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Fig. 1. Gram. Ydre, set fra sydøst.

G R A M  K I R K E
F R Ø S  H E R R E D

Sognet, der oprindelig var betydelig mindre og lå i herredet af samme navn, henlagdes 
1853 jurisdiktionelt til Frøs herred; efter reformationen udvidedes det (jfr. Gram 

kirkes korudvidelse p. 796) med det til †S. Thøger i Endrupskov liggende sogn, jfr. p. 811.
Den til S. Vincentius1 viede kirke hørte indtil 1864 og igen efter 1920 til Ribe stift; 

den lød — ligesom hele Gram herred — under ærkedegnen og opføres i »Ribe Oldemoder«s 
kirkeliste med en afgift på 5 skilling engelsk; på reformationstiden svarede den 2 ½ skil
ling engelsk i procuratio (jfr. Nustrup p. 642). Om patronatsretten i middelalderen vides 
intet sikkert, men måske har kirken helt eller delvis tilhørt kongen, der ifølge Valdemars 
jordebog ejede 10 mark guld i sognet2. Ved reformationen blev den vel som de andre 
kirker i amtet hertugelig (jfr. Aller p. 258); af et brev fra 1572 fremgår det, at ejeren 
af Gram havde del i bispetienden3. Efter 1580 overgik kirken til kongen, men da felt
herren, greve Hans Schack, 1664 havde købt Gramgård, overdrog Christian V. ham 1673 
jus patronatus et vocandi samt tienden, så længe Gramgård tilhørte ham og hans descen
denter4; gavebrevet er ophængt i kirken, jfr. p. 800. Ved sit testamente bestemte grev
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Otto Didrik Schack (†1683), at 300 rdl. af dødsboet skulle bruges til opbygning af Gram 
kirke5. Kirken tilhørte Gramgård, indtil den overgik til selveje 11. juni 1926.

Til kirken er der knyttet vandresagn af gængs type, således sagnet om de to stude, 
der bestemte kirkens plads6. Flytning af kirkens grundvold, fordi det, der byggedes om 
dagen, blev nedrevet om natten, er i Danske Atlas (VII, 176) med præsteindb. 1767/68 
som kilde kædet sammen med en del sten på Kastrup mark, som kaldtes »Gammelkirke«, 
der imidlertid ved udgravning viste sig at være et forhistorisk minde7. Angående sagn 
knyttet til inventargenstande se under †S. Thøger p. 811 f.

Ved Holt i Vester-Lindet skal der ifølge den stedlige tradition være en kirkegård, 
hvorpå der skal være fundet munkesten. Sandsynligheden taler for, at lokaliteten kan 
være identisk med det under Øster-Lindet (p. 690 f.) omtalte Hillund eller Holund.

Kirken ligger lavt, en lille halv kilometer sydvest for den gamle Gram by 
og slottet. Kirkegården, der er stærkt udvidet8, hegnes dels af kampestensdiger, 
dels af levende hegn og teglstensmure; 1655 blev kirkegårdsdiget oplagt, et 
arbejde, der synes at have varet i fire uger, og hvortil der kørtes store sten9. 
I øst er der nu en køreport med maskingotiske støbejernsfløje, men endnu 1853 
fandtes der to indgange, i øst og vest, hver med port og »stætte« mellem tre 
murede, hvidtede piller10. Den 12. aug. 1938 indviedes en assistenskirkegård i 
Gram slotspark (kirkeprotokol).

To †kirkeriste i ovennævnte »stætter« omtales i præsteindb. 1767/68.
Kirken består af romansk kor (med †apsis) og skib, sengotisk tårn i vest og 

en korforlængelse fra renæssancetiden; et våbenhus foran syddøren blev ned
revet 1843. Kirken har meget stor afvigelse til syd.

Den oprindelige bygning er af granitkvadre over en dobbeltsokkel, som for
trinsvis er sat af hulkantede kvadre, men der træffes enkelte skråkantede; i 
syd er kun det øverste sokkelskifte synligt. Korets murhøjde er 4,1 m over 
sokkeloverkant; skibet er cirka trekvart meter bredere i vest end i øst. Fra 
apsiden, der — antagelig ca. 1570—75 (sml. p. 795) — gav plads for korfor
længelsen, stammer mange krumhugne, dels glatte og dels hulkantede kvadre, 
som er genanvendt i sidstnævnte bygningsafsnit; flere af dem er godt een 
meter lange, og blandt dem findes en enkelt monolit vinduesoverligger, der 
angiver en ydre vinduesbredde på 66 cm. Korets nordøsthjørne og nogle uregel
mæssigheder på nordmurens inderside viser østmurens plads. Korets ene og 
skibets to nordvinduer er i brug, men lidt ændrede, det første er ommuret ud
vendig med tegl, alle udvidet lidt i lysningen. Vestligt i korets nordmur er der 
en præstedør, der er tilmuret lige som skibets to døre; syddøren er næsten 
ødelagt og spores kun ved en enkelt sokkelsten, de to andre er sokkelbrydende 
og vandret afdækket; præstedøren er 200, skibets dør 230 cm høje. Triumf
buen er udvidet, de østre taggavle nedrevet og den vestre ommuret.

Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid blev skibets vestre taggavl helt ommuret 
med munkesten, som indvendig er formuret i polsk skifte, udvendig i munke-
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Fig. 2. Gram. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1952.

skifte, med ridsefuge; denne gavl har i fodlinien to savskifter adskilt af et glat 
skifte, og fire skifter over det øvre savskifte er der to halvsten dybe cirkel
blændinger med en diameter på 50 cm og en indbyrdes afstand på fire meter; 
gavlens øvre del er ødelagt ved tårnets opførelse.

Tårnets to nedre stokværk er sengotiske, klokkestokværket fra renæssance
tiden og de fire gavle helt ommuret i forrige århundrede. Den gotiske del er 
overvejende af munkesten i munkeskifte (med midtridset fuge), men forneden 
i murene er der genanvendt en del kvadre fra skibets vestgavl. Tårnrummet 
står i forbindelse med skibet ved en spidsbuet arkade, der ligesom tårnarkaden 
i Jegerup (p. 596) er muret i lod i forhold til skibets stærkt udbugende vestgavl, 
hvilket også her har givet anledning til den antagelse, at skibet engang har 
været hvælvet. Tårnhvælvingen har spidse skjoldbuer, retkantede halvstens- 
ribber og uregelmæssig slutskive; ingen overribber. Adgangen til mellemstok- 
værket er ad en spindeltrappe i nord; under- og overdør er fladbuede, den første 
med rundbuet spejl, hvorover en kun tre centimeter fordybet cirkelblænding; 
den svære spindel er rund, skakten af løbere og loftet af lige, udkragede binder
stik. Mellemstokværket får nu lys gennem en nyere, fladbuet åbning i syd.

Klokkestokværket, der er opført i krydsskifte med to fladrundbuede, falsede 
glamhuller til hvert verdenshjørne, må enten være en fuldstændig ommuring 
af et ældre klokkestokværk eller en regulær forhøjelse fra renæssancetiden eller 
måske fra 1683—84 (sml. p. 796). Pyramidespiret og de fire taggavle, hver med 
sin fladbuede åbning over en række bomhuller, er sikkert i deres nuværende 
form fra 1843 (sml. ndf.), men det er vel muligt, at tårnet også tidligere har 
haft en afslutning af Tørninglen-typen. Tårnets syd- og vestside er skalmurede, 
sidst 1843, hvilket årstal findes på sydmuren sammen med mange jernankre 
og initialerne G. v. B. S. (Greve von Brockenhuus Schack). Samme år indrette
des tårnrummet til våbenhus, og der blev indhugget en dør i vest.

Korforlængelsen er fra renæssancetiden og skal sikkert henføres til tiden om
kring 1572, i hvilket år beboerne i Gram sogn anmoder hertugen om at give
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afkald på den del af bispetienden, der tilfalder ham, således som ejeren af 
Gram har gjort for sin del, så længe der bygges3; præsteindberetningen fra 
1767/68 oplyser, at S. Thøger i Endrupskov blev afbrudt og lagt til Gram i 
pastor Hans Nielsens tid (1561—92), og korudvidelsen må da sikkert ses som 
en direkte følge heraf. Materialet i dette bygningsafsnit er dels kvadre fra den 
nedrevne apsis (sml. p. 794), dels mursten ( 2 6  ×  1 2  ×  8  cm) i krydsskifte. I 
nordmuren er der et stort, spidsbuet, nu tilmuret vindue; taggavlen er fornyet.

Et †våbenhus foran skibets syddør blev nedrevet 1843 (sml. tårnet). 1656 var 
der håndværkere på »Schreffuendsen« (dvs. »Skriftes«), hvis sydside var slagen til 
jorden af Guds vejr, og otte år senere reparerede to murmestre våbenhuset9.

Af sogneboernes ovennævnte ansøgning til hertugen 1572 fremgår, at kirken 
trængte til istandsættelse, og en tilsvarende skrivelse fra 11. april 1577 oplyser, 
at forfaldet var stort på bly og tømmer3. — Den opbygning af Gram kirke, som 
grev Schacks testamentariske gave var beregnet for (sml. p. 793, 795), synes 
at være blevet iværksat endnu i grevens dødsår; regnskaberne for 1683—84 
beretter om reparationer på tag og tårn, hvortil der blev indkøbt store mængder 
af egetømmer (bjælker, spær, brædder), mursten, bly etc.11, og de følgende år 
arbejdedes der videre på kirkens inventar (p. 804, 805).

Skibet dækkes nu af et tøndehvælvet loft, der formentlig må henføres til 
tiden omkring 1850, da der gennemførtes en stor istandsættelse (sml. tårn og 
våbenhus), som afsluttedes med et omfattende malerarbejde 185410. Dette loft, 
der i sin første skikkelse var beklædt med glatte, gråmalede brædder, blev 1940 
isoleret og forsynet med en kassetteværksagtig dekoration af profilerede lister.

Kirken står hvidkalket og blytækt; tagværkerne over kor og skib er nyere, 
af fyr, og forsynet med opskalk. I sydsiden er der store, falsede og rundbuede 
støbejernsvinduer fra forrige århundrede. Gulvene er af gule fliser og cement.

†Kalkmalerier. 1901 blev der i koret afdækket renæssancemalerier, og ved 
en fornyet afdækning 1930 blev der under disse (på triumfmuren) iagttaget et 
ældre lag, bestående af røde cirkelslag, og lignende er fundet på skibets nord
væg ved opsætning af panel; alt er overkalket. 1930 fik korets østvæg og triumf
buens underside en dekoration (ved pastor C. L. Toft), men på østvæggen blev 
den overkalket samme år på grund af salpeterudslag (kirkeprotokol).

†Solskive maledes påny 16559.

I N V E N T A R

Alterbordet består af glat panel, af hvilket det bageste tidligere fortsattes til 
siderne ud til knæfaldsskranken, og heri var der en dør på hver side; nu er 
kun to smalle, flankerende fag med frisefyldinger bevaret. Brunmalet.

Altertavlen (fig. 4), i senrenæssance, svarer bl. a. til tavlen i Skærbæk (Hvi-
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E. M. 1952
Fig. 3. Gram. Indre, set mod vest.

ding hrd.), som ifølge en kontrakt er gjort før 1631 af Jens Olufsen, snedker 
og borger i Varde12. Fra denne mands flittige værksted er der udgået en lang 
række altertavler og prædikestole i det nuværende Ribe amt og i Sønderjylland 
(se herom Kunsthistorisk oversigt).

Storstykket deles og flankeres af fire glatte, joniske søjler med prydbælter 
og svungne postamenter; under de yderste er der hængekugler. Mens storfeltet, 
der indrammes af (senere) glat rammeværk med forkrøbbet fladbue og tre 
englehoveder foroven, skærer ned mellem søjlepostamenterne og savner frise, 
er sidestykkerne regelret arkitektoniske; de indeholder en arkade med tunget 
buekant og bosser vekslende med blomst i bueslaget; de perspektiviske pilastre 
har profilkapitæler og skiftevis rektangulære og ovale bosser på skafterne. Over 
søjlerne er der bøjler med englehoved. Storvingerne (jfr. ndf.) ender foroven 
og forneden i volutter; midtpartiet optages af en oval med en siddende evange
list, mod nord Lukas, mod syd Johannes; herunder et diademhoved, hænge- 
klæder og frugtbundter samt en perspektivisk volut. Storstykkets postament 
har kvartrund gesims med skabloneret reliefsnit, og feltet flankeres af store 
bøjler med englehoved, bosse og nederst en volut. Postamentvingerne er volut- 
formede. Over gesimsen er sidestykkerne behandlet som selvstændige, arkitek
toniske led; de har en lav, brudt topgavl og herover et kartoucheagtigt top-
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stykke med søjlebåret portal; i den nordre sidder Matthæus, i den søndre Mar
kus. Deres topstykker går i eet med det kvadratiske hovedtopstykkes smalle 
vinger, som afsluttes af rovfuglehoveder, mens feltet flankeres af nedad- 
»malnende søjler med indknebet hals og joniske kapitæler. I topstykkets 
hermebårne arkade ses Kristus med verdenskuglen. Måske har der været et 
gavlstykke eller en topfigur, der kan være forsvundet, da loftet blev lagt under 
bjælkerne.

Relieffer og ornamenter er rutineret skåret. En undtagelse danner den søndre 
storvinge med Johannes; det er en lærlings eller svends arbejde: evangelistens 
hoved er skævt, foldekastet helt forvirret, og frugterne hænger visne og ind
faldne i sammenligning med den anden storvinges bugnende fylde.

Tavlens nuværende staffering, hovedsagelig alabastfarve og guld med rødt, 
grønt og sort stammer fra hovedistandsættelsen 1944. Bag på tavlen er malet: 
»Anno 1944 er altertavle, prædikestol, krucifiks og pulpitur istandsat ... ved 
Peter Kr. Andersen, Poul Petersen og B. Reinholdt.« Men før dette år havde 
tavlen i alt fald to gange været hovedrestaureret, første gang 1715, da Monsr. 
Johannes Holm (fra Haderslev) ifølge regnskaberne afskrabede de gamle farver 
og renoverede og opfarvede altertavle, prædikestol, †skriftestol og †degnestol13. 
Fra denne istandsættelse hidrører tavlens fire malerier, olie på træ; i storfeltet 
nadveren (fig. 12), scenen et enkelt udstyret rum med to rektangulære vinduer 
og en blå tæppebaldakin; formodentlig har der været et ældre nadvermaleri, 
som har inspireret Mons. Holm til apostlenes brogede dragter, dog er farverne 
ikke rene, og malemåden er stærkt præget af brede, hvide højlys, især i de 
blå gevandter. I nordre sidefelt dåben, i søndre englen trøster Kristus i Gethse
mane have, i topfeltet Kristus på korset mellem Maria og Johannes. I felterne 
er der frakturindskrifter, der kan gå tilbage til oprindelige, under storfeltet: 
Lukas 22,15, over og under dåben: Matth. 3,17, over og under Gethsemane: 
Joh. 18,11 og under topfeltet: Phil. 2,8. Rammeværkets farver afætsedes o. 
1920, og det stafferedes påny.

Altersølv. Kalk (fig. 5) 1865, stemplet med Københavns våben og mester
mærke for V. Christesen; 22,5 cm høj. Disk (fig. 5), skålformet, orientalsk ar
bejde, af meget tyndt gods. 1923 skænkedes den af patronen; ifølge kirke
protokollen er den i slutningen af 1800’erne købt hos en antikvitetshandler i 
København. Vinkande med Københavns mærke 1926, skænket samme år til 
kirken af sognepræsten. — 1645 måtte man hjemløse †kalk og †disk fra fjenden9. 
Kalken bar årstallet 1618, et støbt krucifiks samt givernes våben og initialer 
D v B W o g M v B W [Buehwald]. Sammesteds omtales en skikkelig stor 
†oblatæske af sølv, hvorovenpå var udstukket imago crucifixi, og endvidere en 
†vinkande af sølv med et billede af frelseren udstukket foran og under bunden: 
H. Otto Diderick, Græve af Schack R. 1677 (præsteindb. 1767/68).
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P. Kr. Andersen 1944
Fig. 4. Gram. Altertavle (p. 796),

Sygekalk og -disk fra o. 1865 med mærker som Fole sygekalk (p. 819). 12,5 cm 
høj. Oblatæske 1915.

Alterstager. 1) Med renæssancebalustre, 40,5 cm høje, sikkert af nyere dato.
2) Renæssancebordstager 1625—50, 20,5 cm høje, men kun den ene er gam

mel; den blev fundet hos gårdejer Hans Petersen i Lintrup og skænkedes efter 
hans død 1943 til kirken, der lod en pendant lave; stagen siges at stamme fra 
Endrupskov kirke (p. 811 f.).

3) Af tin, nu gravstager i ligkapellet, skænket af kirkeejeren, muligvis stam
mende fra en af Giesegårds kirker.

* Røgelsekar (fig. 6), gotisk, 18 cm højt, nu manglende den sekssidede fod og 
det kronende kors. I Flensborg Kunstgewerbemuseum.

Alterskranke, 1800’rne, med drejede balustre. Brunmalet.
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V. M. 1952

Fig. 5. Gram. Alterkalk 1865 og disk (p. 798).
E. M. 1953

Fig. 6. Gram. *Røgelsekar (p. 799).

Christian V.s gavebrev på Gram og Fole kirker til Hans Schaek, skænket 
kirken af patronen ved dens overgang til selveje. Ophængt i koret.

Døbefont, romansk af granit. Den store, ret lave og primitivt huggede kumme, 
ca. 83 cm i tvm., har på siderne en række felter med flade buer foroven og for
neden, forbundet ved fælles pilastre. I de fem felter er der rektangulære figurer 
i lavt relief med en lille kvadratisk tunge foroven og forneden, i det sjette et 
lidt mere kompliceret ornament. De øvrige seks felter er tomme, men de tre 
mod væggen deles af trekløveragtige pilastre med stærk entasis. Buerækken af
brydes af fire næsten ens menneskefigurer i højt relief, alle med hænderne lagt 
sammen foran brystet, meget summarisk huggede. Hårvækst er ikke angivet, 
men ører. De tre er iført knælange kjortler, hvis folder er angivet ved indhug
gede linier, på den fjerde figur ses kun fødderne under den glatte, dog nu be
skadigede dragt. På de to modstående sider er der et lille hul, 10 cm under 
kanten, som kan have båret et eller andet stativ.

Den firkantede fod, der med en cirkulær rundstav formidles til det korte 
skaft, har hjørnehoveder og på hver side tre arkader som kummens (om der 
også er bueslag forneden, kan ikke ses), men kapitælerne, der på kummen blot 
var klodser, består her af to sidestillede cirkler. I korbuen, mod nord. 1645 
flyttedes fonten9, formodentlig til tårnet, hvor den stod 1767/68 (præsteindb.). 
1854 maledes den10. (Mackeprang: Døbefonte p. 312).

Dåbsfad (fig. 7), sydtysk arbejde, 1550—75, 59 cm i tvm., med det habs- 
burgske våben i bunden, omgivet af hjort-og-hund-bort, som gentages på kan
ten; derimod er der ingen bogstavbælter.
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V. M. 1952
Fig. 7. Gram. Dåbsfad (p. 800).

Dåbskande af tin, anskaffet 1923 (kirkeprotokol).
Håndklædeholder af den i landsdelen almindelige type (sml. f. eks. Halk p. 

466), men senere, fra 1700’rne (omtalt i præsteindb. 1767/68), med glat frise, 
hvorunder udsavede blade; gennembrudt, udsavet topstykke. Grøn, med røde 
profiler. 1767/68 læstes i frisen Gal. 3,27. I skibets nordøsthjørne.

†Fontehimmel. Ifølge præsteindberetningerne 1767/68 hang der over fonten 
i en jernlænke en gammel udarbejdet træ-krone, som øverst fremviser en peli
kan, der udtapper blodet af sit bryst, og omkring kronen læstes Marc. 10,14.

Vievandskar(?) sikkert fra Endrupskov, romansk, af granit, et enkelt, groft 
arbejde; den ca. 28 cm høje kumme, 50 cm i tværmål på det bredeste sted, er 
uregelmæssigt rundet, med lodrette sider, flad fortil, med råt affasede hjørner, 
af hvilke det sydligste bærer et ret fladt, meget primitivt hugget mands
hoved; kun forsiden med dens affasede underkant er regelmæssigt afglattet, 
resten råt banet. Karrets fordybning14 er kun 10 cm i midten, jævnt sti
gende mod siderne. Nu opsat på en muret sokkel i tårnrummet, nord for 
indgangsdøren.

Præsteindberetningerne 1767/68 meddeler, at fonten (hvormed må menes 
den ovenfor omtalte granitkumme) skal have tilhørt †S. Thøger i Endrupskov, 
men efter dennes nedbrydning havnede den på Nybølgård og blev der hensat 
til vanhellig brug at give hunde deres føde i; men som alle hunde, der åd eller 
labbede af samme sten, blev stærkt galne, fandt samme steds besidder sig an-

Danmarks Kirker, Haderslev amt 51
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E. M. 1952
Fig. 8. Gram. Korbuekrucifiks (p. 802).

lediget til at lade den hidflytte til Gram kirke, hvor den endnu står, nedsat 
ved den østre side af våbenhusdøren15.

Korbuekrucifiks (fig. 8), højgotisk. Den lille, smukt udførte, men noget under
sætsige figur (på nyt kors) svarer ret nøje til Randerup (Tønder amt), der har 
bevaret sit oprindelige kors, og til Schobüll nr. 2 i Sydslesvig (Kreis Husum), 
der har bevaret de to sidefigurer, af hvilke især Johannes virker ligeså under
sætsig som krucifiksfigurerne. Alle disse figurer tilhører første fjerdedel af 1300’- 
rne; de er nært beslægtede med Vester-Nebel krucifikset (Ribe amt), der er 
dateret til 1325; de er muligvis alle fra samme værksted og har paralleller i 
lybske værkstedsarbejder. Figuren hænger i svagt usymmetrisk strakte arme, 
hovedet let sænket mod højre og højre knæ kraftigt bøjet; på hovedet er der 
en ret spinkel, tovsnoet tornekrone, og det lange hovedhår falder ned bag ryg
gen. Øjnene er lukkede ligesom munden, fuldskægget kort. Ribbenene er ikke 
antydet, brystvunden vistnok skåret. Lændeklædet, der lader knæene frie, har 
en stor poset fold på forsiden, en »lændeklædemode«, der i talrige variationer
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Fig. 9. Gram. Processionskrucifiks (p. 803).

findes på krucifikser fra 1300’rnes første halvdel og meget overdrevet på Kück- 
nitz-krucifikset16. Ny staffering ved P. Kr. Andersen 1944. Over korbuen.

Lille krucifiks (fig. 9), sikkert processionskrucifiks, ligeledes højgotisk og fra 
o. 1325—50, muligvis stammende fra †S. Thøgers kirke i Endrupskov (jfr. ndf.). 
Figuren, der er 50 cm høj, er ejendommelig ved sin bizarre fodstilling, en kraftig 
overdrivelse af den krydsede stilling med udadvendte tæer (modsat den sen
gotiske manér), som træffes på krucifikser allerede omkring 1250, men hyppigst 
o. 1300, bl. a. på den ovenfor behandlede type. De lange arme er nye ligesom 
korset. Hovedet, med tornekrone, er drejet mod højre og let bøjet; det lange, 
fyldige hår falder ned på brystet ved begge sider af hovedet; kindskægget er 
lokket, fuldskægget kort og tvedelt med lokkerne skåret som små volutter. På 
den meget langstrakte brystkasse er ribbenene antydet, og der er en vældig 
skåret spydvunde; også navlen er angivet. Lændeklædet falder i bløde, posede 
folder fortil og har lange, symmetriske sidesnipper. Krucifikset fandtes 1927 
hos en familie i Rødding, som skænkede det til kirken (kirkeprotokol). Om dets

51*
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tilknytning til †S. Thøger skyldes tradition eller nyere overvejelser, har ikke 
kunnet konstateres. Nystafferet 1944 af P. Kr. Andersen. Korset hviler i en 
ældre konsol med dødningehoved. Ophængt på korets nordvæg.

En planke, af fyr, 327 cm lang og 14 høj, med karnisprofil og reliefversaler af 
tidlig renæssancetype; den latinske indskrift lyder: Se det guds lam, du som 
borttager (tollis) verdens synder. Planken, der har tjent som beklædning på 
forsiden af en bjælke til et korbuekrucifiks, skal stamme fra †S. Thøgers kirke, 
og den opbevaredes endnu 1930 i et hus umiddelbart øst for kirketomten 
(indberetning); 1932 skænkedes den til Gram kirke, hvor den, efter konserve
ring, er ophængt i tårnrummet, over døren til skibet.

Prædikestol i renæssance, o. 1620, egnsbeslægtet med Fole (p. 821), på fem 
fag med reliefskårne fremstillinger af: bebudelsen (fig. 10), fødselen, omskærel
sen, kongernes tilbedelse (fig. 11) og dåben, i pilasterbårne arkader. Under ar
kaderne er der ret gammeldags kartoucher med brede flige, men udtrukne vo
lutter antyder den ovenfor givne datering. På hjørnerne står undersætsige, 
glatte søjler med flade »korintiske« kapitæler. Kartoucheagtige hængestyk- 
ker, ny underbaldakin og opgang. Reliefskæringerne er ret stive og gnidrede, 
sikkert tro efter forlæggene, men uden liv; ansigtsformerne er ofte stærkt kon
vekse, udtrykkene stillestående, undertiden lidt bekymrede. Oprindelig har der 
været plattyske indskrifter i felterne, og stolen har hvilet på en lukket under
baldakin, der atter ved en lille polygonal pille stod på et slags afvalmet fod
stykke. På loftet opbevares et drejesæde (1944 fjernet fra prædikestolen) med 
udsvejfet skråstiver og indskåret FH 1679 (sognepræsten Frederik Hansen 
Friis) på drejestolpen.

Stolen har gennemgået de samme opmalinger og restaureringer som alter
tavlen. Ifølge præsteindb. var stolen malet og forgyldt; over »Udgravningerne« 
fandtes skriftsprog: 2. Tim. 4,2 og under dem Ebr. 13,7, altsammen på tysk. 
1944 nystafferedes den i frit valgte farver; en ny underbaldakin med bøjler 
(efter forbillede fra Fole) afløste den tidligere, ligesom opgangspanelet fornyedes 
med benyttelse af det gamle panel. 1656 købtes et †timeglas9.

†Prædikestolshimmel, ottekantet, med indskrift på tysk, Es. 58,1, omtales i 
præsteindb. 1767/68.

Stoleværket, fra 1800’rne, består af enkle bænke med ryg og armlæn; ege- 
træsmalede ligesom de fra nyere tid stammende vægpaneler. — 1645 repare
redes nogle stole, der var fordærvede af fjenden9. I forbindelse med den istand
sættelse, som påbegyndtes 1683 (sml. p. 796), blev der mellem 1687—92 an
skaffet nye stole11.

†Stole. En stolegavl bar på Abildgaards tid Detlef van Bocholtt [Buchwald] 
og hans hustru fru Annes våben samt årstallet 155617.

Pengeblok, svær, jernbunden, med jernlåg og stor tragt, fra 1700’rne.
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Fig. 10—11. Gram. Prædikestolsfelter (p. 804).

To nyere klingpunge af rødt fløjl, den ene med malmklokke, den anden med 
bjælde. I brug.

Pulpiturer. Hele skibets nordvæg og en del af sydvæggen mod vest optages 
af pulpiturer, mens orgelfaçaden optager det midterste stykke af vestvæggen 
mellem pulpiturerne (sml. fig. 3). De to østlige trediedele i nord er fra 1697; 
om dette pulpitur har fortsat rundt på vestvæggen, eller der her har været et 
ældre pulpitur, opsat som følge af menighedens forøgelse ved nedlæggelsen af 
S. Thøger, er uvist. I alt fald omtaler et stolestaderegister fra slutningen af 
1600’rne »Lofften eller Popelturet«, hvor bl. a. »ungt folk« havde plads1. Mod 
øst, foran triumfvæggen springer nordpulpituret et fag frem og danner her den 
grevelige herskabsstol, mod vest har pulpituret senere fået et tilsvarende frem
spring, idet det er udvidet med et yngre pulpitur, svarende til det på sydvæg
gen; men alle pulpiturer, også sydvæggens, hviler på samme slags (hovedsage
lig) kannelerede søjler med et joniserende kapitæl, ialt 24.

Herskabspulpituret (sml. fig. 3) med malet årstal 1697, er oprettet af grevinde 
Sophie Dorothea Schack på Gram slot i forbindelse med en istandsættelse af 
kirken (sml. p. 796, p. 804.) Sydsiden består af fem fag med aflangt ottekan
tede fyldinger adskilt af glatte, bindige rammestykker, hvis smalle fyldinger
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foroven og forneden har en stiliseret blomst i fladsnit. Over panelet, i hvis 
frisefelter der også er fyldinger med fladsnits-»blomster«, bærer seks lodrette 
rammestykker (svarende til panelets) en gesims med englehoveder og udsavet 
topstykke, hvis midtstykke dannes af en bladkrans holdt af to havfruer. Mod 
vest, hvor stolen som nævnt springer et fag frem foran pulpituret, er indgangs
døren med to retkantede fyldinger og klinkelås; topstykket svarer til langsidens.

Pulpituret i vestlig forlængelse af herskabsstolen har seks retkantede fyldin
ger skilt af lodrette rammestykker svarende til stolens og frise som denne. Det 
yngre pulpitur har derimod kun glatte rammestykker om uprofilerede retkant- 
fyldinger. 1944 blev pulpiturerne istandsatte og stafferede i forbindelse med det 
øvrige inventar: for herskabsstolens vedkommende fremdroges den næstældste 
staffering, en smuk, grålig marmorering med rødt, hvidt og guld på ornamenter 
og profiler. Fra den første staffering var 30 anevåben i forsidens fem felter be
varede med deres tilhørende navne i hvid kursiv, i midtfeltet: Marschalk og 
Schack, med Sophia Dorothea Grafin von Schack og Her Otto Didrich Graff 
von Schack, flankeret af de tre slægtleds 14 og 14 våben. Til den oprindelige 
staffering hører »Anno 1697« og »Deo soli gloria« (»Gud alene æren«) i topstyk
kernes bladkransede felter.

Orglet (sml. fig. 3), der som nævnt er skudt ind mellem de to pulpiturer over 
vestdøren, har bevaret sin façade fra det første orgel, om hvilket der blev sluttet 
kontrakt med orgelbygger Johann Andreas Ohrt i Tønder 183418. Den deles i 
tre felter (det midterste etagedelt) af fire glatte søjler med bladkapitæler og 
har en brudt gavl, hvis midtparti optages af et rektangulært felt med skrå 
hjørner flankeret af frugtguirlander. I feltet på rød (tidligere blå) baggrund 
våben og navne for H. A. greve v. Brockenhuus-Schack og M. grevinde v. 
Brockenhuus-Schack. 1854, da det meste af kirkens inventar egemaledes, fik 
orglet forgyldte zirater på forsiden10. 1890—9110 og 1927 hovedrepareredes 
værket.

Lysekroner, skænket 1923—26 af grev Ad. Brockenhuus-Schack og hustru.
Klokker. 1) 1512. Støbt af Michel Dibler. Indskrift med versaler: »Versum 

[for verbum] domini manet in aeiernum [for aeternum] 1512 iar got mi Michel 
Dibler. Iasper Lawersen awersen(!) karck schwaren«. Den noget sjuskede ind
skrift står mellem rammebånd under en bort med akantusblade. Tvm. 85 cm.

2) 1950. Støbt af de Smithske jernstøberier og skænket af sognepræsten, T. 
Philipsen, »til minde om 25 aars tjeneste ved Gram Sct. Vincents kirke«.

†Klokker. Ifølge præsteindb. 1767/68 havde kirken to klokker, af hvilke kun 
den ene var brugelig, den anden, mindre, »har Bræk«; den stod i våbenhuset.

Danske Atlas19 fortæller, at kirkens klokke blev stjålet; »men da Tyven med 
samme kiørte over en Aae nær ved Endrupskov, gik Vognen i tu, og Klokken 
nedsank saa dybt, at den ikke mere k u n d e  findes. Overtroen lader den endnu
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Fig. 12. Gram. Altertavlemaleri 1715 
(p. 798).

E. M. 1953

Fig. 13. Gram. Epitaf over Melcher Seste 
og hustru Katrine Fiskers (p. 807).

ringe, og paastaaer, at den ofte giver en lydelig Klang til Beviis, at den der 
ligger til Beskæmmelse for Tyvene«. Det er sikkert sagnet om Endrupskov S. 
Thøgers klokke, der er blevet overført på Gram.

Gammel klokkestol af eg i bindingsværkskonstruktion, omtrent som i Skrave 
(p. 726) til to klokker, mærket dels med stemme-, dels med huljernsnumre. Den 
nye klokke er ophængt uden for den gamle stol.

G R A V M I N D E R

Epitafier. 1) (Fig. 13) slutn. af 1500’rne. »Melcher Seste sin older: 36 aar Sin 
Sallige Høstru Katrine fiskers som Løuer hos herren . hendis Older: 28 aar; 
de som haffde til samen 3 daghter de 2 leuer oc den ien leuer i heren«. Lille, 
malet tavle, olie på træ, saddeltagsafsluttet, i dyb profilramme (intet ramme- 
stykke forneden). Mand og hustru knæler på hver side af den korsfæstede, med 
hænderne i bedestilling, han barhovedet, med kortklippet, blondt hår og stort, 
blondt overskæg, iført sort kjole med lille, pibet krave, hun med konehue, 
stivet, opstående krave, stort, sort slag over hvid kjole; foran hende de tre 
børn, den døde i svøb. Baggrunden er et græsbevokset jordsmon og lys, let
skyet himmel. Under de vandrette korsarme læses med gul kursiv: »Saa elsket 
gud verden, at hand gaff« etc. Farverne er douce, lidt grumsede muligvis af
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ælde og overmaling, fremstillingen konventionel. 1767/68 hang epitafiet på 
nordvæggen under opgangen til herskabspulpituret (præsteindb.). På triumf
murens østside, lige inden for korets syddør.

2) 1702. Frederik Hansen Friis (Fridericus Iohannis Frisius), født i Ribe 2. 
maj 1628 af faderen mag. Hans Olsen fra Odense (Johanne Olai Otthoniense) 
og moderen Anna Pedersdatter, faderen købmand i Ribe. 1656 præst i Gram, 
1659 provst i Gram herred, 1657 gift med jomfru Anna, datter af forgængeren 
Hans Nielsen; hun døde i barselseng [27. april] 1665 [27⅓ år gammel]. 1669 
gift anden gang med jomfru Maria Lassen, hvis fader var herredsfoged i Nørre
jylland (iudicis nomarch, cimbr. sept.), som døde 14 dage efter en fødsel af 
den onde feber [10. aug.] 1670 [271/3 år] og endelig gift tredie gang 1672 med 
jomfru Dorotea Bagge, hvis fader var rådmand i Ribe; med hende fik han to 
sønner og een datter, som endnu lever, da moderen døde [5. maj] 1695 [46 år]. 
I levende live lod Frederik Hansen Friis dette opsætte 1702; han døde <1704>. 
(Jfr. gravsten nr. 4).20 Oval, bladindrammet sandstenstavle, med tilsvarende 
(liggende) topfelt kronet af et udsvejfet topstykke med præstens hjelmede 
våben og valgsprog. Gravskrift på latin med fordybede versaler og Esaiæ 
XXVI v. 19 med fraktur i topfeltet. Gyldne bogstaver, sort bund, grå ramme, 
gråt og rødt hjelmløv. På korets nordvæg (sml. fig. 3).

3) O. 1729. Daniel Blechingberg, født »til Bergen udi Norge« 2. nov. 1662, 
præst i Gram i 38 år, deraf tillige provst over Gram herred i 25 år; levede i 
35 år med sin hustru Christina Maria Friis, som døde <29.> jan. 17<41 > <64) 
år og <8> måneder gammel, »welsignet med 5 Sønner og 2 Døttre, da han d. 
16. Iuly 1729 salig i Herren hensof gammel 66 aar 8 maaneder oc 2 uger«. I 
topovalen Ps. 84 v. 12. Omtrent som foregående, til hvilket det danner pendant 
på korets nordvæg, men uden topstykke.

4) O. 1751. Peder Christensen Kraglund, født i Ribe 8. aug. 1681, sognepræst 
i Fohl 1703, i 26 år, i Gram 1729, provst fra 1733. »Nyder her salig Hvile med 
sin elskte Hustrue« Maria Elisabeth Stichelia; i ægteskabet, fra 1707 til 28. 
juni 1751, da han døde efter at have været gift i 44 år 2 måneder, var der syv 
børn (tre sønner, fire døtre). Hans alder var 70 år »mindre 1 Maaned og 10 
Dage og var i Embedet næsten 49 Aar«. Han ventede i evigheden sin efterle
vende hustru til år □, »efter at hun havde fyldt sine Dage til« □. (Ifølge 
præsteindb. 1767/68 var epitafiet opsat af sønnen Hans Schach Kragelund). 
Sandstenstavle med fordybede versaler, til siderne pilastre, over- og underdel 
udformet som top- og hængestykke. Stafferet med grå og sorte farver samt for
gyldning. Det restaureredes 1938 af billedhugger Forsberg, Ribe (kirkeprotokol). 
1767/68 i tårnrummet, nu indmuret i skibets sydvæg.

5) O. 1873. Greve Frederik Christian Adolph Brockenhuus-Schack, født på 
Giesegård 9. juli 1852, død på Gram 13. juni 1873, bisat i kapellet på Nordrup
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kirkegård ved Giesegård. Enkel, oval træ
tavle med malet indskrift. Over døren i 
korets sydmur.

Gravsten. 1) 1500’rne. Brudstykke af 
stor, trapezformet, grå kalksten, nu 98 × 
113—103 cm, med stærkt hulet oval, 
hvori relief af trane med sten (Årvågen
hed) på kranie. Al skrift udslidt. I tårn
rummets gulv.

2) 1500’rne, men med sekundær ind
skrift. Trapezformet brudstykke (kalk
sten), 113 × 102—90 cm. Ifølge den se
kundære, fordybede versalindskrift hviler 
herunder sal. hr. Hans Nielsøn, fordum 
sognepræst til Gram kirke og præpositus 
i Gram herred, død 28. april 1656 i sin 
alders 63. år, samt hans tvende »hustroer«, 
resten næsten udslidt, men kan suppleres 
efter præsteindb. 1767/68: S. Anna. S : M :
Porsis, Canike og Sogne Præst til Riiber Domkiærke, hans Datter, som døde 
in Junio A° 1635, ætat. 31 Aar, og Anna S : M :  Ægidii Laur., Reet. og Archi- 
diac. i Riiber Capitel, hans Datter, som døde d. 6? maj 1671, ætat. 62 [Aar]. 
Lå »øverst på kirkegulvet, op mod alteret«, nu i tårnet.

3) Begyndelsen af 1600’rne med helt udslidt indskrift. Midtpartiet optages 
af skrifttavlen, der har kartouchetopstykke, over hvilket slanke Adam- og 
Evaskikkelser hver rækker et æble mod hinanden; i topfeltet en forkrøbbet 
bue med opstandelsen og til siderne cirkler med evangelisttegn, englen og lø
ven, i fodfeltet en kartouchetavle med symmetrisk, helt udslidt skjold mel
lem timeglas og kranie, i hjørnerne cirkler med oksen og ørnen. Grå kalksten, 
180 × 108 cm. I tårnrummets gulv.

4) (Fig. 14) o. 1650, med sekundær, næsten helt udslidt skrift (reliefversaler) 
over Frederik Hansen Friis (jfr. epitaf nr. 2) og tre hustruer. Præsteindb. 
1767/68 gengiver hele indskriften, der er på dansk. Grå kalksten, 179 × 120 cm, 
ret nøje svarende til Fole-gravsten nr. 2 over Jørgen Clausen Sture (p. 824). 
Midtpartiet med skrifttavlen flankeres af en stående, velsignende Kristusskik- 
kelse og »Troen« med kors og brændende hjerte og krones af en brudt volut- 
gavl, i hvis midte ses Kristus med sejrsfanen i oval og på gavlsiden engle med 
segl og basun. I fodfeltet en oval med Lazarus’ opvækkelse flankeret af hjel
mede våben, til heraldisk højre med udslidt mærke (i relief), men bevarede 
initialer: P IS; som hjelmtegn en frontal fugl med udbredte vinger; i venstre

E. M. 1952

Fig. 14. Gram. Gravsten nr. 4 (p. 809).
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Fig. 15. Gram. Runeindskrift på gravstenen over Peder Chrestensen . .. rop, død 1780 (p. 810).

våben er mærket en stående mod højre vendt fugl med udbredte vinger, mens 
hjelmtegnet muligvis er et venstrevendt profilhoved. I hjørnerne timeglas og 
kranie. I tårnrummets gulv.

5) O. 1775. Peder Chrestensen ...rop, død <8. april> [17]<80> i sin alders 
<86> år <5> måneder . . . ,  og hustru Kiersten Peders R o m . . . ,  død 17. juni 
... i hendes alders 40. (eller 46.) år, levede tilsammen 15 år 7 måneder, vel
signet »med 3 sønner oc ... døtterer«. Grå, nu brunmalet kalksten, 298 × 136 
cm, med stærkt slidte reliefversaler i tre bladovaler, i den midterste og største 
gravskriften, i den øverste Joh. 19 (»Jeg veed at min frelser lever« etc.), i den 
nederste (»Christus er mit liv« etc.).

Stenen er bemærkelsesværdig ved en kort runeindskrift (fig. 15) forneden i 
den glatte ramme, ligesom der foroven i rammen er indhugget fire spredte 
versaler; om disse to tilføjelser har nogen forbindelse med hinanden, må fore
løbig betragtes som uvist.

Runerne, af hvilke a og n tilhorer det middelalderlige (og eftermiddelalder- 
lige) alfabet, har et m, der er ejendommeligt ved at være forsynet med to 
punkter, eet på hver side af hovedstaven lige under bistavene. Runeindskrif
ten lyder: a Þ n m  p. Versalindskriften: N P M B .  I tårnrummet.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

LA. Åbenrå. Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. Gram-Hjerting 
1868—1909. — Gram præstearkiv: udt. af Bb 4. Sager til aktfortegnelsen. II, 9. — Akter 
ang. kirkelige byggesager 1883—1923. — Ba 1—3. Libri datici. 1766—89, 1813—91. — 
Gram godsarkiv: sager vedr. Gram og Fole kirkebygninger. 1819—1918. — Gram kirke
regnskabsbog 1683—96. — Gram og Fole kirkeregnskaber 1705—14.— Ribe bispearkiv: 
af pk. korrespondancesager vedr. Gram hrd., 1626—1778 (ad reg. nr. 7 og 8, capsa 11), 
lægget: beskrivelse af Gram sogn 7. nov. 1776. — Præsteindberetninger til Thurah 
1693—1769. 4. nov. 1767 og 26. okt. 1768, Gram sogn ved Anders Thorup. Præsteindb. 
er citeret direkte efter håndskrifterne og ikke efter H. Weitemeyers uddrag i SJyAarb. 
1913, p. 117 ff., da disse her som ved de øvrige kirker er behæftede med alvorlige fejl. — 
Se i øvrigt arkivalier for Tørninglen provsti i almindelighed p. 28. — Kirkeprotokol 1927 ff. 
(ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — Museumsindberetninger af 
S. A. Claudi-Hansen 1910, Chr. Axel Jensen 1930 (planke) og P. Kr. Andersen 1932
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(istandsættelse af inventar og undersøgelser), 1939 (loftet), 1942 (inventar) og 1944 
(istandsættelse af inventar). — Undersøgelse og beskrivelse ved Elna Møller, Erik Moltke 
og Vibeke Michelsen 1952.

Haupt I, 403 f. — T. Philipsen, i Den nordslesvigske Kirke, under red. af H. Hejsel- 
bjerg Paulsen I, 1945, p. 228 ff.

1 Kr. Erslev: Testamenter fra Danmarks Middelalder, 1901, p. 172; 2. marts 1400.
2 Kong Valdemars Jordebog, ved Svend Aakjær, 1926—43, I, 8 og 98. 3 RA. Ge- 
meinsch. Archiv XXXIX 29b—29f (brev af 10. aug. 1572). 4 Kronens skøder II, 405; 
4. nov. 1673. 5 Saml. til jydsk Hist. og Top. 1. rk. VII, 159. — Caroline Emilie Ander
sen: Grams historie, 1926, p. 441. 6 Sønderjydsk Maanedskrift 1933—34, p. 157. 
7 Hejselbjerg Paulsen, i Den nordslesvigske Kirke, I, 18. 8 1854 (Ribe bispearkiv: 
bispesager etc. 1829—64), 1906 (Tørninglen provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne 
1868—1909), 1912 og 1951 (kirkeprotokol); sidstnævnte år udvidedes den mod syd, hvor 
den gamle landevej blev inddraget. 9 Ribe bispearkiv: rgsk. 1591—1654. 10 Gram 
godsarkiv: sager vedr. kirkebygn. 1819—1918. 11 Gram godsarkiv: kirkergsk. 1683—96. 
12 SJyAarb. 1939, p. 226. 13 Gram godsarkiv: kirkergsk. 1705—14. 14 Ifølge grave
ren står der altid lidt vand i kummen, når det er regnvejr. 15 Våbenhuset blev nedrevet 
1843 (sml. p. 796). 16 Hans Wentzel: Lübecker Plastik, Berlin 1938, pl. 140. 17 Abild- 
gaards dagbog, p. 138 og Caroline Emilie Andersen: Grams Historie, p. 28. 18 Tørninglen 
provstearkiv: sager ang. de enkelte sogne. 1868—1909. 19 VII, 177 f. 20 Fra grav- 
stensindskriften gengivet i sin helhed i præsteindb. 1767/68 er datoer og aldre indsat i 
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† S . T H Ø G E R S  K I R K E  I  E N D R U P S K O V
G R A M  S O G N .  F R Ø S  H E R R E D

Ved Endrupskov i Gram sogns vestlige del ligger tomten af en lille kirke, der i »Ribe Olde
modem kirkeliste kaldes »Imthorp« og ansættes til en afgift på kun to skilling engelsk 

(jfr. indledningen p. 38)1. Endrup sogn nævnes 14212, og 1528 omtales kirken som viet til 
»S. Tiger«3. Sognet, der ligesom Gram lå til Ribe ærkediakonat, blev indlemmet under 
Gram mellem 1561—92, i pastor Hans Nielsens tid, og kirken nedrevet (præsteindb. 
1767/68); en udvidelse af Gram kirke (p. 795), der synes at kunne henføres til o. 1572, 
må sikkert ses som en følge af S. Thøgers nedrivning. Rhode skriver 1775, at »den af
brudte Kirkes Rudera vises endnu«4; et kort åremål i begyndelsen af dette årh. var 
tomten overpløjet, men ellers har den ligget i græs; efter en udgravning 1931 blev den 
fredet. På kirkens plads rejstes 1904 en mindesten, med indskriften »Her stod Hellig 
Thøgers Kirke fra 1200—1600«.

Tæt ved kirkens tomt, mellem to gravhøje, har der været en helligkilde; fra nær og 
fjern strømmede folk sammen her S. Hans aften for at søge helbredelse; vandet i kilden 
mistede dog sin kraft, efter at en mand havde badet sit skabede øg deri5. Ifølge et sagn 
skal S. Thøger være bygget af en rig mand som tak for, at hans børn var blevet helbredt 
ved tvætning i kilden6.

Kirken, der må henføres til romansk tid, bestod af kor og skib, som var op
ført af rå kampesten. Ved en mindre udgravning 1931, gennem hvilken byg
ningens omtrentlige mål fastsloges til ca. 25 m i længden og 11—12 m i bred




