
Fot. 1862
Fig. 1. Tyrstrup. Den nedrevne kirke, set fra sydvest.

T Y R S T R U P  K I R K E
S Ø N D E R - T Y R S T R U P  H E R R E D

Kirken, der i katolsk tid var viet Vor Frue1, betalte 24 skilling i cathedraticum og var 
et biskoppeligt patronat2; men dette må være blevet bestridt i 1400’rne, da et tings

vidne af 21. marts 14413 udtrykkelig fastslog, at patronatsretten »fra arilds tid« havde 
tilhort biskoppen i Slesvig, ikke hertugen. Ved reformationen overgik patronatsretten 
til hertugen4 og efter hertug Hans’ død 1580 til kongen. Ifølge et tingsvidne af 14. dec. 
1652 var sognet i »den sidste fejde« (Thorstensonfejden) blevet meget udarmet, da det 
lå ved adelsvejen5. Angående skole i kirken, se p. 280.

Som følge af sognets stigende folketal, der væsentlig skyldtes tilflytning til Christians
feld, var kirken efterhånden blevet for lille. 1855 var visitatoriet inde på den tanke at 
nedrive våbenhuset og forlænge kirken, som havde osttårn, mod vest, men dette for
kastedes af sognepræsten og kirkeværgerne, der krævede en helt ny kirke, der tilmed 
burde flyttes noget, da også kirkegården var for lille. Dette vedtoges, og 1862 nedbrødes 
den gamle kirke; den nye opførtes samme og følgende år med L. A. Winstrup som arki
tekt og indviedes 1863 (jfr. p. 280).
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Fig. 2. Tyrstrup. Den nedrevne kirke. Opstalt og plan. Ca. 1:300. Opmåling 1851 i kaldsbogen.
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Fig. 3. Tyrstrup. Situationsplan, som angiver den nuværende kirkes beliggenhed i forhold til den
gamle kirkegård. Rigsarkivet, (p. 278).

Den 1862 nedrevne kirke lå godt hundrede meter øst for den nuværende 
(fig. 3). Kirkegården, der endnu er i brug, blev udvidet mod nord omtrent sam
tidig med kirkens nedrivning; den hegnes af kløvstensdiger omsat i slutningen 
af 1800’rne, og i vest er der to kørelåger, den søndre tillige med fodgængerlåge, 
alle med jernfløje mellem glatte granitpiller fra 1840; tre murede indgangsporte 
til kirkegården nævnes 1833 og brudepladsen 18776. — Anlægget om den nye 
kirke hegnes mod landevejen af en høj mur, opført af tegl og kvadermateriale 
fra den romanske †kirke (sml. nedenfor).

I en indberetning fra o. 1728—30 til provsten i Haderslev udtales ønsket om 
at få en gabestok og et halsjern opsat på kirkegården (Carsten Petersens arkiv).

†Kirkeriste blev istandsat 1654 (rgsk.).
En †kirkelade eller -stald(?) ses på fig. 1, liggende op til diget syd for kirken.
Kirken bestod af romansk kor og skib samt tre tilbygninger, tårn ved korets 

østside, sakristi på tårnets nordside og våbenhus foran syddøren, vist alle fra 
gotisk tid.

Den anselige, romanske bygning var opført af granitkvadre, hvoraf en del er 
genanvendt forneden i den nye kirke; hele bygningen eller måske kun porta
lerne har haft rundstavprofileret sokkel, af hvilken blandt andet en kvader
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E. M. 1946
Fig. 4. Tyrstrup. Kirkegårdsindgang med portalsøjler fra den nedrevne kirke (p. 279).

med hjørneknop af form som et menneskehoved er benyttet i den nye kirke- 
gårdsportal, der er omtalt nedenfor. Både korets og skibets mure divergerede 
stærkt mod vest. Ud over de almindelige kvadre er der fra bygningen bevaret 
to monolitoverliggere og -sålbænke samt nogle smigsten til (henholdsvis 56 og 
62 cm brede) vinduer; disse kvadre er anvendt til to nicher på den indvendige 
side af hegnsmuren mod landevejen; i forbindelse med en reparation 17427 
nævnes tre tilmurede vinduer, to i nord og eet i syd, som måske var de oprinde
lige. Til hovedportalen i samme mur er benyttet fire par granitsøjler og tre 
rundbuede stik af krumhugne granitkvadre, alt hidrørende fra den romanske 
bygnings to portaler. På planen (fig. 2) ses, hvorledes søjlerne var fordelt med 
fire ved syddøren, to ved norddøren og to ved våbenhusets dør; der kan dog 
næppe være tvivl om, at de to sidste hørte norddøren til, og det er muligt, at 
de først er flyttet 1853, da denne dør tilmuredes8; iøvrigt foreligger ingen nær
mere oplysninger om, i hvilke døre de forskellige søjler, kapitæler og baser var 
anbragt før nedrivningen. Tyrstrupportalen (fig. 4) tilhører Ribegruppen lige
som sydportalen i Aller9 (p. 260), men er knap så degenereret; fire baser og 
to kapitæler har terningform, oftest med små bladmotiver i skjoldene, fire
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baser er attisk profilerede (flere led prydes af en tovsnoning eller fletning) og 
forsynet med hjørneknopper af forskellig form; endelig efterligner de to sidste 
kapitæler på en meget naiv måde de korintiske i Ribe domkirke, idet blad
kransene helt er kommet til at ligne tætsiddende perlerækker; søjlernes pro
filerede abakus har hulled mellem to rundstave. — At dømme efter den plan
skitse af kirken, som findes i kaldsbogen10, var den romanske korbue urørt; 
både kor og skib havde fladt loft.

Tilføjelser og ændringer. De gotiske tilbygninger var vist alle opført af munke
sten. Tårnet hørte til den lille gruppe af de såkaldte »forkerte« tårne, der er 
anbragt ved korets østgavl, således at vestmuren hviler på korets østmur (sml. 
bl.a. Hjerndrup p. 289). Tårnrummet, der muligvis lige fra opførelsen var sat 
i forbindelse med koret ved en (efter tegningerne at dømme falset) arkade og 
indrettet til alterplads, var overhvælvet. Adgangen til de øvre stokværk fore
gik ad en spindeltrappe, der i hovedsagen lå i nordøsthjørnets murliv. Klokke- 
stokværket havde to små glamhuller i syd og formentlig et lignende antal 
til de andre sider; tårnets ret stejle saddeltag havde små halvvalme i nord 
og syd.

Sakristiet var opført mod tårnets nordmur og sat i forbindelse med dette 
ved en åbning med lige gennemløbende karme. Ved nedrivningen havde det et 
nyere vindue i hver flankemur og i vest tillige en dør. Rummet, som gennem 
en stor del af 16- og 1700-tallet synes at have været benyttet til skole, havde 
i nord en skorsten, der vel har stået i forbindelse med en kamin11.

Våbenhuset, hvis dør ved nedrivningen var smykket med to romanske søjler 
(sml. ovenfor), havde vinduer fra 1844 i flankemurene og i øst en dør, som blev 
tilmuret 18538.

Ved nedrivningen stod kirken hvidkalket med store, rundbuede støbejerns- 
vinduer i syd og vest, indsat 1844, da kirken fik en stor istandsættelse6; alle 
tage var blytækt med undtagelse af sakristiets, der var hængt med tegl, og 
den romanske del samt våbenhuset havde gipsede lofter; sakristiet har sand
synligvis været hvælvet ligesom tårnet. Ifølge undersøgelseskommissionen af 
1711 var korets og skibets lofter belagt med panel, som det sidste sted var så 
medtaget, at det var nær ved at falde ned (rtk.). Tårnet må være blevet istand
sat 1743, eftersom dette årstal stod øverst på dets sydmur, og skibets vestmur 
med to yngre støttepiller var hovedrepareret 1773 (rgsk.).

To †vindfløje, den ene fornyet 18036, var anbragt på tårntaget.
Den store, nye korskirke med apsis, sakristi i sydøst og tårn i vest er opført 

1862—63 af bygningsinspektør, arkitekt L. A. Winstrup ved murermester 
Christensen, Haderslev. Materialet er gule teglsten afstribet med røde skifter, 
og bygningen har en høj, kvadersat sokkel af materiale fra den romanske kirke. 
Under alteret er der nedlagt en stor marmorblok med en sølvplade, hvorpå
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der findes en indskrift om kirkens opførelse, 
og under gulvet i hele det nye kirkerum blev 
der lagt et cirka 30 cm tykt lag grus fra den 
gamle kirkes indre (kaldsbog).

INVENTAR

Kirkens inventar stammer i hovedsagen 
fra indretningen af Winstrups nybygning 
1862—63 og præges helt igennem af tidens 
forkærlighed for den nygotiske stil, her i en 
særlig bastant udformning; det gælder såvel 
altertavlen (med maleri af A. Dorph 1863,
Kristus hos Martha og Maria, restaureret 
1904 af Hans Hampke, Slesvig), den enkle 
prædikestol, de massive stolestader og orgel 
med -pulpitur. Fra den tidligere kirke er 
dog enkelte inventarstykker overført, lidt 
er bragt til museet i Christiansfeld, og fra 
regnskaber m.m. har man kendskab til nogle 
få forsvundne ting. — Mellem præstens accidentia opførtes 1776 †brudesmyk
ket, for hvilket han fik 2 mark.

Den tidligere *altertavle, fra gotisk tid, har nu plads i Hjerndrup. Bag på 
den stod ifølge kaldsbogen: »1657 Inthog Svensken H... Var jeg Hans Han
sen 64 Ar, var IIHS 45 Ar«.

Til en (eller flere) †sidealtertavler har måske hørt »St. Peder og en anden 
Helgen«, der er omtalt i en tilskrift på J. B. Løfflers tegning (i National
museet) af døbefonten, og den helgeninde, der 1649 hang midt i den gamle 
kirke, »en jomfru med disse ord: Beder godt for Jes Nielsen i Sigeling og hans 
hustru«12.

Altersølv. Kalk (fig. 5), ifølge en optegnelse skænket kirken 1681 af en Revent- 
low, men sammenstykket af dele fra ældre kalke. Den sekskantede fod, hvis 
standkant over den smalle fodplade er gennembrudt af firpas, er sengotisk, 
fra o. 1500—25, en datering der også passer til det lille, støbte krucifiks, der 
er fastnittet på en af siderne; den store knop med opdrevne, spidse tunger og 
seks rudebosser, alle ciseleret med akantusbladværk, er næppe yngre end 
1500’rnes slutning, og det smalle, sekskantede skaft, der ikke passer helt til 
foden, kan med sine krydsbånd og blade være yngre, men er muligvis samtidigt 
med knoppen. Det store bæger er formentlig fra o. 1775, da Haderslevguld-

E. M. 1952

Fig. 5. Tyrstrup. Alterkalk, skænket 1681 
(p. 281).
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V. M. 1951

Fig. 6. Tyrstrup. Alterstager. De to store er henholdsvis fra 1752 (til højre) og 1863, den lille i midten 
vistnok fra 1651; støbejernsstagen vistnok også fra 1863 (p. 282 f.).

smeden Jens Jensen Due satte sit mærke, IID med store kursivbogstaver 
(Bøje 1584) på kalken.

Sygekalk 1776 (rgsk.), af kluntet barokform, med sekstunget fod på cirkulær 
fodplade; foden går i eet med den fladrunde, midtdelte knop, skaftet er seks
kantet, det halvkugleformede bæger let udsvajet; 11 cm høj. Under bunden 
indprikket ICL, sikkert hentydende til præsten Johan Christian Lautrup 
(Arends II, 23) samt stemplet to gange IM (store kursivbogstaver) samt 13 
og et kors. Disk med graveret cirkelkors i bunden og under denne indprikket 
ICL, der senere er rettet til GHB. Samme mestermærke som sygekalken; 
futteraler til kalk og †vinflaske er bevaret.

Alterstager. 1) (Fig. 6) bordstager med fod omtrent som Frørups, muligvis 
det par messingstager, der 1651 indkøbtes i Lybæk for 33 mk. (rgsk.), 28 cm 
høje, med brede akantusblade på fodskålen og vaseformet skaftled.

2) (Fig. 6) barokke, fra 1752, 52 cm høje, med stærkt kuplet, glat fodskål 
og profileret lyseskål; på skaftet to balusterled over henholdsvis flad kugle og 
skive. På fodskålene graverede versaler, på den ene: »Hr. Peter Woldike præp., 
hr. Antoni Bertelsen Psano (!) 1752« (Arends III, 9 og I, 46), på den anden: 
»Iens Hansen, Knud Avsen ano 1752«.

3) (Fig. 6) sikkert fra 1863, med kuglestave mellem profilleddene, 44 cm 
høje. — Inventariet 1776 omtaler et par støbte messingstager og et par stager 
af messingblik.
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4) (Fig. 6), af støbejern, med kælder, 
vistnok fra 1863; i sakristiet.

Alterkrucifiks af tin på nygotisk støbe- 
jernskors, formodentlig fra 1863.

Døbefont, romansk, af granit, variant af 
Haderslevgruppens rankefonte. Den ud- 
bugende kumme, 73 cm i tvm., har som 
mundingsprofil en bredere og en smallere 
rundstav og højt cylinderskaft. Foden, 
hvis form er som et omvendt terningka
pitæl, har på hjørnerne høje knopper og 
i de tre rundbuefelter stiliserede træer, i 
det fjerde en blomst, hvor rundede kron
blade veksler med smalle spydblade. Høj
de 103 cm. I den gamle kirke stod fonten i 
et indelukke (inventarium 1776). Om sam
hørighed med den romanske gravsten, se 
p. 284 (Mackeprang: Døbefonte p. 331).

Den tidligere †prædikestol var måske fra 1558; ved stolens nedtagning no
teredes i kaldsbogen, at følgende indskrifter fandtes på den: »Salige ere de, som 
høre Guds ord og bevare det«, og »Dette Alter(!) er bygget anno 1558, renoveret 
1818«. Hvis prædikestolen har været fra 1558, har den vel været af type som 
Steppings. 1651 udbedredes døren for prædikestolen (rgsk. 1564 ff.).

†Stolestader. 1582—83 indeholder regnskaberne udgiftsposter til nye stole. I 
Christiansfeld museum findes en ganske fin *ungrenæssancegavl fra et stole
stade med våben for Emmiksen (sml. †gravsten nr. 2 og 3). Den har lysblå 
bundfarve med lidt rødt og hvidt. Ifølge Abildgaards påskrift på hans tegning 
af Claus Emmiksens gravsten fandtes også Holks våben på en stol.

Degnestol (fig. 7). I degnestolen er indsat seks gamle stolestadegavle i noget 
afkortet skikkelse, de to fra 1662, de lire fra 1686. Ifølge kaldsbogen 1851 er 
disse gavle taget fra præstens og Tyrstrupgårds stole. På de ældste, der stam
mer fra præstekonens stol, og som øverst i fyldingen afsluttes af et volutagtigt 
topstykke med en lille hvirvelroset, læses med reliefversaler (på den ene): 
»Mein hofnung zu godt aleine«, og fordybet: 1622 (på den anden): »Margrete M. 
Dinis anno«. De fire yngste gavle, der alle har reliefskåret årstal 1686, har for
neden fladsnitornamenter og foroven i fyldingen et udsvejfet topstykke om 
en stor blomst. I den ene gavl er der reliefversaler: »Hanna Anders Pedersens 
udi Favervraa«. I korets nordside.

To tarvelige kollektfade med fejlfulde, danske indskrifter, 30 cm i tvm., er 
anskaffet 1899 hos Gebrüder Stoffregen, Hannover (rgsk.).

P. N. 1923

Fig. 7. Tyrstrup. Degnestol, samlet af ældre 
gavlstykker (p. 283).
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Klingpung af violet fløjl med guldgaloner på langt, høvlet skaft. Allerede 
1663 ontales en klingpung (rgsk.).

Foruden de to nyere præsterækketavler er en ældre, fra o. 1800, bevaret i 
enkel, smal profilramme med udsavet topstykke, der afsluttes med en bred, 
buet profilliste. I sakristiet. Det fra den gamle kirke stammende orgel og vest
pulpituret er nu i Hjerndrup.

Klokker. 1) Gotisk, skriftløs, med to smalle tovstave foroven. 72 cm i tvm., 
ca. 64 cm høj.

2) Genforeningsklokke13, støbt 1920 i de Smithske jernstøberier, Ålborg.
†Klokke. Fjernet 1917 til krigsbrug. Den havde følgende indskrift: »Haec 

campana cum ab anno 1694 sonnisset infelici ruptura ranca facta anno 1791 
regnante augustissimo et potentissimo rege Christiano VII praefecto illustris- 
simo Møsting praeposito Cretschmer pastore Lautrup curatis C. Sørensen et 
E. Jørgensen de nuo fusa est Hafniae. A. H. Gamst« (»da denne klokke havde 
tonet fra år 1694, og da den blev ødelagt af en uheldig revne, omstøbtes den
1791, da Christian VII etc. var konge, Møsting etc. amtmand, Cretschmer 
provst, Lautrup præst, C. Sørensen og E. Jørgensen værger (ved) A. H. Gamst«). 
—Ved nedtagningen måtte hvælvingen gennembrydes (kaldsbog og præste- 
indberetn. til Thurah).

GRAVMINDER

Gravsten. (Fig. 8 a—b) romansk, af granit, svagt trapezformet, 187 × 60—
53,5 cm, 40 cm tyk foroven, i øvrigt ca. 30. Mens den heraldisk venstre side 
er glat tildannet, er højre side smykket med en arkaderække, hvori hver anden 
»søjle« er erstattet af tre nedhængende blade, snart rundede, snart stive spyd
blade. Forsiden omsluttes af en glat 6,5 cm bred ramme, og herindenfor står 
et højtstammet processionskors, hvis stamme forneden deler sig i to vinkelstil
lede ben, mens de trapezformede korsarme udgår fra en lille ring, og mellem 
armene er der dråbeformede blade. På hver side af korsstammen ligger en 
bølgeranke, og mellem »benene« ses en fugl med udbredte vinger og over den 
et lille georgskors. Stenens ene glatte side tyder på, at graven har haft plads 
ind mod kirkens mur. Såvel trebladene i arkaden som fuglen og ranken viser 
hen til det værksted (måske i Haderslev og af Mackeprang kaldt Haderslev- 
værkstedet), der har leveret talrige rankefonte, der næsten alle er smykket med 
fuglen og de stiliserede træer. Også denne kirkes fontefod er så nær beslægtet 
med stenen og de øvrige fonte, at den må hidrøre fra samme værksted (Macke
prang: Døbefonte p. 330). Nu ved kirkens sydmur.

Forsvundne gravsten. 1) (Fig. 9) Romansk, af granit, svagt trapezformet, 
nedadtil vinkeldannet. Overfladen optages (uden ramme) af et processionskors,
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E. M. 1954 og P. N. 1923
Fig. 8 a-b. Tyrstrup. Romansk gravsten, set ovenfra og fra siden (p. 284).

Fig. 9-11. Tyrstrup. †Gravsten. 1. Romansk. 2. Sengotisk, over Claus Emmiksen, død 1541. 
3. Sengotisk, over Erik Emmiksen, død 1554 (p. 284, 286).



hvis arme forbindes af en lille dobbeltring. Kun kendt fra Lofflers tegning, hvor 
det opgives, at stenen findes i Christiansfeld museum. Her er den imidlertid 
ikke og skal aldrig have været der14.

2) (Fig. 10) gotisk. Ifølge Abildgaards tegning 1775 i Nationalmuseet lød 
indskriften, der var med minuskler og havde store begyndelsesbogstaver: »Ano 
d(omi)ni 1541 de(n) dach na hillige Chrisins(!) dach [altså 26. dec.] starf selige 
Claues Emichsen va(n) tustrupgarde dem GOT gnade a(men)«. Inden for rand
skriften, i stenens øvre halvdel, ses to våben i hver sin arkade, et for Emmiksen 
og et for Holk [Claus Emmiksen var gift med Karen Holk Wulfsdatter]. Om 
stenens plads opgiver Abildgaard kun, at den findes i Tyrstrup kirke (C.A. Jen
sen: Gravsten nr. 248).

3) (Fig. 11) gotisk, svarende til foregående, men kun med Emmiksen-våben. 
Efter Abildgaards tegning fra 1775 lød indskriften: »An(n)o d(omi)ni 1554 
de(n) 14 dagh na sunte Iohanns [8. juli] Wort selige Eric Emichse(n) claues 
sone van tustrupgarde geslagen dem GOT gnade a(men)«. Heller ikke om denne 
stens plads foreligger nærmere oplysninger (C. A. Jensen: Gravsten nr. 270).
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Christiansfeld. Fig. 12. Tyrstrup 1770.


