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Fig. 1. Hygum. Ydre, set fra sydøst.

H Y G U M  K I R K E
F R Ø S  H E R R E D

Kirken, der endnu i 1800’rne kaldtes S. Laurids eller Laurentii kirke (liber daticus), 
var i katolsk tid viet S. Laurentius og hørte i middelalderen til Ribe stift1, hvortil 

den vendte tilbage efter 1920. Den velhavende kirke, der gennem århundreder ejede en 
meget betydelig, fordelagtigt anbragt kapital, lød under kantoriet og betalte ifølge »Ribe 
Oldemoder« en afgift på 8 sk. engelsk (jfr. indledningen p. 38), på to købstadkirker nær 
(Tønder og Ringkøbing) den højeste takst, hvortil nogen kirke i stiftet ansattes. Patro- 
natsforholdene i middelalderen er ukendte, men ved reformationen er den formentlig 
kommet under landsherren, fra 1544 hertug Hans, og efter 1580 kongen (jfr. Aller p. 
258), der besatte embedet umiddelbart gennem danske kancelli.

Ifølge et vandresagn skal to kæmper have bygget Hygum og Skrave kirker; den, der 
blev sidst færdig med arbejdet, kastede en sten, der faldt i Rødding skov, mod konkur
renten. Et andet sagn beretter, at en kæmpe ved Kalvslund kirke forsøgte at ramme 
Hygum kirke med en kæmpesten2.

Om præsten (kapellanen) Peter Floer (nævnt 1520 og 1526) blev ifølge Rhode (p. 446) 
sunget følgende vers: »Hygoms Bierg gik Peder omkring / Og med den Trold han kiørte 
i Ring, / Men Riblen Hr. Peder mistede, / Og Peder fra Trolden sig listede«.
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Fig. 2. Hygum. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

Kirken ligger på byens højeste punkt og sydøstligt i sognet. Den store kirke
gård har omsatte stendiger af rå og kløvet kamp, dels fra tiden kort før 18483 
og dels fra 1862, da kirkegården blev kulegravet, reguleret og udskiftet blandt 
sognets beboere4; syddiget er samtidigt med en udvidelse 1874. Ved omsætnin
gen af norddiget blev der under dette (ifølge tilføjelser fra o. 1875 i liber dati- 
cus) fundet to potter (ɔ: urner) ved siden af hinanden; på urnernes låg lå en 
»sabel«, og i den ene en guldring, som indsendtes til København, hvorfra der 
kom en dusør til arbejdsfolkene. Af Nationalmuseets arkiv fremgår, at der til 
Commissionen for oldsagers opbevaring 1844 indsendtes en bronzefibula og en 
glat guldfingerring (antagelig ældre romersk jernalder) med oplysning om, at 
de var fundet ved digets omsætning af P. Nielsen Møller, Øster Hjerting, som 
fik dusøren udbetalt. Før kirkegårdsreguleringen fandtes der sydvest for kirken 
en fordybning, der var bevokset med al slags ukrudt; her skal alle de, som 
døde af pesten i Hygum sogn 1659, være begravet (sml. kirkegårdsmonumenter); 
pesten skal ifølge traditionen kun have levnet tre par ægtefolk i sognet (liber 
daticus). I øst og vest er der køre- og fodgængerlåger, i nord en låge, alle med 
granitpiller kronet af stenkugler eller støbejernskors og med gotiserende støbe- 
jernsfløje, der er anskaffet 1848 og 18625; den vestre port havde tidligere sin 
plads i nordvest, og 1725 fandtes der endvidere en »osterstede«6. Kirkens be
liggenhed mellem Engkær bæk (nord og øst) og Vesterbæk (syd og vest) har 
bevirket, at den helt eller delvis måtte vedligeholde kirkebroer til Aalling, 
Knurborg, Nøgel (?), Brøstrup og Fæsted.

†Kirkeriste nævnes 1727, den nordre 17466.
En Kirkestald uden for nordre kirkediges vestre del blev opført 1856—577.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt våbenhus i nord 

og tårn i vest fra sengotisk tid. Orienteringen har kun ringe afvigelse til syd.
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Den anselige, romanske bygning, der formentlig må henføres til tiden om
kring 1175, er Nordslesvigs smukkeste granitkvaderkirke. De tre romanske af
snit er rejst af meget veltilhugne kvadre iblandet lidt frådsten og tuf (p. 745) 
på en ca. 50 cm høj, attisk profileret sokkel (p. 257, fig. 29—32); adskillige 
sokkelsten har dog et enklere profil, idet de små platter mellem hul- og rund
stave er bortfaldet; tre af apsidens sokkelkvadre måler 2—2,5 m i længden. 
Skiftegangen i de udvendige mure springer på en måde, som kun kan skyldes 
en gennemgribende omsætning, der også synes at have berørt apsiden.

Apsidens indervægge samt de nedre dele af kvartkuglehvælvet skal være 
rejst af ret store rullesten, der er sammenføjet til en jævn flade, og resten af 
hvælvingen samt buen mod koret af kiledannede tufplader8; på hvælvingens 
overside er der foruden tuf iagttaget enkelte frådsten. At dømme efter bjælke
aftryk på østsiden af korgavlen har apsiden været ca. 80 cm højere, end den 
nu er, hvilket vil sige kun en snes centimeter lavere end koret (sml. nedenfor). 
Apsiden femdeles af halvsøjler med attiske hjørneknopbaser (fig. 6), der står 
på en i sokkelkvadrene udhuggen plint; tre af halvsøjlerne har terningkapitæl 
med tovsnoet halsring, den fjerde bladkapitæl (fig. 5), og de er alle forsynet 
med en stærkt udladende abakus, hvis profil med vekslende rund- og hulstave 
svarer til korbuekragbåndene; de to endelisener i hjørnerne mod korgavlen 
har i vederlagshøjde et kragbånd med hulstav mellem to rundstave. Halvsøj
lerne og de to lisener forbindes nu af uregelmæssige, fladtrykte buer, men som 
nævnt har apsiden været højere, og hele den nuværende afslutning må tilskri
ves en ombygning, der muligvis også har omfattet ændringer af apsidens nedre 
del. Alt tyder på, at halvsøjlerne har skullet stå på baggrund af lisener, således 
som på apsiderne af de fra Ribe påvirkede tufstenskirker i Jernved, Farup og 
Vilslev (Ribe amt)9, der ligger i en afstand af 15—20 km fra Hygum. Ganske 
svarende til disse kirker har Hygum-apsidens fem arkadefelter over det egent
lige sokkelskifte endnu eet (32 cm højt), som foroven har en bred tovsnoning, 
der standser 16—18 cm fra halvsøjlerne (sml. fig. 6); hertil kommer, at hver
ken søjleskafter eller kapitælerne med abakus er hugget til den store udlad
ning, som de nu har10. En forudsætning for disse dekorative leds rette indpas
ning i murværket er, at der mellem halvsøjlerne og den egentlige murflade har 
været lisener med et fremspring, som svarer til det tovsnoede sokkelskiftes og 
en bredde på 16—18 cm; disse lisener må foroven have været forbundet med 
en dobbeltrundbue som i Jernved og Farup eller en enkelt som i Vilslev, og 
halvsøjlerne må under alle omstændigheder have været forbundet af en rundbue.

I det midterste af apsidens fag er der et romansk vindue, hvis monolit
overligger mod sædvane også er krumhugget på ydersiden; indvendig har vin
duet stik af kiledannede tufsten, og hver karm er sat af een granitkvader, 
mens sålen er af mørtel; lysningen på dette 1929 genåbnede vindue måler nu
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ca. 85 × 37 cm; i sydøst er der en til- 
muring fra 1700-tallet, som dækker 
over et spidsbuet, formentlig gotisk 
vindue. Vangerne i den falsede apsisbue 
er af granitkvadre ligesom den flad
trykte rundbue, mens apsidens kvart- 
kuglehuælv som nævnt er af tuf, kamp og 
frådsten.

Korets nordmur har et stort, rund
buet, blændet vindue med sålbænk af to 
sten og stik af krumhugne kilesten; 
vinduet, der er 165 cm højt og anbragt 
235 cm over soklen, er betydelig større 
end skibets vinduer og kan måske være 
omdannet senere, eftersom murværket 
omkring det virker meget uregelmæssigt.

Skibet, hvis romanske murhøjde er 
580 cm (korets 545), har haft fire vinduer 
i hver langmur, hvoraf de tre sidder øst for dørene; bevaret er eet i syd og to 
i nord, de sidste med monolitsålbænk og -overligger. Det østligste vindue i 
nord blev genåbnet midlertidigt 1925, og man fandt da en *træramme, hvis lys
ning måler 88 × 24 cm; rammen er samlet af fire stykker egetræ, den øverste 
med udskåret bue, den underste med spor efter en fals; langs lysningens yder
side var der rester af jernsøm (i Nationalmuseet); både over og under rammen 
var der anbragt et løst bræt, det øverste med tydelige brandspor. Det bevarede 
sydvindue er stærkt flikket, med sålbænk og overligger af forskellig bredde 
(udvendig højde 163 cm, hævet 290 over sokkel); fra andre af skibets vinduer 
stammer en sålbænk, der ligger som tærskel i våbenhusdøren, samt en løs over
ligger og flere karmsten ved skibets nordmur11.

Skibets norddør er i brug og den søndre blændet indvendig; de har begge 
udvendige false, og det forkrøbbede sokkelprofil løber af mod de karmsten, 
som danner døranslaget; vestkarmen i syd er sat af een sten, den østre af to 
og norddørens hver af tre. Syddøren har kilestensstik såvel i falsen som i selve 
lysningen (fig. 4), norddøren kun i falsen, mens selve åbningen er retkantet, 
afdækket af en mærkelig tympanonagtig kampesten, der på nordsiden har be
varet den naturlige overflade; indvendig har døren smige karme med vandret 
afdækning, i vest to jernstabler og i øst et hul for dørlåsen. Begge døre har 
ensidige kragbånd, de nordre profilerede, med vekslende rund- og hulstave 
(p. 257, fig. 5), de søndre, hver sammensat af to meget finkornede granitsten, 
prydes af to og to overordentlig karakteristiske og fint udførte masker (fig.

E. M. 1952

Fig. 3. Hygum. Ydre, set fra sydvest.
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E. M. 1952

Fig. 4. Hygum. Sydportal (p. 745).

7—8); de tre gengiver formentlig løve
hoveder, den inderste i østsiden med en 
profileret stav, den tilsvarende i vest 
med et menneskehoved i flaben12.

Den kvadersatte korbue13 har attisk 
profilerede sokler og kragbånd (p. 257 
fig. 6) svarende til norddørens kragbånd; 
af korets østgavl er kun ubetydeligt 
bevaret, resten synes nedrevet tidligt 
i gotisk tid, men triumfgavlen er velbe
varet, og den er tilsyneladende muret 
helt af kampesten, på østsiden næsten 
udelukkende af flækker fra kvadertilhug
ning. — Både kor og skib har bjælkeloft.

I kirkens kvadre findes talrige stenhug
gerfelter, mange små, firkantede, et en
kelt med stærkt indsvajede sider, en cir
kel, samt i sydmuren en kvader med et 
motiv, der minder om udkast til et blad
kapitæl; endelig findes der over nord

døren et vinkelhugget felt, som på de to sider kantes af en dobbeltrundstav.
Ændringer og tilføjelser. De eventuelle, tidlige ændringer i apsidens udform

ning er omtalt p. 744. Kirkens to sengotiske tilbygninger er opført af munke
sten i uregelmæssigt munkeskifte (flere steder optræder der polsk skiftegang) 
og med anvendelse af kvadermateriale fra skibets vestgavl. Tårnet er skal
muret og våbenhuset stærkt lappet.

Våbenhuset har glat gavl med svagt spidsbuet dør i fladbuet, helstens fals 
indvendig og omdannet udvendig; flankemurene har trævinduer fra 1800’rne. 
I det nordvestre hjørne findes en stor blystøberkamin (fig. 12), som er lidt 
yngre end våbenhuset; i bunden er der en indtil 40 cm dyb grube, der har 
været benyttet til fyrsted, og hvori der endnu ligger blyaske. To jernbånd 
(11/2 × 1/2”), der hviler på kaminens ommurede østvange, og som er hugget ind 
i våbenhusets vestmur, bærer kappen; på oversiden af hvert jernbånd er der 
fire jernbøjler, der måske har tjent til fastgørelse af en lem, som har kunnet 
hindre blydampene i at trænge for stærkt ud i rummet. Østvangen og de ne
derste fire skifter i bagvæggen er muret i ler, resten i kalk; kaminen har været 
i brug 1849—50, da skorstenen ommuredes i forbindelse med et stort blytæk- 
kerarbejde5.

Tårnet står i forbindelse med skibet gennem en stor, rundbuet arkade; i syd 
og vest har tårnrummet store, runde, skjoldbuelignende blændinger og i nord
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Fig. 5—6. Hygum. Detailler fra apsiden, kapitæl og base fra halvsøjler (p. 744).

E. M. 1952 E.  M. 1952

Fig. 7—8. Hygum. Sydportalens kragbånd (p. 745 f.).

en mindre, fladbuet, der er forskudt mod vest af hensyn til trappen; alle blæn
dingerne begynder ved gulvet. Midt i vestmurens blænding er der en mindre 
blænding, hvis lodfuger kan følges i cirka to meters højde; måske dækker blæn
dingen over en dør, som er samtidig med tårnet, men som er blevet tilmuret 
inden 1707 (sml. kalkmalerier); udvendig er sporene skjult ved skalmuring, 
men et par rækker fremspringende, hårdtbrændte munkesten nederst antyder 
en forsvunden dør. Tårnrummets krydshvælving har kvartstensribber og lille, 
rund slutskive; lette helstens overribber med trinkamme. Trappen i nord har
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Fig. 9. Hygum. Kalkmaleri i tårnhvælvet. 
Efter farveskitse af pastor A. Popp 

1930 (p. 750).

fladbuet under- og overdør, skakt, der 
fortrinsvis er muret af bindere, smal, 
rund spindel og loft af udkragede, flad- 
buede binderstik. Det høje mellemstok- 
værk har i nord en bred, fladbuet spare- 
blænding med en lille, falset åbning, 
der har prydskifte af bindere; i vest, 
ligesom sikkert også i syd, har der været 
en lignende blænding, som er ødelagt 
ved delvis omsætning af murene 1805. 
Klokkestokværket har to små, fladbuede 
glamhuller i nord med prydskifte af 
bindere samt to i syd og een i øst og 
vest, alle noget ændret ved skalmuring. 
På tårnet findes i vest jernankre med 
1805 og PRS, i nord 17?? og ?M MT IP. 
Tårnet krones af et ret højt, pyramide- 
lignende spir, hvis hjørner dog er af
skåret på en usædvanlig måde; klokke
kvistene forneden på spiret er vistnok 
en senere tilføjelse (sml. tårnur p. 760).

Tagværkerne er alle middelalderlige, af eg og antagelig jævnaldrende med 
de respektive bygningsafsnit, men der må indtil videre tages et lille forbehold 
over for korets og skibets, idet disse har visse karakteristika, som snarere hen
fører dem til senromansk-unggotisk tid. Apsistagværket, der er omsat, hviler 
på een fodrem, og de opefter svagt tilspidsede spær er indføjet i små udstem
ninger på kongens paddehatformede hoved. Da korets østgavl blev fjernet, 
afstivedes kongen med en ankerbjælke, der er fastgjort oven på korets hane
bånd og på en art hængeværk, som bærer den nuværende gavlopbygning. Tag
værket over kor og skib (fig. 10) er meget velbevaret, kun nogle bjælkeender er 
fornyet i sen tid; behugningen er udført med bil og af en sådan håndværks
mæssig kvalitet, at man kun undtagelsesvis skelner redskabets spor; skibets 
krumtvoksede krydsbånd af halvtømmer er savskårne. Bjælker, spær, spær
stivere og de to lag hanebånd er samlet med tappe eller svalehaleblade og for
naglet, stormlægterne er fastgjort med smedede søm. Der er en lille forskel på 
skibets østre og vestre halvdel, som sikkert kun skyldes, at forskellige hånd
værkerhold har været i arbejde; der er fortrinsvis benyttet romertalsnumre, 
og de er udført med huljern, kværøkse eller almindelig økse; det 10. fag fra 
vest har dobbeltnummer, sammenskrevet X og I, der refererer til faget som 
det østligste i vestafsnittet og det vestligste i østafsnittet.
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E. M. 1952
Fig. 10. Hygum. Skibets tagværk, set mod øst (p. 748).

I modsætning til de romanske bygningsafsnits svære tømmer virker spirets 
overordentlig spinkelt, og konstruktionen er meget enkel; ved tårnkvistenes 
anbringelse blev kongen skåret bort forneden.

Kirken står i blank mur med rester af hvidt optrukne fuger, der på våben
hus og tårn træffes på den nyere skalmurings bredt udglattede fuger; apsidens 
øverste del, de synlige dele af korets og skibets gavle, en stribe under sugfjæ
lene og vindueslysningerne er hvidkalkede. Vinduerne har spidse jernrammer 
fra 1852—535. Tagene er blytækte med mange støbte årstal og initialer: på 
korets sydside 1783, på apsiden 1831, I. Simonsen, L. E. Ebbesen, kirkevær
ger, F. I. Bertelsen, præst [1805—35] etc. Kor og skib står siden 1926 med 
synlige bjælker; 1754 havde kirken dobbelt fjælleloft, det underste (på bjæl
kernes underside) var »smukt i Pannel lagt og ziirlig maled« (præsteindb.); 
dette loft må være blevet fjernet ved en af hovedrestaureringerne 185314 eller 
188515. Ved indlægning af varme 1956 blev der i skibets vesthjørner iagttaget 
en brolægning af håndstore sten, formentlig kirkens ældste gulv (34 cm under 
det nuværende).

Spirets vindfløj med kugle, kors og fane af form som et dragehoved bærer 
det udstansede årstal 1747.



750 FRØS HERRED

K A L K M A L E R I E R

Udvendig dekoration. Den hvidkalkede frise under skibets sugfjæl dækker 
resterne af en middelalderlig, kalkmalet ranke, hvoraf der vistnok også er fun
det spor under korets sugfjæl.

Tårnhvælvingen har en enkel dekoration i rødbrunt og sort fra o. 1500 (til
svarende i Oksenvad p. 556 og Højst, Slogs hrd., den sidste fra 1501); for
neden i hver kappe træffes den fig. 9 afbildede figur og øverst i hver kappe en 
tilsvarende lilje, på ribberne sparrer og langs med dem krabbeblade. Denne 
dekoration, der er overhvidtet, men synlig hist og her gennem afskalninger i 
hvidtelaget, kendes tillige fra kirker i Nørrejylland (Janderup, Ribe amt, Føv- 
ling, Vejle amt) og på Fyn (Vejlby kirke, Odense amt), og det er vel sandsyn
ligt, at de skyldes en omvandrende maler.

Hele kirken synes at være blevet dekoreret 1707; forneden i tårnrummet 
er der et ca. 1,5 m højt draperi i lysokker, skygget med rødbrunt og kontureret 
med sort; det groft udførte maleri, der sidder på et løst lag hvidtekalk, er da
teret ved et sirligt udført årstal. Samtidig hermed er tårnarkadens underside 
blevet prydet med store, renæssanceagtige bladslyng med sortgrå konturer, og 
lignende voldsomme ranker findes på sålbænken i skibets vestligste nordvin
due; 1930 blev der tillige afdækket ranker vest for samme vindue, og 1926 
iagttoges draperier svarende til tårnets på nordportalens smige karme.

I våbenhuset, på skibets mur og øst for portalen, står årstallet 16?9 i rød 
farve på gul bund.

I N V E N T A R

Alterbordet, der står i apsiden, ca. 167 cm fra dennes østvæg, er nyere, til 
dels muret af munkesten; det er hult med åbning i bagsiden, mens forsiden 
dækkes af et glat panel, der skjules af et rødt alterklæde med guldkors.

Kirkens gamle *renæssancetavle overlodes 1842 nabokirken Hjerting for 
4 rdl. årligt i 20 år16. Den nuværende nygotiske altertavle (sml. fig. 13) er et 
maleri, kvinderne ved graven, signeret I. L. Lund 1841. Den spidsbuede ramme 
er ligeledes besørget af kunstneren. Kirken skrev 1840 til Academiet for de 
skiønne Kunster i København om altertavle og dåbsfad. 1842 skrev prof. Lund, 
at tavlen var på akademiets udstilling og vilde blive afsendt i maj. Billedhug
ger og medailleur Christensen fik del i betalingen, der var på ialt 556 rdl.16.

Altersølv. Kalk (fig. 14), 1839, 24,7 cm høj, med rund fod, skaft som et knippe 
af slanke blade, rund knop og højt, udsvajende bæger med stor vulst forneden; 
både fod, knop og bæger er smykket med drevne blade, foden med akantus, 
knoppen med egeblade og bægeret med vinløv. På standkanten graveret skrive-



HYGUM KIRKE 751

E. M. 1952

Fig. 11. Hygum. Indre, set mod vest.
E. M. 1952

Fig. 12. Kamin i våbenhuset (p. 746).

skrift: »Hygum kirke 1839« og tre stempler: to gange Petersen, med skrive
skrift i oval, for Wolfgang Petersen (Bøje p. 229) og eet med Haderslevs by
mærke (broen). Disk med lille, påloddet krucifiks i bunden; samme stempler 
som på kalken.

Vinkande, kaffekandeformet, med lang tud, med delfiner under hanken, »i 
størrelse omtrent som en af dem, der haves i Ribe kirke«, købtes 1838 for 55 rdl. 
af guldsmed Petersen, Haderslev17. Stempler som foregående.

Oblatæske (fig. 15), 1741, med rokokoornamenter. Cylindrisk, 8,8 cm i tvm., 
af smukt, drevet arbejde. På siden fire usymmetriske felter med 1) en mand 
varmer hænderne over et bål, en kvinde (?) sidder ved siden af bålet, 2) stråler 
fra sky, der synes at træffe en fugl, der synker livløs ned, 3) påfugl på trappe 
foran balustrade, 4) svane ved sø med anløbsbro. På låget lignende felt med 
fugl under træ foran pavillon. Under bunden fire stempler: Ribe bymærke, 
tårn omgivet af 1741 (ikke hos Bøje), mestermærke I K over 1741 i firkant, 
formentlig for Jens Kiølholt (Bøje p. 357) samt M B i kvadrat og I over M i 
cirkel. Muligvis er der tale om et udenlandsk arbejde, som Ribeguldsmeden 
har forsynet med sine stempler (?). Måske er denne oblatæske identisk med 
den sølvdåse, der 1830 indkøbtes for 21 mk. til brødet ved altertavlen6.

Sygekalk, 12 cm høj, svarende til Halk 1812 (p. 464), og som denne et ar
bejde af Haderslev-guldsmeden Thomas Larsen. Disk med samme stempel. 
Nyere vinflaske beregnet til at indsætte i kalken.

Alterstager. 1) Sengotiske, kun 29,4 cm høje, med flad fod og lyseskål, svært 
cylindrisk skaft med flad, rundet knop. Spor efter tre fødder, utvivlsomt sid
dende løver som på tilsvarende stager i Dybbøl kirke (Sønderborg amt).

2) Barokke, svarende til Agerskov 1718 (Nr.-Rangstrup hrd.) m.fl., 45,5 cm 
høje, med stor, hvælvet fodskål, skaft med to flade kugleled over midtkuglen, 
under denne fortrykt vaseagtigt led over fladt kugleled; flad lyseskål.
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3) Empire, 54,5 cm høje, svarende bl.a. til Vonsbæk fra 1835 (p. 512).
Alterkrucifiks, skåret 1919 af Jes Lind.
*Røgelsekar, senromansk, af bronze, 18 cm højt, kugleformet, på konisk fod, 

aflange røgsprækker vekslende med små, cirkulære huller. Korpus krones af 
en lille cylinder med kegletag og korsspir. Ophængningsstængerne mangler. 
Skænket Nationalmuseet 193418.

Alterskranke, med støbejernsbalustre formet som træer, samtidig med eller 
lidt yngre end altertavlen.

Døbefont (sml. fig. 13), senromansk af gotlandskalk, bægerbladstype; langs 
kanten af den blyforede kumme, tvm. 82,5 cm, løber et fordybet bånd; det 
høje, koniske skaft med rundstav foroven har været brækket over og er sam
let med cement. På kummens kant er senere indhugget navnetræk. 1758 stod 
den i et hjørne af kirken17, senere i korets nordvesthjørne, nu midt under 
triumfbuen (Mackeprang: Døbefonte p. 413).

Fontelåg, fra 1700’rne, nu adskilt i to dele, idet dækpladen, af fyr med bølge
lister af eg, er anvendt som bordplade i et simpelt, højbenet bord, mens den 
smukt udstyrede underplade, af ask eller elm, hænger i stærkt defekt tilstand 
i tårnrummet. Dens mod fonten vendende flade er udskåret som bølgende 
vand, hvorpå der flyder blomster og blade. Vandet er blåmalet, mens blade 
og blomster er grønne. Oversiden, der nu er egetræsådret, har været gråblå 
med røde lister.

En *fontehimmel er 1843 overflyttet til Farup (Ribe amt)19.
Dåbsfad og -kande, fra 1922 (dansk paramenthandel, København; Chronik). 

Under det nye fad ligger et svært, glat fad, fra o. 1700, af messing, 53 cm i 
tvm., med smal kant; i bunden lille midtcirkel, samt en ældre lapning.

Korbuekrucifiks (fig. 16—17), fra slutningen af 1200’rne, beslægtet med 
Oksbøl-typen. Den ca. 2 m høje Kristusfigur har stærkt fremadbøjet hoved 
med glat, bølgende hår, hvis lokker falder symmetrisk ned på hver sin skulder; 
let bølget, kort fuldskæg om den fast sammenknebne mund; åbne øjne og ryn
kede bryn. Ret flad, snoet tornekrone. De magre arme er skråt strakte, bryst
kassen flad med markerede ribben og højtsiddende spydsår; brystvorter og 
navle er antydet. Det lange lændeklæde, der er heftet op om livet med en 
vulst, er knyttet med en sløjfeagtig knude i højre side, således at lændeklædet 
trækkes op over højre knæ, mens venstre er dækket. Ubehjælpsomt skårne 
ben med skarpe skinneben og overlagte fødder. Det samtidige korstræ, hvis 
øverste arm er ny, har svagt hvælvet overflade inden for hulet profil og af
sluttes af firkantede felter med evangelisttegn, foroven løven (ny), til heral
disk højre side engelen, til venstre oksen vendt bort fra figuren, men med 
hovedet drejet bagover, nederst ørnen. Farverne stammer fra en restaurering 
1925 ved Niels Termansen; figuren har lys karnation, brunt hår og skæg, grøn
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Fig. 13. Hygum. Indre, set mod øst.

tornekrone og hvidt lændeklæde med guldkanter. Korstræet er grønt med røde 
kanter samt blå bund for de forgyldte evangelisttegn. Foran triumfbuen. 1842 
hedder det: Et gammelt krucifiks, som i »Snese Aar« hang langt ned under 
hvælvingen foran alteret, skønt der var et stort hul i loftet for at give det plads, 
er blevet kasseret som »raaddent og ubrugeligt«; provsten kalder det stygt og 
hæsligt20.

Krucifiks af støbejern, rimeligvis det, der 1837 kom fra »Calshytte ved Rends- 
borg«, og hvorom der opstod strid mellem provsten og menigheden, der påstod, 
at det var djævelen, provsten havde ladet ophænge, fordi figuren (metallet) 
var sort. Det blev provsten, der måtte bøje sig, og figuren blev malet 184221. 
Det er et ca. 70 cm højt støbejernskrucifiks med stærkt bøjede ben, og fød
derne anbragt ved siden af hinanden; ganske smalt lændeklæde. Hang tidli
gere på triumfvæggen, nu over skibets norddør.

Prædikestol i renæssance, o. 1610—20, med himmel fra 1637. Den sekssidede 
prædikestol har over et dobbelt postamentfelt, hvis nederste del er sekundær, 
fritstående korintiske hjørnesøjler med beslagværks- og kartoucheprydbælter. 
Storfelternes reliefsmykkede arkader med kannelerede pilastre har i de heste
skoformede bueslag skiftevis bosser og kugler og i sviklerne bladværk. Relief
ferne forestiller: bebudelsen (fig. 19), hyrdernes tilbedelse, omskærelsen (fig. 18), 
de hellige tre kongers tilbedelse, Jesu dåb og syndefaldet. I de smalle, gennem-

Danmarks Kirker ,  Haderslev amt 48
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brudte frisefelter indskrift med versaler: »Vox clamantis in deserto parate viam 
domini etc. Esa.40« (»i ørkenen råber en røst: bereder Herrens vej«) og »Semen 
mulieris etc. Gen. 3« (»kvindens sæd skal knuse slangens hoved«). I postament- 
felterne læses: 1) »Virgo concipiet et pariet filium Es. 1« (»en jomfru skal und
fange og føde en søn«), 2) »Parvul(us) nat(us) est nobis et filius dat(us) Es. 9« 
(»et barn er født os, og en søn er givet«), 3) »Circu(m)cidet dominus cor tuum, 
Devt. 30« (»Herren skal omskære dit hjerte«), 4) »Hic est filius meus dilectus« 
(»denne er min søn, den elskede«), 5) »Magi ex oriente adori... iesu(m) parvu- 
lu(m)« (»vise mænd fra Østerland tilbeder det lille Jesusbarn«), 6) »Gratia et 
veritas per iesum christum« (»nåde og sandhed ved Jesus Kristus«). De livligt, 
men naivt skårne scener har perspektivisk arkitekturbaggrund; i feltet med 
hyrdernes tilbedelse synes den by, der danner baggrunden, at have været ude 
for et jordskælv.

Den syvsidede himmel af fyr med reliefskåret årstal 1637 har høje kartouche- 
topstykker med cirkelfelt, hvori vinget englehoved, på siderne og i toppen små 
vasespir. Topstykket, der vender ud mod skibet, har i stedet for englehoved 
Christian IV.s kronede navnetræk og det mod hjørnet »Anno 1637«. Gesims 
med små, englehovedprydede bøjler på hjørnerne, lave, kartoucheagtige hænge- 
stykker. Frisefelterne er glatte. På de to fremadvendte hængestykker er der 
reliefversaler: »D. Petrvs Bartolinvs / verbi D. minister / Mickel Rasmvss(en). 
æditv(s)« (»hr. Peder Bertelsen, Herrens ords tjener, Mikkel Rasmussen, kirke
værge«). På undersiden firkantet, fordybet felt omgivet af æggestavliste. Præ- 
dikestolens og himmelens staffering er fra 1930. De dominerende farver er grønt 
og rødt med blåt som baggrund for de oftest grønt eller gråligt klædte perso
ner. Forgyldt skrift på sort bund. I himmelens frisefelter oprindelige, malede 
versaler: Det er ikke Eder, der taler etc., på latin. Stolen har siden 1853 (Chro
nik) haft plads på triumfvæggens sydside med indgang fra koret gennem triumf
muren. Ved denne lejlighed er himlen ophængt med skæmmende krydsrevler, 
der dækker det dybe midtfelt.

De enkle stolestader er fra 1827, udført af N. Necker(?)6. De gamle †stole, 
der endnu 1805 stod i tre rækker, og som da foresloges omgjort til to rækker, 
solgtes for ca. 100 mk.21. 1782 købtes en »tillukket« stol til præstekonerne for 
60 mk.6.

Jernbunden kiste (fig. 21—22), middelalderlig, 172 cm lang, 67 cm bred og 
65 cm høj, på låg og sider jernklædt med brede, tynde tværbånd, hvis mellem
rum dækkes af smalle, svære, og med krydssmykkede bånd langs kanterne. 
To håndtag på lågets forkant. Indvendig i den ene ende findes en læddike med 
to rum (fig. 22). Stanglås som den tilsvarende pengekiste fra Starup (p. 154). 
Istandsat 1954.

Dørfløj, fra slutningen af 1600’rne, bestående af to brede planker med let
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Fig. 14. Hygum. Alterkalk 1839 
(p. 750).

V. M. 1952

Fig. 15. Hygum. Oblatæske 1741 
(p. 751).

gnidrede profiler vendende mod en smallere midtplanke; på bagsiden to revler 
gratede i planken, på forsiden oprindelig tre (nu kun to) jernbånd endende i 
spydblad, samt to skråtstillede, firkantede låseblikplader med ring. Det meget 
store og sindrige låsetøj er smykket med tulipan- og rosegraveringer. Spor efter 
gråblå maling, nu egetræsmalet. I våbenhusdøren.

Pulpitur (fig. 20), med reliefskåret årstal 1712, i skibets vestende, hvilende 
på fire søjler og med samtidig trappeopgang fra tårnrummet. Det store pulpi
tur med et karnapfremspring over midtgangen har fem fyldinger på hver side 
af karnappens tre fyldinger. Sidefyldingerne er skiftevis ottekantede, med store 
trekantbosser i hjørnerne, og rektangulære med hjørneudvidelser, mens den 
rigere udstyrede karnap har en stærkt forkrøbbet midtfylding flankeret af rekt
angulære fyldinger. Mellem disse storfyldinger er der slanke smalfyldinger med 
et udsavet, lyreagtigt motiv foroven og forneden; karnappen har her snoede 
halvsøjler. Frise- og postamentfelterne opdeles af ædelstensbosser. Gesims med 
kraftig kvartrundstav; på karnappens gesims en oval plade med Frederik IV.s 
spejlmonogram. Hængeliste med gennembrudt rankeværk, der under karnap
pen omslutter en oval med »Anno 1712«. Midt i hver af sidepartiernes slyng
værk en lille plade, der med malet skriveskrift minder om bispen og amtmanden, 
mod nord: »Mag. Laur. Thura. diæces. Rip. Episc.«, mod syd: »C. D. Com. de

48*
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Fig. 16. Hygum. Detail af korbuekru- 
cifiks (p. 752).

Reventlow. Præs. Haderslev Gubern.« Af de 
bærende af søjlerne er de to bageste glatte, 
de forreste snoede, med et firkantet bladka
pitæl og rankeslyng i det høje postaments 
fyldinger. Storfyldingernes naivt malede alle
goriske billeder, der forklares i postamentfel
terne (med kursiv), forestiller, fra syd: 1) 
fra en sky overrækker Gudfader lovens tav
ler til Moses, der knæler på Sinai bjerg (»Loven 
er vor Tucte-Mestern til Christum, Gal. 3«). 2) 
Gudfader og Kristus med verdenskuglen mel
lem sig, ovenover i stråleglans svæver duen 
(»Troo paa den Hr. J. Christu(m) og du skal 
vorde salig, act. 16«). 3) Kristus står bedende 
mellem knælende og stående mennesker 
(»Naar i bede da siger Fader vor, Luc. 11,2«). 4) 
Siddende ved siden af et springvand, hvor
over duen, døber Kristus et barn (»Christus 
reensede Menigheden ved Vandbadet i Ordet, 

Eph. 5«). 5) To kvinder foran et alter, den ene drikker stående af en kalk, den an
den knæler foran bordet med krucifikset, hvorfra blodet strømmer ned i en anden 
kalk; foroven i skyer duen (»Vi ere alle skenckte til een Aand 1. Cor. 12, 13«). 
6) Gudfader svævende med krucifiks i højre hånd over verdenskuglen, på hvil
ken man ser Adam og Eva ved kundskabens træ (»Saa elskte Gud Verden etc., 
Joh. 3, 16«). 7) Kristus på korset, i baggrunden Jerusalem (»Christus elskte os 
og gaf sig self hen for os, Eph. 5, 2«). 8) Helligåndsduen svævende over et 
hjerte på et alter (»Guds Kierlighed er udøst i vore Hierter ved den Hellig- 
Aand. Rom. 5«). 9) En person i flagrende gevandt stående på verdenskuglen 
ser i en kikkert ud i verdensrummet (»Betænck de sidste Ting og du sckalt icke 
synde, Syr. 7«). 10) Døden med leen nærmer sig en olding, en yngling og et 
barn, der kravler på jorden; ved den unge mands fod ligger en krone (»Det er 
beskicket for alle Mennisker een gang at døe«), 11) Den tronende Gudfader 
med verdenskuglen i hånden, flankeret af retfærdigheden og Moses pegende 
på lovens tavler foran et nøgent menneske, der knæler på det nederste trin af 
himmelens trappe (»Men derefter Dommen, Ebr. 9,27«). 12) Helvede i skikkelse 
af et rædsomt uhyre (Leviathan), der med åbent gab, hvorfra store flammer 
slår ud, er i færd med at sluge flere nøgne mennesker (»De ugudelige skulle 
gaae i den ævige Pine,«). 13) Talløse hvidklædte personer knæler i skyerne un
der treenighedssymbolet (»Men de retferdige i det ævige Lif, Matth. 25«).

Malerierne har bevaret deres oprindelige milde 1700tals farver; skriftste-
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Fig. 17. Hygum. Korbuekrucifiks (p. 752).

derne står med forgyldt fraktur på sort bund. I frisefelterne over malerierne 
står: »Se til, forglem Ei disse Fem, Guds Kierlighed J. Christi Naade den H. 
Aands deelagtighed. En Tanckering Paa Fire Ting«. Façade og søjler er nu 
lyst egetræsmalet, men herunder ses spor efter en perlegrå staffering, sand
synligvis fra 1715, idet ovalen med det reliefskårne årstal »1712« ved opmalin
gen er rettet til »1715«. De bærende søjler har rimeligvis også været perlegrå, 
kapitæler og hjørnelisterne dog røde, ligesom baggrunden for Frederik IV.s for
gyldte navnetræk og krone. Den samtidige, vinkelbøjede opgangstrappe fra 
tårnrummet, hvis bue er lukket med samtidigt panel, har udsavede, usymme
triske balustre og firkantede endestolper med topkugler; samtidig dørfløj, fra 
trappen ind til pulpituret, alt med små, sirlige profiler. Hele trappen samt
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bagklædningen til pulpituret er blåmalet, sikkert den oprindelige farve. Trap- 
degelænderne og kuglerne sorte.

Orgel. Façade fra 1830, det oprindelige værk udført af orgelbygger Worm, 
der hentedes i Kolding6, men fornyet 1934. Orgelfaçadens tre tårne krones af 
polygonale, rigt profilerede gesimser; både tårne og mellemstykker smykkes af 
påsatte akantusornamenter, og ydertårnene har smalle vinger. Som topstykke 
Guds øje i trekant omgivet af skyer og stråler. Forneden på orglet to ovaler 
ophængt med sløjfe, hvorpå med skriveskrift, i syd: »F. H. C. Johansen Amt
mand i Haderslev 1830«, i nord: »K. Aagaard Provst. F. T. Bertelsen, Præst«. 
Øverst på pulpiturets midtfremspring er anbragt et ovalt, kronet skjold med 
bladguirlande hængende ned fra kronen; på ovalen Frederik VI.s navnetræk 
og 1830; bagpå læses, med skriveskrift, bl.a.: »Aaret 1830 blev dette Orgel 
opsat og indviet den 16de August..«. Orgelfaçaden er hvidmalet, med forgyldt 
bladværk og indskrift på de forskellige, påsatte plader, der har rød baggrund. 
Under topstykket, heftet på gesimsen, en lille, sekskantet plade med Christian 
X.s kronede navnetræk og 1934, fornyelsesåret.

Kirkeblok, 1774, stærkt jernbeslået, hvorover der ifølge kaldsbogen3 var en 
opslået bog af træ, hvis to stykker (d.v.s. sider) er bevaret; herpå står dels 
med hvid, dels med sort skriveskrift på henholdsvis sort og hvid b u n d :

1774.

»Mig eene levnet Ondskabs Aand 
Men Blokken er borttagen 
af en Forbandet Tyve-haand,
Som blev dog selv bedragen:
Men nu ieg her tilbage staar,
Og siger det For sande,
Giør tyv ey bood saa viid Guds ord 
Ham Evig vil forbande«.

1775.

»Her næst ieg da paa dette blad 
Til Herrens Folk mig vender, 
Og beder de med hierte glad 
den arme næste Kiender:
At giøre godt ey trættes ved 
i Tavlen give Gierne;
Thi troen og godgiørenhed 
Er Christendom(m)ens Kierne«.

De to træstykker har bagpå været heftet sammen med et jernbånd. De findes 
nu sammen med den kasserede blok i tårnet. 1901 meddelte præsten, at blok
ken atter var opbrudt, og der var stjålet 10—12 mk.22.

Klingpung, nyere, med messingskafttragt, rød, skindforet fløjlspose og brun- 
bejdset, drejet skaft. Ophængt på korets vestvæg. I brug.

Stort maleri, af Martin Luther, anskaffet 18845, før i koret, nu på skibets 
sydvæg. Sign. T. J. Holm 1884.

Lysekroner, fra 18706, leveret af H. Beseler, Flensborg, vistnok efter tegning 
af bygningsinspektør Holm, Flensborg4.

To ligbårer i klokkestokværket.
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Fig. 18—19. Hygum. Prædikestolsfelter (p. 753).

E. M. 1952
Fig. 20. Hygum. Søndre halvdel af vestpulpituret (p. 755).
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Sejerværk 1842, men senere fornyet. Tårnet har en urskive til hvert verdens
hjørne, sortmalet med forgyldte romertal og årstal: Anno 1842.

Klokker. 1) 1686, støbt af Claus Asmussen, Husum. På klokkehalsen ind
skrift med versaler mellem blomsterbort med englehoveder, foroven og for
neden blomster- og bladværk: »Gloria in excelsis deo. Aus den feur bin ich 
geflossen claus asmussen in husum hat mich gegossen« (»ære være Gud i det 
højeste«). På klokkelegemet, i firkantet ramme, versalindskrift: »Deo et ec
clesiæ hygomensianæ anno mdclxxxvi pastore H. Petro Iacobi Haderslebiano, 
ædilibus Canvto Iani et Lagone Callovii«, (»til Gud og Hygum kirke, år 1686, 
da hr. Peder Jacobsen fra Haderslev var præst og Knud Jensen og Lave Calle- 
sen(?) var kirkeværger«). På klokkelegemet endvidere i relief Kristus på kor
set, med den knælende Maria Magdalene der omslynger korset, ved siden et 
dødningehoved. To medailloner over slagkanten, englehoved i krans og peli
kan, der hugger sig i brystet. På den anden side Christian V.s kronede navne
træk midt i årstallet 16—86. 104 cm i tvm.

2) 1920, støbt af de Smithske Støberier, Aalborg25.
†Klokker. 1) Støbt af Armowitz 1733. I præsteindberetningen 1766 omtalt 

som den mindre klokke. »Me fecit Johan Heinrich Armowitz in Husum«, her
under to vers på dansk: Giv, Klokke, saadan Lyd etc. På den modstående side: 
»Deo et ecclesiæ Hygomeneanæ Ao. MDCCXXXIII. Pastore Petro Jacobi Hy
gum, ædilibus Petro et Thoma Mathiæ« (sml. indskriften på klokke nr. 1).

2—3) 1812, 1842. Støbt af Beseler, Rendsborg; den yngste var urværkets 
slagklokke. Beslaglagt til krigsbrug 191723.

Klokkestol, af eg, sat af ældre materiale; en tværbjælke har en indskåret 
versalindskrift: »Anno 1747 Tomas Matsen. Matsen Kierke Werger«6.

G R A V M I N D E R

Epitaf. O 1754. »Her nedenfor hviler« hr. Ancher Svenstrup, født i Ouling 
præstegård 10. nov. 1696, blev kapellan i Odder 1727, siden sognepræst på 
ølandet Anholt 1736, samme år kaldet til Hygom, hvor han blev i 18 år til sin 
død 20. marts 1754; hos ham hviler hans hulde hustru Anna Cathrine Lyngbye, 
født i Ølsøe præstegård 1. aug. 1687, død 17. juni 1753. Indskriften slutter: 
»Her hviler sig nu begges been, der leved sammen her som een«. Nedenunder 
gravskrift over den salig kones brodersøn, Iørgen Pallenersen Lyngbye, født i 
Ingeseevmølle(!) 29. juli 1725, død i Hygum præstegård 27. sept. 1754. Opsat 
af arvingerne. Rektangulær kalkstensplade, 150 × 94 cm, med tre sammen
hængende ovale bladkranse, der omgiver de tre versalindskrifter, øverst grav
vers, i midten hovedindskriften, nederst brodersønnens. I kransenes sammen
stød ses et englebarn i halvfigur med udbredte arme. Epitafiet, der tilhører en
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Fig. 21—22. Hygum. Kirkekiste med læddike (p. 754).

i Sønderjylland almindelig type, har sikkert ligesom tilsvarende i Skodborg 
(p. 739) og på Rømø haft den opstandne Kristus som topfigur. Stenen er nu 
gråmalet, men pletvis træder de oprindelige farver frem, blåt som baggrund 
for de forgyldte indskrifter, forgyldte blade på den brunlige krans; engelen har 
haft hudfarve, rød kjole og forgyldte vinger. Opsat på apsisbuens nordvange.

Gravsten. 1) O. 1789. Margaretha Hedewic Feld-Mann, født Lorenzen, født 
14. febr. 1761, død 12. nov. 1789. Herefter religiøs indskrift. Grålig kalksten, 
184 × 122 cm, med båndomvundet krans, ophængt i sløjfe, om det ovale skrift
felt med versaler på tysk og navnene med store skønskriftsbogstaver. Riflet 
bort inden for den hulede kant. I kirkegårdens sydøsthjørne.

2) O. 1796. Christian Foersum24, fordum provst over Frøes og Calslund her
reder og sognepræst for Hygom menighed, født i Ribe 1733, død 1796. Lysgrå 
kalksten, 179,5 × 118 cm, med samme riflede bånd inden for hulstav som fore
gående; midtpå et forsænket, rektangulært felt med tresidet afslutning. Heri, 
i relief, vase med guirlander, stående på et postament, hvorpå kursivindskriften 
er indhugget. 1925 flyttedes stenen fra kirkegården ind i koret, nu i våbenhuset.

*1) Hr. Jørgen Clausen Sture, død 1629; stenen solgtes o. 1840 til en gård
mand i Obbekjær, men findes nu siden 1942 i Fole (Frøs hrd.)3.

*2) O. 1699(?). Den 209 × 135,5 cm store, gråblå kalkstensplade bærer en 
næsten udslidt, tospaltet tværskrift med versaler, hvoraf kun enkelte ord og 
bogstaver kan tydes. Der omtales et ægtepar, hvoraf hustruen bar navnet 
»Matzdaater«; de fik tre børn (to sønner og en datter). Denne døde i sit 1(?) år 
ringer 5 uger og 12 dage på anden pinsedag 29. maj 1699. Øverst på stenen 
Jesumonogram. Nu anbragt som tærskelsten foran døren til den lige nord for 
kirken liggende gård.

1738 omlagdes ifølge regnskaberne de i kirken »forfaldne« ligsten6.
Kirkegårdsmonumenter. 1) 187620. Mindesmærke over 504 mennesker fra sog

net, der døde i pesten 16595, jfr. foran p. 743.
2) 1922. Mindesmærke for 44 i første verdenskrig faldne sogneboere.
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LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Hygum 1880— 
1909. — Hygum præstearkiv: C 1—3. Kirkeregnskabsbøger 1724—32, 1856—68, 1892—
1913. — C 4. Protokol for værgerne ved Hygum kirke 1847—95. — B 1—3. Libri datici 
1776—1922. — Haderslev amtsvisitatorialsager, slesvigske registratur nr. 100. Hygum 
kirke 1758—1847. — Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28.
— Chronik o. 1890 ff. (ved embedet). — Præsteindberetning til Thurah 1754 og 1766, 
udg. ved H. Weitemeyer, i SJyAarb. 1913, p. 129 ff. — Kirkeklokkecirkulære af 1918 
(NM). — Museumsindberetninger af S. A. Claudi-Hansen 1910, Niels Termansen 1927 
(kalkmalet, udvendig frise) og Egmont Lind 1930 (kalkmalerier og revner i apsiden) samt 
sognepræst A. Popp 1925 ff. (bygningshistoriske iagttagelser m.m. bl.a. vedr. restau
reringen 1926). — Undersøgelse ved Elna Møller, Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1952.

Haupt I, 406 ff. — Thøste Thøstesen: Fra Hygum Sogn. Minder fra Oldtiden og Mid
delalderen. Åbenrå u. år. — A. Popp: skitsebog o. 1930 (privateje).

1 Acta pontificum danica III, 289 nr. 2190, 1/4 1460; 16/9 1327 nævnes en Ribekan- 
nik som sognepræst for Hygum (Danmarks Riges Breve 2. rk. IX nr. 438). 2 August 
F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten, 1932, p. 330 f., nr. 3055 og 3058. 3 Hygum præ
stearkiv: liber daticus 1848—1922, fol. 17 b. 4 Haderslev amtsarkiv: Tørninglen kirke- 
visitatorialsager 1797—1877. Ved denne lejlighed kørtes der 750 læs sten bort fra kirke
gården. 5 Hygum præstearkiv: protokol for værgerne etc. 1847—95. 6 Hygum præ
stearkiv: kirkergsk. 1724—1913 (diverse år). 7 Ved opførelsen indrettedes der tillige 
en bolig for »dødegraveren« (note 6 ovfr. og Haderslev amtsarkiv: Tørninglens provsti
sager 1773—1856). 8 Indberetning af sognepræst A. Popp 1926, J. nr. 314/26 (NM). 
En af disse tufplader opbevares i NM. 9 Jacob Helms. Danske Tufstens-Kirker, 1894, 
II, 25, 10 og 13; sml. i øvrigt Jacob Helms: Ribe Domkirke, 1870. 10 Søjleskafternes 
behugning er fin på den halvcirkulære del, grov på resten. Kapitæl og abakus er hugget 
til en halvcirkulær udladning. 11 Lå tidligere i præstegårdshaven og i en stendynge 
ved forpagterboligen (oplyst af pastor A. Popp 4/1 1954). 12 Sidstnævnte motiv i en 
vistnok tilsvarende udførelse findes på slutstenen i Munkbrarups sydportal, sml. Kunst- 
denkm. Kr. Flensburg p. 232. 13 Triumfbuen eller korbuen kaldtes endnu 1925 af en 
gammel kone i sognet for »briksdør«, jfr. brev fra pastor A. Popp J. nr. 421/25 (NM). 
14 Ribe bispearkiv: bispesager etc. 1829—64. 15 Tørninglen provstearkiv: visitats- 
beretninger 1874—90. 16 Tørninglen provstearkiv: protokol for skolevisitatser i Tør
ninglens skoler, kirke- og skolesager etc. 17 Visitatorialsager, nr. 100 etc. 1758—1847. 
18 Nr. D 12606 (NM). 19 LA. Åbenrå. Uordnede kirkeregnskabssager. 20 Haderslev 
amtsarkiv: Tørninglen kirkevisitatorialsager 1797—1877. 21 Hygum præstearkiv: 
liber daticus. 22 Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne etc. 1880—1909. 
23 Fotografier af begge klokker findes i kirkens arkiv. 24 Fader til den berømte skue
spiller Peter Thun F., sml. Thøste Thøstesen: Fra Hygum Sogn, I, 162 ff. 25 De søn- 
derjydske Kirkeklokker. 1925, p. 11.

Fig. 23. Hygum 1792.


