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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 
firkantet parentes i epitafieindskriften.
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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
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den, blev der tillige fundet munkesten, men intet tydede på, at dette materiale 
havde været benyttet fra begyndelsen; der gjordes også f u n d  af munketagsten 
og blåmuslingkalk. Murene er nu markeret med græstørvsvolde.

Mange sagn er knyttet til nedrivningen af kirken og dens inventars skæbne; 
et vil vide, at sten, træ, dør og font kom til Nybølgård, der 1754 blev lagt 
sammen med Gram slot, mens fjælene kom til en nu afbrændt gård i Gram7. 
Angående et til klokken knyttet sagn, se p. 806.

Nogle kirkeinventarstykker, der efterhånden er kommet til Gram kirke, 
menes at stamme fra S. Thøger. Det gælder et romansk vievandskar (p. 801), 
et lille krucifiks, sikkert et processionskrucifiks, fra o. 1325—50 (p. 803) og en 
planke til et korbuekrucifiks (p. 804). Mens vievandskarret meget vel kan være 
Gram kirkes gamle vievandskar, er det muligt, at de to sidste stykker stam
mer fra S. Thøger; de er begge fundet på gårde i det gamle S. Thøger sogn, 
planken i et hus umiddelbart øst for tomten.

I Nationalmuseet findes to messinglysestager og et messingfad, begge købt 
1901 af en mand i Mølby, der oplyste, at tingene skulde stamme fra Endrup
skov kirke8, men det kan ikke være rigtigt, da det drejer sig om et renæssance
fad og baroklysestager.
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J. H. Byriel: Hellig Thøgers Kirke i Endrupskov, i Fra Ribe Amt III, 1911—14, 
p. 352 ff. — Caroline Emilie Andersen: Grams historie, 1926, p. 436 ff. — E. Bruhn: 
Die Kirche des heiligen Thøger zu Endrupskov bei Gram, i Die Heimat XLI, 1931, 
p. 53 ff. — Sønderjyske Stednavne II, 1942, p. 626.

1 Ribe Oldemoder ed. O. Nielsen p. 108. — På reformationstiden betaltes ligeledes
2 sk. engelsk i procuratio (Ny kirkehist. Saml. 2. rk. I, 669). 2 De ældste danske Archiv-
registraturer V, 349. 3 1528 afsattes præsten Hans Fynbo fra S. Tigers kirke, fordi 
han ikke vilde prædike efter den nye lære, og hr. Knud indsattes i stedet (Kirkehist.
Saml. I, 393). Kirken eller ruinen har muligvis også båret navnet Nybol efter landsbyen 
eller den hovedgård, som oprettedes efter landsbyens nedlæggelse. 4 Rhode, p. 398.
5 Aug. F. Schmidt: Danmarks Helligkilder, 1926, p. 156. 6 J. H. Byriel: Hellig Thøgers
Kirke i Endrupskov, p. 358. 7 Jfr. Danske Sagn III, 1931, p. 69, 98 ff. 8 Genstandene 
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