
Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1992.  – Südostansicht der Kirche.

FØVLING KIRKE
MALT HERRED

Kirken, der er opført ca. 1200-05, nævnes første gang 
1331.1 I kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved midten af 
1300'rne) er den ansat til en afgift på 6 skilling sølv 
(jfr. s. 1020f.). Sognepræster er nævnt mellem 1483 
og 1513.2 Føvling havde antagelig allerede 1513 Hol
sted som anneks;3 1895 blev det et etsognspastorat. 
En filialkirke i Stenderup blev taget i brug 1902.

Kronen overdrog ved et mageskifte 1690 kirken til 
kammerjunker, sekretær Peder Rodsteen,4 som kort 
efter solgte den til Jørgen Skeel Due til Sønderskov 
(Folding sogn).5 Kirken tilhørte derefter ejerne af 
Sønderskov – med en kort afbrydelse 1772-75, da 
oberstløjtnant Palle Krag Hoff til Ryomgård var ejer6

- indtil 1793, da kammerråd Hans Gundorph solgte 
Sønderskov, men beholdt Føvling kirke. Hans enke

solgte 1802 ved auktion kirken til ritmester von Bü- 
low, Kolding, der nævnes som ejer endnu 1824.7 Ef
ter nogle hurtige ejerskifter blev sognets beboere 
ejere af kirken.8 Den overgik til selveje 1911.9

Ved klokkeskatten 1528 måtten kirken afgive en 
klokke (se inventar).

Sogneboerne bevidnede 1691, at kirken blev »gan
ske spoleret i sidste fjendetid« dvs. under svenskekri
gene 1657-60. Kirken blev brugt som vagtstue, og 
soldaterne slog stoleværk og andet træværk i stykker 
og brugte det som brænde.5

Sagn. To herremænd var så bitre fjender, at de ikke 
kunne enes om at gå ind ad den samme kirkedør. Der 
blev derfor lavet en dør på hver side af Føvling kirke, 
og den herremand, der døde først, skulle så have sin
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dør tilmuret. Syddørens mand døde først. Hans dør 
blev tilmuret og hans hoved hugget i sten og sat op 
over syddøren (eller på tårnets vestside) for at spejde 
efter sin fjende.10 Sagnet må antagelig bunde i en vir
kelig strid 1596 (se (†)herskabsstol). – Kirkens tårn 
skal have været så højt, at man kunne se havet fra 
det.11 – Føvling og Brørup kirker blev bygget af to 
kæmper, der var misundelige på hinanden. Brørup- 
kæmpen ville slå tårnet af Føvling kirke, fordi hans 
egen kirke ikke havde tårn, og kastede derfor Tis- 
lund-stenen mod Føvling kirke.12

En mønt slået i Ribe under Erik Klipping og fundet 
på kirkegården ved skibets sydvestre hjørne blev 1954 
indsendt til Nationalmuseet og efter registrering her 
returneret til finderen.

Kirken, der i dag omgives af spredt bebyggelse 
til alle sider, lå indtil 1800'rne frit i det skovløse 
land (fig. 2). Den er ikke som venteligt rejst på 
områdets højeste punkt, men på en bakkeskrå
ning med stærkt fald mod sydvest.13

Kirkegården, hvis nordre del ligger noget høj
ere end kirken, blev 1884 udvidet mod vest og 
1897 mod øst.14 Gamle skel er kun bevaret i nord 
og syd, mens digerne i øst og vest (sml. fig. 3 og 
17) er flyttet i takt med udvidelserne. Kirkegår
den hegnes nu af dobbelte stendiger mod syd og 
vest og af græsklædte jorddiger, stensatte på 
ydersiden, mod nord og øst. I norddiget indgår 
mange store, kløvede marksten. Stendigerne i

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af Smith 1820. Ret
telser medtaget indtil 1865. Kopieret af Anna Thor- 
sen. – Katasterkarte, vermessen 1820.

syd og vest er af små sten i indersiden, store og 
kløvede i ydersiden. Inden for digerne er der 
store træer, elm og ask i syd og vest, og nyplan
tede lind i øst.

Hovedindgangen i vest, fra 1884, er en port 
med murede og hvidtede piller afsluttet af en 
kuplet pyramide med jernkugler. Den lukkes af 
jerngitterfløje, og lignende fløje lukker to flan
kerende ganglåger, som støder umiddelbart op 
til stendiget. En østre port er fra 1898. Her af
sluttes de murede piller med svejfede pyrami
der, kronet af store granitkugler, som hviler på 
kvadratiske granitplatter. En ganglåge i syddi
get fører ind fra den nedenfor liggende parke
ringsplads.

Kirkegårdens gamle hovedindgang var en 
†port i øst, hvis piller fra tid til anden blev om
muret indtil nedbrydningen 1898. 1691 hedder 
det i et kirkesyn, at »port og stette (ganglåge) 
østen ved kirken for få år siden er med ny mur 
opsat med en ny træport og †trærist derfor«.5 De 
hvidtede piller (fig. 3 og 17) havde »træknop
per«, hvoraf én var faldet af 1797.15 1691 nævnes 
tillige en muret †stette, også med †trærist, ved 
det nordvestre hjørne.5 Denne indgang er sam
men med én i det sydvestre hjørne sløjfet i nyere 
tid. 1791 behøvedes nye låger for at holde får og 
svin ude; degnen havde hidtil slået græsset.16

Den græsklædte kirkegård (fig. 3) blev pla
neret og udstykket i faste gravsteder 1884.14 På 
det skrånende terræn vest for kirken blev gra
vene anlagt i terrasser. En regulering af grav
stederne er foretaget 1942.

Et ligkapel på kirkegårdens østre del er opført 
1971 efter tegning af arkitekt Sv. Aa. Aakjær, 
Rødding. Den lave bygning er af røde sten med 
sortglasseret tegltag. I nordre gavlende er der 
rum for graveren. – En †skole med stald og lade 
syd for kirkegården (fig. 3) var opført 1868 og 
blev nedrevet o. 1960.

BYGNING

Kirken er en statelig, romansk kvaderstensbyg- 
ning, bestående af apsis, kor og skib samt et 
senmiddelalderligt tårn i vest. Et tvåbenhus
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Fig. 3. Kirken, kirkegården og †skolen set fra vest. Foto fra tiden 1868-83 i Lokalhistorisk arkiv for Holsted 
kommune. – Kirche, Friedhof und †Schule. Westansicht. Aufnahme aus der Zeit 1868-83.

foran skibets norddør var nedrevet inden 1691. 
Orienteringen har en mindre afvigelse til syd.

Kirken er opført ca. 1200-05 (jfr. dendrokro- 
nologisk analyse af tagværket) og hører til 
blandt de bedst bevarede granitkirker i Jylland; 
nordsiden er så godt som uændret siden byg
geriet i Valdemar Sejrs første regeringstid. Ved 
sin størrelse, arbejdets kvalitet og portalernes 
udformning er bygningen i slægt med kirkerne i 
Anst, Skanderup og Vamdrup, og sammen er de 
inspireret af byggeriet ved Ribe domkirke.

Plan og opstalt. Det romanske anlæg er 32 m 
langt. Apsiden er halvcirkulær, med centrum i 
korgavlens ydre murflugt. Det korte kor har et 
relativt lille tilbagespring (50-56 cm) i forhold til 
skibet. Facaderne er glatte, og de få dekorative 
led foruden soklen og skibets to søjleportaler 
indskrænker sig til apsis- og korbuens krag- 
bånd. Hertil kommer en billedsten, et mands- 
hoved af granit, uvist hvorfra og nu indsat i tår
net. Apsiden udmærker sig ved at have tre vin
duer, et træk den har tilfælles med tufstenskir- 
kerne i Billum, Vilslev og Jernved. I øvrigt er 
alle gamle åbninger intakte eller sikkert bevid

nede. Ud over de tre i apsis har vinduerne været 
fordelt med to i koret og otte i skibet, fire i hver 
langside. Foruden portalerne er der en dør i ko
rets nordside.

Materialer og teknik. Udvendig er der alene 
brugt granitkvadre, forarbejdet til smukke, gen
nemløbende skifter med forbandt mellem de en
kelte afsnit: apsis, kor og skib. Hele bygningen 
hviler på en dobbeltsokkel (fig. 10-11), bestående 
af en attisk profil over et hulet skråkantled (jfr. 
s. 2672, fig. 15). Sokkelprofilerne er formodent
lig sine steder »strammet op« i forbindelse med 
murenes omsætning: apsis og korets sydside 
1873, skibets sydside 1875. Soklens hjørnevink
ler mellem apsis og kor, og kor og skib er for
met i stenene. Facaderne består af 12 skifter i 
apsis, 14 i koret og 15 i skibet. Øverste skifte er 
hvidtet. De første fire skifter, regnet fra neden, 
måler henholdsvis 47, 42, 37 og 42 cm.17

Kvadrenes omsætning synes ikke afgørende at 
have ændret kirken, der før arbejderne gik i 
gang af Jacob Helms 1873 blev betegnet som en 
»velbevaret og karakterfuld bygning«. Ved ud
tagningen af kvadrene i skibets nordmur 1964

Danmarks Kirker, Ribe amt 193
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Fig. 4. Kirken set fra nord. Den romanske del, apsis, kor og skib, er opført ca. 1200-05. NE fot. 1992. –
Nordansicht der Kirche. Der romanische Teil, Apsis, Chor und Schiff, wurde etwa 1200-05 aufgeführt.

sås det, at kassemurens fyldmateriale bestod af 
marksten og kvaderafslag. Lagdelingen fulgte 
kvadrenes skiftehøjde.18 Som bindemiddel var 
tildels brugt ler. Indvendig er murene af rå og 
kløvede marksten samt efter sigende af lidt tuf
sten. Det sidste materiale blev bemærket af sog

nepræst Chr. Krarup ved en istandsættelse af 
kirkens indre vistnok i 1850'rne,19 men spores 
dog ikke i de tilgængelige vægflader over hvæl
vene. Her er de kløvede, til dels firhugne mark
sten muret i en fed mørtel, og der ses rester af 
puds, dækket af mange lag hvidtekalk.

Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen og Marianne Nielsen 1987, tegnet af sidstnævnte 1993. – 
Grundriss.
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Døre. Præstedøren vestligt i korets nordside 
er genåbnet 1885.9 Den lille åbning er 240 cm 
høj og 71 cm bred. Karmene, der er af lodretstil
lede kvadre, bryder begge sokkelled, hvis pro
filer er hjørnehuggede. Døren afsluttes med et 
rundbuet stik, dannet af tre kilesten over to ve- 
derlagssten. Indvendig er døren smiget og 
vandret afdækket.

Skibets to døre, der sidder lige over for hinan
den, er praktisk talt ens.20 De er udformet som 
tosøjleportaler af granit og henregnes af M. Mac- 
keprang til den såkaldte Ribegruppe.21 Syddø
ren har længe været tilmuret, mens norddøren 
først er lukket 1868 i forbindelse med etablerin
gen af den nuværende indgang i tårnets vest
side.22

I syddøren (fig. 6) indrammes den retkantede, 
falsede åbning af to søjler som bærer et rundbuet 
stik, omgivende et tympanonfelt. Døren bryder 
bygningens sokkel, hvis hulkantede led er ført

ned til jorden, mens det øverste, profilerede led 
er skåret af i en ret vinkel. Søjleskafterne (ca. 22 
cm i diameter) består hver af et langt og et kor
tere stykke. De hviler på attisk profilerede baser 
med indadbøjende hjørneknopper. I østre base 
er den sydvestre knop dog udformet som et 
menneskehoved. Østre terningkapitæl (fig. 9) 
har en rygradslignende perlestav mellem de 
glatte halvcirkulære felter. I vestre kapitæl (fig. 
8) optages felterne af lave relieffer: i øst en pal
met, i syd et lille dyr, en grif eller en løve. Krag- 
stenene har omløbende attiske profiler (s. 2672, 
fig. 5), helt som på sydportalen i Anst. Det no
get forvitrede tympanon med forsænket, pro- 
filindrammet felt, er trukket 24 cm ind fra mur
flugten. Indvendig er døren rundbuet og har 
svagt smigede sider af granitkvadre.

Nordportalen (fig. 7) svarer nøje til den søn
dre, dog er baserne, der kun har hjørneknopper, 
mere plumpe, og de monolite søjler er lidt kraf

Fig.  6-7 .  Por ta ler  ( s .  2769) .  6 .  Skibets  sydpor tal .  7 .  Skibets  nordpor tal .  NJP fot .  1993.  –  6.  Süderportal .  7 . 
Norderportal.

193*
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Fig. 8-9. Skibets sydportal, kapitæler og kragbånd (s. 2769). 8. I vest. 9. I øst. NJP. fot. 1993. – Süderportal, 
Kapitelle und Kämpfer.

tigere. Tympanon-stenen er velbevaret, med et 
felt svarende til det i syd.

Vinduer. Af de oprindeligt 13 åbninger mang
ler i dag kun korets sydvindue og de tre østre i

Fig. 10. Soklen i skibets sydside (s. 2767). NJP fot. 
1993. – Sockel in Schiffssüdwand.

skibets sydside. Indtil 1876 var alle vinduer in
takte, på nær korets sydvindue og det østre i 
skibets sydside. Vinduerne er anbragt i samme 
relative afstand fra murkronen, idet overlig
gerne sidder i fjerde øverste skifte. Alle over
liggere og sålbænke er udformet i én sten, kun i 
skibets sydvestre vindue er sålbænken i to dele. 
De smigede sider udgøres af to skifter alminde
lige kvadre.

En romansk billedsten, et mandshoved af gra
nit (fig. 12), er indmuret øverst i tårnets vest
side, lidt under de to glamhuller. Hovedet, der 
udgør den ydre ende af en stenbjælke, måler 
28×20 cm og springer ca. 20 cm frem fra mur
fladen. Hovedet har markerede træk med ud
stående, ægformede øjne, en lige mund med let 
adskilte læber og kraftige folder omkring næ
sen. Håret er midtdelt, og man fornemmer et 
fuldskæg omkring hagen. Stenen, der indtil for 
år siden var tjæret, har givet næring til et lokalt 
sagn om to herremænd (jfr. historisk indled
ning). Den nævnes i tårnet før ombygningen
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177323 og må oprindelig have siddet i kirkens 
romanske del, måske i skibets vestgavl, som 
blev nedbrudt i forbindelse med tårnbyggeriet. 
Et romansk granithoved med lignende træk fin
des i nabokirken i Lintrup, ligeledes øverst i tår
nets vestmur (DK. SJyll. s. 766).24

Indre. Væggene er som nævnt af rå og kløvede 
marksten, dog er apsis- og korbuens vanger og 
apsidens hjørner mod koret af granitkvadre. 
Apsiden har været dækket af et (†)halvkuppel- 
hvælv, hvoraf den øverste del blev nedtaget 1873 
og erstattet af et gipset træhvælv. Også den øvre 
del af apsisbuen er af træ, mens den nordre 
vange er delvis ommuret i forbindelse med op
sætningen af en gravsten 1703. Korbuen er 
usædvanlig høj og harmonisk udformet med ve
derlag 3,5 m over skibets gulv. Kragbåndene i 
begge buer er omtrent ens, med en profil på 
undersiden, der i apsiden er ført om på vestsi
den. Profilen (jfr. s. 2672, fig. 1) svarer til det 
øverste led i bygningens sokkel. Den nuværende 
betydelige niveauforskel mellem korets og ski
bets gulve skyldes en hævning af koret 1924. 
1875 var der to trin mellem skib og kor,25 nu er 
der tre. Kor og skib var indtil indbygningen af 
gotiske hvælv dækket af †trælofter. Spor efter 
søm på et par af de bevarede bjælker viser, at 
brædderne må have været sømmet på bjælker
nes underside.

Fig. 12. Romansk billedsten, mandshoved af granit, 
indmuret øverst i tårnets vestside (s. 2770). NJP fot. 
1993. – Romanischer Bildquader, Männerkopf aus Granit, 
vermauert ganz oben in westlicher Turmwand.

De to østre gavlspidser er nedtaget i forbin
delse med kirkens istandsættelse 1875, skibets 
vestre gavlspids allerede forud for tårnbygge
riet.

Tagværker. En dendrokronologisk analyse26 
muliggør en nøje datering af de enkelte afsnit, 
der alle er af egetræ. Skibet har bevaret, hvad

Fig. 11. Udsnit af dobbeltsoklen i apsis, nordsiden (s. 2767). NJP fot. 1993. – Ausschnitt aus Sockel in der Apsis.
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der må opfattes som det oprindelige tømmer, 
fældet ca. 1203; dog er de fem vestre spærfag 
fornyet i 1590'erne. Tømmeret over apsis og kor 
er udskiftet allerede i 1380'erne.

Skibets tagværk (de 16 østre ud af 21 fag) har 
to lag hanebånd og korte stivere; men udstem
ninger i spærenes underside viser, at det oprin
deligt har haft dobbelte, krydsende skråstivere 
samt øverst et lille, kort bånd.27 De 16 spærfag, 
der er af samme konstruktion, er lagt op i to 
afsnit: de 10 østre fag er nummereret med fir
kantstik fra vest mod øst, de følgende seks fag 
fra øst mod vest. Fordelingen 10+6 fag antyder, 
at tagværket oprindelig har bestået af 10+10 fag. 
De fem fornyede fag i skibets vestende er af 
spinkelt tømmer med to lag hanebånd. Træet er 
fældet ca. 1593.

Apsidens tagværk, udskiftet i 1380'erne, er af 
ret spinkelt tømmer og består af 10 fag med 
korte spærsko og stivere.28 Det samtidige tag
værk over koret har syv fag, hver med to hane
bånd, som senere er delvis fornyet med fyrre
træ. Spærskoene synes at være loftsbjælker, der 
er skåret af forud for indbygningen af hvælv.

Fig. 13. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Jacobsen og Marianne Nielsen 1987, 
tegnet af sidstnævnte 1993. – Querschnitt durch Schiff 
gegen Osten.

Kun vestre bjælke er bevaret i sin fulde længde.29

Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen 
blev kor og skib hvælvet og der opførtes et tårn 
ved skibets vestende. Også våbenhuset, nedre
vet i 1600'rne, var formodentlig senmiddelalder
ligt. Ved hvælvslagningen respekterede man 
vinduerne, som imod sædvane ikke blev udvi
det bortset fra det østre i skibets sydside.

Hvælvene er formodentlig indbygget o. 1500 
(jfr. kalkmalerier). Skibets fire fag hviler på hel
stens spidse skjoldbuer og runde gjordbuer. 
Hjørne- og vægpiller er falsede og uden veder- 
lagsmarkering. Ved hvælvslagningen er der ta
get hensyn til dørene, hvorfor det vestre fag er 
noget mindre. Vægpillen ved norddøren er dog 
behugget for ikke at genere adgangen. Hvæl
vene er seksdelte med undtagelse af 1. fag, som 
er firdelt. Ribberne er dels profilerede og høj
ryggede, dels af kvarte sten, varierende fra fag 
til fag. 1. fag har profilerede ribber, samlet i 
rund »slutsten«. Lette, helstens overribber med 
trinkamme. 2. fag har kvartstensribber, to dog 
profilerede, samlet omkring slutsten. Overrib
ber, svarende til de ovennævnte, i nordøst og 
sydvest. 3. fag har profilerede ribber; omkring 
skæringspunktet er der brugt kvarte sten. 4. fag 
har kvartstensribber. Der er rest af en overribbe 
i det ommurede sydvestre hjørne. Her har der 
muligvis været en nu tilmuret †lem.

Et stort antal spygatter er ladt åbne. I 1. fag er 
alle otte huller runde; i 2. fag er kun to (i de 
sydøstre svikler) runde, resten er retkantede li
gesom gatterne i to vestre fag. På hvælvenes 
overside er lommerne fyldt op, og i pudsen er 
formet små kanaler for at vandet kan løbe ned til 
spygatterne.

Korhvælvets øvre del er et pudset træskelet, 
opsat 1875. Det murede (†)hvælv synes at have 
svaret til skibets med falsede hjørnepiller i vest; i 
østsiden udgår skjoldbuerne og de profilerede 
ribber fra apsisbuens kragsten.

Tårnet, hvis øverste del med pyramidespir er 
fra 1773,30 er opført af munkesten i munkefor
bandt. I de nederste 3-4 m er i syd og vest brugt 
udflyttede kvadre fra skibets gavl. Dobbeltsok
lens kvadre ses nederst i alle tre sider, også under 
det samtidige trappehus. Østmuren hviler på
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Fig. 14-15. Længdesnit set mod nord og grundplan 1:300. Målt og tegnet af Andreas Clemmensen 1875. – 
Längsschnitt gegen Norden und Grundriss, vermessen und gezeichnet 1875.

skibets vestgavl, hvis spids er fjernet forud for 
byggeriet. Syd- og vestsiden er skalmuret og 
øverst helt ommuret »1773«, angivet med jern
tal i vest.

Tårnrummet åbner sig mod skibet med en høj 
spids bue. De øvrige sider optages af tilsva
rende, skjoldbuelignende, helstens dybe spare- 
blændinger, hvoraf den nordre er noget smallere 
og trukket mod vest af hensyn til trappen. 
Rummet, der nu dækkes af et højtliggende 
bræddeloft, har oprindelig været (eller været 
tænkt) hvælvet. Det fremgår af små halvstens- 
piller i hjørnerne og fortandinger i nord og vest. 
I syd er spareblændingens stik hugget bort, lige
ledes hvælvforlægget over tårnbuen.31 1691 hed
der det i et kirkesyn, at »tårnet tilforn har været 
med loft, som er aldeles borte«.5 I vestre spare- 
blænding ses den øvre del af et stort, tilmuret, 
fladbuet og falset tvindue,32 hvis bund er øde
lagt ved gennembrydningen af den nuværende 
indgangsdør 1868. Vinduet var tilmuret 1691 
(for siden at blive genåbnet), og det blev da an
slået, at et nyt med glas, bly og jern samt ar
bejdsløn ville koste 20 slette daler.5 Indgangs
døren, med indhugget »1868« på overliggeren,

efterligner skibets granitportaler; tympanets 
plads er dog optaget af et rundbuet vindue.

Det afskildrede tårnrum tjente efter †våben
husets nedtagning i 1600'rne dels som †material- 
rum med †kalkkule, dels som venterum for kir
kegangskoner. Der var adgang udefra gennem 
en rundbuet †dør i nordsiden, tilmuret 1868. 
1790 indskærpede synet, at der blev lagt loft, da 
præst og kirkegangskoner var udsatte for regn 
og sne.16 1838 skulle rummet, »hvor mødrenes 
introduktion finder sted«, hvidtes og ryddes for 
gamle materialer.8 Ved indretningen til forhal 
1868 blev en gammel dør i skillevæggen i tårn
buen afløst af en fløjdør.

Der er indgang til trappehuset fra nordsiden 
gennem en udvendig falset, fladbuet dør i spids
buet spejl. Trappen, som delvis ligger i tårnets 
murliv, har rund spindel, skakt af løbere og loft 
af fladbuede, udkragede binderstik. Trinnene er 
cementpudsede. Lige inden for døren er i væg
gen ridset »1723«. Trappen, hvorfra der også er 
adgang til skibets loft, udmunder i mellemstok- 
værket i en fladbuet dør. I nordsiden og i vestsi
dens nordre del er oprindeligt murværk med 
høje spareblændinger. Den øvrige del er af små
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sten, fra ombygningen 1773. Et lille fladbuet 
vindue i nord anvendtes, når der skulle gives 
signal til klokkeringning ved begravelser.33 I 
klokkestokværket er kun bevaret gammelt mur
værk i nord. De seks glamhuller, fra 1773, er 
rundbuede og ligeløbede. I øst er to (liggende) 
ovale åbninger. Muren afsluttes med en profi
leret gesims under det teglhængte, svagt svej
fede pyramidetag.

Tårnet, der oprindeligt var højere, dækkedes 
før 1773 af et †sadeltag med gavle i øst og vest. 
Sydsiden var tækket med bly, nordsiden med 
træspån.34 Samme materialer nævnes 1691.5

†Våbenhuset foran skibets norddør var nedre
vet inden 1691.5 Ved et syn dette år sås endnu 
»steylet« (tagsporet?), men ellers var alt nedta
get »i forrige tider«. Det havde været 4 fag langt 
og 10 alen i bredden (ca. 4,5×6 m) og var bygget 
med »kirkemur« (munkesten?).35 1791 anså man 
det for meget gavnligt for kirken, at der op
førtes et våbenhus, hvad dog ikke skete.16

Vedligeholdelse og istandsættelser. Af Anders Sø
rensen Vedels regnskabsbog 1586-8736 fremgår 
det, at han som sysselprovst havde 10 daler i 
forvaring på kirkens vegne. Heraf skulle kirke
værgerne Jens Skriver og Peder Hansen bruge 6 
daler til indkøb af tømmer i Vejle, der skulle 
benyttes til reparation af tårnet.

Kirken led overlast under svenskekrigene 
1657-60. Det allerede omtalte syn 1691 i forbin
delse med kirkens overgang til privat eje afslø
rede mangler, der, hvis de skulle afhjælpes, ville 
koste ikke mindre end 469 slette daler. Heri var 
dog også medregnet et nyt våbenhus til 120 da
ler. Foruden inventaret var der mangler ved tår
net, ved tagværket, blytaget, gulvene og hvæl
vene. Samtidig nævnes det, at sysselprovsten, 
baron (Frederik) Krag, 1678 havde givet 159 
slette daler til istandsættelse af tårnet, der ellers 
ville være blevet »ruineret« og faldet ned.5

Siden 1700'rne var de fleste reparationer afledt 
af hvælvenes tryk på murene, hvis bevægelser 
fik kvaderstensfacaderne til at »skyde mave«. 
Skibets sydmur blev sat om 1766,37 og herom 
vidner formodentlig kirkeejeren Samuel Nico
laus Claudius' indridsede initialer (skriveskrift) i 
en kvader.38 Ifølge et syn 1801 var murene igen 
udskredne og korhvælvet revnet flere steder.39 
Kirken var under reparation 1803, da synsmæn- 
dene traf flere håndværksmestre på stedet.40 Den 
dendrokronologiske datering af skibets tagværk 
viser, at en del af spærskoene er udskiftet ved 
denne lejlighed.41 1807 meldtes kirken i særdeles 
god stand, da taget i den forløbne sommer var 
belagt med nyt bly, og bygningen var udspæk- 
ket og kalket både ud- og indvendig.40

Fig. 16. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Koch 1890. Efter Jydske Granitkirker. – Schiffsnordwand, 
vermessen und gezeichnet 1890.
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Fig. 17. Kirken set fra sydvest o. 1870 med den opstillede menighed, formentlig i forbindelse med indvielsen af 
vestdøren 1868. Billedet er taget før indsættelsen af nye vinduer i kirkens sydside (1874-76) og kirkegårdsdigets 
udflytning 1883. Foto i Lokalhistorisk arkiv for Holsted kommune. – Südwestansicht der Kirche um 1870.

En omfattende istandsættelse blev gennemført i 
årene 1873-75 under tilsyn af kgl. bygningsin
spektør L. A. Winstrup.42 Arbejdet indledtes i 
apsis og kor, hvis kvadre (i koret den sydlige 
side) sammen med soklen blev sat om og rettet 
op. De østre gavltrekanter blev taget ned, og de 
murede hvælv erstattet med hvælvinger af træ. 
Herefter fulgte en opretning af skibets sydside, 
hvor strækningen fra portalen til det sydvestre 
hjørne hældede en halv alen ud i forhold til den 
øvrige mur (jfr. Andreas Clemmensens opmå
ling 1875, fig. 15).43 I skibet blev tre tværgående 
ankerbjælker suppleret med fire trækbånd af 
jern. I forbindelse med sydsidens omsætning 
indsattes de fire nuværende, rundbuede vinduer 
med støbejernsrammer, indfattet i granit. Som

nævnt var inden da kun korets sydvindue og det 
ved prædikestolen i skibets sydøstre hjørne ble
vet udvidet (fig. 15). Vinduet vest for sydporta
len bevarede sin romanske form. Her som i de 
øvrige gamle vinduer blev blysprosser 1868 af
løst af jernrammer.

Ved en fornyet istandsættelse 1924 (arkitekt 
Aage Bugge, Varde) blev korgulvet hævet en 
halv meter i forhold til skibet, hvor der blev 
afgravet ca. 25 cm og lagt et cementgulv.

Såvel bygning som inventar er grundigt 
istandsat ved en omfattende restaurering 1964-66 
under ledelse af arkitekterne Rolf Graae og Sv. 
Aa. Aakjær. Kvadrene i skibets nordside blev sat 
om, og de skæmmende tværbjælker og træk
bånd i skibets indre blev fjernet efter at man
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Fig. 18-19. Kalkmalerier i skibets hvælv, o. 1500 (s. 2776). 18. Skjoldfigur med fisk. Fig. 19. Hvirvelfigur med 
fuglehoveder. NE fot. 1993. – Ausmalung an den Schiffsgewölben, um 1500. 18. Schildfgur mit Fischen. 19. Wirbelfi- 
gur mit Vogelköpfen.

havde styrket hvælvene ved en »opsyning« af 
gjordbuerne.

Gulvene er siden 1924 belagt med ølandsfliser, 
dog er der trægulv under stolestaderne, †Gulve. 
1691 hedder det i synet, at gulvene »fra forrige 
tider« har været lagt med mursten. Disse var da 
såvel i gangene som ind i stolene »ganske op
trådte og stenene mest borte og i stykker«, 
hvorfor der skulle lægges nye sten, efter at hul
lerne var fyldt op med sand.5 Dette ville kræve 
4000 nye mursten, mens man 1792 beregnede 
2500 til en udbedring af gulvene.44 1846 ønskede 
man kampesten (piksten?) under stolene vest for 
dørene afløst af brædder eller brændte sten som 
under de øvrige stole.8 1865 blev der lagt bræd
degulv i koret, og dette og det øvrige gulv af 
røde mursten blev 1887 afløst af sorte, gule og 
blå fliser.14

Den velholdte kirke står udvendig i blank 
mur undtagen murstenspartierne i tårnet, det 
øverste kvaderstensskifte i apsis, kor og skib og 
vinduesåbningerne, der er kalket hvidt. Indven
dig er alt hvidtet på nær korbuen, som på prov
stens bud blev renset for kalk 1883.8 Tagene er 
beklædt med bly, dog er der vingetegl på tårnets 
pyramidespir. Trappehuset var dækket med træ, 
indtil det 1894 fik blytag.9

Opvarmning. Et tvarmeapparat anskaffedes 
1893 efter at et stort antal af beboerne havde 
ytret ønske herom. Det afløstes allerede 1900 af 
et nyt »særligt« tvarmeapparat i skibets nord- 
østre hjørne, leveret af jernstøber Porlin i Es
bjerg.9 1924 indrettedes en †kalorifer samme 
sted med indfyring fra en underliggende kælder, 
hvortil der var adgang fra kirkegården. Kalori
feren blev 1964 udskiftet med et luftvarmean
læg, som 1990 er tilsluttet en gasfyret kedel i 
kapelbygningen, hvorefter en skorsten over ski
bets østgavl er taget ned.

En †vindfløj over tårnets spir, nævnt 1868,9 ses 
på Andreas Clemmensens opmåling 1875. Det 
afløstes o. 1881 af et forgyldt kors.

Glasmalerier i de tre apsisvinduer er udført 
1924 af glarmester C. Møller, København, efter 
tegning af Aage Bugge.

KALKMALERIER

Under restaureringen 1964 fremkom i skibets 
hvælv rester af en senmiddelalderlig ribbedeko
ration samt kalkmalede våbenskjolde. Hvælvene 
var ifølge Egmont Lind rigt dekorerede med grå 
og rødbrune sparrer på ribberne og spredte små- 
tegnerier, bl. a. omkring spygatterne. Disse fo



FØVLING KIRKE 2777

Fig. 20. Indre set mod øst. NE fot. 1992. – Kircheninneres gegen Osten.

rekomster overhvidtedes igen. Synligt er idag: 
en geometrisk roset, tegnet med passer; i 1. fags 
østre kappe. Et våbenskjold, lodret delt i sort og 
rødt; i 1. fags nordre kappe. En skjoldfigur (fig. 
18) med en triskele i form af tre skellede fisk, 
som mødes i midten, malet med okkerrøde stre
ger; i 3. fags nordøstre kappe. En hvirvelfigur 
(fig. 19) med fire fuglehoveder med forskelligt 
formede næb, sat sammen som et svastika; i 3. 
fags sydøstre kappe.

INVENTAR
Oversigt. Samtidig med den romanske bygning er 
alene den enkle granitdøbefont, mens senmiddelal
deren repræsenteres af en degnestol og et lille kruci
fiks til alter- og processionsbrug. Af renæssanceind
retningen er kun bevaret enkelte dele af et (†)stole

værk (fra 1583?) og en (†)herskabsstol fra 1597, mens 
et sydtysk dåbsfad fra o. 1550 og alterstagerne fra o. 
1600 er skænket så sent som 1805 af kirkeejeren køb
mand Jens Vissing og hans hustru Anna Maria Vis
sing i Kolding.

Kirkerummet får sit præg af landlig senbarok fra 
altertavle og prædikestol, begge opsat 1753 af kirke
ejerne Samuel Nicolaus Claudius og Christine Mar
grethe Bachmann på Sønderskov, samt fra nordvæg
gens epitafier for 1700'rnes ejere af Nielsbygård. Al
tersølvet, dateret 1716, bærer våben og initialer for 
kirkeejeren Jørgen Christopher Due til Sønderskov 
samt stempler for Hendrich Bötticher i Ribe, mens 
sygesættet, fra 1758, er udført i Gert Nielsen Thor- 
brüggers værksted i Kolding. Fra 1700'rne stammer 
endvidere en pengetavle og kirkeklokken, der er 
støbt 1793 af Johan Nicolaus Bieber i Hamborg.

Farvesætning og istandsættelser. Sin nuværende frem
træden skylder inventaret hovedsagelig en restaure
ring 1965, da barokaltertavlen genfik sin gamle plads 
på altret. På hovedstykkerne, altertavle og prædike-
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Fig. 21. Kristus på korset, altermaleri, 1753 (s. 2780). 
Mogens Larsen fot. 1965. – Der Gekreuzigte, Altarge
mälde 1753.

stol, har man da fremdraget en original staffering fra 
1753, der også omfatter malerier. Samme bemaling er 
tillige fremdraget på krucifikset, mens det øvrige in
ventar blev nymalet i lysgrønt og gråt.

Kirkens renæssanceindretning omfattede øjensyn
ligt en †altertavle (1616?), en †prædikestol af lektorie- 
type samt et sæt (†)stolestader i ungrenæssancestil 
(1583?), der var opstillet i hele tre rader og inklu
derede (†)herskabsstole både for Nielsbygård og en 
anden adelsgård i sognet. Svenskekrigen 1657-60 gik 
hårdt ud over inventaret, som det fremgår af et syn 
1691 (se (†)stolestader). En større fornyelse kom dog 
først med de store nyanskaffelser 1753. Istandsættel
ser blev endvidere foretaget 1792 og 1847-50, da der 
maledes med en gulgrå grundfarve, samt 1892 og 
1902, da næsten alt fik egetræsfarve. En restaurering 
1924 omfattede først og fremmest indsættelse af de 
nuværende stolestader med gavle i ungrenæssancestil, 
der kopierer de ældre (†)staders, mens man på altret 
opsatte en alterprydelse med krucifiks, tegnet af Aage 
Bugge (nu i ligkapellet).

Alterbordet er et panelværk fra 1924, 123×86 cm, 
98 cm højt, i nyrenæssancestil, udført efter teg
ning af Aage Bugge og hørende til en nu ned

taget alterprydelse (jfr. ndf.). Forsiden har to 
forsirede arkadefag, kortsiderne to glatte pro
filfyldinger, og bagtil aflukkes bordet af to lå
ger. Samtidig bemaling. Et ældre †alterbord med 
†alterbordsforside af stærkt flikket renæssancepa
nel fra o. 1600 ses på fotografier fra 1924.45 For
siden havde midtfor et bredt arkadefelt og i syd 
en smal, styltet arkade; i nord var det gamle træ 
øjensynligt erstattet med en forskåret retkant- 
fylding.

Bordet dækkes af et alterklæde fra 1990, vævet 
af Lisbeth Ihle. †Alterklæder. 1691 nævnes et 
gammelt hørgarns alterklæde, som var i styk
ker.5 Nyanskaffelser omtales 1827,8 1862 og
1890, de to sidstnævnte skulle være af rødt silke- 
fløjl med kors i guldbrokade.9

Altertavlen (fig. 22), fra 1753, er en ret smal 
opbygning i landlig barokstil med initialvåbener 
for kirkeejerne Samuel Nicolaus Claudius og 
Christine Margrethe (Bachmann), Sønderskov. 
Tavlen udgøres, over et højt postament, af stor
stykke, attika og topstykke, der i størrelse af
tagerjævnt opefter, og som indfattes af udsavet, 
gennembrudt akantusløv. Postamentet har let 
udsvejfede sider og brydes af to pålagte, retkan- 
tede fremspring. Det næsten kvadratiske stor
stykke er et panelværk med to pålagte pilastre i 
form af drejede balustre, der adskiller et cen
tralt, listeindfattet malerifelt fra to tilsvarende, 
men smallere fyldingsfelter ved siderne. Pila- 
strene hviler på småkonsoller og bærer foroven 
tilsvarende, men omvendte konsoller, mens en 
pålagt karnisgesims afslutter foroven. Attikaen 
er en lidt enklere udgave af storstykket, uden 
sidefelter, mens topstykket er yderligere forenk
let til et fyldingspanel med glat rammeværk. 
Øverst indfatter tavlens næsten sammenvoksede 
akantusløv en lille højoval topmedaljon.

Siden restaureringen 1965 fremstår tavlen 
med original staffering og malerier i klare far
ver. Storfeltets maleri viser Nadverens indstif
telse ved et nærmest kvadratisk bord, opsat 
foran en romersk arkitekturopbygning i blåt 
med rødt hængedraperi. Jesus skal til at række 
brødet imod Judas, der sidder stift i forgrunden 
med blikket vendt mod beskueren. De øvrige 
apostle gestikulerer oprørt, flere med sært skæv-
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Fig. 22. Altertavle, 1753, med initialvåbener for kirkeejerne Samuel Nicolaus Claudius og Christine Margrethe 
Bachmann (s. 2778). NE fot. 1992. – Altar mit den Initialwappen der Patronen, 1753.
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Fig. 23. Alterkalk, 1716, med våben og initialer for 
kirkeejeren Jørgen Christopher Due, Sønderskov, 
udført af Hendrich Bötticher i Ribe (s. 2781). NE fot. 
1992. – Kelch, 1716, von Hendrich Bötticher in Ribe. 
Wappen und Initialen des Patrons, Jørgen Christopher 
Due, Sønderskov.

trukne øjne, der får dem til at virke næsten ori
entalske. I attikafeltet ses Kristus på korset (fig. 
21) med to grædende engle og en sortblå nat
himmel som baggrund. Topmaleriet viser Op
standelsen. Kristus, med sejrsfanen, svæver 
over graven omgivet af to forfærdede, romerske 
soldater. På træværket dominerer rød, blå og 
grå marmorering med forgyldte sirater; pila- 
strene er som motiv gentaget på topstykkets 
rammeværk i form af illusionistisk malede søj
ler. Akantusløvets grønne har markering af 
slyngværket i sølv og guld, i topmedaljonen ses 
Jahves navn (på hebraisk) i forgyldt stråleglans, 
og på postamentet holder løver kronede rocail-

ler med giverinitialerne »SNC« og »CMC«. Po- 
stamentindskriften, i forgyldt skriveskrift på 
sort bund, knytter sig til Nadverbilledet: » 1. 
Cor. 10. Cap. 16. ve: Velsignelses Kalk, som vi 
velsigne er dend ikke Christi Blods Samfund? 
Det brød som vi bryde, er det ikke Christi Le
gems Samfund? 1753«.

Ved restaureringen 1965 fjernedes to ældre 
overmalinger. Den første, sandsynligvis fra 
1847, havde som grundfarve en gulgrå, der led
sagedes af hvidt og marmorering på hvid og rød 
bund. Formentlig ved samme lejlighed havde 
malerierne fået en kraftig overmaling, der bl.a. 
skjulte det meste af baggrundene. En senere 
overstrygning med egetræsmaling var fra 1902, 
da der i storfeltet indsattes et nyt maleri, Kvin
derne ved graven, udført af Hans Agersnap (jfr. 
fig. 37).46 Man bibeholdt da de to øvre malerier i 
deres overmalede stand, ligeledes giverinitia
lerne; i storstykkets sidefelter maledes enkle 
planteaks, og under maleriet af Kristus på korset 
anførtes med frakturskrift citat fra 2. Kor. 5,15.

I årene mellem 1924 og 1965 var tavlen op
hængt på skibets nordmur og afløst af en alter
prydelse med krucifiks fra 1924, tegnet af Aage 
Bugge og nu i kirkens ligkapel.47 Den er af for
gyldt træ, 255 cm høj. Krucifikset, i middelal
derformer, er opsat over et rektangulært fod
stykke i skønvirkestil med udskåret løvværk og 
druer omkring et korslam; forneden læses i re
liefversaler: »Iesu Christi Guds Søns Blod renser 
os fra al Synd«. En alterprydelse fra o. 1900, af 
ukendt herkomst, er henlagt på kirkeloftet. Den 
har form af en portalopbygning af fyr med søj
ler, flankerende et rundbuet malerifelt (nu tomt) 
samt cirkelkors i gavlen. Bemaling i gråt og 
rødt.

En †altertavle, øjensynligt med årstal 1616, 
omtaltes 1691 som »gammelagtig med stafferin
gen« og med nogle billeder affaldne. Såvidt det 
skønnedes, var tavlen ikke blevet renoveret si
den 1616, hvilket nu behøvedes og nok kunne 
gøres for 15 sldlr.5 1739 var altertavlen ikke fast 
og burde afstives.48

Et lille sengotisk krucifiks (fig. 26) kan even
tuelt have haft plads på en samtidig taltertavle 
(jfr. ndf.).



FØVLING KIRKE 2781

Altersølv, 1716, med våben og initialer for kir
keejeren Jørgen Christopher Due til Sønder
skov, samt stempler for guldsmed Hendrich 
Bötticher i Ribe.49 Kalken (fig. 23), hvis bæger 
1865 er forhøjet med 3 cm,14 er nu 22 cm høj. 
Den sekstungede fod, der er drevet stejlt op 
mod skaftet, har på en af tungerne pånittet en 
lille støbt krucifiksfigur. En graveret streg mar
kerer tungernes kontur, og en lille profil danner 
overgang til de sekssidede skaftled. Knoppen er 
af gotisk form, sekstunget med graveret rude- 
mønster på tungernes overside, samt mellem
faldende rudebosser, der har graverede versaler 
dannende navnet »Hiesvs«. Bægeret, der hviler i 
en lille stjerneformet kurv, er stejlt og har på 
siden graveret givervåbnet, et skjold med en 
træstub; hjelmtegnet flankeres af initialerne 
»IC/D« og under skjoldet læses »1716«. På over
siden af den brede fodplade Böttichers gentagne 
stempel (Bøje 1982, nr. 6786). Disken, tvm. 14 
cm, har på fanen cirkelkors med fligede ender 
og (modstillet) et Jesumonogram i cirkelmedal
jon; stempel savnes. Disken opbevares nu i præ
stegården, mens kalken normalt benyttes sam
men med en disk fra 1932, tvm. 14 cm, glat, 
undersiden med gravering »I.N.S. 1933« og 
stempel for Cohrs Fabrikker i Fredericia.

†Altersølv. Kirkens ældre altersølv må som 
vanligt være gået til i 1600'rnes krige, idet synet

Fig. 24. Sygesæt, 1758, med stempel for Gert Nielsen 
Thorbrügger (†1756) i Kolding (s. 2781). NE fot. 
1992. – Krankengerät mit Stempel des Gert Nielsen Thor
brügger (†1756) in Kolding, 1758.

Fig. 25. Sølvlåg fra (†)alterkande af porcelæn, 1835, 
skænket til minde om sognepræst H.C.M. Krarup (s. 
2781). NE fot. 1992. – Silberner Deckel einer (†)Abend
mahlskanne aus Porzelan, gestiftet zum Andenken an den 
Pfarrer H.C.M. Kramp, 1835.

1691 nævner kalk og disk af tin. Altersættet op
bevaredes da i degnestolens skab.5

Oblatæske, formentlig 1892, i hvid porcelæn 
med guldkors og mærke for Bing og Grøndahl. 
Alterkander. 1) 1892,14 i hvid porcelæn svarende 
til oblatæsken. 2) 1908, sølvplet med indskrift: 
»Sine & Herman Madsen, Nielsbygaard d. 
28.10. 1908«. Af en (†)alterkande fra 1835 af por
celæn8 med låg og hank af sølv er sølvdelene 
bevaret (fig. 25). Låget har form som en hjerte
musling, 13×11 cm, med tilsvarende gæk, 
hvorpå hanken er fæstnet. På lågranden graveret 
skriveskrift og versaler: »Minde om afdøde 
Sognepræst H. C. M. Krarup. Feuling Kirkes 
Eiendom 1835«. 1888 ønskedes låget på alter
kanden fæstnet.9

Sygesæt (fig. 24), 1758, med stempel for Gert 
Nielsen Thorbrügger (†1756) i Kolding, men 
udført efter hans død i det af enken fortsatte 
værksted. Kalken, 11 cm høj, har sekstunget fod 
med profilering ved overgangen til de sekssi
dede skaftled. Knoppen er linseformet med go- 
dronnering, bægeret stejlt med graveret dob-
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Fig. 26. Krucifiks, o. 1500, til alter- og processions- 
brug (s. 2780, 2782). NE fot. 1992. – Kruzifix für 
Altar- und Prozessionsgebrauch, um 1500.

beltlinje langs mundingen. På undersiden af den 
brede fodplade er graveret i skriveskrift: »Peder 
Winther 1758 W: 28 lod 1 qintin«, og samme
steds ses Thorbrüggers stempel (Bøje 1982, nr. 
6583). Disken, tvm. 7 cm, har cirkelkors på fa
nen og på undersiden samme stempel som kal
ken. Til sættet hører et futteral fra 1800'rne.

Alterstager (fig. 27), o. 1600, skænket 1805 af 
Koldingkøbmanden Jens Vissing og hans kone 
Anna Maria Vissing 1805.50 De 42 cm høje sta
ger (uden lysetorne), har høj, konisk og stærkt 
profileret fod med omløbende bort af grupper 
med fem huller, alt hvilende på ryggen af tre 
små løvefigurer. Skaftet, der har tre tynde, 
skarpryggede ringe, er cylindrisk med en svag 
indsmalning mod den cirkulære lyseskål. Om 
foden er graveret i skriveskrift: »Givet til Föÿ- 
ling Kircke af Kiöbmand Jens Wissing og Anna 
Maria Wissing i Colding 1805«. På den ene stage 
er en løvefod fornyet og lysetornen knækket,

den anden har fået lysetornen erstattet af en løs i 
jern. 1891 måtte en fod på den ene stage befæ
stes.8 †Alterstager. 1691 nævntes tre gamle alter
stager, der var afbrudt på fødderne.5 En syvstage 
fra 1924 bærer indskriften: »Skænket af Smed 
K. L. Knudsen & Hustru Maren Cæcilie Knud
sen. Føvling d. 1/2 1924«. Siden 1988 opsat bag 
degnestolen.

Et lille krucifiks (fig. 26) fra o. 1500 må have 
tjent alter- og processionsbrug og kan have hørt 
til en samtidig taltertavle. Kristusfiguren, 45 cm 
høj, hænger lodret i skrånende, udstrakte arme, 
hovedet er let drejet mod højre skulder, knæene 
bøjet frem og højre fod lagt ind over den ven
stre. Den flettede tornekrone har indborede 
torne, der tildels er fornyede ved restaureringen 
1965.51 Ved samme lejlighed er næsen nygjort, 
efter at den ved en tidligere, lokal istandsættelse 
havde været fornyet i kit. Ansigtet i øvrigt er 
summarisk med smertefuldt sammentrukne 
bryn, lukkede øjne og tvedelt fuldskæg. Bryst
kassen er hvælvet med spydsår i højre side, læn
deklædet kort med snipper mellem lårene og

Fig. 27. Alterstager, o. 1600, skænket 1805 af Kol
dingkøbmanden Jens Vissing og hans hustru Anna 
Maria Vissing (s. 2782). NE fot. 1992. – Altarleuchter, 
um 1600. Eine Stiftung des Koldinger Kaufmannes Jens 
Vissing und seiner Ehefrau, 1805.
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ved højre hofte. Fingrene er delvis afstumpede, 
naglerne nye og der savnes både issehul og en 
huling af figurens bagside. Korset, 92×63 cm, 
har hvælvet midtprofil, skiveformede og hulede 
bladknopper langs kanterne samt kvadratiske 
endefelter med cirkulær skålfordybning. Kors- 
midten danner en glat glorieskive bag Kristus- 
hovedet. Et støttekors af eg er 1965 anbragt bag 
på korset.

Bemalingen er fra 1753, hudfarven gulrød 
med en smule blod, hår og skæg brunt, lænde
klædet gråt, korset lysbrunt med blå kant og rød 
indramning af skålfordybningerne, hvori læses: 
»Inri/ An/no 1753«. Indskriften er i sorte versa
ler og kursiv på hvid bund. Bemalingen er af
dækket 1965 under to yngre farvelag. Det æld
ste, nok fra 1847, var hovedsagelig en gentagelse 
af barokfarverne uden indskrift, den yngre var i 
mørkere toner med blåt lændeklæde (fra 1924?).

1870 og endnu i begyndelsen af 1900'rne hang 
det lille krucifiks på triumfvæggen oven for 
prædikestolen (jfr. fig. 37).52 Pladsen antyder, at 
det siden renæssancetiden kan have tjent som 
korbuekrucifiks i forbindelse med kirkens †lek- 
torieprædikestol (jfr. ndf.).53 1960 hang kruci
fikset på skibets nordvæg under det østligste 
vindue, siden 1988 i nichen for skibets syddør.

Alterskranke, o. 1865, bønneformet med balu- 
stre i messing samt sortmalet håndliste og 
hylde. Betræk fra 1990 afstemt efter alterklædet, 
†Alterskranker. 1790 ønskedes knæfaldet forsynet 
med rækværk, idet kommunikanterne sad på 
det bare gulv.16 Det skete 1792.54 1835 krævedes 
knæfaldet forsynet med læderbetræk,8 og 1862 
fremgår, at skranken må have været lige, idet 
den ønskedes fornyet i bueform.9

Døbefont (fig. 29), romansk af granit, vel som 
bygningen fra o. 1200-05. Den ganske enkle 
font, 84 cm høj, har fod i form af en korsformet 
plint i grå granit, som måske er oprindelig.55 
Den glatte kumme, tvm. 75 cm, er af rødlig 
granit og udgør lidt mere end en halvkugle. En 
kraftig vulst forneden danner overgang til et 
kort, konisk »skaft«, som måske har været ned
fældet i en oprindelig fod. Langs mundingsran- 
den løber to spinklere rundstave, fordybningen 
er velhugget med udfladende bund, i hvis midte

Fig. 28. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, stemplet »RS« (s. 
2784). NE fot. 1992. – Taufschale, eine süddeutsche Ar
beit mit Stempel »RS«, um 1550.

der er en lille rund forsænkning (tvm. 8 cm, 0,8 
cm dyb). Fonten, der siden 1883 står afrenset,8 
havde o. 1900 plads ved korbuens nordre vange. 
Siden 1965 midtfor i korindgangen.

Fig. 29. Døbefont af granit, formentlig o. 1200-05 (s. 
2783). NE fot. 1992. – Granittaufe, wohl um 1200-05.
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Dåbsfad (fig. 28), o. 1550, i drevet messing, 
sydtysk, stemplet »RS«, ifølge indskrift skæn
ket til kirken 1805. Fadet, der måler 58 cm i 
tvm. har i bunden medaljon med Bebudelsen, 
herom en stærkt udpudset frise med hjort og 
hund, der er gentaget på fanen. Inderst på fanen 
ses også stemplet og her er giverindskriften an
ført med graveret skriveskrift: »Givet til Föÿ- 
ling Kircke af Kiöbmand Jens Wissing og Anna 
Maria Wissing i Colding 1805« (jfr. alterstager). 
Fadets bagside har reparationer, †Dabsfade. 1691 
omtales et bækken til fonten,5 og 1790 var der 
hul i dåbsfadet.16 Alterkanden er fra 1892, af mes
sing, 34 cm høj, mærket »I. Brandt«.14 1862 øn
skedes en alterkande anskaffet.9

Prædikestol (fig. 31), 1753, med initialvåbner 
for kirkeejerne Samuel Nicolaus Claudius og 
Christine Margrethe (Bachmann), Sønderskov, 
øjensynligt oprindelig planlagt som en lektorie- 
prædikestol foran korbuen. Kurven udgøres af 
fem oprindelige fag, hvortil kommer et sjette, 
nyere og ganske enkelt imod væggen. Spinkle 
pilastre i form af drejede balustre adskiller fa

gene, der har profilindrammede kølbuefelter. 
Profillister inddeler kurven vandret, og under 
balustrene har postamentet spidskantede frem
spring, der flankerer de rektangulære, profilind- 
fattede felter. Frisen svarer til postamentet men 
er lidt lavere, og felterne indfattes af c-bøjler. 
Under kurvens hjørner er udsavede, svejfede 
hængestykker, underbaldakinen er firsidet, let 
svajet og ender i et profilled med kugle, stående 
på den forreste kirkebænk. Såvel kuglen som 
baldakinens beklædning er fra restaureringen 
1965.56 Den profilerede krongesims har kraftig 
dækplanke og en ligeledes oprindelig læsepult 
med udsvejfede sider. Opgangen er fra 1924 i 
nyrenæssance, lågens sidevanger er dog i sengo
tisk stil svarende til degnestolens.

Himlen har plan som en halv tikant med fem 
fag ud mod kirkerummet og en ret bagkant, der 
ikke er afpasset hvælvpillen bagved. Frisen sva
rer til kurvens, ligeledes hjørnehængestykkerne. 
På hjørnerne flankerer små, drejede spir top
stykkerne, der er udsavet i vegetative former. 
Det centrale topstykke er større, udsavet som to

Fig. 30a-c. Prædikestol, 1753, malerifelter (s. 2785). a. Markus, b. Johannes, c. Johannes, en ufærdig formaling 
for b. Mogens Larsen fot. 1966. – Kanzel, Evangelistengemälden, 1753. a. Markus, b. Johannes, c. Eine nicht 
abgeschlossene Vorarbeit für b.
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Fig. 31. Prædikestol, 1753, med initialvåbener for kirkeejerne Samuel Nicolaus 
Claudius og Christine Margrethe (Bachmann), Sønderskov (s. 2784). NE fot. 
1992. – Kanzel mit den Initialwappen der Patronen Samuel Nicolaus Claudius und 
Christine Margrethe (Bachmann), Sønderskov, 1753.

kronede rocailler, der holdes af flankerende lø
ver. Loftet er opdelt i fyldinger.

Prædikestolen fremtræder siden 1965 med ori
ginale malerier og bemaling svarende til alter
tavlens. Til malerierne, der viser evangelisterne, 
hører en anførelse af deres navne med forgyldte 
versaler på sort bund i postamentfelterne neden
under. Evangelisterne sidder iført fodside ge
vandter på baggrund af røde hængedrapperier 
og antydede sydlandske træer og landskaber. 
Fra opgangen ses: 1) »S. Matthæus«, siddende 
med albuen på sit manuskript til højre for sig og 
med blikket drejet op mod englen, der står bag
ved. 2) (Fig. 30a) »S. Marcus«, øjensynligt sid
dende på løven(!), han skriver ivrigt i bogen, der 
står opslået i skødet, mens venstre hånd er slået 
talende ud. 3) »S. Lucas«, mageligt siddende 
med højre arm hvilende på den lukkede bog,

venstre hånd holder pennen, mens en olm okse 
ligger for hans fødder. Motivet er malet oven på 
et første udkast visende Kristus som Salvator 
Mundi, der blev konstateret 1965. 4) (Fig. 30b) 
»S. Johannes«, siddende under et træ, hans ven
stre hånd holder manuskriptet mod låret, den 
højre hviler i skødet, mens hovedet er drejet 
bagud og op imod inspirationens lys. En spinkel 
ørn sidder ved hans side. Motivet er malet oven 
på et første udkast til Lukas, der har svaret til nr. 
3. 5) (Fig. 30c) »S. Johannes« igen, som nr. 4 
men skitseagtigt malet som et udkast. Trævær
kets grundfarve er en rød marmorering, balu- 
stre og fremspring har hvid marmorering, li
steværket tildels en brun, der også er lagt på 
underbaldakinens nye beklædning. Videre er an
vendt lidt blåt, guld og sølv, topvåbnet bærer 
initalvåbnene »SNC« og »CMC« svarende til
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Fig. 32. Indre set mod vest. NE fot. 1992. – Kircheninneres gegen Westen.

altertavlen, og i himlens frise læses med gylden 
skriveskrift på sort bund: »Verbum domini ma
net in æternum (Guds ord bliver evindelig)«.57

Det fremgår af prædikestolens form, hvorved 
både kurv og himmel er udført til at springe 
symmetrisk frem fra en plan bagkant, at stolen 
oprindelig må have været planlagt som lektorie- 
prædikestol foran kirkens høje korbue.58 Til de 
fem malerifelter var der disponeret med motiv
rækkefølgen: Mattæus, Markus, Kristus (Salva
tor Mundi), Lukas og Johannes, og fra malerens 
side synes de at have været udført som skitser, 
der skulle færdiggøres ved stolens opsætning i 
kirken. Her må man have besluttet sig for en 
anden opstillingsmåde, formentlig som nu i ski
bets sydøsthjørne, hvorved kun fire fag ville 
blive synlige imod kirkerummet. Dette er i 
hvert fald den enkleste forklaring på den omdis
ponering af de oprindelige malerier, der kunne 
konstateres 1965: Man nøjedes med de fire evan
gelister, idet de to sidste rykkedes frem og male- 
des oven på forskitserne til Kristus og Lukas. I 
det sidste felt ind mod væggen fik den oprinde

lige skitse til Johannes lov at stå ufærdig (fig. 30c).
1801 var nogle lister faldet af på prædikesto

len,59 der formentlig 1847 fik en overmaling, 
som også omfattede malerierne; træværkets 
grundfarve var en bleggrøn på rammeværket. 
1862 blev topgangen rettet,9 og 1902 fik trævær
ket egetræsmaling med lidt blåt og forgyldning. 
Samtidig sænkedes stolen noget, og der anskaf
fedes øjensynligt en ny †trappe, som ses på in
teriørbilleder fra begyndelsen af 1900'rne (fig. 
37). Heraf fremgår endvidere, at både kurv og 
himmel da var opsat med bagkanten nord-syd, 
så der var et vældigt gab mellem himlen og 
hvælvpillen. Denne opstilling, der antagelig gik 
tilbage til 1753, bibeholdtes også efter 1924, da 
den nuværende opgang kom til og alt blev malet 
i brogede farver som stolestaderne. Felternes 
malerier og postamentindskrifterne dækkedes, 
og i kurvens frise opfriskedes en indskrift fra 
1800'rne: »Salige er de som høre...(Luk. 11,28)«. 
1965 drejedes prædikestolen noget fri af syd
væggen og fik ved afdækning af de gamle farver 
og malerier sin nuværende fremtræden.
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†Prædikestol, vel fra renæssancetiden, af lek- 
torietype, idet den 1691 beskrives som bygget 
midt over korbuen. Prædikestolen var da gam
mel og slet, så at den vaklede, når man gik på 
den. Ved opgangen, tilsyneladende en trappe 
midtfor fra koret, manglede en stang at holde 
på. Et sådant gelænder »med sine sirlige opstæn- 
ger« (stivere) skønnedes ikke at kunne opsættes 
for mindre end 2 1/2 mk.5 Atter 1739 fandtes 
prædikestolen ikke fast og dertil noget brøstfæl- 
dig.48

Stolestaderne er i alt væsentligt fra 1924 men 
med enkelte dele af (†)stoleværk fra slutningen 
af 1500'rne (jfr. ndf.). Bænkene har let skråstil
lede fyldingsryglæn og gavle i ungrenæssance
stil, der er udført som standardiserede kopier 
(med udtrækssæde) af de samtidig kasserede 
ældre staders (jfr. ndf.). Gavlene udgøres af et 
rammeværk med småspir, glat underfylding og 
overfyldinger, der for 15 gavles vedkommende 
er genbrugt fra de gamle stader. Overfyldinger- 
nes øvre del har halvroset og akantusløv i flad- 
snit, der nedtil afsluttes af en spinkel neglesnit- 
bort; herunder fremtræder overfyldingerne 
glatte. Langs væggene lave paneler med hatte
knager. Den forreste stol i syd har karakter af en 
genetableret herskabsstol med låge og en lidt 
bredere gavl med kopi af en *fylding med års
tallet 1597 (fig. 36b), der stammer fra en ældre 
(†)herskabsstol (jfr. ndf.).60 Staderne har en be
maling fra 1965 i lysegrønne toner med mørke
grå fyldinger.

Af to bænke, der i 1800'rne er opsat mod tårn
rummets vægge, har den nordre et rygpanel i 
ungrenæssancestil, som må stamme fra de 
gamle stolestader, 108×238 cm. Det har femet- 
halvt fag fyldinger i to rækker, de nedre stående, 
de øvre liggende, og øverst løber en liste med 
neglesnit over tandsnit. Bænkene står gråma- 
lede.

(†)Stolestader (fig. 37), vistnok fra 1583, i eg
nens ungrenæssancestil med gavle, der har dan
net forbillede for de nuværende. Foruden de 
ovennævnte gavlfyldinger og panelet, der nu ses 
anvendt i tårnets bænke, er der af staderne be
varet en gavlfylding med årstallet »1583«, gen
brugt på degnestolens bænk (jfr. ndf.), samt fire

gavle (fig. 33), der er hensat på kirkeloftet. De er
109 cm høje og har som de tilhørende bænke fra 
1847 en grå bemaling, som må være fra 1850.61

Staderne, der frem til 1847 var opsat i hele tre 
rader med to snævre gange imellem, omtales 
tidligst i synet 1691. Sogneboere kunne da be
vidne, at kirken i den sidste fjendetid (svenske
krigen 1657-60) var blevet ganske spoleret, »ja 
stole og andet træting i stykker slagen og op- 
brændt«. Øjensynligt derfor skelnede man 1691 
mellem stader »efter gammel model« og nyere, 
der må have været indsat i tiden efter ødelæggel
serne. I den søndre rad var af 16 stader de 13 
»slet øde efter gammel model« og kunne ikke 
repareres for under 19 1/2 sldl. Af den nordre 
rads 15 kvindestole var seks så godt som øde og 
kunne ikke skikkelig igen opsættes for mindre 
end 8 sldl. Også de resterende ni måtte repare
res. I midtraden, »Mit Radstoelle«, var der øst 
for kirkedøren 16 stader, hvoraf seks øde og 
ubrugelige, mens de ti øvrige også var gamle og

Fig. 33. Stolegavle, vistnok 1583, nu på kirkeloftet (s. 
2787). NE fot. 1993. – Gestühlswangen, wohl 1583. 
Heute abgestellt.

Danmarks Kirker, Ribe amt 194



2788 MALT HERRED

trængende. Mens midtraden ikke fortsatte vest 
for døren, var der her i syd og nord henholdsvis 
seks og fem yderligere stole, der især var dårlige 
i nord; heraf var intet i behold uden sædet, som 
tilmed var gammelt og ubrugeligt. Endelig 
fandtes i koret syv stolestader, deraf tre med pa
neleret bagstykke (panel). Af forpanelerne var 
det ene gammelt, det andet brøstfældigt.5 1791 
kaldte synet stolene gamle, men af eg og stærke. 
De tre rader ønskede man reduceret ved fjer
nelse af den midterste, så der blev plads i mel
lemgangen og en række for mænd og en anden 
for kvinder. Et pulpitur skulle godtgøre for de 
tabte pladser og ansås for meget nødvendigt.16 
Ved en efterfølgende istandsættelse 1792 bygge
des ikke pulpitur,54 og ønsket om en samling af 
staderne i to rader synes heller ikke virkeliggjort 
før ved restaureringen 1847.62 Man synes da at 
have fornyet bænkene;52 malingen af staderne

Fig. 34. Degnestol, o. 1525 (s. 2788). NE fot. 1992. – 
Küsterstuhl, um 1525.

Fig. 35. Degnestol, o. 1525 (s. 2788). 1:30. Opmåling 
ved V. Koch 1890. Efter Jydske Granitkirker. – Kü- 
sterstuhl, um 1525. Gemessen 1890.

var først afsluttet 1850.8 1855 fandtes endnu sta
der i koret, da de to forreste ønskedes borttaget 
af hensyn til knæfaldet.8 1892 blev kirkestolene 
istandsat14 og egetræsmalet,9 hvorefter deres 
fremtræden kendes fra ældre fotografier (jfr. fig. 
37). Heraf ses, at gavlene var nummereret parvis 
fra øst, og at flere fornyede gavle i sydsiden ud
gjordes af glatte planker, der ikke desto mindre 
havde spir som fyldingsgavlene. Bænkene, med 
enkle planker som rygstød, må antagelig have 
været fra 1847; langs sydvæggen ses †hatteknager 
for mændene. Kasseret 1924.

Degnestol (fig. 34-35), o. 1525, kun pulten ori
ginal, tilskrevet samme snedker (i Ribe?) som 
degnestole i Stadil (Ringkøbing amt) samt i 
Daler og Mjolden kirker (DK.Sjyll. s. 1348, 
1453).63 Pulten har glatte vanger, 160 cm høje, 
som krones af store reliefskårne, gennembrudte 
kolbeblomster, der er let supplerede 1924. For
panelet, i tre fag, har fyldinger i to rækker, de 
øvre i form af liggende frisefyldinger med ud
skårne ranker af krabbeblade og vindrueklaser. 
De nedre, højrektangulære fyldinger er glatte, 
den midterste er lidt bredere og danner en 
skabslåge. Herpå ses to lange hængselbeslag af 
smedejern, der ender i tre snoede spidser med 
gennembrudte krabbeblade. De svarer til besla
gene på en tilsvarende låge i Vester Starup kirke 
(s. 1673). Nøglehulsbeslaget er fornyet, ligele
des pultens inderside. I det skråstillede pultbræt
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ses indskårne initialer m.m. (for løbedegne?), 
således »LNB 1626«. Bænken er fra 1924 med en 
stolegavl, hvis fylding stammer fra de gamle 
stolestader og bærer årstallet »1583« (jfr. ovf.). 
Bemaling i grønne og grå toner som stolevær
ket.

Allerede 1691 savnede stolen »bagstykke« 
(bænk), pulten var gammel med skab under »at 
forvare kalk og disk udi med mere«. Dens låge 
syntes længe at have været uden lås og nøgle, og 
en reparation skønnedes ikke at kunne gøres un
der 3 sldl.5 1862 ønskede man kirkesangerens 
stol, der vel hidtil som vanligt havde stået i ko
rets sydøsthjørne, flyttet til korindgangen.9
1891, da den blev malet med egetræsfarve, stod 
degnestolen endnu i koret, hvorfra den 1924 
flyttedes til sin nuværende plads i skibets nord- 
østhjørne foran stolestaderne.

Af en (†)herskabsstol fra 1597 for Peder Juel og 
Margrethe Ulfstand er bevaret en *gavlfylding af 
fyr (fig. 36b), 43×20 cm, med årstallet og hen
des fædrene Ulfstandvåben. Det krones af ves- 
selhorn og indfattes af akantusløv. Under våb
net ses reliefversalerne: »F(ru) M(argrethe) W(lfs- 
tands) F(ædrene)«; over det et Jesusmonogram 
indfattet af årstallet »15/97«. Fyldingen har haft 
plads i én af ialt fire rammeværksgavle, hvis 
våbner blev aftegnet af Søren Abildgaard i be
gyndelsen af 1770'erne, alle under årstallet 
»1597«. Forrest i mandssiden sås Juelvåbnet over 
versalerne »P(eder) J(uels) F(ædrene)« og et 
Skramvåben over »P(eder) J(uels) M(ødrene)«, 
forrest i kvindestolene et Lange/Munk våben 
over »F(ru) M(argrethe) W(lfstands) M(ød- 
rene)« samt det bevarede våben.64 Endnu om
kring 1850 eksisterede begge stole,65 men 1870 
var kun kvindestolen med Margrethe Ulfstands 
våbener i behold,52 og 1874 var dens gavle eller 
fyldinger opslået forneden på skibets nordvæg. 
Den bevarede *fylding indsendtes 1924 til Na
tionalmuseet, hvor den er konserveret 1982 (inv. 
nr. D 10712).66 Til kirken udførtes en kopi af 
fyldingen, indsat i en art genetableret herskabs
stol forrest i søndre stolerad (jfr. stolestader).

Herskabsstolen viser, at parret en tid har resi
deret i sognet, på hvilken gård vides ikke.67 Sto
lens opsætning gav anledning til en strid, der

belyses af et kongebrev fra 1596. Det pålagdes 
herved lensmanden Valdemar Parsberg, at han i 
provstens og kirkeværgernes nærværelse skulle 
anvise Peder Juel og hans hustru stolestand i 
Føvling kirke, »dog således som sædvanligt er 
med andre adelspersoner og kongens undersåt
ters ret hermed i alle måder uforkrænket«.68 
Modstanden må være kommet fra sognets etab
lerede herskab på Nielsbygård, der i forvejen 
havde en therskabsstol i kirken (jfr. ndf.). Og 
striden mellem adelsfolkene har øjensynligt le
vet videre i den stedlige tradition og givet an
ledning til sagnene om kirkedørene og det ro
manske hoved (jfr. s. 2765, 2770).

En †herskabsstol for Nielsbygård må have væ
ret få år ældre end ovenstående, formentlig sam
menhørende med det gamle †stoleværk (1583?).
I hvert fald sås stolegavlenes (fig. 33) fladsnit- 
agtige akantusløv tilsvarende på en \gavlfylding

Fig. 36a-b. a. †Gavlfylding med våben for Peder 
Harbo fra therskabsstol for Nielsbygård, formentlig 
1583 (s. 2789). b. *Gavlfylding med Margrethe Ulfs
tands fædrende våben fra *(†)herskabsstol 1597 for 
Peder Juel og Margrethe Ulfstand (s. 2789 i NM). 
Foto 1924. – a. †Wangenfüllung mit Wappen aus einem 
†Hemchaftstuhl für Nielsbygård, wohl 1583. b. *Wangen- 

füllung mit dem väterlichen Wappen der Margrethe Ulfs
tand aus einem *(†)Herrschaftstuhl für Peder Juel und 
Margrethe Ulfstand, 1597.
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Fig. 37. Indre set mod øst. Foto. o. 1910. – Kircheninneres gegen Osten, um 1910.

fra herskabsstolen (flg. 36a), der var i behold 
endnu 1924. Fyldingen, af fyr, målte ca. 50×18 
cm, og havde over klumpet akantusløv et vå
benskjold, der må tilhøre Peder Harbo til Niels
bygård. Det rummede to små egern omkring en 
rund frugt (et agern?) og herunder de relief- 
skårne initialer »P.H.«, alt på en baggrund med 
små karvskårne stjerner.69 Fyldingen, der må 
være fremkommet ved †stoleværkets nedtag
ning 1923, kendes kun gennem fotografiet (fig. 
36).70

1691 nævnes en gammel †kirkekiste uden lås.5
Pengeblok, o. 1825, 88 cm høj, sammenslået af 

fyrreplanker med beklædning i jernblik samt 
fire omløbende jernbånd. Oversiden har penge
tragt i jern, forsiden en låge, 26×22 cm, med to 
overfaldslukker og nyere hængelås. Blokken er 
sortmalet. 1813 savnede kirken blok,71 1862 øn
skedes blokken flyttet ned i kirken,8 nu står den 
ved indgangen syd for døren.

Pengetavle, o. 1700-1750, 38 cm lang, skuffen 
22×18 cm, 9 cm høj., med halvdæksel og ud- 
svejfning af rygbrættet og den nærmeste del af 
siderne; drejet håndtag. Sekundær bemaling i 
sort med gylden frakturskrift på tre sider og års
tal under håndtaget: »Feuling Sogns Fattig Kasse 
1850«.

Kirkens dørfløje er nyere bortset fra tårndø
rens, der må være fra o. 1800-1825, af fyr, 
165×74 cm. Fløjen består af tre planker, der 
sammenholdes bagpå af en skrårevle. Ydersiden 
er gråmalet, indersiden umalet.

Orgel, 1965, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8', Quin- 
tatøn 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', 
Spidsfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Sv. 
Aa. Aakjær og Rolf Graae i samarbejde med or
gelbyggeriet. På ældre vestpulpitur fra 1907, 
hvis brystning er fornyet 1965. Manualværket er
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opbygget som brystningspositiv med spillebord 
i bagsiden, †Orgel, o. 1907,9 med fem stemmer, 
leveret af Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 4', 
Fløjte 4', Oktav 2'. Mekanisk aktion, keglevind- 
lade.72 På samtidigt vestpulpitur, der er bevaret 
med ny brystning.

Præsterækketavler, to ens vistnok fra 1960'- 
erne, 110×62 cm, sortmalede med hvid skrive
skrift. Vestligst på skibets nordvæg.

Salmenummertavler. 1) O. 1875, 62×32 cm, 
med buet overkant, sortmalet (til kridt). På ko
rets sydvæg. 2-4) O. 1900, tre ens, 118×75 cm, 
med lav, svejfet gavl. Gråmalede med sort på
skrift og hængecifre i letmetal.

Et maleri af Martin Luther er signeret 1883 af 
den lokale maler Truels Holm, der boede i Bo- 
bøl 1878-86. Det er udført i olie på lærred,
110×83 cm, og skænket til kirken i anledning af 
400-året for Luthers fødsel. Billedet, der har si
destykker i Skanderup og Holsted kirker (s. 
2574, 2757), hang indtil 1924 nord for korbuen 
(jfr. fig. 37), derefter vestligt på skibets nord
væg. Siden 1965 opbevares det i præstegården 
uden ramme. På trammen var anført: »Skjænket 
af Føvling Menighed paa Luthers 400 Aars Fød
selsdag«.

Et †ildbækken nævnes i inventariet 1691.5
Fire lysekroner af messing er anskaffet 1912,9 

korets afviger lidt fra de øvrige.
En †ligbåre nævnes 1691 som ubrugelig.5
Klokke (fig. 38), 1793, støbt af Johan Nicolaus 

Bieber i Hamborg,73 tvm. 93 cm. På legemet 
læses reliefversalerne: »Feuling Sogn fecit J. N. 
Bieber in Hamburg anno 1793 (...gjort af J. N. 
Bieber i Hamburg år 1793)«. Et reliefbånd om 
halsen kantes af omløbende laurbærguierlander, 
der gentages på den profilerede slagring; han
kene er glatte. Ophæng i nyere slyngebom.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 aflevere- 
des en klokke, der med jernfang vejede 2 1/2 
skpd.74 2) 1691 nævnes en klokke,5 som 1791 var 
gammel og revnet to steder, hvorfor den skulle 
omstøbes.16

Klokkestolen er af fyr fra 1890, da den blev 
gjort af ny i bedste sydsvenske tømmer.8 1691 
ønskedes †klokkestolen istandsat.5

Fig. 38. Klokke, 1793, støbt afjohan Nicolaus Bieber 
i Hamborg (s. 2791). NE fot. 1993. – Glocke von Johan 
Nicolaus Bieber in Hamburg, 1793.

GRAVMINDER

Om en †middelalderlig begravelse 1331 vidner en 
indførsel i en af Ribe domkirkes anniversariebø- 
ger: »I Herrens år 1331 døde Johannes kaldet 
Tøndring...hans legeme hviler ved Føvling 
kirke, men hans sjæl er hos Guds hellige«.75 Jfr. 
også gravsten nr. 1.

Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 40), o. 1703, 
Hans Vandal Terpager, præst 1695-1703, sat af 
broderen Peder Terpager, der tillige har forfattet 
den latinske indskrift: »Mox infra lapidem 
hunc...(Umiddelbart neden for denne sten hvi
ler den ærværdige hr. Johannes Wandal Terpa
ger, født i Ribe den 5.juni år 1668, lovligt kaldet
i selve denne kirke 12. søndag efter Trinitatis år 
1695 til Føvling og Holsted pastorat efter begge 
menigheders enstemmige beslutning i nærvæ
relse og med støtte af kirkeherren Jørgen Scheel 
Due til Sønderskov. Efter alvorlige anfald af
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Fig. 39. Mindetavle, o. 1738, over sognepræst Bendix 
Didriksen og hustru Birgitta Schurman (s. 2792). NE 
fot. 1992. – Epitaph für den Pfarrer Bendix Didriksen und 
seine Ehefrau, um 1738.

skørbug fromt afdød på Bededag, nemlig 4. maj 
år 1703 i sit embeds 8., sin alders 35. år, efter
ladende sønnen Niels Terpager, hvilken han 
som den eneste med sin ærbare og elskede hu
stru Cathrine Bentsdatter havde avlet. Til den 
almægtige Guds og sin broders minde opsatte 
P. Terpager [denne tavle])«.76 Mindetavle i 
brun, marmoragtig kalksten, 77×74 cm, ind
skrift med indhuggede versaler. Opsat i apsisbu- 
ens nordside, formentlig den oprindelige plads.

2) (Fig. 39), o. 1738, sognepræst Bendix Did
riksen (†1738) og hustru Birgitta Schurman 
(†1742): »Stat og læs et Efterminde/ om hvis 
Nafne du kand finde/ neden denne Marmor 
Steen./ Æt(atis) 62 (hans alders 62. år). Herr 
Bendix lod Gud behage/ med Birgitha Schur

man drage/ hid at giemme deres Been./ Fra sin 
Fader kom til lære/ i det Haab hand skulle wære/ 
Herrens Ords rætsindig Tolk./ Derudover blef 
udvaldet/ af Græv Reventlau og kaldet,/ til det 
Øster-Rigets Folk./ Af Kong Friderich den Fi- 
erde/ sendtes hid, hvor hand oplærde/ Guds en 
daabelt Menighed./ To gang sexten Aar hand 
tiente/ midlertid ni Børn kiendte/ lever nu i Roe 
og Fred«. Rektangulær mindetavle i brun, mar
moragtig kalksten, 158×93 cm, med indskrifter i 
indhuggede versaler. En højoval laurbærkrans i 
hele stenens bredde indfatter et let hvælvet felt 
med gravskriften. Kransen prydes øverst og ne- 
derst af englehoved, og øverst krones stenen af 
en mindre, bredoval krans med akantusløv, 
hvori læses: »Psalm. 86, 4/ Glæd din Tieneris/ 
Siæl, thi til dig/ Herre opløfter/ ieg min Siæl«. 
Løvværket har rester af en laserende grøn farve, 
englene forgyldte vinger. Uden for kransene 
står stenen hvidkalket som den omgivende væg. 
Indsat i korets sydvæg øst for vinduet, forment
lig på oprindelig plads.

3) (Fig. 41), o. 1757, Terman Madsen, Niels
bygård, *28. nov. 1692 på Engelsholm, †10.

Fig. 40. Mindetavle, o. 1703, for sognepræst Hans 
Vandal Terpager (s. 2791), sat og forfattet af broderen 
Peder Terpager. NE fot. 1992. – Epitaph für den Pfar
rer Hans Vandal Terpager, errichtet und Verfasst von dem 
Bruder Peder Terpager, um 1703.
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marts 1757 65 år gammel, og hustru Magretha 
Christensdaatter Sevel, *25. okt 1689 i Darum 
præstegård, †17. jan. 1748. De indlod sig i ægte
skab 12.juni 1721 og antog samtidig forpagtnin
gen af Krogsgaard, hvor de boede indtil 1732, 
da de efter hans salig fader, Mads Termansens 
død bekom Nielsbye Gaard til arv og eje. I deres 
ægteskab avlede de fem børn, tre sønner og to 
døtre.52

Epitafium i bemalet egetræ, 350×230 cm, be
stående af højrektangulært storstykke og kva
dratisk topstykke med segmentgavl, alt indfat
tet af vinger og hængestykke i form af næsten 
sammenhængende, udsavede rocailler. Stor
stykkets profilindrammede skriftfelt flankeres af 
særegne, spinkle frisøjler med langsprofilerede 
skafter, fantasikapitæler og attiske baser. De står 
på små postamenter med profilfylding og bærer 
en profilgesims med kraftige fremspring, hvor
over topstykket rejser sig, lidt enklere og med 
tilsvarende søjler. Nederst hviler epitafiet på to 
volutkonsoller, der flankerer hængestykket, og 
øverst krones den profilindrammede gavl af et 
drejet spir.

Samtidig staffering med indskrifter i gylden 
fraktur og skriveskrift (egennavne) på sort 
bund, samt malerier i topfeltet og på storvin
gerne, hvor de allegoriske motiver er angivet 
med sort skriveskrift. Rammeværket har blå og 
brun marmorering på blå bund, søjlerne står 
røde og forgyldte, og vingerne har rocailler og 
akantusmotiver i blåt og forgyldning. Topma- 
leriet viser Opstandelsen (fig. 42) med Kristus 
svævende over den åbne sarkofag, ved hvis fod 
tre romerske soldater kryber i skjul. Yderst til 
venstre ses en stående mand i profil med sit åbne 
åsyn vendt op mod frelseren; da han bærer sam- 
tidsdragt må der snarest være tale om et lille 
portræt af Terman Madsen.77 Til maleriet slutter 
sig topgavlens indskrift: »1. Corinth 15 v. 53. 
Det bør dette forkrænkelige at føres i Ufor- 
krænkelighed og dette dødelige at føres i Ud
ødelighed«. På heraldisk højre storvinge er i ro- 
cailleindfatning malet en allegori (fig. 43) på 
»Conscientia bona (den gode samvittighed)«, en 
kvinde, der sidder ved en rosenbusk med ven
stre hånd under kind og en lampe i den højre.

Fig. 41. Epitafium, o. 1757, for Terman Madsen, 
Nielsbygård, og hustru Margrete Kristensdatter Se
vel (s. 2792). NE fot. 1992. – Epitaph für Terman Mad
sen, Nielsbygård, und seine Ehefrau, um 1757.

Bag hende står et kors, og ved siden af hende er 
på en åben bog sat et hjerte, omsluttet af en 
slange (billede på evigheden). På venstre vinge 
er tilsvarende malet (fig. 44) »Victoria de inemi- 
cis et calamitatibus (sejren over fjenderne og 
fortrædelighederne)« i form af en kvinde, der 
står med løveham, bue og korsprydet skjold og 
hjælm ved siden af palme og alter med rygende 
røgelsekar.78 Hængestykket bærer under en ma
let dødningeskal indskriften: »Dine Velgiernin- 
ger skulle giøre Dig behagelig for alle levendes 
Mennisker, ja beviis ogsaa de Døde Dine Wel- 
gjerninger. Syrach 7 v. 37 (33-36)«.

Epitafiet, der hænger på oprindelig plads øst- 
ligst på skibets nordvæg, har aldrig været over
malet. En restaurering fandt sted 1967.

4) (Fig. 45), o. 1778, Hr. Christen Therman- 
sen, Nielsbygaard, *30. dec. 1725, †16. maj
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Fig. 42. Epitafium, o. 1757 (jfr. fig. 41), topmaleri, 
Opstandelsen (s. 2793), med indføjet mand i samtids- 
dragt, formentlig Terman Madsen. Mogens Larsen 
fot. 1965. – Epitaph, um 1151 (vgl. Abb. 41), Gemälde, 
Die Auferstehung, mit einem eingefügten Mann in zeitge
nössischer Kleidung, vermutlich den Terman Madsen dar
stellend.

1778, og hans søster Agatha Wass, *17. juli 1723, 
†20. sept. 1779 (jfr. †kisteplade).52

Epitafium af bemalet egetræ, 365×240 cm, 
bestående af høj rektangulært storstykke med 
volutgavl, luftigt gennembrudte rokokovinger 
af fletværk og nederst en hængende, svungen 
laurbærguirlande, der danner en krans midti. 
Storstykket har to profilindrammede skriftfel
ter, et øvre kvadratisk over et mindre bredrek
tangulært. De kantes af laurbærguirlander, der 
hænger ned fra en profilgesims, som yderst bæ
rer småvaser med laurbærløv; en lignende, 
større vase kroner gavlen. Inden for vingernes 
kontur, der dannes af rocailler, består de af et 
rudemønster med små blomster i skæringerne.

Original staffering med et lille naivt opstan- 
delsesmaleri i topgavlen og indskrift i forgyldt 
fraktur og skriveskrift (egennavne) på sort 
bund. Gravskriften indledes med et vers: »Herre 
lær os at kiende vore Dage at vi bekomme Wiis- 
dom i Hiertet...«; det nedre felt synes aldrig at 
være udfyldt. Bemalingen udgøres hovedsagelig

af en svag mørkgrå marmorering på lysgrå 
bund, bladværket har grøn sølvlasur, fletvær
kets blomster blå og rød sølvlasur. Opstandel- 
sesmaleriet, med to vildt flygtende soldater og 
Maria Magdalene stående ved sarkofagens fjer
neste ende, blev 1873 ganske træffende karak
teriseret af Jakob Helms: »det er som en skøn 
yngling, der stiger ud af en badekumme, me
dens Maria Magdalene – i dragt omtrent som en 
bondekone – står og ser derpå«. Epitafiet, der 
ikke har været overmalet, hænger på sin gamle 
plads på skibets nordvæg i andet fag fra øst. En 
istandsættelse er sket 1967.

†Eftermiddelalderlige begravelser. 1) 9. marts 1659 
blev præsten Peder Mortensen Limes »legeme 
nedsat udi hans sovekammer her udi vores sog
nekirke Føvling kirke«,79 øjensynligt i et muret 
gravkammer. 2) Fra begravelsen for Agate 
Wass, 1779 (jfr. epitafium nr. 4), fremkom ved 
gulvarbejder under restaureringen 1924 en †ki
steplade af bly, 38×28,5 cm, der siden er gået til, 
men som kendes i aftegning.80 Heraf ses, at pla
den var højoval og let hvælvet med enkel, bøl
get rand. Indskriften, i graveret skriveskrift med 
en smule fraktur, gengives her i sin helhed: »I 
denne Urne giemmes Det Dödelige af den i Li
vet Velædle, nu salige Madame Agatha sal. Lau
rids Wassis, Fød Termansen. Indgik i Verden paa 
Krogsgaard den 17. July 1721, traade i et kiærlig 
Ægteskab den 27. Augusty 1745 efter 25 aars 
Ægtestand og 9 Aars Enkestand, udgik af Ver
den paa sin og Forfædrenes Gaard Nielsbye 2[0] 
September 17 [79] i sin Alders 58 Aar .. Maane- 
der og 3 Dage. Og med Glæde efterloed Gaard 
og Gods til sin eeneste Søn og Arving Hr. Peder 
Wass. Grav Skrift. Sov vel du salig Siæl/ I Him
mel Fryd og Fred/ Vi lærte ved din Grav/ At 
Dyden bliver ved«.

Gravsten. 1) (Fig. 46) o. 1200-50, romansk 
med latinsk runeindskrift, i grå granit med røde 
korn, uregelmæssigt trapezformet, 210×68 cm, 
og ret tyk (33 cm), tilspidsende mod fodenden.81 
Stenens afplanede overside har et indristet 
skriftbånd med indskriften, som udgør et heksa
meter: »p(eriit) Æsbern (h)ic langsum cubat in 
Christo requiescens (Esbern Langsom døde, her 
ligger han, hvilende i Kristus)«. Den indledende



FØVLING KIRKE 2795

Fig. 43-44. Epitafium, o. 1757 (jfr. fig. 41), malede allegorier på storvingerne (s. 2793). 43. Den gode sam
vittighed. 44. Sejren over fjenderne og fortrædelighederne. NE fot. 1992. – Epitaph, um 1151 (vgl. Abb. 41), 
gemalte Allegorien an den Flügeln. 43. Das gute Gewissen. 44. Die Besiegung der Feinde und Widerwärtigkeiten.

forkortelse »p.«, foretaget af hensyn til verse
målet og her opløst som »periit (døde)«, lader 
sig ikke sikkert tolke og kan også tænkes at 
dække en standsbetegnelse.82 I stenens hoved
ende, umiddelbart til venstre for indskriftens 
begyndelse, er indristet et processionskors 
(28,5×13,5 cm) med trapezformede arme. Den 
nedre (nu øvre) arm står ganske svagt, men har 
klart processionskorsets endetap.

Stenen, der nu er rejst som en bautasten, stå
ende på hovedenden, har oprindelig skullet 
ligge over graven med den brede hovedende i 
vest.83 Den omtales tidligst 1638 »næsten så stor 
som en ligkiste«, liggende over en grav på kir
kegården, hvor den havde plads ganske nær kir
kens nordmur indtil 1852.84 Stedet, der af Pont-

oppidan angives til tre alen nord for kirkemuren 
(DaAtlas V, 692), kan udmærket have været det 
oprindelige over graven. Den dødes identitet 
kan ikke nærmere fastslås, men han har snarest 
været en fremtrædende lægmand.85 Den stedlige 
præst Peder Mortensen Lime ville 1642 vide, at 
den først havde ligget over en adelsmands grav, 
men senere var blevet lagt på en bondes. En an
den lokal udlægning blev 1643 videregivet i Ole 
Worms runeværk: »Det, som fortælles af lokale 
folk om en gylden ridder, der blev dræbt af tre 
bønder og begravet her, savner ikke enhver 
sandsynlighed, selv om omstændighederne kan 
synes tvivlsomme«.

Stenen, der 1827 sagdes at være meget ned
sunken,86 blev 1852 gravet op og vistnok i 1857
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Fig. 45. Epitafium, o. 1778, for Kristen Termansen 
og hans søster Agate Wass, Nielsbygård (s. 2793). 
NE fot. 1992. – Epitaph für Kristen Termansen und seine 
Schwester Agate Wass, Nielsbygård. Um 1778.

opstillet umiddelbart ved siden af præstedøren 
ved korets nordside (jfr. fig. 16). 1893 fik den sin 
nuværende plads i kirkens tårnrum.

2) O. 1761, over Christian J(en)S(e)N, *16. 
april 1751, †5. maj 1761 i Stenderup. Den røde 
sandsten, 35×47 cm, har indskrift i fordybet 
skriveskrift og versaler og lå tidligere som flise 
med skriftsiden nedad på et nu sløjfet gravsted. I 
gravstensmuseum nordøst for kirken.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1806, over Niels 
Bolvig, *20. aug. 1786 på Nielsbygaard, †7. maj 
1806 i Bækbølling. Den grå sandsten, 130×69 
cm, har profileret kant samt stiliserede solsikker 
i hjørnerne. Nederst en træstamme med bikube 
og planteornamenter i relief. I midten er ind
fældet en marmorplade med indhugget skrive
skrift. Nordøst for kirken.

2) Familiegravsted for (først afdøde) danne
brogsmand Mads Elbæk, *1738 i Holsted, †1823
i Bobøl. Seks ens rektangulære, skråtstillede 
sandstensplader over begravede i perioden 
1823-67, 94×57 cm, med indskrift i fordybet 
skriveskrift. Nordøst for kirken.

3) O. 1854, over Søren Petersen Eeg, *1816 i 
Lundtofte, †1854. Rektangulær ruhugget sand
sten, 125×70 cm, med indfældet marmorplade i 
det forhøjede midtfelt. Stenen, der har en paral
lel i Brørup, er i hjørnerne dekoreret med stili
serede blomsterornamenter. Nederst, midtfor, 
et ornament i relief forestillende timeglas med 
vinger omkranset af slange, der bider sig selv i 
halen. Nordøst for kirken.

4) O. 1898, over Hans Juelsen, *17. dec. 1826 i 
Holsted, Gjørding sogn, †11. jan. 1891 i Tobøl 
og Johanne Juelsen f. Petersen, *14. marts 1834 i 
Tobøl, †20. okt. 1898. Sandsten, 119×55 cm, 
med egeløvsbort samt indfældet fladbuet mar
morplade og medaljon med Nattens Genius ef
ter Thorvaldsen. Øverst spor efter afbrækket 
marmorkors. Placeret på sokkel med egegren 
og –løv i relief nordøst for kirken.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen
vises til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 
54f. Endvidere er benyttet:

Ved embedet. Liber daticus for Føvling kirke 
1849-74. Synsprotokol 1862f. – LA Vib. Gørding- 
Malt hrdr.s tingbog 1691. Regnskaber for Føvling 
kirke 1852-99 (C KRB 118).

NM2. Håndskrifter. Søren Abildgaards notebog X,
34 (1774). F. Uldall: Om de danske landsbykirker, 
VII, 1888, s. 156f. – Indberetninger. Chr. Krarup o. 
1870 (beskrivelse af kirken, afskrift af synsprotokol), 
J. Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder), Her
man Madsen 1924 (restaurering 1924), Mogens Lar
sen 1960 (undersøgelse af inventar), Rolf Graae og 
Sv. Aa. Aakjær 1962 (forslag til restaurering), Eg
mont Lind 1964 (besigtigelse af kalkmalerifragmen
ter), Mogens Larsen 1967 (istandsættelse af inventar), 
Per Kr. Madsen 1992 (tagværker), Carsten Sønderby 
1993 (dendrokronologisk analyse af tagværker).

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af runesten 
og våbener på herskabsstol ved S. Abildgaard 1774. 
Plan, opstalt og længdesnit af bygning, opmåling af 
sydportal og tegning af beslag til degnestol ved An
dreas Clemmensen 1875. Opmåling af alterstager ved
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J. Vilhelm Petersen (u.å). Tegninger af eksteriør samt 
opmåling (plan, opstalt, bygningsdetaljer, sydportal, 
font og degnestol) ved V. Koch 1889-90. Forslag til 
ændring af indretning ved Aage Bugge 1923. Op
måling af kisteplade ved P. Linde 1925. Forslag til re
staurering ved Sv. Aa. Aakjær og Rolf Graae 1960. 
Opmålinger af altertavle, prædikestol og epitafier ved 
Mogens Larsen 1966. Grundplan og tværsnit ved 
Henrik Jacobsen og Marianne Nielsen 1987. – 
KglBibl. Tegning af kirken ved Burman Becker o. 
1860.

Litteratur. O. Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Malt Herred, 1870, s. 103-25. H. Storck: Jydske 
Granitkirker, 1903, s. 4-5, med tavle 16-19. Mogens 
Juhl: Runegravstenen i Føvling gennem 350 år, i Årb- 
Ribe., 1992, s. 392-406.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Ebbe Nyborg og Anne-Sofie Elley 
Molter (kirkegårdsmonumenter). Tysk oversættelse: 
Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet juni 
1993.

1 SRD V, 556.
2 Repert. 2. rk. 8628; Oluf Nielsen: Gamle jydske 
Tingsvidner, s. 91-93. Sognepræsten 1513, Christiern 
Sten, havde endnu kaldet 1555 (KancBrevb. 7. marts 
1555).
3 Føvlings præst tog 1513 sognevidne på, at hans for
gængere havde ret til præstegårdsjord i Holsted sogn. 
Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner, s. 93.
4 Kronens Skøder III, 62.
5 LA Vib. Tingbog for Gørding-Malt hrdr. 1691-95. 
Syn i forbindelse med Jørgen Skeel Dues overtagelse 
af kirken 13. maj 1691.
6 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejerne af kir
ker og kirketiender 1726-97.
7 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol for kirker og præstegårde 1812f. (C 36A.13). 
1803 nævnes dog købmand Jens Wissing, Kolding, 
som ejer (RA. Rtk. 462.176).
8 LA Vib. Ribe amts østre provsti 1829-91 (C 45.4-8).
9 Synsprotokol 1862f.
10 T. Becker: Orion IV, 1841, 77; DaSagn. IV nr. 
816-17, s. 253; DaSagn. Ny rk. II! nr. 233, s. 60; 
DaFolkemSaml. 1906/23 2684 og 1930/5 2684. – Her- 
remændenes identitet er uklar, sagnene nævner Niels
bygård, Astoftegård, Sønderskov, Lervad og Plov
strup. Ifølge DaFolkemSaml. 1930/5 2684 dræbte den 
ene herremand den anden, og morderens hoved blev 
sat op på kirken til skræk og advarsel.
11 T. Becker: Orion IV, 1841, s. 77.
12 DaSagn. Ny rk. III nr. 115, s. 33.
13 Et digt af forfatteren Jørgen Bukdahl: »Aften ved 
Føvling kirke« er trykt i Jul i Vestjylland, 1944, s. 27.

14 LA Vib. Regnskaber for Føvling kirke 1852-99 (C 
KRB 118).
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704).
16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190).
17 Skiftehøjden er formodentlig afsat i tommer. Med 
den korte, jyske fod som enhed (1 fod = 12 tommer = 
ca. 28 cm) måler de tre første skifter henholdsvis, 20,
18 og 16 tommer.
18 Knud Høgsbro Østergaard: Kvaderstensteknik, 
ÅrbOldkHist. 1962, s. 37-53.
19 Jacob Helms i KirkehistSaml., 2. rk. II, 1860-62, s. 
576, samt Danske Tufstenskirker, bd. I, 1894, s. 88; 
Oluf Nielsen: Historiske efterretninger om Malt Her
red, 1870, s. 117. Ifølge Jydske Granitkirker, 1903, er

Fig. 46. Gravsten af granit, o. 1200-1250, med latinsk 
runeindskrift: »Esbern Langsom døde, her ligger 
han, hvilende i Kristus« (s. 2794). Erik Moltke fot. 
1930 (optrukket). – Grabstein aus Granit mit lateinischer 
Runeninschrift: »Esbern Langsam starb, hier liegt er, in 
Christus ruhend«. Um 1200-50.
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rhinsk tuf anvendt i indersiderne af skibets mure.
20 Begge døråbninger er 112 cm brede, svarende til 4 
jyske fod à 28 cm.
21 Ifølge Mackeprang: Portaler (s. 58f.) omfatter Ri- 
begruppen foruden domkirken firsøjleportalerne i 
Anst, Skanderup og Vamdrup (s. 2470f., 2548f. og 
2635f.), Taps (i Vejle amt) og Aller, Tyrstrup og 
Skodborg i Sønderjylland (DK. SJyll. s. 260f., 279f. 
og 732f.). Hertil kommer tosøjleportalen i Malt.
22 Syddøren var lukket (længe) inden 1791, da præ
sten fandt det ønskeligt, at den blev genåbnet og 
norddøren tilmuret, hvad der ville give mindre kulde 
i kirken. Norddørens fløj havde en sådan åbning, »at 
endog harer undertiden løber ind i kirken«. LA Vib. 
Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190).
23 DaAtlas., 1769: »I den vestre side af tårnet sidder et 
mandshoved af sten«.
24 Et mandshoved centralt anbragt i Ølgod kirkes ap
sis kan opfattes som Kristus selv (s. 1523), ligeledes et 
overflyttet granithoved i Raklev kirkes østgavl (DK. 
Holbæk, s. 1379). Granithuggede mandshoveder 
kendes i øvrigt bl. a. i Tømmerby kirkes apsis (DK. 
Tisted, s. 166) og i Staby og Stadil (Ringkøbing amt). 
Jfr. Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: Tro
ens billeder. Romansk kunst i Danmark, 1987, s. 
265ff.
25 Jfr. Andreas Clemmensens længdesnit 1875 (fig. 
14).
26 Udtagningen af prøver er foretaget af Den anti
kvariske Samling i Ribe (indb. ved Per Kristian Mad
sen 1992), analysen af Carsten Sønderby ved institu
tionen Wormianum, Højbjerg (jfr. Wormianum. 
Dendro-dateringer. Sag nr. 507. ASR 1027, prøve I- 
XXIII).
27 En analyse af i alt 10 prøver (to boreprøver i spær 
og otte afsavede spærsko) viste, at det ældste tømmer 
(fem prøver) var fældet ca. 1203. Bedste prøve var 10. 
spær i nord (regnet fra øst), som har bevaret 14 år
ringe med splint. I 14. spær i syd er yngste daterede 
årring fra 1178; hvis kun splintved mangler, hvad der 
er sandsynligt, er fældningsåret her ca. 1201 (næppe 
før 1191, næppe efter 1211). De øvrige prøver viste, 
at de pågældende, udskiftede spærsko er af tømmer, 
fældet ca. 1701 og 1802-03.
28 Af seks prøver (afsavede ender af spærsko) blev to 
med barkkant analyseret. De viste, at tømmeret var 
fældet i vinteren 1387-88.
29 Boreprøver i korets 4. spærsko i syd og i den be
varede loftsbjælke viste, at træet, der er uden splint, 
er fældet efter henholdsvis 1373 og 1381 – eller for
modentlig samtidig med apsidens tømmer.
30 I Palle Krag Hoffs tid som kirkeejer.
31 Sml. de nedtagne eller aldrig fuldførte tårnhvælv i 
Lindknud, Holsted †kirke og Læborg.
32 Sml. lignende store †tårnvinduer i Skanderup og 
Vamdrup.

33 Pastor Krarups beskrivelse af kirken o. 1870. I 
synsprotokol 1862f.
34 I kirkesynet 1791 (jfr. note 16) hedder det: »At kir
ken ikke nu er så anselig som førhen, kommer deraf, 
at dets tårn for ungefær en snes år siden er gjort 3 à 4 
alen lavere og i steden for at samme var dækket på 
den ene side med bly og på den anden side med spån, 
går nu taget op i en med røde tagsten bedækket spids. 
Blyet af tårnet blev bragt til Sønderskov; men Føv
ling kirke mangler sit førhen faste gode tag, og uagtet 
de mange lufthuller imellem tagstenene er der næsten 
bestandig hul på tårnets tække«.
35 Et nyt våbenhus kunne 1691 (note 5) »med mur, 
således som det forhen været haver, samt tømmer og 
tækning med det dertil behøvendes indkøb, vognæg
ter og arbejdsløn« ikke opføres for under 120 slette 
daler.
36 RA. Anders Sørensen Vedels regnskab 1586-87.
37 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189).
38 Under andet vindue fra øst.
39 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 
1798-1802 (C 4.705).
40 LA Vib. Malt hrd.s provsti. Synsprotokol for kir
ker og præstegårde 1803-12 (C 43G.6).
41 Jfr. note 27.
42 Erklæring fra L. A. Winstrup 12.juni 1872 er ind
ført i synsprotokollen.
43 Allerede 1847 havde synet konstateret, at skibets 
sydmur på midten hældede 11 tommer udad (knap 30 
cm). Jfr. note 8.
44 1500 mursten skulle hentes i Skovhøj (en gård i 
Brørup sogn), 1000 sten i Bramminge, Kærgård eller 
Endrupholm. Jfr. LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. 
korr. ang. Malt hrd. 1780-1812 (C 4.59).
45 Fotografier i Lokalhistorisk arkiv for Holsted kom
mune.
46 Maleriet, i lyse toner, udført i olie på lærred, er 
signeret »H. Agersnap«. Det opbevares nu i præste
gårdens konfirmandstue.
47 Alterprydelsen var 1965-85 i Stenderup skole.
48 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korr. ang. Malt 
hrd. 1633-1778 (C 4.58).
49 Se Sven Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i 
Ribe. I Mark og Montre 1967, s. 21ff.
50 Deres datter var gift med H. C. M. Krarup, der var 
præst 1800-27.
51 De nye torne er umalede.
32 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Malt 
Herred, 1870, s. 103-25.
53 Jfr. †krucifiks i Øse kirke (s. 1616) og Marie Louise 
Jørgensen: Lektorieprædikestole i Østdanmark, i Kir
kens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 
1983, s. 100f.
54 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korr. ang. Malt 
hrd. 1780-1812 (C 4.59).
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55 Mackeprang: Døbefonte, s. 36.
56 Man fjernede da en nyere beklædning i fyr, af hen
syn til hvilken de gamle bøjler var forskårne. De fik 
1965 deres oprindelige, stærkere svajede form, og da 
bøjlerne savnede spor af ribber, er beklædningen 
samlet i grater over hjørnerne.
57 Det sidste ord er gentaget på vægfaget, jfr. ndf. om 
prædikestolens oprindelige opstilling og flytning af 
maleriernes motiver.
58 Den påfaldende sene plan om en sådan opstillings
form kan eventuelt skyldes, at man 1753 har villet 
videreføre formen fra kirkens hidtidige renæssance- 
prædikestol, der vides at have været af lektorietype 
(se ndf.). Jfr. Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole og 
katekismusaltertavler, i Tro og bilde i Norden i Re- 
formasjonens århundre, Oslo 1991, s. 231f.
59 LA Vib. Malt hrds. provsti 1812. Synsprot. 1793- 
1801 (C 43G.4).
60 Kopien, skåret af snedkermester J. Malle i Holsted, 
er bagpå mærket »kopi«.
61 Gavle og bænke må antages at være kommet på 
loftet før 1892, da alt stoleværk fik egetræsmaling.
62 Korrespondancen omkring arbejdet 1792 giver 
ikke klarhed om, hvad der realiseredes. Oplysningen, 
at reduktionen af staderækkerne skulle være sket 1847 
er så sen som fra Herman Madsens indb. 1924.
63 Se Jensen: Snedkere, s. 42 og Sigurd Schoubye: 
Folkekunsten på Tønderegnen, Tønder 1955, s. 18f.
64 Foruden Søren Abildgaards aftegning i sin notebog 
har han udført en rentegning 1774 (i NM), hvor våb
nerne fremtræder normaliserede, det bevarede således 
med hjelmtegn. Ved rentegningen er Peder Juels 
mødrene våben endvidere blevet til endnu et Ulfs- 
tandvåben.
65 Våbnerne er aftegnet i Liber Daticus 1849-74.
66 Før konserveringen var fyldingen indstøbt i gips, 
nu er den fæstnet på en masonitplade.
67 Peder Juel skrev sig til Alstedgård, Øster Nykirke 
sogn (Vejle amt). O. Nielsen antager i Herredsbeskri- 
velsen, s. 118, at deres gård i Føvling sogn snarest har 
været Lervad eller Astoft, der begge ifølge sagn har 
været beboet af adelsfolk.
68 KancBrevb. 28. okt. 1596.
69 Peder Harbo (den yngre) kendes mellem 1575 og 
1625. Hans våben forklares i A. Thiset: Danske Ade
lige Sigiller, 1905, CXLVI,1 som to løver, der holder 
et hjerte. Gengivelsen på fyldingen og en lignende i 
Øse kirke (s. 1625 med fig. 40) viser imidlertid klart, 
at der er tale om to egern.
70 Den er her vist med fyldingen fra Margrethe Juels 
herskabsstol, men blev ikke som denne afgivet til 
Nationalmuseet.
71 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synsprot. 
for kirker og præstegårde 1812f. (C 36A.13).
72 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner.
73 Se Robert Körner: Zur Geschichte der Glocken-

giesser in Hamburg, Hamburg 1905, s. 41 f. Jfr. 
C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres 
Støbere, 1882, s. 50.
74 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatten i Ribe amt 
1526-29 og 1601, i ÅrbRibe. 1984, s. 169.
75 Til Johannes Tøndrings sjælemesse i Ribe Dom
kirke var henlagt halvdelen af en eng i Rør i Vedsted 
Mark, som domkapitlet havde købt af kanniken Jo
han Bundæ. Se SRD V, 556 og Nielsen: Herredsbe- 
skrivelse, s. 119, og jfr. s. 86.
76 Jfr. Peder Terpager: Appendix inscriptionum Ri- 
pensium, 1714, s. 66.
77 Jfr. eksempelvis en lignende tilskuer på Nadverbil
ledet fra 1769 i Hodde kirke, s. 1476 med fig. 13.
78 Motiverne er gengivet og udlagt i Allgemein nütz
lich Sinnbild-Kunst... in deutsch-lateinische-und 
französisch Sprache beschrieben und durch dreyhun- 
dert Umrisse erklärt. Nürnberg 1800. Et fælles ældre 
forlæg må forudsættes. For oplysningerne takkes Jens 
Jensen.
79 Malt herreds tingbog 30.juni 1660. Dødsåret kor
rigerer oplysningerne i Wiberg: Præstehist. og Niel
sen: Herredsbeskrivelse, s. 120. Venligst meddelt af 
Ejnar C. Larsen, Hornum.
80 Aftegningen ved P. Linde 1925 er i Nationalmu
seet, hvor man skønnede pladens tilstand så smuld
rende, at den ikke kunne bevares.
81 Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Runeind
skrifter, 1942, nr. 26. og Moltke: Runerne, s. 335f. 
Udførlig redegørelse for stenen og dens historie hos 
Mogens Juhl: Runegravstenen i Føvling gennem 350 
år, i ÅrbRibe, 1992, s. 392-406.
82 Læsningen »periit« er foreslået i Torkild Hinrich- 
sen: Corpus der romanischen Grabsteine Dänemarks 
(utrykt dissertation), Hamburg, 1978, VI, 1923f. Jfr. 
også Juhl (note 81), s. 403. I Danmarks Runeindskrif
ter er forkortelsen forsøgsvis opløst »præpositus 
(provst)« med følgende læsning: »P(ræpositus?) Æs- 
bern (h)ic Langsum cubat in Christo requiescens (Her 
ligger (provst?) Esbern Langsom hvilende i Kri
stus) «.
83 Som påvist af Anders Bæksted: Vester Marie-Ste- 
nen og de danske Runeligsten, i Danske Studier, 
1935, s. 50, 55f. ville den korte afstand mellem skrift
båndets begyndelse og den rejste stens »bund« ikke 
give tilstrækkelig støtte ved nedgravning, lige som 
det ville være utænkeligt, at korset fra første færd var 
sat på hovedet. Stenens trapezform er normal for høj
middelalderen, jfr. eksempelvis runegravstenen i 
Bjolderup, DK. SJyll., s. 1843 (nu atter i kirken).
84 Stenen er tidligst omtalt og aftegnet af præsten Pe
der Mortensen Lime i hans indberetninger til Ole 
Worm (1638, 1642). Jfr. Mogens Juhl (note 81).
85 Jfr. Mogens Juhl (note 81), s. 403f.
86 P. G. Thorsens efterladte papirer, gengivet af Mo
gens Juhl (note 81), s. 398f.




