har i
skæringen en glat glorieskive, på kanterne krab
beblade, og det ender i firpasfelter med mellem
faldende korsblade. Nederst en lang tap til be
fæstelse i korbuebjælken.
Bemalingen er fra 1984, da krucifikset blev
istandsat efter 1976 at være faldet ned fra sin
plads over korbuen. Tornekronen er grøn, hår
Fig. 27. Døbefont, romansk af granit (s. 1728). NE
fot. 1986. – Romanische Granittaufe.
Fig. 28. Døbefont, romansk, udsnit af foden (s. 1728).
NE fot. 1986. – Romanische Granittaufe. Ausschnitt vom
Fuss.

formentlig repræsenterer de i indvielsesritualet
nævnte fire Paradisfloder.44
Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, tvm. 61 cm. I bun
den hvirvelroset med pæreformede bukler om
kranset af minuskel- og majuskelring samt en
bred bort med egeløv og frugter. På fanen en
bort af små indstemplede cirkelornamenter og
yderst en buefrise med bladspidser. Fadet, der
har
nærtstående
paralleller
i
Ting-Jellinge
(DK.Sorø
s.
871)
og
Musse
(DK.Maribo
s. 1058), omtales tidligst 1791.40 Dåbskanden er
fra 1889, af messing, 28 cm høj med stort kugle
formet korpus, gæk og låg. Den prydes af et
korslam og er under bunden stemplet »Carl
Graff, Esbjerg«.
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Fig. 29. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 1729). NE fot.
1986. – Triumphkreuz, um 1500.

og skæg brunt, lændeklædet forgyldt, korset
gråt med forgyldte kanter og blade, endefelterne
røde. Krucifikset, der nævnes over korbuen
1862,8 blev renset og repareret 1889,21 vistnok
med en mørk egetræsådring (jfr. fig. 41), og
som det øvrige træinventar malet i rokokofarver
1930. Af ældre farvelag synes kun beskedne re
ster at være til stede.
Prædikestol (fig. 31), 1637, som altertavlen
med våbener for Jørgen Krag og Anna Vind til
Endrupholm og udført af billedskæreren Jens

Fig. 30. Frisefelt med engel, udsnit af prædikestol,
1637 (s. 1731). NE fot. 1986. – Friesfeld mit Engel.
Ausschnitt vom Kanzel, 1637.

Mortensen i Kolding.28 Den består af seks fag,
hvoraf de fem med relieffer af Kristus (i midten)
og evangelisterne danner kurv. Et sjette og
større med våbenskjolde er opsat som prydfag
langs væggen i nord; det har formentlig indtil
1889 haft en pendant ved sydvæggen (jfr. ndf.).
Felterne flankeres af dydefigurer, skåret efter
Hendrick Goltzius’ gængse serie.46 De står på
volutkonsoller med englehoved foran en skælprydet rulleværkssnip, der spidser til i en volut
over dydernes hoved, bærende et stort frugtbundt. Fra nord ses: 1) Nu uden attribut
(Troen?). 2) Håbet med fugl. 3) Kærligheden.
4) (Fig. 32) Klogskaben. 5) (Fig. 32) Mådehol
det. 6) (Fig. 33) Styrken. Den sydligste figur
(Retfærdigheden?) mangler nu (jfr. ndf.). I
prydfagets felt ses i en kartouche alliancevåben
for giverne, Krag og Vind. Kurvens relieffer
indrammes af volutbaldakiner, båret af kanelerede, bosseprydede pilastre med profilkapitæl.
På volutterne sidder i sviklerne engle, der over
de to yderste evangelister sætter palmegrene,
over de to nærmest Kristus en sejrskrans
(fig. 33) og over Frelseren selv et brændende
hjerte (fig. 32). Forneden afsluttes felterne af
tandsnit over et lille skriftfelt i bruskkartouche.
Fra nord ses (med angivelse af skriftfeltets ma
lede navn): 1) »S. Mathevs«. Evangelisten sid
der frontalt pegende ned i den åbne bog, som
han holder i venstre hånd. Han ser mod englen,
der kommer gående fra venstre med højt løftet
arm. 2) »S.Marcvs«, næsten tilsvarende, men
med bogen stående på det venstre knæ, løven
liggende ved det højre. 3) (Fig. 32) »Salvator
Mundi«, Kristus med korsæblet, gengivet efter
Maerten de Vos.47 4) (Fig 33) »S. Lvcas«, med
bogen opslået på en lille søjleagtig bogpult.
5)
»S. Iohanis«, siddende bevæget med den
åbne bog i venstre, pennen i højre. Til venstre
for ham står bogpulten, til højre ørnen.
Prædikestolens
postament
har
volutfremspring med løvehoved (fig. 34) og herunder bil
ledskærerens
karakteristiske
englehoveder
(jfr.
s.
1548)
flankerende
kartouchehængestykker
med
diamantbosse.
Prydfaget
savner
posta
ment, men hviler på en glat, udsavet vinge. Fri
sen, der ledsages af forkrøppet tandsnit og æg
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Fig.
31.
Prædikestol,
1637, opsat af Jørgen
Krag og Anna Vind, ud
ført
af
billedskæreren
Jens Mortensen i Kol
ding (s. 1730). NE fot.
1986. – Kanzel, 1637.
Eine Stiftung von Jørgen
Krag und Anna Vind und
vom
Bildschnitzer
Jens
Mortensen, Kolding, ge
schaffen.

gestav, har bosseprydede volutfremspring med
diademhoveder, tre kvindelige og to mandlige
med fuldskæg. Frisefelterne har små relieffer
svarende til prædikestolen i Guldager og fonte
himlen i Ølgod (s. 1540). Fra nord ses: 1) Over
våbenfeltet sætter to liggende engle sejrskransen
over en hjelm; de støtter dødningeskaller imod
de bøjede knæ. 2) Kartouche med due indram
met af frugtklaser. 3) (Fig. 30) En kartouche
med liggende engel, der hviler et dødningeho
ved på knæet og rækker en sejrskrans ud. 4) Til
svarende, men kransen er erstattet af palme
grene. 5) Pelikan, der hakker sig selv i brystet
og fodrer ungerne med sit blod. 6) Englehoved
i kartouche. Stolen afsluttes forneden af en svejet underbaldakin med skælprydede ribber i stø

dene og en profileret hængeknop. Ved istand
sættelser i dette århundrede er gulvet, dele af
rammeværket samt dækplanken med læsepult
blevet fornyet. Prædikestolen er opsat i skibets
sydøsthjørne med opgang gennem triumfmuren; trappen er nymuret 1949.
Over
kurven
hænger
en sammenhørende,
sekssidet himmel (fig. 35) frit i murhjørnet, med
tre fag ud imod kirkerummet. Frisefelterne flan
keres
af
volutfremspring
med
vrængemaske
(nordligst) og diademhoveder som dem på kur
vens frise, et kvindeligt og to mandlige. Under
fremspringene
kanter
hængekugler
kartouchehængestykkerne, der har en gennembrudt me
daljon i midten. På gesimsfremspringene flan
kerer obelisker høje kartouchetopstykker, det
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Fig. 32-33. Prædikestolsfelter, 1637 (s. 1730). 32. Kristus med korsæblet. 33. Evangelisten Lukas. NE fot. 1986. – Kanzelfelder, 1637. 32. C

ene med samme våben som prydfagets, de øv
rige med hvirvelroset. Himlens loft har forsæn
ket, profil- og æggestavsindrammet midtfelt,
hvori er ophængt en Helligåndsdue.
Prædikestolens brogede bemaling er fra 1984
med opmalede originale indskrifter i postamentet og himlens frise (forgyldt fraktur på sort
bund). I postamentfelterne læses: »Anno 1637
haffuer/ Erlig oc Welbiurdige Mand Jørgen/
Kragh med hans kiere Frue/ Frue An(n)a/ Vind
ladit denne Predickstol for/ ferdige oc staffiere«.
I himlens frise: »Salige ere de som høre/ Guds
Ord ... Luc: XI(,28). Anno 1637«. Indskrifterne
i felterne under reliefferne er i hvide versaler og
kursiv på sort bund og synes at gå tilbage til en
staffering 1761. På rammeværk og lister domi
nerer nuancer af grønt, der suppleres af rødt og
megen forgyldning samt på dragterne brunt,
blåt og hvidt.
På Jørgen Krags konto hos købmand Hans
Friis i Ribe noteredes 1637 stangjern til opsæt
ningen af en prædikestol, utvivlsomt Vester Ny
kirkes.48
Materialet
leveredes
»Jens
Billidsnider«, der må være prædikestolens mester og

kan identificeres som »Jens Mortensen Biltsnider« i Kolding.28
Prædikestolen synes som nævnt også i syd at
have haft et †prydfag langs væggen, idet den
1862 omtales med »fløjtavle til begge sider«.8 Af
et sådant fag – måske med givernes mødrene
våbener (jfr. altertavlen)49 – synes endnu i be
gyndelsen af 1900’rne at have været bevaret to
figurer, fæstnet til en smal, udsavet trætavle på
væggen syd for kurven (jfr. fig. 42). Den østligste var efter fotografier at dømme en dydefigur under volut med frugtklase svarende til kur
vens hjørnefigurer, den anden en fremstilling af
Moses med Lovens Tavler.50
Prædikestolens oprindelige og samtidige staf
fering (jfr. indskrift) har muligvis kun været
delvis. 1761 fik stolen som det øvrige inventar en
nymaling i rokokostil med blåmarmorering, der
i første del af 1800’rne afløstes af en hvid overstrygning med lidt forgyldning. Denne nyma
ling, der som 1700’rnes lod de gamle indskrifter
urørte, er formentlig udført 1844 (jfr. alter
tavle), efter at himlen siden 1840 havde været
nedtaget til eftersyn og afpyntning.21 Fjernelsen
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af prydfaget i syd er rimeligvis sket i forbindelse
med en istandsættelse og sænkning af prædike
stolen 1889.21 Den var 1918 meget brøstfældig
(fig. 42) og blev 1930 istandsat (de to nordligste
dydefigurer ombyttet) og nymalet af maler Erik
Pedersen, Birkede, der lod sig inspirere af frem
komne dele af rokokostafferingen. 1949 fornye
des opgangstrappen, og efter den seneste snedkermæssige restaurering 1982 har prædikestolen
1984 fået sin nuværende staffering.
Prædikestolen har muligvis afløst en †lektorie
prædikestol fra slutningen af 1500’rne (jfr. s. 1716
med note 16).
Stolestader (fig. 38-39), 1581, bænkene med let
skrå fyldingsryglæn dog hovedsageligt fra 1949.
Gavlene er af egnens almindelige ungrenæssancetype, udformet som et rammeværk (i eg) med
to fyldinger (fyr) og småspir, 103 cm høje; tre
gavle ved indgangen er dog efter sædvane lidt
større, 114 cm høje. Mens rammeværket er no
get fornyet 1949, er fyldingerne overalt de
gamle. De nedre har stavværk med hjertefor
mede gennembrydninger, de øvre fladsnitagtigt
akantusløv, hvori stedvis ses hoveder, gerne af
mænd med langt skæg og rundpuldede hatte
(fig. 39) som på det samtidige alterpanel; et sted

Fig. 34. Løvehoved, detalje af prædikestol, 1637
(s. 1730). NE fot. 1986. – Kanzel, 1637. Detail. Lö
wenkopf.
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Fig. 35. Prædikestolshimmel, 1637, skåret af Jens
Mortensen i Kolding (s. 1731). NE fot. 1986. – Schall
deckel, 1637, geschnitzt von Jens Mortensen, Kolding.

ses en kvinde i brystbillede med hat og opstå
ende krave. De to vestligste stader har en for
oven udsvejfet låge med to glatte profilfyldin
ger,
indrammet
af
ubehjælpsomt
tandsnit.
Indgangspanelerne, i seks fag (beskåret i syd),
har over en række glatte højfyldinger lave frise
fyldinger, der kantes af vandrette profillister og
neglesnit. De smykkes hovedsageligt af akan
tusløv; i det vestre panel ses endvidere årstallet
»1581«, i det østre en fylding med reliefversa
lerne: »Anno 1581/ Jap Masen i V/ong lod ds
sta/nd ferdig gøre«. Indskriften kantes af fyldin
ger med løvehoved i medaljon og med to fugle
hoveder i løvværket (fig. 38). Til det vestre indgangspanel slutter sig en lille, gammel hylde,
hvori er indskåret versalerne »P.W.D/ A. 1785«.
Et stolepanel svarende til indgangens, i fire fag,
er nu opsat i tårnrummet, ligesom enkelte fyl
dinger fra stolegavle er genanvendt i våbenhu
sets nyere bænke.
Af en (†)præstegårdsstol fra 1646 er bevaret to
gavle (fig. 54), nu opstillet foran varmeapparatet
i skibets nordøsthjørne mellem en indergavl fra
herskabsstolen og to gavle fra en degnestol (jfr.
ndf.). De er 130 cm høje og består af en bred
planke med volutprydet halsindskæring, lav tre
kantgavl og en pålagt dekoration. Den udgøres
af tandsnit- og æggestavslister på trekantgavlen
samt af to kannelerede pilastre med æggestavkapitæl, der hviler på et postament med flad dia

1734

SKAST HERRED

Fig. 36. Indre set mod
vest. NE fot. 1986. – In
nenansicht nach Westen.

mantbosse og bærer en spinkel profilliste med
tandsnit. På halsen af den ene gavl er indskåret
årstallet »1646«, på den anden: »Elline/ H: Sø
rens/ Raensøe«, navnet på den daværende præ
stekone.51

Fig. 37. Herskabsstol for Endrupholms ejere, o. 1600,
med våbener for Margrethe Rantzau (s. 1735). NE
fot. 1986. – Herrschaftsgestühl für den Herrensitz En
drupholm. Wappen der Margrethe Rantzau. Um 1600.

Stoleværkets bemaling er fra 1984 i grønne
nuancer med røde lister. Foldeværket står brunt,
akantusløvet grønt på brun bund, og panelfyl
dingerne står koksgrå.
Stolegavlene synes oprindeligt at have haft
brunsort rammeværk med brun lasur på profiler
og skæringer. Overfyldingernes løvværk stod
øjensynligt vekselvis på brunsort og rød bund
(jfr. s. 1205). 1761 blev stoleværket nymalet med
blåt rammeværk, hvidgrå profiler og grå skæ
ringer på blå bund. 1862 opregnedes, foruden
herskabsstolene forrest i begge rader (jfr. ndf.),
15 mandsstole i syd, den øverste lukket (med
låge og panel), de øvrige forsynet med en simpel
ryglægte. I nord fandtes bag herskabsstolen 18
kvindestole, de to forreste (hvoriblandt præstegårdsstolen) og de to bageste var lukkede. De
øvrige fruentimmerstole havde hidtil efter al
mindelig sædvane savnet rygstød, men fik
samme
år
fyldingsryglæn
(jfr.
eksempelvis
s. 1389, 1399).8 I årene 1882-83 fik også mandsstolene rigtige ryglæn,21 der 1886 ændredes, så
de fik hældning, samtidig med at alt stoleværk
blev overstrøget med egetræsfarve.8 Installerin
gen af varmeværk i skibets nordøsthjørne 1905
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Fig. 38. Udsnit af stolepanel med indskrift, der nævner kirkeværgen Jakob Madsens opsætning af staderne 1581
(s. 1733). NE fot. 1986. – Gestühl. Ausschnitt vom Paneel mit Inschrift, die die Errichtung des Gestühls 1581 auf
Veranlassung des Kirchen vorstehers Jakob Madsen besagt.

medførte en reduktion af staderne, der 1949 blev
gennemgribende
istandsat
med
hovedsageligt
nye bænke. Samtidig blev de malet i blå og grå
farver, der 1984 er veget for de nuværende.
Forrest i begge stolerader findes herskabsstole
(fig. 37,40) fra o. 1600 for ejerne af Endrup
holm, med våbener for Kristen Vind (†1605) og

hans hustru Margrethe Rantzau.52 Stolene har
dobbeltsæder og låge imellem to brede, 147 cm
høje gavle, der over en halsindskæring med ind
skåret Jesumonogram krones af en trekantgavl
med englehoved. Herunder har gavlene en på
lagt dekoration bestående af næsten kvadratiske
skjoldfelter, båret af to kannelerede toskanske

Fig. 39-40. 39. Stolegavl, 1581, udsnit (s. 1733). 40. Herskabsstol, o. 1600, udsnit af vange med Kristen Vinds
fædrene våben (s. 1736). NE fot. 1986. – 39. Gestühlswange, 1581. Ausschnitt. 40. Herrschaftsgestühl. Wange. Aus
schnitt mit Wappen des Kristen Vind. Um 1600.
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halvsøjler på smalt postament med diamantbosse. I syd ses Kristen Vinds våbener: på den
vestre gavl et Vindvåben (fig. 40) over relief
versalerne
»C.W.F«(Christen
Winds
fædrene)
på den østre et Skeelvåben over »C.W.M«
(Christen Winds mødrene). På gavlene i nord
(fig. 37) ses tilsvarende Margrethe Rantzaus vå
bener, i vest det fædrene Rantzauvåben, i øst det
mødrene: et lodret delt skjold med en halv ørn i
2. felt og på hjelmen to tavlede vesselhorn, for
slægten Bang af Jylland, der dog normalt førte
en flakt ørn.53
De brede, foroven udsvejfede låger har over
en lav profilfylding en stor arkadefylding. Dens
glatte pilastre med profilkapitæl bærer et tilsva
rende bueslag med spinkel tungekant; i svik
lerne okseøje. Mens herskabsstolenes bænke er
fornyede 1949, er dele af forpanelerne bevarede.
I syd har panelet fem fag med fyldinger i to
rækker. De nedre (vistnok fornyede) fyldinger
er kvadratiske og glatte, de øvre er arkadefyl
dinger som lågernes (dog med kannelerede pila

stre) og kantes af rammeværk med smalle høj
fyldinger. En glat gennemløbende frise indram
mes af profillister. I nord er kun bevaret et enkelt
fag af et tilsvarende panel, syd for kaloriferen.
Op imod denne er nu (vestligst) opsat en af her
skabsstolens (oprindeligt fire) indergavle (fig.
54), der endnu 1905 havde sin gamle plads ved
sydvæggen (jfr. fig. 41). Den er en smallere og
lidt enklere udgave af gavlene imod midtgan
gen, 145 cm høj, uden våben. De pålagte halv
søjler er afløst af pilastre, og topgavlens englehoved af lidt rulleværk omkring en roset. Her
skabsstolenes bemaling fra 1984 svarer til stole
stadernes.54 Ved en undersøgelse 1948 konsta
teredes ingen originale farver, men rester af de
samme nymalinger som på stoleværket i øvrigt.
Herskabsstolene benyttedes indtil 1764, da
Tøger Reenberg Teilmann lod opsætte en ny
†herskabsstol i tårnrummet,55 hvis gulv var hævet
ca. 50 cm over skibets. Stolen, der må have væ
ret noget trykket bag det foranstående †pulpitur
(jfr. ndf.), nævnes endnu 1873.
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Fig. 41. Indre set mod øst
1897. Chr. Axel Jensen fot. – Kircheninneres nach Osten, 
1897. 

Fig. 42. Prædikestol, 1637,
tilstand 1897 med formodede
rester af et †prydfag i syd
(s. 1732). Chr. Axel Jensen
fot. – Kanzel, 1637. Zustand
1897 mit vermutlichen Resten
eines †Zierfelds im Süden.

†Præste- og skriftestol, formentlig fra renæssan
cetiden, af den sædvanlige lukkede type. Den
havde 1791 plads til seks personer og stod i ko
rets nordøsthjørne.40 På den læstes forneden:
»A(nn)o 1761 haver kirkens Eier Capitain Tøger
Reenberg Teilmann til Endrupholm ladet denne

Kirke male«.8 1840 erstattedes nogle lister på
præstens stol, der 1887 blev sat til opbevaring i
tårnets nordvesthjørne, eftersom den dækkede
for altertavlen.21 Stolen, der var borte 1910, af
løstes 1889 af en ny †præstestol, som endnu fand
tes 1911.8
Af en (†)degnestol fra o. 1600 er bevaret to
gavle (fig. 54), der øjensynligt skyldes samme
snedker som herskabsstolene. De er 139 og 144
cm høje, ens, med gavltrekant og halsindskæ
ring som herskabsstolenes gavle, og herunder
en pålægning, bestående af to kannelerede pila
stre med profilkapitæl på postament med flad
diamantbosse. Gavlene har bemaling som stole
værket og er opsat op mod varmeapparatet i
skibets nordøsthjørne som nr. 3 og 5 fra vest.

De må stamme fra skrivepulten. Degnestolen
omtales 1791 i korets sydøsthjørne,40 hvorfra
den 1889 flyttedes til sydvesthjørnet,8 hvor den
anes på interiørfotografiet 1905 (fig. 41). Den var
nedtaget 1910.8
Skab, 1904,8 til altertøjet, 112×90 cm, forside
og låge udført af renæssancepanel med profilli
ster og neglesnit. Maling som stoleværket. Ska
bet, der 1904 blev opsat bag altret, står nu i ko
rets nordvesthjørne.
En nyere pengebøsse af messing er opsat ved
indgangen. To †pengebøsser omtales 1862 som
nyligt anskaffede »jernkasser«, den ene opsat i
våbenhuset, den anden i skibet.8 De har øjen
synligt afløst en †pengeblok, der 1822 var løs og
ønskedes fæstnet.11 En †pengetavle omtales 1862
som en kasse med låg og langt skaft, som ved
visse lejligheder ombæres.8
Mellem skib og våbenhus sidder fløjdøre fra o.
1800, omtalt af Jacob Helms 1873 som »perlemalede fløjdøre som ind til en herskabelig lejlig
hed«. De måler 245×130 cm og har tre profilind
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rammede spejlfyldinger, de nedre og øvre høje,
de mellemste kvadratiske med hjulroset. Anslagslisten er kanneleret. Bemaling som stolesta
derne. Våbenhusets ydre †dørfløj, der 1690
manglede lås,12 omtales 1862 som en gammel
dags egedør, der lukkedes med en haspe.8 Døren
blev 1882 vendt, så den åbnede udad.8
Et †pulpitur, tidligst omtalt 1791,40 stod i ski
bets vestende med opgang i syd langs vestmu
ren.8 Det rummede 1791 fem mandsstole.40 1885
blev gulvet fornyet, og 1905 blev »det gamle
brøstfældige pulpitur« fjernet af hensyn til det
nye orgel.8
Orgel, 1969, af standardtype, med fem stem
mer, ét manual og pedal, bygget af Bruno Chri
stensen, Terkelsbøl. Disposition: Manual: Ge
dakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'.
Pedal: Subbas 16'. I tårnrummet, †Orgel, 1905
eller 1906, bygget af Emil Nielsen, Århus,8 om
bygget o. 1927 af Th. Frobenius & Co.,
Kgs. Lyngby. Disposition efter ombygningen
(seks stemmer): Manual: Bordun 16', Principal
8', Salicional 8', Aeoline 8', Gedakt 8', Octav 4';
oktavkoppel, svelle.56 På podium i tårnrummet.
Salmenummertavler (fig. 43), 1761, to ens i ro
kokostil med Tøger Reenberg Teilmanns og
hans første hustru Margrethe Benzons malede
våbener. Tavlerne består af glat, udsvejfet panel,
152×75 cm, med en lille hjerteformet gennembrydning til ophæng. Langs kanten malede rocailler i blåtoner, der indrammer våbenskjoldene
(foroven) og påskrifterne, som står med pynte
lig gul skriveskrift på sort bund: »Efter Epistlen
.../ I Prædikestolen .../ Efter Prædiken .../ Til
Slutning ...«. Ud for påskrifterne er der siden
1906 ophæng til cifre af letmetal.8
De tidlige og usædvanlige salmenummertav
ler må være udført i forbindelse med Tøger
Reenberg Teilmanns oppudsning af inventaret
1761, formentlig af samme maler, som han 1758
havde benyttet i Grimstrup (s. 1690). Nære pa
ralleller findes i øvrigt i broderen A. C. Teil
manns nyanskaffelser til Nørholms kirker (jfr.
s. 1426f.). En opmaling fra 185921 fjernedes ved
en istandsættelse af tavlerne 1949. Ophængt på
skibets nord- og sydvæg. En †salmenummertavle
med aluminiumcifre anskaffedes 1906.8

Fig. 43. Salmenummertavle, 1761, med våbener for
Tøger Reenberg Teilmann og Margrethe Benzon
(s. 1738). NE fot. 1986. – Nummerntafel 1761.

Sognestævnetavle, 1800’rne, af glat træ med af
rundede kanter foroven, 34×30 cm. Sortmalet
med hvid frakturskrift: »Kirkestævne«. I våben
huset.
Tre lysekroner af messing og tilsvarende mes
singlampetter nævnes tidligst 1910.8
†Ligbårer. 1690 behøvedes to jernkroge til at
hænge ligbåren på.12 Inventariet 1862 nævner en
ligbåre, der i 1910 var borttaget.8
Klokke (fig. 55), senmiddelalderlig, tvm. 88
cm, med profilering om halsen og ved over
gangen mellem legeme og slagring; hankene er
tovsnoede (Uldall, s. 133). Ophængt i en slyngebom fra 1978, udført som kopi af den gamle. En
†klokke afleveredes ved klokkeskatten 1528.9
Klokkestolen er formentlig fra 1600’rne, af ege
træ, i et fag med skråstivere og krydsbånd. Den
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er en del lappet og fornyet, senest ved en istand
sættelse 1978, da en sekundær afstivning af fyr
retræ fjernedes.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 44) o. 1759, over T. R. Teil

mann til Endrupholm og hans to hustruer. I en
muret grav på denne kirkegård hviler h(øjagtbare?) og v(elbyrdige?) nu hos Gud salige frue
Margretha Benzon, *1. maj 1722 på Aagaard af
oberst Frands Benzon til Aagaard og frue Taike
Marie Werkmester. Gift 15. april 1757 med kap
tajn T. R. Teilmann til Endrupholm, †21. maj
1759 på Endrupholm, efter at have været moder
til to sønner. Henvisning til 1. Mos. 35,16-18:
Benjamins fødsel og Rakels død. <I samme grav
hviler Sophia Amalia Gersdorff, *7. marts 1743
på Kiærgaard, †1. maj 1801 på Endrupholm. Gift
27. jan. 1769 med etatsråd T. R. Teilmann, ved
hvem hun blev moder til 8 børn, af hvilke 2
sønner og 1 datter efterlever.57 Henvisning til Sl.
73, 28 og 119, 47.> <Imellem sine tvende koner
ligger
etatsråd
Thøger
Reenberg
Teilmann,
herre til Endrupholm, *September 1721 på
Skrumsager, †19. dec. 1788 på Endrupholm.58
Hans liv var virksomhed og retfærd. Henvis
ning til Sl. 1, 1-3.> Jfr. den omtalte murede be
gravelse på kirkegården (s. 1746).59
Brunlig kalksten, 172×115 cm, med senbarok
udsmykning i kraftigt relief, bestående af en
svungen »base« indfattet i knækkede og svejfede
profillister og bøjler, hvorover en dobbeltar
kade, der krones af en uregelmæssig, profileret
fronton med rocaille-kartouche, omgivet af en
allegori på Tiden: til venstre timeglas, til højre le
og foroven et skægget mandshoved med vinger.
Alt er til overflod dekoreret med blomster,
planteværk,
svungne
rokoko-bøjler,
skælmøn
ster og rocailler. Indskriften over Teilmann er
hugget med fordybet kursiv på »basens« glatte
midtfelt, mens hustruernes er anført på den
flade bund under dobbeltarkaden. Til venstre
den ældste med reliefhugget kursiv, hvorunder
en række bogstaver på gådefuld vis snor sig om
kring et planteornament: »d. D. l. m. a. I. e. h.
m. D. i. d. L. a.« Til højre den yngste indskrift

Danmarks Kirker, Ribe amt

Fig. 44. Epitafium (nr. 1, s. 1739), o. 1759, over etats
råd Tøger Reenberg Teilmann, †1788, samt hans hu
struer Margrethe Benzon, †1759, og Sofie Amalie
Gersdorff, †1801. NE fot. 1986. – Epitaph des Tøger
Reenberg Teilmann, †1788, und seiner zwei Ehefrauen
Margrethe Benzon, †1759, und Sofie Amalie Gersdorff,
†1801. Um 1759.
med fordybet kursiv (hvoraf dog det første ord
»Ved« med reliefhugget kursiv er fra en ældre
indskrift) og derunder et lignende ornament,
men af grovere, sekundær udførelse og uden
bogstaver omkring. Den dobbelte arkade bæres
af de afdødes tre våbenskjolde, af hvilke det til
venstre igen er mere veltilhugget end de to øv
rige. Antagelig er disse ændret, da det engang
efter 1759 blev besluttet at anvende epitafiet for
tre og ikke kun to personer. Våbenskjoldet til
venstre er slægten Benzons, hvorover mottoet
»Candide et caute« (Oprigtigt og forsigtigt). Til
højre våben for slægten Gersdorff og i midten
det Teilmannske våben med Tøger Reenberg
Teilmanns valgsprog »Suum Cuique« (Enhver
sit) anført på kanten derunder.
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Fig. 45. Epitafium (nr. 2, s. 1740), o. 1797, over møl
ler Hans Tranberg, †1791, og hustru Birgitte Toft,
†1797. NE fot. 1986. – Epitaph des Müllers Hans Tran
berg, †1791, und seiner Ehefrau Birgitte Toft, †1797. Um
1797.

På fotografier fra århundredskiftet er epitafiet
bemalet: dobbeltarkaden og »basens« ramme
står i en lys farve på mørk baggrund, og felterne
med indskrifter er mørke med skriften frem
hævet i en lysere tone, rimeligvis forgyldt. Si
den er stenen blevet oversmurt med en brunlig
lak, som den stadig bærer præg af, trods forslag
om rensning 1972 og 1980.8 I epitafiets hjørner er
spor efter en tidligere ophængning i jernankre,
mens det nu mindre hensigtsmæssigt er indmu
ret direkte i væggen, formentlig på sin oprinde
lige plads, østligst på skibets nordvæg.
2)
(Fig. 45) o. 1797. På denne kirkegård »i den
nordost Hiørne« og i en med små træer om

plantet grav er levningerne nedlagt af de tvende
ægtefolk Hans Tranberg, *1727 i Faaborg, †1791,
og Birgitte Toft, *1717 i Siig, †1797. Begge bo
ede i Endrupholms Mølle og var i ægteskab i 39
år.
Grå kalksten, 200×115 cm, formentlig udført
af Frands Bastiansen i Tjæreborg. Det højrek
tangulære indskriftfelt med reliefhugne versaler
samt nederst et lille rocaille-agtigt ornament er
omgivet af brede, båndomvundne laurbærranker foroven og langs siderne. Det krones af en
laurbærkrans, hvorigennem er stukket to kryd
sende palmegrene, mens det forneden afsluttes
af et draperi med hængekvast i midten. Epitafiet
kantes af en bred, tværriflet ramme med kug
lestav. Indskriften står gylden på sort bund, li
gesom detaljer som kvast, rocaille, kante- og
tværbånd har guldfarve. Selvom stenen som
helhed ikke har paralleller i amtet, viser detaljer i
udsmykningen som de båndomvundne ranker,
palmegrenene m.v. et nært slægtskab med ar
bejder
fra
stenhuggerværkstedet i
Tjæreborg
ved Frands Bastiansen, fra hvis hånd det meget
vel kan stamme (jfr. s. 1154 med note 46). For
modentlig på oprindelig plads, indmuret midt
på skibets nordvæg.
*3) (Fig. 48) o. 1780-1825. J(eppe) Stavn.
»Barnfød i Stavn Bye Aar 1747. Kom til Endrupholm første gang Aar 1774 og anden gang
1776, har saa været her i Egnen siden« (†29. sept.
1826).
Hvid marmor, 5,5×7 cm(!), med indskrift
med fordybet kursiv på en fladrektangulær tavle
omgivet af flad liste og hulkant. Over tavlen en
laurbærguirlande,
sammenholdt
med
krydsede
bånd på midten, hvorunder en cirkulær medal
jon hvilende på to flankerende palmegrene og
med navnet anført i fordybet kursiv. Gennem
boret på overkant og bagside til snoreophæng.
Spor af farve tyder på, at skriften oprindelig har
været trukket op med sort.
Det fine, lille stykke kunsthåndværk må være
udført af Jeppe Stavn selv, der virkede som
kunstmaler, billedhugger m.v. hos Tøger Reen
berg Teilmann (jfr. epitafium nr. 1) og dennes
søn Tøger de Teilmann (jfr. *gravsøjle) på Endrupholm fra 1770’erne og til sin død. Tavlen
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siges at have hængt i kirken som gravmæle og
må i den egenskab betegnes som landets utvivl
somt mindste epitaf! I privateje.60
»Mindetavle«. (Fig. 53) o. 1781(?), over birke
dommer Hans Nielsen Fogh, †1781, bestående af
en kisteplade (ndf. nr. 5), der før begravelsen på
kirkegården er blevet indsat i en træramme som
en slags mindetavle. Rammen af fyrretræ, ca.
63×36 cm, følger på indersiden kistepladens
omrids, mens yderkanten er udskåret i svejfede,
knækkede og halvrunde former samt forneden
et fladt hængestykke med fladoval fordybning,
hvori læses med sortmalet kursiv på grå bund:
»Den her paahæftede Plade tilhører Sal. BirkeDommer Foghs Lig-Kiste Som med Hans Lig er
nedsat paa denne Kirkegaard«. Under indskrif
ten et sortmalet, fladt slyngornament. Tavlen er
malet mørkebrun med forgyldning langs yder
kanten og omkring det ovale indskriftfelt. Om
talt første gang 1862, hængende på skibets nord
væg,61 på hvis vestligste del den endnu ses,
mellem kistepladerne nr. 3 og 4.
*Gravsøjle. (Fig. 46) o. 1827. Tøger de Teil
mann, herre til Endrupholm, hvor han var født
23. maj. 1776, og hvor han døde 27. okt. 1827,
samt hans hustru Else Teilmann, *22. juni 1780 i
Tarm Mølle, †17. maj 1826 på Endrupholm. De
res 23-årige ægteskab blev velsignet med 9
børn, af hvilke en søn alt i sin tidlige barndom
var forudgangen (jfr. støbejernskors nr. 1-3). På
bagsiden gravvers: »Åndsdannelse, retsind og
pligtfølelse erhvervede ham alles agtelse og ven
skab, og hvo kendte og elskede ikke hans
fromme, kærlige ægtemage, hvis hjerte slog for
så mange blidere følelser? Her er sæden, hisset
høsten. Fred med deres støv!«
Nyklassicistisk
gravmonument
af
terracotta,
samlet højde 175 cm, udformet som en glat,
søjle, højde 90 cm, diameter 40 cm, med ind
skrift og gravvers på hhv. for- og bagside, i
fordybet skriveskrift. Søjlen har æggestavkapitæl og krones af et 32 cm højt topstykke udfor
met som på en romersk cippus, med trekant
gavl, hvori femtakket stjerne samt i hjørnerne
akroterier.62 Søjlens fundament består af en rif
let, cirkulær base, hvorunder et kubisk posta
ment, højde 55 cm, samt nederst en kvadratisk

1741

Fig. 46. *Gravsøjle (s. 1741), o. 1827, over Tøger de
Teilmann til Endrupholm, †1827, og hustru Else Teil
mann, †1826. I Varde museum. NE fot. 1982. – *Grabsäule des Tøger
†1827, und Ehefrau Else Teilmann, †1826.

sokkel. På postamentets forside en flad, halv
rund niche, hvis eventuelle udsmykning er gået
tabt.63 Over nichen læses med fordybet skrive
skrift: »Gravstedet er paa Kirkegaarden«. Grav
søjlen omtales gennem 1800’rne som »sort«.
Hvorvidt denne nu forsvundne bemaling var
oprindelig kan ikke afgøres, men den har gi
vetvis bidraget til de samme kilders sammen
ligning af gravmindet med en kakkelovn!64 Det
usædvanlige materiale, brændt blåler, har ikke
været bestandigt mod skiftende vejrlig og om
flytninger, og monumentet har mange revner
og sprængninger, som er søgt udbedret ved
sammenlimning og udfyldning.65
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Fig. 47. Gravsten (nr. 1, s. 1742), o. 1711, over Kirsten
Tøgersdatter, †o. 1711. NE fot. 1986. – Grabstein der
Kirsten Tøgersdatter, †um 1711.

Som type er gravsøjlen at ligne med et kirkegårdsmonument, men den har ganske utraditio
nelt været placeret inde i kirken. 1862 var den
anbragt i skibet ved den søndre side i mandfolkestolene.66 1873 stod den i våbenhuset, og
1880 modtog kirken en klage over, at gravmælet
var blevet nedbrudt og henlagt sammesteds.21
Efter en tur på kirkegården ønskedes søjlen 1889
hensat i tårnrummet.8 Herfra blev den siden at
ter flyttet ud på kirkegården, vest for våben
huset, hvor dens sørgelige forfatning blev be
mærket
1971.
Efter
en
istandsættelse
på
konserveringsanstalten i Brede blev gravsøjlen
1977 opstillet i Varde Museum (Inv. nr. V
10322).
Gravsten. 1) (Fig. 47) o. 1711. Chiersten Tøgersdaatter, *1679 i Tiereborg, kom i ægteskab

med Søren Nissøn (jfr. gravsten nr. 2?) 1699 og
fødte i 12 års ægteskab een søn, som sørgelig
efterlever, og to døtre, som begge i deres spæde
barndom bortdøde, af hvilke den første hviler
her ved siden og den anden her under med mo
deren, som 4 uger efter hendes sidste barnebyrd
endte et kort og kristeligt liv i en salig død i
hendes alders 32. år. Gravvers.
Grå kalksten, 170×105 cm, med indskriften
med fordybede versaler i en indridset, laurbæromkranset
højoval,
der
udfylder
stenens
bredde. Den øvrige udsmykning er på samme
vis udelukkende udført med fordybede linier.
Over
indskriftfeltet
fremholder to
basunblæsende engle en krone, og under det hviler et
vinget timeglas på et kranium over korslagte
knogler. I hjørnerne er blomsterrosetter, og fra
de nedre af disse udgår en tulipan skråt ind mod
stenens midte. Langs indskriftfeltets halvrunde
overkant læses med fordybede versaler: »Ver
trøstig ieg hafver overvundet verden. Ioh. 16«
(Joh. 16,33). Gravstenen lå 1862 på sin forment
lig oprindelige plads i koret, men blev 1949 op
taget og anbragt i våbenhuset, 67 hvor den er
indmuret i østvæggen.
2) (Fig. 49) o. 1740. Nis Sørren Nissen, som
boede og døde i Aalbeck Mølle d. 2.(?)juni(?) år
... udi hans alders 68. år, samt hans kære hustru
Mette Hansdaatter Trane(?), <†5.juni(?) 1747> i
hendes alders <74. år>. De levede tilsammen udi
et fornøjeligt ægteskab ....
Grå kalksten, 166×135 cm, med temmelig ud
slidt indskrift med reliefversaler i fordybede
bånd i det fladovale indskriftfelt midt på stenen,
omgivet af simpel laurbærkrans. Den naive og
kejtede udsmykning består af den opstandne
Kristus med sejrsfane, stående i en tredelt arkade
over indskriftfeltet, samt i hjørnerne fordybede,
højovale felter med »dydefigurer«, der alle bæ
rer kors over deres højre skulder og er klædt i
enkle, ensartet draperede kjortler. De to skikkel
ser til højre holder endvidere hhv. anker (for
oven) og vægt i deres venstre hånd, for Håb og
Retfærdighed. Mellem de to nedre dydemedaljoner timeglas (til venstre) og dødningehoved,
samt indskrift med fordybede versaler: »Om
kast [o]s [e]i vor hvile-sted fordi vi ere døde,
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men lad os sove her med fred til vi vor Iesum
møde«. Gravstenen må være den ene af de to
ligsten, der 1948 lå i koret, og som blev taget op
ved istandsættelsen året efter og anbragt i vå
benhuset,67 hvor den er indmuret i vestvæggen.
3)
O. 1760-1800. Ulæselig. Lysgrå kalksten,
182×130 cm, i forvitret og dårlig stand. Det høj
rektangulære indskriftfelt med udslidt fordybet
kursiv(?) er let hvælvet med affasede kanter og
indrammes af profillister på hver side af et
bredt, tværriflet bånd. Rammen brydes i hjør
nerne samt over og under indskriftfeltet af rocailler. I kirkegårdens nordøstlige hjørne.
†Gravsten. 1) Før 1649. Et gravmæle over en
søn af sognepræsten Severin Lambertsen (†1649)
skal endnu i midten af 1700’rne have befundet
sig i kirken, men er rimeligvis flyttet derfra al
lerede 1764, da der blev ryddet op blandt grav
stenene.68
2)
O. 1717. 1862 sås en lille sten stående opret
på kirkegården over Anna Stefansdatter, †1717,
og begravet 12. maj samme år på kirkegården.69
Anna Steffensdatter var datter af borgmester
Steffen Nielsen i Varde70 og gift med Niels Niel
sen til Endrupholm (jfr. *kisteplade nr. 2), som
hun ejede efter hans død 1708. Moder til Steffen
Nielsen Ehrenfeld (jfr. kisteplade nr. 3).
En gravkrypt (fig. 50a-b) under koret blev for
mentlig indrettet o. 1590 som begravelsessted
for ejerne af Endrupholm, der 1580 var oprettet

Fig. 48. *Epitafium (nr. 3, s. 1740), o. 1780-1825, over
herregårdskunstneren Jeppe Stavn, †1826. I privateje.
LL fot. 1989. – *Epitaph für den Herrensitzkünstler
Jeppe Stavn, †1826. Um 1780-1825. Privatbesitz.
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Fig. 49. Gravsten (nr. 2, s. 1742), o. 1740, over Nis
Søren Nissen, og hustru Mette Hansdatter Trane(?),
†1747. NE fot. 1986. – Grabstein des Nis Søren Nissen
und Ehefrau Mette Hansdatter Trane(?), †1747. Um
1740.

som herregård af Klaus Skeel (jfr. kisteplade nr.
1) efter et mageskifte med kongen.71 Krypten
benyttedes de følgende to århundreder som
gravsted for gårdens skiftende ejere. Den var
ledsaget af en †kalkmalet indskrift på triumf
muren (jfr. s. 1721). Slægterne Skeel, Vind og
Krag og siden Niels Nielsen og dennes søn Stef
fen Nielsen med familie (jfr. kisteplader nr. 2-4)
efterlod sig en anselig mængde ligkister, kiste
plader og -beslag, som i årenes løb hobede sig
op i flere lag oven på hinanden i krypten. Kun et
fåtal af disse er bevaret.
Den murede krypt, 3,3×2,8 m, måler 2,5 m
fra teglstensgulvet til tøndehvælvingens top
punkt. I nord og syd er enkeltsmigede luftkana
ler, hvis små åbninger udmunder i korets sok
kel. En 110 cm bred trappe med nedgangsåbning
umiddelbart under korbuen, oprindelig dækket
af en lem, blev tilmuret 1860. Ved denne lejlig
hed udtog man en række kisteplader fra krypten
(jfr. ndf. nr. 2-3), mens de mange kister ikke
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blive i krypten, mens vistnok syv forfaldne og
hensmuldrende kister fra 16-1700’rne blev de
strueret, og deres indhold begravet i kirkegår
dens nordvestre hjørne. Nogle få tilbagevæ
rende kisteplader blev samtidig taget op (jfr.
ndf. nr. 1 og 4). Efter oprydningen blev krypten
atter muret til. Under restaureringen 1983 var
rummet igen åbnet en kort tid.
Af de fem anonyme ligkister, der ved opryd
ningen 1948 forblev i krypten efter rensning, var
de to placeret i det nederste og ældste lag, mens
en tredie voksenkiste samt to barnekister lå
ovenpå (jfr. fig. 50a). De tre store kister er nu
opstillet på række, hvilende på to tværgående
bjælker, og med barnekisterne placeret oven på
de to yderste. En del kistebeslag og -hanke er
endnu bevaret på kisterne (jfr. fig. 50b). Enkelte
løse beslag er ophængt på kryptens vægge eller
henlagt i dens hjørner.
1) 1600’rne. Egetræskiste med hvælvet låg,
Fig. 50a-b. Gravkrypt (s.1743), med angivelse af lig
hvorpå et beslag af form som latinsk kors med
kisternes placering. 1:100. a. Før oprydningen. b. Ef
kløverbladformede
korsender,
samt
derunder
ter nyopstilling 1948. Tegnet af P. Linde 1948. – Krypta, mit Angabe der Aufstellung der Särge. a. Vor dem
rester
af
spejlmonogram(?).
På
hjørner
og
lang
Aufräumen. b. Nach der Neuaufstellung.
21
sider
gennembrudte,
fligede
beslag.
Placeret
undersøgtes nærmere. Begravelsen åbnedes
mellem de to øvrige.
igen 1948, hvor man gik grundigere til værks.
2) 1600’rne. Egetræskiste med hvælvet låg,
Af kisterne, som lå hulter til bulter i flere lag, fik
hvorpå
beslag
udformet
som
gennembrudt
kun tre voksenkister samt to barnekister lov at
akantuskartouche
med
timeglas
foroven
og
dødningehoved over korslagte knogler forne
den. På kistens overkant spor af randbeslag og
på dens sider hanke. Opstillet i kryptens syd
side.
3) 1700’rnes første halvdel. Egetræskiste med
tresidet
låg,
hvorpå
beslag
udformet
som
akantuskartouche fremholdt af to engle, samt
derover spor af et korsformet beslag. På siderne
hanke. Opstillet i kryptens nordside.
4-5) 1700’rnes første halvdel. To barnekister
med hhv. hvælvet og tresidet(?) låg. Den ene
kun med rester af beslag, den anden med hanke
på siderne. Placeret oven på nr. 2 og 3.
Af fem bevarede kisteplader er de fire ældste
hentet op fra gravkrypten 1860 (nr. 2-3) og 1948
(nr. 1 og 4), mens den yngste (nr. 5) er taget af
Fig. 51. *Kisteplade (nr. 2, s. 1745), o. 1708, for Niels
kisten
forud for begravelsen på kirkegården.
Nielsen til Endrupholm og Hennegård, †1708. I
1862
hang
nogle plader med næsten »ukendelig
Varde museum. NE fot. 1982. – *Sargschild für Niels
Nielsen zu Endrupholm und Hennegård, †1708.
navne og indskrift af ligkisterne« i Endrup
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holms stolestade,8 heriblandt formentlig nr. 2
og 3, som siden kom til Varde Museum.
1) (Fig. 52, øverst) o. 1590, fra en kiste til
hørende Klaus Skeel til Endrupholm, †1590. Be
slag af forgyldt kobber, udformet som et skrift
bånd med indrullede ender, 5×30 cm, hvorpå
læses med reliefversaler: »K(laus) S(keels) F(ædrene) O (g) M(ødrene)«. Fundet løst i gravkryp
ten 1948 og opsat sammen med nr. 4 på trætavle,
vestligst på skibets nordvæg, øst for nr. 3 og 5.
*2) (Fig. 51) o. 1708. Niels Nielsen til Endrur(!)holm og Hennegaard, af ærlige, ægte for
ældre, *16. juni 1636 på Lundøl(!), †4. sept. 1708
udi Odense Bispegaard, efter at han havde levet
udi 37 år een hustrus mand og 8 børns fader, af
hvilke 2 sønner ham overlever (jfr. den ene,
Steffen Nielsen, kisteplade nr. 3, samt hustruen,
†gravsten o. 1717). Gravvers. (Jfr. alterstager,
s. 1728).
Fladoval blyplade, 27×39 cm, let buklet med
fliget, uregelmæssig, kun delvist bevaret kant.
Indskrift med indridsede versaler, udfyldt med
sort. Udtaget af gravkrypten 1860 og formo
dentlig ophængt i kirken. Siden afleveret af pro
prietær Teilmann, Gjellerupholm, til Varde Mu
seum (Inv. nr. V2154).
3) O. 1741. Stephan Nielsen Ehrenfeldt, herre
til
Endrupholm,
Nørholm
og
Lunderup,
*3. april 1680 på sin fædrene gård (jfr. nr. *2)
Endrupholm, †17. marts 1741 sammesteds, efter
han havde levet uden livsarving i et kærligt æg
teskab med sin elskelige frue, Maria Ehrenfeldt,
født af Schultz (jfr. nr. 4), udi 31 år og 3 måne
der. Adlet af Frederik IV 14. april 1719. Grav
vers.
Højoval, let hvælvet messingplade, 40×21
cm, der foroven ender i dobbeltbue og forneden
Fig. 52. Kisteplader (nr. 1 og 4, s. 1745-46), o. 1590 og
1746, for hhv. Klaus Skeel til Endrupholm, †1590, og
Marie Ehrenfeld til Endrupholm, Lunderup og Nørholm, †1746. NE fot. 1986. – Sargschilder für bzw.
Klaus Skeel zu Endrupholm, †1590, und Marie Ehrenfeld
zu Endrupholm, Lunderup und Nørholm, †1746.
Fig. 53. »Mindetavle« (s. 1741) med kisteplade (nr. 5,
s. 1746), o. 1781(?), over birkedommer Hans Nielsen
Fogh, †1781. NE fot. 1986. – »Gedenktafel« mit Sarg
schild für den Richter Hans Nielsen Fogh, †1781.
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i en lille spids. Indskrift med fraktur og kursiv
(gravsentenser),
der
ligesom
et
akantusornament nederst på pladen er ridset ind i metallet.
På den flade yderkant har været hæftet en tovsnoet
vulst
samt
gennembrudt
akantusranke
(jfr. nr. 4), der nu er antydet med brun farve på
den hvidmalede tavle, hvorpå pladen er opsat.
Fundet i gravkrypten 1860 og antagelig ophængt
i kirken. Kistepladen blev siden afleveret til
Varde Museum af proprietær Teilmann, Gjellerupholm, men den kom 1950 tilbage til kirken,
idet man ønskede den opsat sammen med den
riyfundne, identiske kisteplade over hustruen
(nr. 4). På trætavle vestligst på skibets nordvæg.
4) (Fig.52) 1746. Maria Ehrenfeld, f. Schultz,
frue til Endrupholm, Lunderup og Nørholm,
*11. nov. 1694 på Lundenis, †3. april 1746 på En
drupholm, efter at hun havde levet uden livsar
vinger i et kærligt ægteskab første gang med
Stephan Ehrenfeld til Endrupholm etc. udi 31 år
og 3 måneder (jfr. nr. 3), anden gang med Chri
stian Teilmann til Schromsager, kgl. majestæts
etatsråd og amtmand over Lundenis og Bøufling amter, fra 9. nov. 1742 udi 3 år, 4 måneder,
3 uger, 4 dage. Under gravverset datoen 9. nov.
1746 og »CT« for Christian Teilmann, fader til
Tøger Reenberg Teilmann58 (epitafium nr. 1).
Messingplade, 40×21 cm, identisk med nr. 3 i
udførelsen, men med akantusranke og tovsno
ning bevaret langs venstre yderkant og foroven.
Højre sides forsvundne ranke på samme måde
antydet ved brun farve på den hvidmalede tavle,
som kistepladen er fæstnet på, under nr. 1. Fun
det løst i krypten 1948 og anbragt på trætavle
vestligst på skibets nordvæg, øst for nr. 3 og 5.
5) (Fig. 53) o. 1781. Hans Nielsen Fogh, kgl.
majestæts birkedommer og skriver til Hundrup
birk, *1700 i Viborg stift. Kom først i tjeneste
og lære ved pennen hos forrige borgmester,
sal. Andreas Frausing i Ribe i 6 år, og da han
med troskab og flid havde udtjent, blev han
fuldmægtig
ved
afgangne
hospitalsforstander
Hansen samme sted i 7 år. Siden var han fuld
mægtig ved Endrupholm for gård og gods 18 år,
hvor han kom i ægteskab med jomfru Bodild
Friis, der med en eneste datter beklager så kær
en mand og faders død. Efter at han tog sin

demission fra tjenesten på Endrupholm, boede
han i Størsbøll og blev birkedommer og skriver
til Hundrup birk 1766. Efter langvarig sygdom
og smerte †7. juli 1781 i hans alders 81. år.
Højoval, hvælvet tinplade, 36×22 cm, med
buklet og tunget randkant, i hvis fire hjørner er
påhæftet en genius, siddende med opadvendt
fakkel. Indskrift med indridset skriveskrift, ud
fyldt med sort. Indsat i en træramme som »min
detavle« (s.d.), ophængt vestligst på skibets
nordvæg, mellem kisteplade nr. 3 og 4.
†Kisteplader. 1862 nævnes udover nr. 2 og 3
også en kisteplade over Niels Nielsens (jfr. *kisteplade nr. 2) datterdatter Anne Sofie Müllers.
Oplysningen om, at provstiskriver Niels Jakob
sen, †1721, skulle ligge begravet i krypten, stam
mer rimeligvis fra en forsvunden kisteplade.72
Muret begravelse på kirkegården. O. 1759. Som
den første af Endrupholms ejere valgte Tøger
Reenberg Teilmann at lade sig og sine hustruer
begrave på kirkegården (jfr. epitafium nr. 1).
Gravstedet blev 1829 beskrevet som en med fire
sten muret grav,59 og det er tænkeligt, at det
som Hans Tranbergs (jfr. epitafium nr. 2) har
været omplantet med små træer. 1862 omtalt
som »et muret kammer« på kirkegården.72
Tre støbejernskors sammenhørende med den
indendørs *gravsøjle, o. 1827, befinder sig på
kirkegårdens nordre del. Hvis korsene er samti
dige med monumentet, hører de til de ældste
støbejernsgravminder i amtet.
1) O. 1817. Christian Teilmann, *10.juni,
†4. dec. 1817. En spæd søn af Tøger og Else Teil
mann (nr. 2 og 3). Indskrift med kursiv. Klø
verbladformede afslutninger. Højde 92 cm.
2)
O. 1826. Else Teilmann, f. Hansen,
*22. juni 1780, †17. maj 1826. Hustru til Tøger
Teilmann (jfr. nr. 3, samt *gravsøjle o. 1827).
Indskrift med kursiv. Korsarmene afsluttes af
trepas med palmet, og korset har bladværksvolutter ved foden. Højde 123 cm.
3) O. 1827. Tøger Teilmann, *23. maj 1776,
†27. okt. 1827. Gift med Else Teilmann (jfr. nr.
2, samt *gravsøjle o. 1827). Som nr. 2.
Støbejernsramme. fra 2. halvdel af 1800’rne,
oval ramme, 14 cm høj, ca. 75×54 cm i ydre
mål, og med en åbning på ca. 65×44 cm inden
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for en 5 cm bred, vandret kant.73 På kirkegår
dens nordre del, vest for støbejernskorsene.
KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen
vises til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til
s. 54f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast
herreds tingbog 1666, 1668, 1674 og 1690.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 33ff. – Notebøger. Søren Abildgaard X, 32. -Indberetninger. Jacob Helms 1873 (byg
ning, inventar, gravminder), Chr. Axel Jensen 1905
(alterstolper, inventar), Niels Termansen 1919 (alter
tavle, prædikestol, stolestader), Georg N. Kristiansen
1948 og 1949 (stolestader, salmenummertavler), Wal
demar Jørgensen 1948 (notat om kalkmalerier og
gravkrypt), Peter Linde 1948 (gravminder), Mogens
Larsen 1977 (inventar), Lucien Hecklen 1980 (alter
tavle), Birgit Als Hansen 1983 (fundamenter), Ri
chard Aas, Herløv Thorup og Eduard Troelsgaard
1984
(restaureringsforslag),
Lars
Grambye
1986
(gravminder),
Bjarne
Weesch
1986
(gravminder),
Kjeld Christensen 1988 (dendrokronologiske prøver),
Ebbe Nyborg 1982 og 1988 (gravminder, inventar).
Tegninger og opmålinger. NM2. Opmålinger af ge
sims og romanske vinduer ved F. Uldall 1887. Plan
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og snit af bygning ved P. Riis Olsen og Waldemar
Jørgensen 1948. Tegninger af fontefod, gravkrypt, ki
steplade og ligkistebeslag ved Peter Linde 1948 og
1949. Plan og snit af bygning ved Henrik Jacobsen
1977. Opmåling af loftsbjælker ved Herløv Thorup
1982. Opmåling af fundamenter ved Birgit Als Han
sen 1983.
Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler),
kalkmalerier og gravminder ved Lars Grambye. Re
daktionen afsluttet marts 1989.
1

Om forholdet mellem Vester Nykirke og Grim
strup sogne se Oluf Nielsen: Historiske Efterretnin
ger om Skadst Herred, 1862, s. 104 og Ebbe Nyborg:
Kirke – sognedannelse – bebyggelse, i Hikuin 12,
1986, s. 17-44, især s. 33. 
2
I registret er sognet fejlagtigt identificeret som
(Øster) Nykirke, Nørvang hrd., Vejle amt. 
3 DiplDan. 2. rk., X, 218. Også her er sognet fejl
agtigt identificeret som (Øster) Nykirke, Vejle amt. 
4 Repert. 2. rk., 11013. 
5
RA. Ribe bisp. Register på sognepræsternes ejen
dom og rente udi Varde syssel 1538, s. 70-71. 
6 Kronens Skøder II, 684. 
7
Niels Nielsen betalte 1688 463 rdl. for patronats
retten med kirkens tiende og jordtilliggende (jfr. note
6). Efter overtagelsen af kirken lod Niels Nielsen
7. jan. 1690 optage et detaljeret kirkesyn på bygning
og inventar, tinglyst og indført i tingbogen. Ifølge
dette sattes kirkens »brøstfældighed, reparation og
bortskyldig gæld« til i alt 915 slette daler. LA Vib.
Skast herreds tingbog 1690, s. 73b. 
8 Synsprotokol 1862 ff. 
9 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede
klokker 1528-29. 
10 KancBrevb. 5. april 1632. 
11
LA Vib. Ribe stiftsprovsti og købstadsprovsti.
Synsprotokol for kirker og præstegårde 1808-11 (C
36A.13). 
12 LA Vib. Skast herreds tingbog 1690, s. 73b. 
13
Jfr. Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om
Skadst Herred, 1862, s. 139. 
14 Indberetning ved Birgit Als Hansen 1983. 
15 Jfr. F. Uldall: Om vinduerne i de jydske Granit
Fig. 54. Fem stolegavle opsat forrest i skibets nord
kirker, i ÅrbOldkHist. 1894, s. 266-69. 
16 Som i Øse kan den udvidede, meget høje bue skyl
side. Fra venstre ses en indergavl fra herskabsstolen,
o. 1600 (s. 1736), to gavle fra en (†)præstegårdsstol,
des hensynet til en †lektorieprædikestol. I så fald må
1646 (nr. 2 og 4, s. 1733), og to gavle fra en (†)deg
den nuværende udmuring (og †kalkmalerier) være
nestol, o. 1600 (nr. 3 og 5, s. 1737). NE fot. 1986. – Fünf Gestühlswangen
ganz vorne
der nördlichen
kommet
til o.an 1637,
da denLang
nuværende prædikestol
hauswand aufgestellt. Von links eine Wange des Herr
blev sat op (jfr. inventar).
17
schaftsgestühls, um 1600, zwei Wangen eines (†)Pastoren
NM. Naturvidenskabelig afdeling. Journal nr. A
gestühls, 1646, und zwei Wangen eines (†)Küsterstuhls,
6739, 1989.
18 Uldall 1886. Ifølge synsprotokollen (note 8) fandtes
um 1600.
her 1862 også hustruen Sofie Amalie Gersdorfs for
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1975, Festskrift til H. K. Kristensen, s. 68f., 86f. De
to malerier fra Endrupholm (forestillende Peters For
nægtelse og Gravlæggelsen) er nu i Varde Museum.
32 Merete Bergilds og Jens Jensens antagelse, at også
Vester Nykirke-tavlen oprindeligt skulle have haft re
lieffer her (jfr. note 28, s. 34) modsiges af, at de nu
værende malerier synes malet på det gamle egetræ,
ligesom synet 1844 taler om »fornyelse« af tavlens
malerier (jfr. note 21).
33 Ved beskrivelsen af Jerne kirke (s. 982f.) var billed
skæreren endnu ikke identificeret. Om Jens Morten
sens øvrige arbejder i Ribe amt se s. 1540 med note

68.
34

Disse taphuller sidder 30 cm under tværbjælken,
således at overkanten af det bagudrettede tømmer må
have været i niveau med retabelbrættets underkant. 
35 Chr. Axel Jensen: Alterstolper fra Jydske Landsby
kirker, i ÅrbOldkHist. 1911, s. 222f. 
36 Jfr. eksempelvis s. 1083, 1113, 1169 og 1322. 
37 Rekonstruktionen er en revision af skitsen i Natio
nalmuseets vejledning: Danmarks Middelalder, 1972,
s. 5. Et dårligt afklaret spørgsmål er stolpeopbygnin
gens bagudrettede tømmer, der må antages at have
forhindret den passagemulighed bag altret, som man
ellers i romansk tid synes at have lagt vægt på. 
38
Poul Nørlund: Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra
Valdemarstiden. Kbh. 1927, genoptryk Århus 1968,
Fig. 55. Klokke, senmiddelalderlig (s. 1738). NE
s. 13f. – Samme: Les plus anciens retables danois. I
fot. 1986. – Spätmittelalterliche Glocke. 
Acta archaeologica 1930. – Ebbe Nyborg: Korbue,
krucifiks og bueretabel. Om de ældste vestjyske
bogstaver. Hvis dette er rigtigt må hendes initialer
triumfkrucifikser, deres udformning og anbringelse.
være sat op efter 1769 (jfr. epitaf nr. 1 og våbenhus). 
I 30 artikler til Olaf Olsen på 60 årsdagen 7. juni 1988,
19 Tøger Reenberg Teilmann anlagde 1764 et teglværk
Hikuin 14, 1988. 
39 Poul Nørlund 1927 (jfr. note 38), s. 13f. Alterspi
ved Bolding i Åstrup sogn (Gørding hrd.). Oluf
Nielsen: Historiske Efterretninger om Skadst Her
rene fra Ørum er indkommet til Nationalmuseet
red, 1862, s. 137. 
1914, stolpen fra Jetsmark 1913. Begge fund skyldes
20
Tøger Reenberg Teilmann blev gift med Sofie
selvsagt, at Chr. Axel Jensen med sin artikel 1911 (jfr.
Amalie Gersdorf 1769 og døde 1788 (jfr. epitaf nr. 1). 
note 35) havde gjort opmærksom på retabeltypen.
21 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti.
Udover Broddetorpretablet kendes fra Sverige endnu
Synsprotokoller 1828-1900 (C 44.3-8). 
et sæt meget høje alterstolper (fyrretræ, 347 cm) fra
22 LA Vib. Skast herreds tingbog 5. maj 1668. 
den monumentale kirke i Husaby, ligeledes i Väster23 LA Vib. Skast herreds tingbog 24. april 1666. 
götland (se Bengt Thordaman i Fornvännen 1927,
24 LA Vib. Skast herreds tingbog 20. oktober 1674. 
s. 58f.). 
25 Jfr. Ansager s. 1572 og Næsbjerg s. 1636. 
40
LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-1792 (C
26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.190). 
41 Jfr. note 21. Synet ønskede 1878 skranken fornyet,
4.189). 
27
Arkitekt Waldemar Jørgensen i brev til National
hvilket ikke var efterkommet 1879, men må være sket
museet 1948. 
snart efter. 
28 Merete Bergild og Jens Jensen: »Nykirkemesteren« – Jens Mortensen
42 og
træskærerarbejder
jyske
Sehans
Oscar
Reutersvärd: iParadisets
Källa och de Gotkirker omkring midten af 1600-tallet. I ÅrbRibe 1987,
ländska »Paradisfuntarne«. Et bidrag til studiet av
s. 34f. 
vattensymboliken
på
de
medeltida
dopfuntarna.
29 Figurerne er muligvis forbyttede, 1918 stod de om
Lund 1967.
43
vendt (fot. i NM2). 
Udsmykningen må formentlig forstås i lyset af
30 De nuværende farver er ikke heraldiske. 
bukkel- eller bægerbladsmotivet, der kendes fra en
31 Carsten Teilman Hald: Jeppe Stavn. I ÅrbRibe 
række især nordjyske og skånske fontetyper og som
er særlig karakteristisk for 1200’rnes gotlandske »pa
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radisfonte«. Se Mackeprang: Døbefonte, s. 156f.,
199f. (han nævner ikke Vester Nykirke-fonten) og
Reutersvärd (jfr. note 42), s. 34f. 
44 Mackeprang: Døbefonte, s. 62. – Reutersvärd (jfr.
note 42), s. 57, 68f. – Folke Nordstrom: Medieval
Baptismal Fonts. An Iconographical Study, Umeå 
1984, s. 14f. – Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Fre
deriksen: Troens Billeder. Romansk kunst i Dan
mark, Herning 1987, s. 343. 
45 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 32. – Niel
sen: Herredsbeskrivelse, s. 141. 
46
Serien er stukket af Jacob Matham. Se Christie:
Ikonografi II, 217f. og Hugo Johannsen: The graphic
art of Hendrick Goltzius as prototype for danish art
during the reign of Christian IV., i Art in Denmark,
Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1983, s. 97f. med
fig. 12-15. 
47
Se Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des
Wierix, Bruxelles 1978, nr. 868. Samme forlæg er
anvendt bl.a. på Jens Mortensens altertavle i Jerne
(s. 982) og på prædikestolen i Guldager (Skast hrd.). 
48 Ole Degn: Rig og fattig i Ribe, Århus 1981, I, 182. 
49 Om motiverne siger 1862-beskrivelsen blot, at der i
den nordre »fløjtavle« var anbragt »en krigers vå
ben«. 
50
Mosesfiguren har stærke mindelser om Moses
fremstilling i postamentvingen på Jens Mortensens
altertavle i Jerne kirke (s. 982). 

Fig. 56. Romansk *sålbænksten, nu i parken ved En
drupholm (s. 1714). NJP fot. 1989. – Romanischer
*Sohlbankstein; jetzt im Garten vom Herrensitz Endrup
holm.

51 Jfr.

1749

Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 144.
Herskabsstolene må dateres mellem ægtefællernes
overtagelse af gården 1593 og Margrethe Rantzaus
afhændelse af den 1609.
53
Margrethe Rantzaus fædrene og mødrene våbener
findes tilsvarende på prædikestolen 1592 i Strellev
kirke (Ringkøbing amt). Hendes far var Jørgen Rant
zau til Kærgård, hendes mor Ellen Bang, datter af
Palle Bang til Hennegård og Anne Fasti. Jfr.
H. K. Kristensen: Strellev Kærgård, i Festskrift til
H. P. Hansen, 1949, s. 113-21. – Adelskalenderens op
lysning (Stamtavler XV, 1945, s. 72-73 (slægten
Vind)), at Margrethe Rantzau var en datter af Jørgen
Rantzau til Avnbølgård og Anna Höcken, er således
forkert. 
54 Skjoldenes farver er tilstræbt heraldiske. 
55 Jfr. note 8. Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 141. 
56 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegnelse 1937. 
57 Den ene søn var Tøger de Teilmann, jfr. *gravsøjle
og støbejernskors nr. 3. 
58
Tøger Reenberg Teilmann var søn af amtmand
Christian Hansen Teilmann til Skrumsager og Kir
stine Marie Reenberg (jfr. epitaf o. 1749 i Sdr. Bork,
Ringkøbing amt). Faderens anden hustru var Marie
Ehrenfeld til Endrupholm, Nørholm m.v., som 1746
begravedes hos sin første mand i gravkrypten under
koret (jfr. denne samt kisteplade nr. 4). 
59 Epitafiet og den sammenhørende begravelse på kir
kegården fordredes i lighed med såvel epitafium nr. 2
som sønnen Tøger de Teilmanns *gravsøjle (ndf.) be
varet og vedligeholdt ved salget af kirken 1829 (af
skrift af skøde i Vester Nykirke Sognearkiv, Endrup). 
60 Jfr. Carsten Teilman Hald: Jeppe Stavn. En vestjysk
herregårdskunstner og hans samtid, i ÅrbRibe 1975,
s. 62-96 (kat. nr. 76). 
61 Jfr. note 8, samt Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 142. 
62 Jfr. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd. Studier i
det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, 
1985. Kryger anfører adskillige eksempler på grav
minder udformet som en søjle med indskrift og med
topstykker inspireret af antikke romerske gravsten,
de såkaldte cippi. Bl.a. s. 51f. med fig. 32 og 34,
s. 61ff. 
63
Det er tænkeligt, at nichen har rummet en alle
gorisk fremstilling eller måske en urne, som det ken
des fra andre nyklassicistiske gravmæler, inspireret af
nicherne i de romerske columbarier, jfr. Kryger, note
62, bl.a. s. 19 med fig. 5, s. 55f. med fig. 55-56. 
64
Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 142. Indb. v.
J. Helms 1873. I NM2. 
65 Det har været foreslået, at gravsøjlen, der både i sin
karakter og sit materiale er højst usædvanlig, skulle
være fremstillet af Teilmanns huskunstner Jeppe
Stavn (epitafium nr. 3), jfr. Carsten Teilman Hald,
note 60, s. 85. 
66 Jfr. note 8. Angivelsen i den samtidige Nielsen: 
52
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Herredsbeskrivelse s. 142 er uklar. Sammesteds for
menes gravsøjlen oprindelig at have stået på kirke
gården, hvorimod dog allerede dens indskrift over
nichen taler.
67 Jfr. note 8, samt indb. v. arkitekt Waldemar Jørgen
sen 1948. NM2.
68 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 141, 143.
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Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 127, 130. 
Jfr. †epitaf nr. 2 og *gravsten, Varde, †S. Nikolaj,
s. 959, 1435. 
71 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 110ff. 
72 Jfr. Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 142. 
73
Gravmindetypen er omtalt hos Rudolph Bertouch:
Menigmands Minde, 1971, s. 136. 
70

