
Fig. 1. Indre set mod koret. NE fot. 1993. – Kircheninneres gegen Chor.

STENDERUP KIRKE
FØVLING SOGN

Filialkirken i Stenderup er opført 1901-02 (ind
viet 14. sept. 1902) efter tegninger af arkitekt 
Andreas Bentsen, Vallekilde.

Ønsket om egen kirke i Føvling sogns vestre 
del blev fremsat 1897. Ministeriet satte som be
tingelse for et statstilskud, at beboerne selv skaf
fede en byggegrund og pegede på Andreas 
Bentsen som arkitekt. Grunden i Stenderup by 
blev skænket af sognerådet, og arkitektens teg
ninger forelå i januar 1900; 1901-02 bevilgedes 
på finansloven 10000 kr til en kirke. Arbejdet

udførtes af bygmestrene M. B. Henriksen, Hans 
Jørgensen og Chr. Bendiksen, Brørup.

Kirkegården, der 1943 er udvidet mod syd, 
omgives af bøgehække og nyanlagte stendiger 
med taks. Nord for kirkegården er 1980 rejst et 
teglhængt redskabshus af røde sten, tegnet af ar
kitekt Sv. Aa. Aakjær. Her lå indtil 1966 en 
hvidkalket †kirkestald af kampesten fra o. 1915. 
Huset, der havde plads til ca. 20 heste og endvi
dere rummede toiletter, afløste en ældre †stald 
lidt længere mod øst, fra 1902.
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Kirken består af kor og skib med koret orien
teret mod vest. Det er en lille skifertækket tegl- 
stensbygning i romaniserende former, smykket 
af rundbuefriser mellem liséner og med rund
buede vinduer. Rigest udsmykket er østgavlen 
ud mod vejen med indgangsdøren. Skibets 
østende rummer en forhal med to små tilstø
dende rum: præsteværelse i syd og trapperum i 
nord. Tagrytteren herover dækkes af et firsidet 
pyramidespir endende i et kors. Rytteren fik af 
besparelsesgrunde en noget enklere udformning 
end foreslået i arkitektens første udkast, der viser 
en tagrytter med gavle i hvert verdenshjørne.

I det indre dækkes de lyse rum af trælofter, 
der efter en restaurering 1960 står med gråma- 
lede bjælker; brædderne er blågrønne i skibet og 
karryfarvede i koret. Korgulvet er hævet to trin. 
Den runde korbue flankeres i syd af en rundbuet 
åbning til prædikestolen, i nord af en niche, som 
oprindelig har indeholdt en varmeovn med mu
ret afskærmning, og nu danner baggrund for en 
skulptur »Duer blandt aks og druer«, udført som 
et spinkelt gitterværk i støbejern, 180×60 cm, af 
Erik Heide 1991.

Inventaret omfatter altersølv fra 1713 men er 
ellers i det væsentlige fra opførelsen, farvesat 
med en lysgrøn grundfarve af Ernst Tier 1960.

Altertavlen er en høj gavlopbygning i enkle 
klassicistiske former med maleri, Vandringen til 
Emaus (olie på lærred), udført af Hans Agersnap 
1910.

Altersølvet (fig. 3), fra 1713, er udført af Niels 
Johnsen, København, og overladt til kirken 
1902 af ministeriet. Kalken, 18,5 cm høj, har cir
kulær, aftrappet fod, cylinderskaft, knop i lidt 
flad kugleform med godronnering samt fornyet 
bæger med hældetud. På oversiden af den brede 
fodplade ses Niels Johnsens stempel med års
tallet (Bøje 1979, nr. 261), et Københavnsmærke 
med ulæseligt årstal, guardeinstempel for Con
rad Ludolf (1679-1729) samt månedsmærke for 
krebsens tegn. På fodpladens underside er ind
prikket med skriveskrift: »No: 14= 32 l(od) 3 
q(uint) 1 ort«. Disken, tvm. 13,5 cm, er glat 
med Johnsens stempel under bunden.

En alterkande med graverede motiver og på
skriften »Minde fra Galten Sogn« på korpus, er

Fig. 2. Grundplan og opstalt 1:300, tegnet af Andreas 
Bentsen 1900. I Kunstakademiet. – Grundriss und Auf
riss, 1900.

ifølge indskrift skænket af C. Enghof 1902. 
Messingstagerne med lange, snoede skafter bæ
rer påskrift i fraktur: »Skjænket af N. Juncker 
1902«, mens en syvstage ifølge indskrift er 
skænket 1926 af lærer Hans Ebbesen og hustru.

Fig. 3. Altersølv, 1713 (s. 2801), udført af Niels John
sen, København. NE fot. 1993. – Altargerät, 1703, von 
Niels Johnsen, København.
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Døbefonten, i grå granit, 85 cm høj, er formet 
som en kalk med arkadefrise under mundings- 
randen. Dåbsfadet, af messing, har skålfordyb
ning med tre prikgraverede, krydsende fisk 
samt på fanen tilsvarende graveret: »Katrine 
Dreyer 1902«. En enkel dåbskande er vistnok 
sammenhørende.

Prædikestolen, foran søndre niche og med ad
gang fra koret, har fem fag med arkadefelter, 
der før 1960 prydedes af malede blomstermoti
ver. Stolestaderne er ligeledes ganske enkle, de 
retkantede gavle med rektangulær fylding samt 
nederst en arkadegennembrydning; foroven af
slutter en pålagt arkadefrise.

Orglet, fra 1945, med fem stemmer, er bygget 
af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposi
tion: Principal 8', Gedakt 8', Gemshorn 4', Ita
liensk Principal 2', Mixtur. Mekanisk traktur og 
registratur, sløjfevindlade. Tegnet af Fin Ditlev- 
sen. På pulpitur i øst (fra 1902) med sydvendt

spillebord, †Orgel, med én stemme og mekanisk 
aktion, leveret 1908, antagelig af Joh. P. Ander
sen & Co., Ringkøbing. På østpulpituret.

Tagrytterens klokke fra 1976, tvm. 62 cm, har 
profilering af hals og slagring samt om halsen 
reliefversalerne: »Jeg støbtes i året 1976 til Sten
derup kirke af John Taylor & Co.«. Den ældre 
klokke er nu ophængt i en lille galge vestligst på 
kirkegården. Den er af jern, tvm. 62 cm, med 
det tyske støberis navn anført i reliefversaler på 
halsen: »B. V. G. Bochum 1901«.
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Stenderup ved Andreas Bentsen 1900. I Kunstakade
miet. Arkivalier. Protokol for opførelse af kapel i 
Stenderup, 1898-1909, og synsprotokol 1904f. Ved 
embedet. – Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler). Redaktionen afsluttet juni 1993.




