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skovrider Bryndum, Silkeborg, kirketiendeejer.8 Kirken 
overgik til selveje 29. maj 1913. 9

 Som i mange andre fynske kirker blev altersølvet 
sammen med messehagelen bortplyndret under Karl 
Gustav-krigene 1657-60.10 Præstekaldet hørte til de 
mere beskedne, hvilket antydes af, at sognepræst Hans 
Julius Rommel 1686 beklagede, at der ikke var tilknyt-
tet mensalgods.11 Kårene var stadig trange et halvt år-
hundrede senere, og 1741 måtte degnens indtjening 
forøges. 12

 Kirkens tiendeydende hartkorn svarede i 1801, da 
Vincents von Steensen til Torpegård (jf. gravkapel s. 
3904) var kirkeejer, til 320 tdr. 13

 Årslev Kirke (Svendborg Amt) var anneks til Sønder 
Nærå indtil 1857; allerede 1741 var det blevet overve-
jet, at løsne dette bånd. 14

Landsbyen Sønder Nærå er omtalt første gang 1304 som 
»Niærthøu«,1 og senere i århundredet som »Nyenkow« 
og »Nærdøwæ«. Kirken, der ifølge senere omtaler var vi-
et til Skt. Michael,2 bidrog med 15 mark ved landehjæl-
pen 1525.3 Med reformationen overgik den til kronen, 
som 1679 tilskødede den til Erik Banner på Oregård. 4 
Herefter må ejerskabet være overgået til nevøen Chri-
stian Banner, der ejede herregården Torpegård i sognet. 
Hans enke, Mette von der Kuhla, solgte 1693 herregård 
og kirke til Mette Henriksdatter Gyldenstierne. 5 1718 
omtales sidstnævntes søn, justitsråd Axel Bille, som kir-
kens ‘patron’,5 og han blev samme år befalet at lade både 
den og annekskirken i Årslev (Svendborg Amt) repa-
rere.6 Kirken blev skilt fra herregården 1859, da den blev 
solgt til herregårdsenkens svigersøn, sognepræst E. Mau, 
Skjellerup.7 1886 var den i hans enkes eje, 8 og 1894 var 

SØNDER NÆRÅ KIRKE
ÅSUM HERRED

Fig. 1. Kirken set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the east.



3842 ÅSUM HERRED

der blev anskaffet 1968 og indviet som kirkegård 
1979 (landskabsarkitekt Torben Michelsen).15 Den 
østligste halvdel af dette areal henligger som plæ-
ne. 16 Der er etableret lapidarium i kirkegårdens 
sydøstlige hjørne.
 Allerede 1879 ønskede man at udvide kirke-
gården, og et areal nordvest for kirkegården var 
anskaffet til formålet.8 Projektet blev imidlertid 
afvist af ministeriet, ligesom en alternativ plan 
om at udvide mod sydøst måtte opgives året ef-
ter. 1864 bad kirkesynet om, at gangen fra såvel 
våbenhuset som fra tårnets trappehus til kirkens 
vestre gavl blev brolagt. 17 Kirkeejer E. Mau mod-
satte sig dog dette blandt andet med henvisning 
til, at krigsforholdene havde gjort et sådant ar-
bejde dyrere end forventet. 
 Hegn. Den ældre kirkegård hegnes af et lavt 
kampestensdige, hvorover der er plantet kastan-
jetræer. Den østligste udvidelse hegnes mod kir-
ken af et kampestensdige og derudover af leven-
de hegn, herunder bøg. Diget, der har gammel 
hævd, er løbende blevet repareret.18

Kirken ligger i den sydlige del af landsbyen og 
udgør centrum for den klynge af huse, der er 
opført syd for Vindinge Å. Kirkegården er ble-
vet udvidet ad to omgange, først mod sydøst o. 
1950, og senest på en 8.912 m2 stor grund på 
den modsatte side af Kirkestien øst for kirken, 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1950. I KB. – Aerial photo of the church seen from the south 
west.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Schow 1809. – 
Cadastral map.
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ger og Lars Steensen Bach). Et ligkapel er opført 
o. 1900 i kirkegårdens sydøstlige hjørne (fi g 5). 
Det grundmurede hus har kamtakkede gavle, 
rødt tegltag og hvidkalkede mure. Et toilet blev 
indrettet o. 1980 i den østlige del af bygningen. 
Materialhuset er etableret i forbindelse med kirke-
gårdsudvidelsen 1979.19 Et †toilethus blev opført 
o. 1916,9 mens et †sprøjtehus beliggende nordvest 
for kirken blev nedrevet o. 1950. 

 Indgange. Der er fi re indgange til den gamle 
kirkegård. Hovedindgangen er placeret nordvest 
for kirken ved en brolagt trappesti og omfatter 
en dobbelt stakitlåge sat i granitpiller. Indgangen 
er etableret i forbindelse med anlæggelsen af par-
keringsplads 1981. 19 En køreport med dobbelt 
stakitlåge hængt i granitpiller er etableret i kir-
kegårdens sydøstlige hjørne ved ligkapellet (fi g 
5). Den er nyanlagt 1982 i en forenklet udgave 
af landskabsarkitekt Torben Michelsens plan, som 
også omfatter adgangsvejene og plænerne syd for 
kirkediget.19 Mod nord og øst er der endvidere 
etableret stakitlåger i diget, sidstnævnte i 1998.16

 †Beplantning. 1847 klagede en række sognefolk 
over, at kirkeejer fru von Steensen til Torpegård 
havde ladet så mange popler plante på kirkegår-
den, at det med tiden ville være ganske umuligt 
at begrave nogen der.17 Klagen blev i første om-
gang afvist, men 1859 ønskedes 29 popler, der 
stod uden for kirkediget øst for kirken, fældet.17

 Bygninger. Præstegården er opført 1775 på for-
anledning af Peder Riber og er et stråtækt bin-
dingsværkhus; den er bygget sydvest for kirken 
på modsatte side af Kirkevej. Den ældre kirkelade 
ligger nord for præstegården og er ombygget til 
konfi rmandstue 1985-86 (arkitekterne Kr. Lisa-

Fig. 4. Kirken i landskabet. Tegnet af Valdemar Koch 1893. – The church in the landscape.

Fig. 5. Indgangen i kirkegårdens sydøstlige hjørne ved 
ligkapellet (s. 3843). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Entrance in southeastern corner of churchyard by mortuary 
chapel.
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Den romanske frådstenskirke, rejst på en stejl banke, 
er formentlig opført i begyndelsen af 1100-tal-
let og må dermed høre til blandt de tidlige sten-
kirker på Fyn. Murværket er kun bevaret i den 
vestlige halvdel af det nuværende langhus, hvor 
hovedparten af skibets syd- og nordmur endnu 
står. Kirkens grundplan, der næppe har adskilt sig 
fra normen, kendes derfor ikke. Skibet har dog 
næppe været meget længere end de bevarede ca. 
8,5 m. Nordmurens liséndelte facadedekoration 
strækker sig helt frem til sammenstødet med det 
gotiske langhuskor, og de vestre hjørner kendes 
ikke på grund af det tilføjede tårn, men bygnin-
gen kan ikke have strakt sig mange meter vest for 
de to dørsteder. Skibet, og dermed hele kirken, 
må have været ganske kort i forhold til bredden 
på o. 7,5 m. Murenes højde er 5,5 m.

BYGNING

Kirken er i sin kerne en tidlig romansk bygning af 
frådsten, formentlig opført først i 1100-tallet. Skibet 
fi k allerede o. 1200 tilføjet et vestanlæg i form af et 
tårn, muret i tegl og med et herskabspulpitur, der åb-
nede sig ind mod kirken. I senmiddelalderen blev koret 
nedrevet og kirken omdannet til et hvælvet langhus. På 
samme tid eller kort forinden blev det romanske tårn 
delvist nedtaget og det tidligere tårnrum overhvælvet, 
hvorved det fi k karakter af en forlængelse af skibet. 
Samtidig med dette arbejde blev et senmiddelalderligt 
tårn opført ved langhusets sydside. En kalkmalet ind-
skrift daterer formodentlig både langhusets og tårnets 
færdiggørelse til tiden o. 1485. Et fl adloftet våbenhus 
er tilføjet kirkens nordside sidst i middelalderen, og 
en gravkrypt er etableret under koret o. 1690. Kirkens 
bygningshistorie har været kendt, siden Valdemar Koch 
foretog sine forbilledlige opmålinger 1893. Oriente-
ringen afviger en smule mod nord.

Fig. 6. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af Tegnestuen Vilhelmsen, Marxen & Bech-
Jensen 1999, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2016. 
– Ground plan.

 Materiale og teknik. Murene er rejst over klø-
vet kamp, men uden egentlig sokkel, og opført 
i regelmæssige skifter af små, tilhuggede blokke 
af frådsten, der nu bedst lader sig iagttage fra vå-
benhusets loft (fi g. 10). Langmurene er udvendig 
smykket med liséner og rundbuede blændinger, 
fi re fag på hver langside. Buernes vederlag er 
markeret med et lille kragbånd, og murene afslut-
tes øverst med en rundbuefrise (fi g. 8). Derved er 
kirken tydeligt beslægtet med de to sydvestfynske 
frådstenskirker, Flemløse og Kærum (Båg Hrd.), 
om end udsmykningen ikke er identisk.
 Skibets to døre er bevarede og den nordre endnu 
i brug. De er anbragt i den vestligste af facadens 
blændinger, men af ukendte årsager sidder dørste-
derne ikke midt i faget, men griber ind i de østre 
liséner (fi g. 8). De to slanke dørsteder (udvendig 
bredde ca. 1,5 m) står med rundbuede stik, der 
kantes af en fremspringende rundstav. I karmene 
er en lignende rundstav anbragt på små ternin-
gebaser, som oventil også afsluttes af små ternin-
gekapitæler. Tympanonfeltet over de retkantede 
åbninger har som alle øvrige detaljer været udført 

i frådsten.20 Dørstederne er ændret allerede ved 
tilføjelsen af vesttårnet, da dørenes vestre del blev 
erstattet i tegl, mens man dog opretholdt det op-
rindelige udseende (fi g. 10). Den (†)sønd re dør er 
nu blændet med munkesten ( jf. fi g. 6).
 Skibet har haft to højtsiddende vinduer i hver 
langside øst for dørene samt muligvis endnu et 
vest herfor. I nord er begge åbninger bevaret, 
men blændede (150×80 cm); det østre, der del-
vist er dækket af hvælvet, står svagt smiget og har 
skrå sålbænk (fi g. 27). I syd er kun det blændede, 
vestre vindue bevaret. Det ligner nordsidens i 
udformning, men er betydeligt højere (210×80 
cm), hvad der synes at være et oprindeligt træk. 
 Indre. Rummet har været dækket af et fl adt 
loft eller muligvis et tømret tøndehvælv (jf. 
ndf.), men den indre indretning kendes i øvrigt 
ikke. 
 En lettere forvitret, rombeformet billedkvader af 
frådsten (ca. 70×32 cm) er nu indmuret i lang-
huskorets sydside (fi g. 11-12). Stenen er smyk-
ket med bladranker, der snor sig i bløde cirkelslag 
og indrammes af en uprofi leret kant. Motivet er 
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cm), der ligner moderne mursten og er lagt i 
munkeskifte. Den rektangulære bygning er be-
tydeligt bredere end skibet, og murene springer i 
hver side ca. 90 cm frem for frådstensbygningen. 
Ved opførelsen har man fjernet skibets gavl, og 
murene er rejst over en sokkel af granitkvadre i 
to skifter, hvoraf det nederste har skråkant (jf. s. 
3446 fi g. 5).22 Østmuren er i højde med skibets 
gesims trukket en sten tilbage.
 Det tidligere tårnrum dækkes nu af et højtsid-
dende, senmiddelalderligt krydshvælv, der hviler 
på vederlag i væggene. Rummet er forbundet 
med skibet ved en ligeledes senmiddelalderlig, 
spidsbuet åbning, hvis vanger i hver side tager 
afsæt fra romanske, toleddede kragbånd af fråd-
sten (fi g. 17) (jf. ndf.). En dør i vest er brudt i 
begyndelsen af 1800-tallet,23 og den primære lys-

udført i et formsprog, der også kendes fra jyske 
granitkvadre.21 Billedstenen må hidrøre fra det 
nedbrudte frådstenskor, men det kan ikke afgøres, 
om den oprindelig har siddet ude eller inde. 
 Ændringer i romansk tid. Det nu delvist ned-
brudte, brede (†)vesttårn, helt overvejende af tegl, 
er føjet til kirken endnu i romansk tid. Det er 
bygningens mest interessante afsnit og har åbnet 
sig mod kirken i to etager, hvoraf den øverste har 
indeholdt et †galleri. Tårnet blev allerede i sen-
middelalderen nedtaget til gallerietagen, og det 
tidligere tårnrum har siden fungeret som en for-
længelse af skibet. Tårnbyggeriet kan antageligvis 
dateres til o. 1200 ud fra en kalkmalet udsmyk-
ning i skibet (nr.1, s. 3865), der givetvis er udført, 
efter byggearbejdet var afsluttet. Det særegne tårn 
er opført af små orangerøde teglsten (25,5×12 

Fig. 8. Facadeudsmykning på det romanske skibs sydside. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Facade decoration on the 
south side of the Romanesque nave.
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Fig. 9. Romansk vindue og skibets gamle syddør (s. 3847). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Romanesque window and the old south door of the nave.

kilde er nu et stort moderne vindue i syd, der må 
stamme fra 1800-tallet. 
 Tårnrummets oprindelige vinduer har været 
små, rundbuede og indvendig smigede åbninger 
(fi g. 14-15), nærmest kun tragtformede lysspræk-
ker. Heraf er to i nordsiden og to mod vest og et, 

muligvis oprindelig to, mod syd. Alle er genåb-
nede med undtagelse af vestsidens nordre, der er 
delvis ødelagt ved gennembrydningen til den nu-
værende vestdør. Væggene i syd og vest optages 
af i alt ni rundbuede nicher (fi g. 15), 1,4 m høje 
og med krum bagvæg.24 Nicherne har nu bund i 
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Fig. 10. Norddørens top og murværk set fra våbenhusets loft (s. 3845). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Top and 
masonry of north door seen from ceiling of porch.
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der har dækket den nedre etage. Rummet fi k lys 
fra de nævnte små vinduer i syd og vest, og til 
indretningen (udsmykningen) hørte også rækken 
af de rundbuede nicher. 

niveau med det hævede gulv, men har oprindelig 
været hævet ca. 0,5 m over det lavere liggende 
†gulv. Der er to nicher i sydvæggen tæt ved det 
sydvestre hjørne, og i vestvæggen har der været 
syv. Heraf er bevaret fem nicher, mens den nye 
vestdør har opslugt to. Rækken af nicher stræk-
ker sig fra det sydvestre hjørne til knap 2 m fra 
det nordvestre; her har pladsen i stedet været op-
taget af en muret †trappe (se ndf.). 
 Tårnets †indretning lader sig nogenlunde rekon-
struere på grundlag af de arkæologiske spor, som 
Valdemar Koch fremdrog i forbindelse med sine 
opmålinger 1893 (fi g. 13a-h). Tårnets to nedre 
etager må hver for sig have åbnet sig mod skibet 
gennem arkader, to i tårnrummet og to i gallerie-
tagen.25 I gulvet under buen mellem tårnrum og 
skib påviste Koch fundamentet til en kvadratisk 
midtpille af frådsten, som har båret to (formentlig 
rundbuede) †arkader (jf. fi g. 13f og h), hvis van-
ger har haft vederlag i de ovennævnte kragbånd. 
På pillen hvilede tillige to fl adspændte †grathvælv, 

Fig. 11. Romansk bygningssten (s. 3845, jf. fig. 12). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque construction stone 
(cf. fi g. 12).

Fig. 12. Romansk bygningssten (s. 3845, sml. fi g.92). 
1:10. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. – Roman-
esque construction stone (cf. fi g. 92).
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Fig. 13a-b. Opstalter. 1:300. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. a. Sydfacade. b. Østfacade. – Elevations. a. South 
facade. b. East facade.
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Fig. 13c-d. Opstalter. 1:300. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. a. Nordfacade. b. Vestfacade. – Elevations. a. 
North facade. b. West facade.
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Fig. 13e-f. Snit. 1:300. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. e. Snit gennem skibet set mod vest og gennem ro-
mansk (†)tårn set mod syd. f. Snit gennem tårnunderdelen set mod vest og øst. – e. Sections through nave looking west 
and through 4Romanesque (†)tower looking south. f. Sections through Romanesque (†)tower looking west and east.
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Fig. 13g-h. Længdesnit og planer. 1:300. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. g. Længdesnit set mod nord. h. 
Grundplan samt plan af gallerietage i romansk (†)tårn. – g. Longitudinal section looking north. h. Groundplan and plan 
of gallery floor in Romanesque (†)tower.
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Fig. 14. Resterne af det romanske tårn set fra sydøst (s. 3846). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Remains of the Ro-
manesque tower seen from the south east.
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Fig. 15. Vægnicher i det romanske tårnrum (s. 3847). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall niches in the Romanesque 
tower interior.
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nordvestre hjørne formidlede den videre adgang 
til den nu forsvundne tårnoverdel (fi g. 19, 22a-b). 
 Tårnets gallerietage fi k lys fra to enkeltsmigede 
vinduer i vest (fi g. 18), svarende til åbningerne 
i nedre etage. Dog har åbningerne her en trap-
pet sålbænk, hvilket må være et oprindeligt træk. 
Mod skibet åbnede etagen sig med to brede, fal-
sede arkader (fi g. 21). De har strakt sig op over 
skibets gesimshøjde, hvilket betyder, at skibet 
enten har stået med åben tagstol (måske et tøm-
ret tøndehvælv), eller også har galleriets arkader 
strakt sig op over kirkens fl ade træloft, muligvis 
fordi man afventede en aldrig udført udvidelse 
af skibet.27 I begge arkaders vanger er der hul-
ler til stængebomme, hvilket viser, at åbningerne 
ind mod skibet har kunnet lukkes med låger, der 
åbnede ind mod galleriet. I sydvæggen og syd-
ligst i vestvæggen sidder en række nicher, der i 
udformning svarer til nicherne i nedre etage, blot 
er galleriets nicher en smule lavere (fi g. 20).28

 Tårnets øvre afslutning kendes ikke, idet mu-
rene i nord og syd er nedtaget til omtrent 0,5 m 
over skibets murkrone (jf. fi g. 13a og c), mens der 
i vest er bevaret romansk murværk i den senmid-
delalderlige trekantgavl, som er opført efter over-
delens nedbrydning. Hvornår tårnet er reduceret, 
er usikkert, men formentlig skete det omtrent 
samtidig med opførelsen af tårnet ved kirkens 
sydside i 1400-tallets sidste fjerdedel (jf. s. 3859). 

 Adgangen til de øvre etager foregik ad to mu-
rede †trapper. Nedre etage var i nordsiden op-
taget af en ligeløbstrappe, hvis nederste trin var 
placeret i det nordøstre hjørne. Den hvilede på 
et kort, nord-sydgående tøndehvælv (fi g. 16) og 
fi k lys fra det østre af de nævnte to små vinduer 
i nordvæggen.26 Trappen fortsatte via en kortere 
ligeløbstrappe langs vestvæggen og gav adgang til 
gallerietagen. Trappeløbet fi k desuden lys gen-
nem et lille, nu blændet vindue i vestmuren ind 
mod hjørnet (jf. fi g. 13d). En vindeltrappe i det 

Fig. 16. Vinduesåbninger der gav lys til †trappeløbet 
samt spor efter den murede trappekonstruktion, som 
førte op til vestendens †herskabspulpitur (3856). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Window openings that lit the 
†stairway, and traces of the masonry stair structure that led up 
to the †family gallery at the western end.

Fig. 17. Søndre kragbånd i det romanske tårns bue-
åbning mod skibet (s. 3846). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Southern cordon in the archway in the Romanesque 
tower towards the nave.
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 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle 
udført i munkesten og alle sandsynligvis udført 
i løbet af 1400-tallet. Først må skibet være ble-
vet overhvælvet.29 Dernæst blev †koret nedrevet 
og kirkens østende omdannet til et langhuskor, 
det romanske tårn blev delvist nedtaget, og et 
nyt tårn rejst kort efter ved skibets sydside, som 
formentlig stod færdigt o. 1485. Endelig kom et 
våbenhus til ved kirkens nordside. 
 Skibets krydshvælv dækker hele det romanske 
skib og hviler på piller og skjoldbuer. I øst var 
pillerne bygget op imod triumfmuren, men er 
efterfølgende integreret i langhuskoret. Mod vest 

Efter overdelens nedtagelse dækkes det romanske 
tårnparti nu af et sadeltag, der rejser sig ca. 1,5 m 
over skibets tag. 
 En højtsiddende (†)dør i tårnunderdelens nord-
side er nu blændet med munkesten. Døren har 
givet adgang til gallerietagen via en †fritrappe fra 
kirkegården, og et hul til en indvendig stængebom 
ses fortsat i den østre karm. Døren er enten sam-
tidig med eller næppe meget yngre end tårnet. 
Dens funktion er usikker, men ifald der har været 
en skillevæg eller lignende mellem rummets nor-
dre del og den øvrige gallerietage, da ville tårnets 
overdel kunne nåes uden at passere galleriet.

Fig. 18-19. 18. Det blændede, nordre vestvindue i det romanske tårns gallerietage (s. 3856). 19. Trappeløb for vin-
deltrappen, der førte videre op fra gallerietagen i det romanske tårn (s. 3856). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 18. 
Bricked-up northern west window on gallery fl oor of the Romanesque tower. 19. Stairs for spiral staircase that led on up from 
the gallery fl oor into the Romanesque tower.
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man 1892 indsatte to nye vinduer. I korets østre 
fag sidder en rektangulær gemmeniche i nordvæg-
gen, der sikkert har haft relation til kirkens høj-
alter. Langhuskoret dækkes af to ottedelte hvælv, 
hvis ribber er indsnævret den første tredjedel 
over deres udspring, mens ribberne løber skævt 
sammen i et sollignende motiv i det vestre af de 
to fag. Det første fags østre ribber udgår fra ve-
derlag i væggen, mens de øvrige hviler på slanke, 
falsede piller, der nok er i forbandt med langmu-
rene. De vestligste ribber er ført noget kluntet 
ned på affasede piller, der dækker sammenstødet 
mellem det gamle skib og det nye kor. Præcis 
som i skibet er hvælvene udført med overribber. 
En nu blændet, rektangulær åbning i andet fags 
sydvestre kappe (jf. fi g. 76) har formentlig fun-
geret som adgangsvej til loftet. Den kamtakkede 
østgavl er i nyere tid delvist fornyet med teglsten 
af normalformat, men har beholdt det oprin-
delige udseende (fi g. 23). Gavlen smykkes af en 
stigende række spidsbuede højblændinger, anbragt 

hviler hvælvet på kvadratiske småpiller bygget på 
tårnarkadens østre hjørner. Pillerne dækker del-
vist for kirkens to dørsteder (fi g. 9), hvilket dog 
ikke har forhindret den fortsatte brug af nord-
døren, kirkens hovedindgang, hvor pillen er affa-
set for at lette adgangen.30 Hvælvene er forsynet 
med overribber. 
 Kirkens østende blev o. 1485 omdannet til et 
langhuskor i to fag (jf. kalkmalet indskrift s. 3880), 
der har forøget bygningens længde betydeligt. 
Det hvælvede langhus er opført over en syld af 
store, kløvede kampesten, som både ses inde og 
ude og stedvis når en højde på 160 cm i facaden. 
Murene er opført i et overvejende polsk for-
bandt med skarpryggede fuger ude og glattede 
fuger inde. En romansk billedkvader, som nævnt, 
og en gravsten er indmuret østligt i sydsiden (jf. 
s. 3845 og 3901). De to fag har formentlig hvert 
haft et vindue i hver langside. I dag er kun det 
falsede, spidsbuede vindue mod syd bevaret, idet 
nordsidens spidsbuede vindue blev blændet, da 

Fig. 20. Vægnicher i det romanske tårns gallerietage (s. 3856). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall niches on the 
gallery fl oor of the Romanesque tower.
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 Det store tårn i syd, der i den kvadratiske grund-
plan er omtrent en meter bredere end kirken, rej-
ser sig foran langhuset og anbragt så nordmuren 
hviler på sammenstødet mellem langhuskor og 

over en båndblænding, der markerer gavlens fod. 
I øverste kamtak er en mindre kvadratisk blæn-
ding.
 Vesttårnets overdel er formentlig taget ned, før 
man opførte et nyt tårn ved kirkens sydside (fi g. 
24). Tidspunktet for arbejdets udførelse lader sig 
kun vanskeligt fastslå, men munkesten i den nye 
vestgavls bagmur antyder, at nedbrydningen er 
sket i senmiddelalderen. Biskop Jacob Madsen 
nævner 1588 kun sydsidens tårn og tegner byg-
ningen i sin nuværende form (jf. fi g. 86-87). 31

 Overdelen blev fjernet ned til gallerietagens 
vestvinduer (fi g. 14) så tårnet nu kun hæver sig 
en smule (ca. 0,5 m) over skibet og dækkes af et 
selvstændigt sadeltag. En spidsgavl blev opmuret i 
vest, og østsiden mellem de to tagfl ader blev luk-
ket; måske med en bindingsværksmur lignende 
den nuværende. Gavlen mod vest præges af skal-
muringer i små, gule sten af fl ensborgformat. En 
sekundær, rund glug øverst i gavlspidsen giver lys 
til tagrummet. 

Fig. 21. Den falsede, søndre arkade mellem det romanske tårns gallerietage og skibet (s. 3859). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Chamfered southern arcade between the gallery fl oor of the Romanesque tower and the nave.

Fig. 22a-b. Rekonstruktioner af det romanske tårn 
(sml. fi g. 12h). 1:300. Målt af Valdemar Koch, suppleret 
og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2016 med 
tilføjelser ved Mogens Vedsø 2017. a. Grundplan (th.). 
b. Plan af gallerietage (tv.). – Reconstructions of the Ro-
manesque tower (cf. 12h). a. Ground plan (right). b. Plan of 
the gallery fl oor (left).
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fungeret som kapel (fi g. 25). Rummet dækkes af 
et højtsiddende, ottedelt hvælv, der hviler dels 
i væggene, dels på en to sten dyb skjoldbue i 
nord.33 Rummet får lys fra øst og syd gennem 
store, svagt spidsbuede, fi redobbelt falsede åbnin-
ger anbragt i et højt, spidsbuet spejl. 
 Der er adgang til tårnets øvre del via et sam-
tidigt trappehus ved vestsiden, der er aftrappet i 

skib.32 Den tre stokværk høje bygning dækkes 
af et sadeltag med gavle i syd og nord (fi g. 24). 
Murene er opført i munkeskifte over en syld af 
rå og kløvede kampesten, der træder frem både i 
facaden og det indvendige tårnrum, som det også 
kendes fra Fraugde Kirke (jf. s. 3528). En enkelt, 
genanvendt granitkvader har ligeledes fundet vej 
ind soklen. I østfacaden er der lidt over sylden 
indsat to kirkegårdsmonumenter (jf. s. 3904). 
 Tårnrummet, der åbner sig ind mod skibet 
gennem en spidsbuet arkade med smalle veder-
lagsmarkeringer i vangerne, må oprindelig have 

Fig. 23. Korets østgavl. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – East gable of the chancel.

Fig. 24. Det senmiddelalderlige tårn set fra sydøst (s. 
3859). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The Late Medi-
eval tower seen from the south east.
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siden er det søndre glamhul helt tilmuret, mens 
det nordre er nedblændet til en mindre glug.
 Murene i øst og vest afsluttes med en dobbelt 
falsgesims. Gavltrekanter, der mangler deres op-
rindelige kamtakker, afsluttes øverst af en rund-
buet toptinde, der som gavlenes kontur er fornyet 
i fl ensborgsten. Da kamtakkerne blev taget ned, 
forsvandt en del af gavlenes rige dekoration, men 
hovedparten af blændingsudsmykningerne er dog 
bevaret. Den nordre er mest intakt. Ni stigende 
højblændinger, der tvedeles af hængestave og af-
sluttes med trappestik, hæver sig over et bånd af 
kvadratiske småblændinger (jf. fi g. 26). Fire cir-
kelblændinger er indlagt i kompositionen, og de 
tre højeste blændinger gennembrydes hver af en 
pibeformet lysåbning.36 I bunden af den midter-
ste blænding sidder en fl adbuet glug. På sydsiden 
er udsmykningen stærkt reduceret (jf. fi g. 24). 
Her er i midten en højblænding, tvedelt af en 
hængestav og fl adbuet afsluttet; i bunden er en 

vestsiden og dækket af et halvtag. Som tårnet er 
trappehuset afsluttet med en dobbelt falsgesims. 
En bæltegesims er ydermere anbragt midt på fa-
caden.34 En fl adrundbuet underdør fører ind til 
trappeløbet, der har aftrappet loft og oplyses af to 
nyere, rundbuede glugger, en i vest og en i syd.35 
Overdøren, der leder ind til tårnets mellemstok-
værk, er fl adbuet.
 Fra mellemstokværket, der er uden åbninger, 
fører en nyere trappe i fyrretræ fra trappehusets 
overdør op til klokkestokværket, der oprinde-
lig har haft otte fl adbuede, falsede glamhuller, to 
mod hvert verdenshjørne. I syd er glamhullerne 
blændet med munkesten, mod øst er det nordre 
glamhul udvidet betydeligt, formentlig i forbin-
delse med ophængningen af en ny klokke. I vest-

Fig. 25. Det senmiddelalderlige tårnrum (s. 3860). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – The Late Medieval tower in-
terior.

Fig. 26. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north.
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 Et muret †opbevaringsrum er indtegnet umid-
delbart nord for tårnets trappehus på Valdemar 
Kochs opmåling (jf. fi g. 13d). Den lille tilbygning 
er forsvundet og formentlig blevet afl øst af den 
lille udbygning opført i nyere tid (o. 1900?) ved 
våbenhusets østmur.
 Gulve. I langhuset, tårnet og våbenhuset er der 
lagt gule teglsten i sildebensmønster. Teglstene-
ne i koret blev lagt 2001, som afl øser for gule, 
sekskantede †fl iser, der sandsynligvis stammede 
fra 1883.41 Den ældste efterretning om kirkens 
gulve er fra 1791 og fortæller, at der lå teglsten i 
midtergangen mellem skibets stolestader.13 
 Tagværker. Alle kirkens tagværker er blevet ud-
skiftet med spærfag i fyrretræ, hvori indgår enkel-
te genanvendte stykker egetømmer, der forment-
lig stammer fra bygningens senmiddelalderlige 
tagværk. Udskiftningen af tagværkerne kan ikke 
dateres nøjagtigt, men er givetvis sket i 1800-tal-
let – nok samtidig med skibets nye vinduer blev 
indsat 1892. 
 Tagbeklædning. Alt er tækket med røde vinge-
tegl. Ifølge biskop Jacob Madsen var alle kirkens 
tage 1588 dækket med tegl; den eneste undta-
gelse var et stykke af taget over korets nordside, 
der var tækket med bly.31 En løsning, der lader 
til fortsat at have været tilfældet 1665, hvor tag-
beklædningen meldes forfalden.38 Tagdækningen 
blev senest fuldstændig fornyet 1980.42 
 Opvarmning. Kirkens elvarmesystem er fra o. 
2000.43 1875 blev der givet tilladelse til indkøb 
af to †kakkelovne, som skulle placeres i hver sin 
side af skibet ud for de midterste hvælvpiller.8 
En †kulkasse blev ligeledes indkøbt, der stod an-
bragt i våbenhuset, men som blev fjernet 1881 
på grund af uønsket snavs.8 Ovnene blev 1926 
fundet utilstrækkelige, hvorfor kirken samme år 
fi k indlagt en †varmluftkalorifere i den romanske 
vestforlængelse af skibet. 44 Dette anlæg fungerede 
indtil 1957, hvor arkitekt Ebbe Lehn Petersen 
(Odense) fi k indført fjernvarme.44

 Kirken fi k indlagt elektricitet 1919.9

 Den velholdte bygning er hvidkalket ude og 
inde. Udvendig står den med sværtet sokkel. Vå-
benhusets bjælkeloft er malet lysegråt. Der lig-
ger en belægning af perlegrus omkring hele kir-
ken.

fl adbuet, falset glug. Den fl ankeres af to mindre, 
ligeledes fl adbuede blændinger. Gavlfoden har 
været markeret af en båndblænding.
 Våbenhuset foran skibets gamle norddør er 
opført i 1500-tallets første del. Huset hviler på 
en syld af store granitsten (jf. fi g. 26); murene 
er bygget i munkeskifte og øverst afsluttet af en 
dobbelt falsgesims på langsiderne. Døren i nord 
er ommuret i nyere tid og står nu som retkan-
tet åbning fl ankeret af to oprindelige, cirkulære 
småblændinger. I det indre oplyses rummet i 
hver side af et lille fl adbuet falset vindue. Vin-
duerne er fra våbenhusets opførelsestidspunkt, 
og det samme gælder for en muret vægbænk, der 
strækker sig langs rummets vestre halvdel. Et 
fl adt træloft med synlige bjælker dækker rum-
met, og fra loftet er der adgang til tagrummene 
over skib og kor.37 Gavlspidsen mod nord (fi g. 
26), hvis ni kamtakker er delvist fornyede, smyk-
kes af stigende, retkantede højblændinger. De tve-
deles af en lille hængestav og er anbragt over en 
frise af kvadratiske småblændinger, som markerer 
gavlfoden.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. De 
ældste, dokumenterede reparationer berører, som 
så ofte, tagværkerne og tag. 1631 var tårnet brøst-
fældigt på tagværket og manglede tagsten, mens 
hele kirkens tagdækning 1665 var mangelfuld. 38 
1806 undergik murværk, tagværk og tag en omfat-
tende istandsættelse, mens kirkens facader og tage 
blev istandsat 1980 under ledelse af arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen (Odense). En omfattende indven-
dig istandsættelse 2001 udførtes af Arkitektfi rmaet 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen (Århus).39 
 En (†)gravkrypt under korets nordre del, for-
mentlig etableret i 1600-tallet (jf. s. 3901), blev 
genopdaget 1980.40 Krypten fi k lys gennem en 
teglmuret glug, indsat umiddelbart over soklen i 
nordfacaden. Gravkammeret blev efter endt un-
dersøgelse atter lukket. 
 En første større ændring af bygningen var etab-
leringen af et fl adrundbuet vindue i korets nord-
mur, der må være udhugget i 16- eller 1700-tallet. 
1892 blev der brudt store, nye vinduer i skibets 
nordmur, hvor der indsattes nygotiske, spidsbuede 
støbejernsrammer.8 Under dette arbejde fremkom 
skibets romanske kalkmalerier (jf. s. 3865). 
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fi k afgørende betydning for tolkningen af bille-
derne. 2001-02 blev kirkens indre istandsat, og 
her fremkom senmiddelalderlige malerier i lang-
huskorets hvælv samt i det senmiddelalderlige 
tårnrum (nr. 2).49 Hovedparten af de opdagede 
billeder blev restaureret af Mette K. Jensen og be-
varet synlige.
 1) (Fig. 27-43, 89-90) o. 1200, en romansk ud-
smykning, der formentlig har omfattet hele ski-
bet, idet den er påvist i både nord- og sydsiden; 
dog er der nu kun billeder i nord. 50

 Skibets nordvæg er opdelt i to fi gurfriser (fi g. 27-
28). Øvre frise. Trods tabte motiver har Aron An-
dersson overbevisende identifi ceret billederne som 
to eller tre scener fra den helgenkårede Thomas 
Beckets liv (†1170).51 Der er ikke nogen klar opde-
ling i frisen, hvis billeder udspiller sig under sam-
me blå himmel og på samme, gråhvide jordsmon, 
men en ærkebispefi gur (Thomas Becket) optræ-
der to gange, hvilket antyder mindst ét sceneskift. 
Identifi kationen af scenernes faktiske indhold må 

KALKMALERIER

Kirkens kalkmalede udsmykninger har en lang 
afdækningshistorie og bærer for de ældre re-
staureringers vedkommende præg af opmalin-
ger. 1893 indberettede arkitekt W. Christiansen, 
Odense, at der var fundet malerier på skibets 
nordvæg og påvist farvespor på sydvæggen.45 Ja-
cob Kornerup overtog derefter ansvaret for den 
videre afdækning og konservering af den omfat-
tende romanske fi gurudsmykning, der var frem-
kommet på nordvæggen (nr. 1). Farvesporene på 
sydvæggen blev ikke undersøgt nærmere, da de 
blev vurderet for sporadiske til videre afdæk-
ning.46 Udsmykningen er efterfølgende besigti-
get og genrestaureret af Egmont Lind 1932, 1942 
og 1958.47 Endvidere blev malerierne undersøgt 
af konservator Mikkel Scharff 1978-79, før kon-
servator Mogens Larsen påbegyndte den seneste 
omfattende istandsættelse 1980-81.48 Et arbejde, 
der afslørede nye detaljer i udsmykningen, som 

Fig. 27. Kalkmalet romansk udsmykning fra o. 1200 på skibets nordvæg (s. 3865). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Wall-painted Romanesque decoration from c. 1200 on the north wall of the nave.
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 Anden scene, øst for det vestre vindue, kunne 
være Thomas, der forlader klostret i Pontigny, 
hvor han opholdt sig to år under sin landfl ygtig-
hed (fi g. 30). Det kunne dog også være hans ud-
drivelse fra Clarendon og dermed begyndelsen på 
hans eksil i Frankrig, der vises. I billedet ser vi en 
hvidhåret ærkebisp med stav og pegende gestus, 
der ledsages ud fra en bygning af en gejstlig med 
processionskors samt fi re mænd, hvoraf to har 
dragne sværd. Figurernes gullige dragter er rigt 
mønstrede og synes at indikere mænd af høj sta-
tus. Bispen var oprindelig forsøgsvis udstyret med 
en anden stav, holdt skråt. Undertegningen til 
denne stav træder nu frem i motivet, hvilket har 

fortsat betragtes som tentativ, men billederne skal 
med al sandsynlighed læses fra vest mod øst. 
 Den vestligste scene, der sidder over kirkens 
norddør, er kraftigt beskåret af hvælvets skjoldbue 
(fi g. 32). En stående mand iklædt en dragt, der 
ligner udsmykningens øvrige, verdslige dragter, 
står vendt mod en ubestemmelig fi gur. Vestligst i 
billedet øjnes et bølgende klæde. Sammenhængen 
med resten af frisen kan imidlertid ikke godtgø-
res. En delvist udvisket medaljon er malet nederst i 
scenen og tydeligvis skilt fra denne ved en kraftig 
rød ramme.52 I den runde medaljon ses en kap-
peklædt mand (Kristus eller en profet?) med den 
ene hånd hævet, formentlig i en talende gestus. 

Fig. 28. Kalkmalet romansk udsmykning fra o. 1200 på skibets nordvæg (s. 3865). 1:50. Målt og tegnet af Egmont 
Lind 1972, redigeret af Martin Wangsgaard Jürgensen 2016. a. Fragment (s. 3866). b. Medaljon (s. 3866). c. Thomas 
Becket forlader klosteret i Pontigny (s. 3867). d. Thomas Becket forsones med Henrik II og hans hjemkomst til 
Canterbury (s. 3867). e. Thomas Beckets martyrium (s. 3876). f. Adam og Eva uddrives af Paradis (s. 3876). g. Tomt 
felt. h. Vinhøst (september, s. 3876). i. Kornhøst (august, s. 3876). j. Høhøst (juli, s. 3876). k. Slagscene (s. 3876). l. 
Kain og Abel (s. 3876). m. Mand og kvinde (s. 3876). – Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the 
nave. a. Fragment. b. Medallion. c. Thomas Becket is leaving the monastery of Pontigny. d. Thomas Becket coming home to 
Canterbury. e. The martyrdom of Thomas Becket. f. Adam and Eve. The Expulsion from Paradise. g. Empty. h. A man harvest-
ing vines. i. A man reaping grain. j. A man mowing hay. k. Batle scene. l. Cain and Abel. m. Man and woman.
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af Becket er blevet forsonet med Henrik II ved 
Ludvig VII’s mellemkomst og nu har fået lov til 
at vende hjem til Canterbury. I scenen vises så-
ledes den engelske og franske konge, ledsaget af 
verdslige herrer, der sender Thomas mod Canter-
bury, hvor han modtages af kirkens munke.
 Fjerde scene er ødelagt, men lader sig trods det 
identifi cere (fi g. 35). En gruppe brynjeklædte 
mænd med hævede sværd og skjolde er samlet 
foran et klædebeklædt podie, der må være et alter. 
Bag alteret ses endnu en person (Edward Grim?), 
mens spidserne af ærkebispens mitra kan anes for 
foden af alteret. Billedet udgør utvivlsomt den 
centrale scene i frisen og viser drabet på Thomas 

påvirket billedernes fortolkning, før stavens status 
som kasseret skitse blev erkendt.53 På bispen ses 
også undertegninger til et T-formet pallium, der 
blev sløjfet til fordel for den almindelige Y-form.
 Tredje scene viser ærkebispen mellem to grup-
per (fi g. 31). Bispen står med ryggen til en grup-
pe kappeklædte mænd, hvor hovedparten holder 
sværd. To mænd i forgrunden, hvoraf den forreste 
har hånden rettet frem mod bispen, er begge med 
fuldskæg og bærer ens hovedbeklædning. Ulla 
Haastrup har identifi ceret mændenes hatte som 
kroner.54 Foran bispen står og knæler en forsam-
ling af munke, der møder ham med processions-
kors. Scenen er formentlig det sted, hvor Thomas 

Fig. 29. Scener fra Thomas Beckets liv (s. 3866). Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Scenes from the life of Thomas Becket. Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the 
nave.
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Fig. 30-31. Scener fra Thomas Beckets liv (jf. fi g. 29). Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. 30. Thomas Becket forlader klosteret i Pontigny (s. 3866). 31. Thomas Becket forsones 
med Henrik II og hans hjemkomst til Canterbury (s. 3867). – Scenes from the life of Thomas Becket. Romanesque wall 
painting, c. 1200, on the north wall of the nave. 30. Thomas Becket is leaving the monastery of Pontigny. 31. Thomas Becket 
coming home to Canterbury.
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Fig. 32. Uidentifi cerede stående fi gurer og en medaljon med mand, der gør talende gestus (s. 3866). Romansk 
kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Unidentifi ed standing fi gures and a medallion 
with a man making a speaking gesture. Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the nave.

Fig. 33-34. Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. 33. En mand høster hø (s. 3876). 34. En mand høster 
korn (s. 3876). Foto Arnold Mikkelsen 2016.– Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the nave. 33. A 
man mowing hay. 34. A man reaping grain.
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Fig. 35. Thomas Beckets martyrium (s. 3867). Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – The martyrdom of Thomas Becket. Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the nave.

Fig. 36-37. Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. 36. En mand høster vin (s. 3876). 37. Uddrivelsen fra 
Paradis (s. 3876). Foto Arnold Mikkelsen 2016.– Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the nave. 36. 
A man harvesting vines. 37. The Expulsion from Paradise.
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Fig. 38. Abel frembringer sit offer (s. 3876). Romansk kalkmaleri, o. 1200, i skibets østre vindue. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Abel presenting his offering. Romanesque wall painting, c. 1200, in the east 
window of the nave.
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Danmarks Kirker, Odense
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Fig. 39. Kain frembringer sit offer (s. 3876). Romansk kalkmaleri, o. 1200, i skibets østre vindue. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Cain presenting his offering. Romanesque wall painting, c. 1200, in the 
east window of the nave.



3874 ÅSUM HERRED

Fig. 40. Ofrende kvinde (s. 3876). Romansk kalkmaleri, o. 1200, i skibets vestre vindue. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Woman making a sacrifi ce. Romanesque wall painting, c. 1200, in the west window of 
the nave.
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Fig. 41. Ofrende mand (s. 3876). Romansk kalkmaleri, o. 1200, i skibets vestre vindue. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Man making a sacrifi ce. Romanesque wall painting, c. 1200, in the west window of the 
nave.
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 Udsmykningen i nordvæggens østre vindue er 
vanskeligt tilgængelig, men velbevaret, og viser 
Kains og Abels offer (fi g. 38-39).60 I østre smig er 
Kain afbildet iklædt rødt og grønt, med et neg 
i hænderne. I vestre smig står Abel, klædt i gråt 
og brunt, med et lam i favnen. I vinduets top er 
Kristus gengivet med korsglorie, iklædt rød kjor-
tel og hvid underskjorte. Han gør en velsignende 
gestus ned mod Abel.
 I nordvæggens vestre vindue er en mand og kvin-
de afbildet (fi g. 40-41). Mod øst står en skæg løs 
mand på kuplet jordsmon med kappe og rund-
puldet hat. I den ene hånd holder han et sværd, 
med den anden rækker han en mønt frem. 
Mod vest står en kvinde med udslået hår, iført 
lang kjole og kappe. Hun har en svungen posi-
tur og hviler den ene arm på hoften, med den 
anden rækker hun en stor, stiliseret lilje frem. 
Øverst i vinduessmigen er modtageren af ga-
verne gengivet i form af helligåndsduen med 
glorie. Manden og kvinden bærer lighedstræk 
med periodens stifterfremstillinger, men må sna-
rest opfattes som sindbilleder på kønsspecifi kke 
fromhedsidealer; manden giver sit gods og sit liv 
(mønt og sværd), kvinden sin kyskhed (liljen) til 
Kristus.61 

Becket foran alteret i Canterbury Katedral. Den 
slagne ærkebisp er imidlertid forsvundet, men 
han har givetvis ligget for foden af soldaterne. 
 En perspektivisk mæanderbort deler nordvæggens 
to friser. Borten er fl erfarvet (gul, rød, rødbrun, blå 
og grøn) og indrammer en række rektangulære 
felter, hvori fi gurscener er bevaret i fi re ud af fem 
synlige felter.55 Bortens østligste vignet (fi g. 37) 
viser Adam og Eva, der uddrives fra Edens Have af 
en engel med fl ammende sværd. Herefter følger 
et tomt felt. Tre af de bevarede fi re billeder viser 
såkaldte månedsbilleder (fi g. 33-36), der repræsen-
terer situationer fra landarbejdet.56 Fra øst ses vin-
høst (september; en mand plukker vin), kornhøst 
(august; en mand skærer et neg med en segl) og 
marken, der høstes for hø (juli; en mand river). 
 Den nedre frise er stærkt fragmenteret (fi g. 89). 
Trods det kan den sandsynligvis bestemmes som 
en slagscene, idet resterne af de synlige mandsfi -
gurer synes at være hjelmklædte og fremstillet i 
kamp.57 Et enkelt skjold er, ganske usædvanligt 
for tiden, vist med en oprejst løve og udgør der-
med et ganske tidligt eksempel på brug af heral-
dik herhjemme.58 Frisen indskriver sig således i 
rækken af senromanske kampscener – oftest med 
gengivelser af rytterkamp.59 

Fig. 42. Kalkmalet romansk udsmykning fra o. 1200 på skibets nordvæg (s. 3865). 1:50. Akvarel ved 
Jacob Kornerup 1893. – Wall-painted Romanesque decoration from c. 1200 on the north wall of the nave.
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 Teknik og farver. Maleriet er udført på en ty-
pisk romansk, meget fi nkornet, brunlig, glittet 
puds. Lodrette hjælpelinjer er blevet optrukket 
for at støtte malernes arbejde. Dekorationen er 
malet på den våde puds i hvidt, gråblåt, okker-

 Udsmykningen blev nederst afsluttet af en nu 
forsvunden †mæanderbort, der er blevet påvist ved 
fl ere undersøgelser, men ikke bevaret synlig.62 
Under borten eller muligvis integreret i denne 
var der formentlig gengivet hængende †drape rier.

Fig. 43. Romansk udsmykning i skibets vestre nordvindue samt fragment på nordvæggen i samme side 
fra o. 1200 (s. 3876). 1:15. Akvarel ved Jacob Kornerup 1893. – Romanesque decoration in the western north 
window of the nave and fragment on the north wall on the same side from c. 1200.
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om Beckets død på kirkens væg var dermed et 
udtryk for støtte til kirken som institution og 
autoritet, hvilket ydermere understreges af de 
verdslige fi gurer i det vestlige vindue, som ofrer 
deres bedste til Kristus (kirken). Parret spejles og-
så i Kains og Abels offer i det østre vindue, hvor 
offertematikken ligeledes er tydelig. Historien 
om Becket læses fra vest mod øst og kulmine-
rer østligst i skibet, nær triumfmuren, koret og 
dermed det helligste i kirken. På samme vis er 
Kains og Abels offer malet i vinduet, der gav lys 
til skibets østende og et evt. sidealter. Offeret i 
vinduet italesatte dermed indirekte messens of-
ferhandling i koret samt ikke mindst mordet på 
Becket, der bliver et ekko af det bibelske drab på 
den gudfrygtige Abel. Omvendt læses billederne 
i mæanderborten fra øst mod vest, begyndende 
med Adam og Evas uddrivelse fra Paradis, hvor-
efter vi ser konsekvenserne i form af mennesket, 
der arbejder i sit ansigts sved.

gult, okkerrødt, grønt samt sort til opstregning 
og enkelte konturer. Dragter og hår er primært 
holdt i rødbrunt og hvidt samt gullige farver til 
det fornemste klæde. Brugen af hvidt højlys på 
klædedragt og ansigter er karakteristisk for ud-
smykningen. Afsluttende detaljer, som pupiller og 
konturstreger, er udført på den tørre puds. 
 Program. Billedfrisernes ikonografi  er usædvan-
lig, dels fordi helgenfremstillinger er sjældne i 
romansk kalkmaleri, dels fordi det er bemærkel-
sesværdigt, hvor hurtigt kendskabet til Thomas af 
Beckets martyrium har fundet vej ind i en fynsk 
landkirke.63 Trods billedernes stedvis udviskede 
tilstand er det muligt at drage nogle konklusio-
ner omkring deres betydning. Thomas Beckets 
martyrium blev næsten øjeblikkeligt udnyttet 
kir kepolitisk, og Henrik II’s bodsgang, for den 
rolle han spillede i drabet på Becket, blev brugt 
som argument for kirkens overhøjhed i forhold 
til det verdslige samfund. At male fortællingen 

Fig. 44. Kalkmalet indskrift i langhusets 2. fag udført 1485 (s. 3880). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall-painted 
inscription in 2nd bay of the nave-chancel, 1485.
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 Værksted, stil og datering. Udsmykningen tilhø-
rer en gruppe af senromanske malerier på Nord-
fyn, og de nærmest nærtbeslægtede udsmyknin-
ger fi ndes i Fraugde og Sanderum Kirker.64 Lig-
hederne mellem vægmalerierne i disse tre kirker, 
navnlig mellem Sønder Nærå og Sanderum, er 
så iøjnefaldende, at et værkstedsfællesskab må 
betragtes som sandsynligt. Der ses således klare 
lighedstræk i billedernes opbygning og i udform-
ningen af ornamenter og borter.
 Trods sit fokus på Thomas Becket er ikonogra-
fi ens indhold traditionelt for den romanske stil-
periode, men der kan ses antydninger af en op-
blødning i fi gurfremstillingernes stivhed. Navnlig 
den kvindelige fi gur i det vestre vindue har en 
livlighed og et svaj, der peger ind i 1200-tallet 
og frem imod unggotikken. Billederne i Sønder 
Nærå må derfor dateres o. 1200.

Fig. 45. Kalkmalerier i langhuskorets hvælv, 1485 (s. 
3880). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall paintings in 
the nave-chancel, c. 1485.

Fig. 46. Sengotisk kalkmaleri, plov og trane, malet 1485 i tårnhvælvets søndre kapper (s. 3880). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Late Gothic wall painting, plough and crane, probably painted in 1485 in the southern severies of the tower 
vaulting.
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Fig. 47. Sengotiske vrængemasker malet 1485 i tårnhvælvets nordøstre kapper (s. 3880). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Late Gothic grimacing masks, probably painted in 1485 in the northeastern severies of the tower vaulting.

 2) (Fig. 44-47), 1485, en senmiddelalderlig de-
koration, der har omfattet hele langhusets østende 
og tårnrummet, formentlig udført samtidig med 
eller kort efter de to bygningsafsnits opførelse (jf. 
s. 3858-59). Udsmykningen, der er malet af det 
såkaldte Træskomalerværksted, fremstår i dag frag-
mentarisk.65 
 I langhusets første hvælvfag er slutstenen udsmyk-
ket med en passerroset (fi g. 45). En større roset 
eller et hjulkors er malet i nordkappen. Ribberne 
var smykket med skråtstillede †striber i vekslende 
farver, mens de mod hvælvkapperne var kantet 
med krabbeblade af samme type, som endnu kan 
ses i tårnrummet. To †bomærker kunne iagttages i 
østkappen. Både ornamenter og bomærker er nu 
overhvidtet. 
 I andet hvælvfag smykkes østkappen af en mi-
nuskelindskrift, der læses »lianus : televi/ a(nn)
o d(omi)ni lxxxvo«. Indskriften, der deles af en 
ribbe, er svært læsbar og kun sidste del lader sig 
tyde som »… i det herrens år 1485« (fi g. 44). En 
rest af fagets ornamentale udsmykning er bevaret 
i østkappen, hvor den østvendte ribbe er pyntet 
med krydsskravering og et f-lignende bomærke. 

Langs ribben løber krabbeblade. En nu overhvid-
tet †passerroset eller et hjulkors, lignende den i 
koret, sad i nordkappen.
 I tårnrummets hvælv ses ribberne fortsat stedvis 
dekoreret med krabbeblade og karikerede, gri-
masserende vrængemasker (fi g. 47), malet omkring 
spygatterne i det nordøstre hjørne. I sydvestkappen 
er der malet en stor, sort trane iført en henholds-
vis rød og sort træsko (fi g. 46). Den sydøstre kappe 
smykkes af en plovlignende fi gur, der muligvis 
kan opfattes som bomærke. I den vestre kappe var 
der malet en grå †halvcirkel, mens en næsten ud-
visket †indskrift, malet i rødt, kunne øjnes i nord-
kappen. På tårnrummets vægge blev der fundet en 
række røde †indvielseskors; fi re mod øst, tre mod 
syd og et mod vest. Alle er nu atter overhvidtet 
sammen med de øvrige fragmenter i rummet.

Teknik og farver. De enkle billeder er malet på 
den våde puds, hvilket også fremgår af passerro-
setterne, hvis opstregning er ridset ind i pudsen, 
før den tørrede. Der er, typisk for Træskomaler-
kredsens udsmykninger, kun anvendt et begræn-
set antal farver i maleriet; rød (knust tegl) og grå 
samt sort (knust trækul). 
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‘Jesus hos Martha og Maria’, blev skænket 1919 af 
gårdejer Chr. Hansen og hustru. 
 Den nuværende alterprydelse er malet 2002 af Anita 
Houvenaeghel og er samtidig med ombygningen af al-
terbordet. Seneste større anskaffelse er Kjeld Hansens 
kirkeskib, ‘Patientia’, fra 2014.
 Inventaret er farvesat ved istandsættelsen 2002, da 
stolestaderne blev malet karrygule, afstemt efter den 
ny alterprydelse, der domineres af blåt. Prædikestolen 
står imidlertid fortsat i sin brogede bemaling fra 1958. 
 Om ældre farvesætninger vides, at (†)altertavlen o. 
1875 blev malet i gråt og blåt, hvilket var afstemt efter 
stoleværket. 

Det senmiddelalderlige alterbord (jf. fi g. 50) er 
muret af munkesten op mod langhuskorets øst-
væg. Det måler 180×140 cm og er 91 cm højt. I 
bordets midte er en helgengrav, 26×28 cm og ca. 
8 cm dyb (fi g. 49). I forbindelse med anskaffelsen 
af et nyt altermaleri 2002 forandredes bordet ef-
ter kunstmaler Anita Houvenaegels design, såle-
des at det blev forhøjet med en plade af sortmalet 
træ, 204,5×100 cm og 2,5 cm tyk, der hviler på 
9 cm høje, cylindriske fødder. I bordpladen er 

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den roman-
ske granitfont af Vindingetype. Det murede alterbord 
stammer fra kirkens ombygning i senmiddelalderen, 
men er delvist rekonstrueret og moderniseret 2002. 
Dåbsfadet er et typisk Nürnbergarbejde, der blev 
produceret med beskeden variation igennem hele 
1500-tallet, mens alterstagerne formentlig er identiske 
med dem, biskop Jacob Madsen omtaler som nyligt 
anskaffede 1590. 
 I 1600-tallet tilgik en del inventar på foranledning af 
kirkeejerne Iver Vind og Helvig Skinkel. De skænkede 
den bruskbarokke prædikestol 1634, muligvis et par 
*alterstager 1656, og efter Iver Vinds død 1660 skæn-
kede enken 1667 et nyt altersæt og en oblatæske, alt 
sikkert udført af Simon Matthiesen, Odense. Den æld-
ste lysekrone samt pengeblokken stammer formentlig 
også fra dette århundrede.
 I 1820 anskaffedes den nu demonterede (†)altertavle 
og det tilhørende altermaleri, der er ophængt i tårn-
rummet. Det blev erstattet 1882 med en lille gipsstatue 
af Thorvaldsens Kristus. Stolestaderne er fra 1894-99. 
To nye lysekroner blev anskaffet 1915, den ene som en 
gave fra gårdejer Hemming Hansen og hustru, mens 
Chr. Bangs altermaleri, en kopi efter Anton Dorphs 

Fig. 48. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of the church, looking east.
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 (†)Altertavle (fi g. 51), 1820,16 af fyr, 213×203 
cm, udført i nyklassicistisk stil med et storstykke, 
der fl ankeres af dobbelte, glatte søjler, alt stillet på 
et højt postament og afsluttet af en trekantgavl. 
Bemalingen er fra o. 1875 og blev afstemt efter 
stoleværkets farver i gråt og blåt med detaljer i 
mønjerød, lilla og guld.67 Den nu adskilte tavle 
opbevares på våbenhusets loft. 
 I tavlens storfelt har været indsat skiftende 
(†)al terprydelser. 1) O. 1820, et altermaleri af Nad-
verens Indstiftelse (fi g. 52), der på bagsiden skal 
være signeret af den uidentifi cerbare »Størr.«.68 
Jesus er skildret siddende ved bordets midte un-
der en stor olielampe og rækker frem mod brø-
det. Foran bordet henter Peter vin fra en krukke 
på gulvet, mens Judas med sin ene hånd holder 
ved posen med de 30 sølvmønter. Det blev ved 
synsforretningen 1874 opfattet som ‘forældet’ og 
året efter som ‘afstikkende’ i forhold til det ny-
istandsatte kor.8 Det blev udtaget af tavlen 1882 
og opsat i sydkapellet. 1957 blev maleriet atter 
indsat i storfeltet. Siden 2002 opsat på væggen i 
tårnrummet.
 2) (Jf. fi g. 9), 1882, en 95 cm høj gipsskulptur 
af Bertel Thorvaldsens opstandne Kristus fra Vor 
Frue Kirke, København.8 Thorvaldsens Kristus-
fi gur var en særdeles populær alterprydelse i det 
sene 1800-tal (jf. f.eks. DK Svendborg 1336); og 
som her blev fi guren ofte indsat i ældre alter-
tavlers storfelter, således at opstillingen mimede 
Thorvaldsens løsning fra Københavns Domkir-
ke.69 Skulpturen blev fjernet fra altertavlen 1918 
og stillet i den blændede kirkedør i skibets syd-
mur på en 116 cm høj plint, der blev skænket af 
Chr. Hansen og hustru, Årslev (jf. ndf.). 
 3) (Fig. 53), 1919, et altermaleri kopieret af Chr. 
Bang efter Anton Dorphs ‘Jesus hos Martha og 
Maria’ fra Skt. Stefans Kirke, København. Skæn-
ket af gårdejer Chr. Hansen og hustru, Årslev, i 
anledning af deres sølvbryllup 1918.9 Nu op-
hængt i kapellet.

indfældet en 42×42 cm glasplade, der tillader et 
kig til helgengraven. Under den samtidige restau-
rering konstateredes, at fl ere munkesten i øverste 
skifte var løse. De blev ved en fejl afbrudt, og skif-
tet måtte efterfølgende delvist rekonstrueres med 
nye sten.66 Bordets udseende er typisk for Anita 
Houvenaeghels alterbordsmoderniseringer her-
under i Sørup Kirke (2008, DK Svendborg 460). 
 Et †sidealter, der var indrettet i tårnrummet, er 
nævnt 1590, da biskop Jacob Madsen visiterede 
kirken.31 Trods biskoppens formaning nægtede 
kirkeværge Laurids Straale (jf. gravsten nr. 2) at 
nedbryde eller fjerne alteret, eftersom han ikke 
selv havde stiftet det. 
 Altermaleriet (fi g. 50) fra 2002, har titlen ‘Blå 
Korsfæstelse’ og er udført af Anita Houvenaeghel. 
Det 300×160 cm store maleri er malet med olie 
på lærred og viser Kristus som en sort silhuet på 
korset foran en blå uvejrshimmel, hvor et hvidt 
lys bryder igennem. I forgrunden ses antydninger 
af klippestykker samt muligvis af en stående fi gur 
i billedets venstre side. Det uindrammede maleri 
er fæstnet til bagvæggen med fi re jernbeslag i en 
afstand af 46 cm fra væggen. Houvenaeghel har 
udført beslægtede malerier til kirkerne i Bror-
strup (2000, Ålborg Amt), Svostrup (2007, Viborg 
Amt), Sørup (2008, DK Svendborg 459) og Lan-
gelund (2010, DK Vejle 2416).

Fig. 49. Helgengrav i alterbordet (s. 3881). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Saint’s tomb in Communion table.

Fig. 50. Alterparti med det senmiddelalderlige alter-
bord (s. 3881) og Anita Houvenaeghels altermaleri ‘Blå 
Korsfæstelse’, 2002 (s. 3882). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Altar section with the Late Romanesque Commu-
nion table, and Anita Houvenaeghel’s altar painting ‘Blue 
Crucifi xion’, 2002.
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 Altersættet (fi g. 54) fra 1667 er udført af Simon 
Matthiesen, Odense, og skænket af kirkeejer Hel-
vig Skinkel på egne og afdøde ægtemand Iver 
Vinds vegne.70 Kalken er 24 cm høj med en seks-

 †Altertavler. 1) Senmiddelalderlig med fremstil-
ling af »den gamble Gud oc holder Crucifi xet«, 
dvs. en Nådestol, mens apostlene var i fl øjene.31 
1631 var tavlen i dårlig forfatning.38 

Fig. 51. (†)Altertavle fra 1820 (s. 3882) med malet kopi efter Anton Dorphs Jesus hos 
Martha og Maria fra 1919. Fotograf ubekendt. – Altarpiece from 1820 with painted copy 
of Anton Dorph’s Jesus in the House of Martha and Mary from 1919.
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Gustav-krigene 1657-60, og kirken manglede 
endnu at få et nyt sæt 1665 (jf. også †messehag-
ler).38

 Alterkalk (fi g. 59), 2005, udført af Helle Con-
rad. 22 cm høj. Fod dannet af en plade, der er for-
met til et åbent kræmmerhus, på hvis inderside 
er monteret et kors. Indvendig i denne stemp-
let 926s og mestermærke. Halvrundt bæger med 
hældetud. Anvendes til saftevand.
 Sygesæt (fi g. 57), 1761/66, udført af Fridrich 
Wissing, Odense, og skænket af Vincents von 
Steensen. Kalken er 10,5 cm høj med fl adhvæl-
vet fod med påmonteret krucifi ksfi gur, skaftet er 
cylindrisk med en fl adoval midtknop, og bæge-
ret har to indgraverede linjer langs randen, der 
danner en frise, samt våbenskjold med giverens 
initialer »VS«. Stemplet under bunden med me-
stermærke (Bøje nr. 4125) og Odensemærket. Di-

tunget fod, der er drevet op i skaftet, hvor foden 
afsluttes med en bort af vindrueklaser. På foden er 
monteret et krucifi ks og indgraveret giverparrets 
alliancevåben (fi g. 55). Selve skaftet har en fl ado-
val midtknop med bosser, hvorpå står »IHESVS«. 
Det fornyede bæger er højt og prydes af en per-
lebort nær randen. På standkanten er stemplet to 
mestermærker (Bøje nr. 4080). Disken måler 14,2 
cm i tværmål og har i bunden et indgraveret al-
liancevåben, der i modsætning til kalken støttes 
af en vildmand og akkompagneres af initialerne 
»SHIW HS« (Salig hr. Iver Vind Helvig Skinkel) 
samt »1667«. På fanen er indgraveret et hjulkors. 
Disken blev repareret 2004.9 Til sættet hører også 
en oblatæske (nr. 1).
 Det ældre †altersølv, nævnt 1637 som en for-
gyldt kalk, en disk af sølv og yderligere en af 
‘hvidsølv’, 71 blev stjålet af svenskerne under Karl 

Fig. 52-53. 52. Altermaleri nr. 1, Nadverens Indstiftelse, o. 1820 (s. 3882). 53. Altermaleri nr. 3, Chr. Bangs kopi 
efter Anton Dorphs ‘Jesus hos Martha og Maria’, 1919 (s. 3882). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 52. Altar painting 
no. 1, Institution of the Eucharist, c. 1820. 53. Altar painting no. 3, Chr. Bang’s copy of Anton Dorph’s ‘Jesus at the House of 
Martha and Mary’, 1919.
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indgraveret givernes alliancevåben med initialer 
og årstal: »SHIW HS/ 1667«; langs lågets kant er 
en indgraveret linje. Æsken benyttedes i 1900-tal-
let til hjemmeberettelse. 
 2) (Fig. 59), o. 1975, udført af C. C. Hermann, 
København. Den cylindriske æske måler 9 cm i 
tværmål og er 3,8 cm høj. Låget har rifl et kant 
og et indgraveret kors med trepasender. Under 
bunden er stemplet (i versaler) »C. C. Hermann/ 
Denmark/ Sterling/ 925S«. 
 †Oblatæsker. 1-2) I 1800-tallets anden halvdel 
benyttedes først en æske af blik, nævnt 1861, og 
siden af porcelæn.9

 Alterkanden (fi g. 59), 1922, er 27 cm høj. Dens 
fod er profi leret og drevet op i et slankt skaft. 

sken, der måler 7,5 cm i tværmål, har et hjulkors 
indgraveret på fanen; stempler som på kalken. Gi-
verinitialerne og Odensemærket påviser, at sættet 
er udført, efter Vincents von Steensen erhvervede 
kirken 1761, men før guldsmed Fridrich Wissing 
fl yttede fra Odense 1766. Det opbevares i et fut-
teral af brunt læder. Det ældre †sygesæt, nævnt 
1637 som udført af ‘hvidsølv’,72 blev stjålet under 
Karl Gustav-krigene 1657-60.
 Oblatæsker. 1) (Fig. 56), 1667, udført af Simon 
Matthiesen, Odense, 73 og skænket af Helvig 
Skinkel på egne og afdøde ægtefælle Iver Vinds 
vegne. Den måler 7,2×2,5 cm og er fi rkantet 
med afrundede hjørner. Af den oprindelige æske 
er kun det 1,5 cm høje låg bevaret.74 I dette er 

Fig. 54. Altersæt, udført 1667 af Simon Mathiesen, Odense, og skænket af Helvig Skinkel og Iver Vind (s. 3884). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set, made in 1667 by Simon Mathiesen, Odense, and donated by Helvig 
Skinkel and Iver Vind.
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Bægeret er vaseformet med høj hals og prydes 
af en indgraveret blomsterbort samt indskriften 
»Skænket Sdr. Næraa Kirke af Pastor Carl Chri-
stensen og Hustru 1-10 1922« i skriveskrift. Han-
ken er svungen, men nu knækket af ved halsen. 
 †Alterkander. En vinfl aske af tin blev anskaffet 
o. 1667 samtidig med det ny altersølv. 75 En tin-
kande er nævnt 1861, men blev siden erstattet af 
en porcelænskande.9

 Skummeskeen (jf. fi g. 59) fra 1903 er udført af O. 
Wulff, København.9 Den er 20,5 cm lang, laffet er 
dekoreret med et trepaskors i perforering, mens 
skaftet har et planterelief og på undersiden et me-
stermærke, et »S« samt Københavns bymærke.
 Alterstager. 1) (Fig. 58), før 1590, to messingsta-
ger, 51 cm høje, med høj, profi leret fod, en vulst 
danner overgangen til det profi lerede baluster-
skaft med cirkulær midtknop. Lyseskålen er tuli-
panformet. Stagerne er formentlig identiske med 
dem, biskop Jacob Madsen 1590 omtalte som 
»2 store Meszing Stager, koste 10 Dr.«, og som 
derfor må antages at være købt kort forinden.31 
Stager fra denne periode i beslægtet udformning 

Fig. 55. Iver Vinds og Helvig Skinkels alliancevåben på alterkalkens fod (s. 3885). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Alliance arms of Helvig Skinkel and Iver Vind on the foot of 
the chalice.

Fig. 56. Oblatæske udført 1667 af Simon Matthiesen, 
Odense, og skænket af Helvig Skinkel og Iver Vind 
(s. 3886). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wafer box 
made in 1667 by Simon Matthiesen, Odense, and donated 
by Helvig Skinkel and Iver Vind.

kendes fra eksempelvis Ubberud, o. 1600, og Bel-
linge, 1591, kirker (s. 2779, 3090).
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3890). Herfra rejser sig et skaft med vaseformet 
midtled; stagerne har ingen lyseskål. De blev købt 
1853 af L. S. Vedel Simonsen hos gørtler Loren-
zen, Odense, og foræret til NM samme år (inv.nr. 
13548). Selvom stagernes proveniens således ikke 
er fuldstændig sikker, taler de indgraverede navne 
for, at de kan stamme fra Sønder Nærå Kirke. 
 3) 2010, to kopier af nr. 1, drejede i eg og sig-
neret under bunden »K.H./ 2010«, rimeligvis for 
Kjeld Hansen (jf. kirkeskib, s. 3898). 
 Syvstage, 1931, af messing, 50 cm høj udført af 
Knud Eibye og if. fodens antikvaindskrift »Skæn-
ket til Sdr. Næraa Kirke Jul 1931 af Gaardejer 
Hemming Hansen og Hustru.« Stemplet med 
mestermærke under foden. 
 †Messehagler. Kirken rådede 1631 over en gam-
mel hagel, der ikke kunne bruges længere.38 Den 
blev sandsynligvis erstattet af den røde fl øjlsha-
gel, der er omtalt i et udateret inventarium fra 
1600-tallet,71 og som blev stjålet under Karl Gu-
stav-krigene 1657-60.38 1683 skænkede S. A. von 
der Kuhla og Anne Vind en messehagel, hvorpå 

 *2) 1656, 18 cm høje med stor, ottekantet stand-
plade, hvori er indgraveret Vinds og Skinkels vå-
bener samt »HIW – HS/ 16 – 56« for Hr. Iver 
Vind og Helvig Skinkel (jf. også prædikestol s. 

Fig. 57. Sygesæt, udført 1761/66 af Fridrich Wissing, Odense, og skænket af Vincents 
von Steensen (s. 3885). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick, 
made in 1761/66 by Fridrich Wissing, Odense, and donated by Vincents von Steensen.

Fig. 58. Sengotiske alterstager (s. 3887). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Late Gothic altar candlesticks.



SØNDER NÆRÅ KIRKE

Danmarks Kirker, Odense

3889

245

anskaffedes en hagel af rødt silkefl øjl med guld-
galoner, som if. synet 1859 var påsyet på en måde, 
der gav hagelen et mindre fordelagtigt udseende, 
hvilket blev udbedret.17 1861 blev hagelen be-
skrevet som ‘af ægte silkefl øjl med guldgaloner og 
kors af ægte guldbrokade’.9 1891 anskaffedes en 
hagel med ægte guldgaloner.8

 Alterskranken (jf. fi g. 48) er 1949 tegnet af Axel 
Jacobsen, Odense.9 Den er halvcirkulær med en 
profi leret håndliste, der bæres af smalle ‘lister’ stil-
let tre og tre. Brunmalet; knæfaldet er polstret 
med havgrønt uld. Det ældre †knæfald blev gjort 
bredere 1905.9 Den ældre †alterskranke var halv-
cirkulær(?) med rundstavsbalustre, håndliste og 
polstret knæfald.
 Døbefont (fi g. 62), romansk, af granit. Den 102 
cm høje font har fod af grålig granit formet som 

Fig. 60. Vincents von Steensens våben (Straale) på syge-
kalken (s. 3885). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Arms 
of Vincents von Steensen (Straale) on chalice for the sick.

Fig. 59. Altersølv. Alterkalk udført 2005 af Helle Conrad (s. 3885); Oblatæske fra o. 
1975 (s. 3886); Alterkande skænket 1922 af pastor Carl Christensen og hustru (s. 
3886); skummeske udført af O. Wulff 1903 (s. 3887). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Altar plate. Chalice made in 2005 by Helle Conrad; wafer box from c. 1975; altar jug donated 
in 1922 by the pastor Carl Christensen and his wife; skimmer made by O. Wulff, 1903.

deres navne stod. 76 Den blev 1791 omtalt som 
‘gammel og brøstfældig’.13 Yderligere en messe-
hagel blev skænket 1695 af Knud Bille og Mette 
Gyldenstierne og var endnu i kirken 1774. 77 1846 
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en omvendt terningkapitæl. På tre af siderne er 
der i arkadefeltet hugget et ornamentalt udfor-
met træ, mens der er en fi gur i det sidste felt. 
Sviklerne prydes af reliefhoveder. Kummen, der 
er hugget i en rødlig granit, måler 80 cm i tvær-
mål og er glat, bortset fra at der ved overkanten er 
to rundstave med mellemliggende hulkehl. Dette 
træk placerer fonten inden for den såkaldte Vin-
dingetype (Mackeprang, Døbefonte 111), der er 
opkaldt efter det herred, hvor fontetypen er hyp-
pigst forekommende; i Åsum Hrd. kendes den 
også fra Allerup Kirke (siden skænket til Nørre 
Søby, jf. s. 3636 og 4040). Ifølge Jacob Madsen 
stod fonten 1590 i kapellet. Nu opstillet i korets 
nordvestlige hjørne. 1882 blev en malet indskrift 
på fonten, der lød: »S.K.B. F.M.G.S./ 1695« (Salig 
Knud Bille og Fru Mette Gyldenstierne), afren-
set.9

 Dåbsfadet (fi g. 61), fra 1500-tallet, er af messing 
og måler 40 cm i tværmål. I bunden et hamret 
relief af Spejderne i Kanaan omkranset af en ind-
skrift med versaler: »gehwart der in frid« (Bevar 
din fred) gentaget fi re gange. På fanen et puns-
let bladmotiv i ring. Fordybningen i fadet har en 
rand af mandelformer. Repareret på fanen. Fa-
det er et typisk Nürnbergarbejde, om end frem-
stillingen af spejderne er mindre hyppig blandt 
dåbsfadene end Bebudelsen og Syndefaldet.
 Dåbskande, o. 1862 af tin.9 Den er 32 cm høj, 
urneformet og har et fornyet, fl adt låg. 
 Prædikestol (fi g. 66-70), 1634, skænket af Iver 
Vind og Helvig Skinkel. Den er udført i senre-
næssancestil og omfatter fi re arkadefag, hvoraf 
det nordligste er diminutivt, og bæres af en otte-
kantet stolpe, der ligesom opgangen er fra 2002. 
Kurvens fag adskilles af hjørnefremspring med 
hermer.
 Storfelternes arkader er prydet af skællagte du-
kater. Pilastrene er omvundet af rulleværk. I arka-
derne ses fra nord relieffer af Skt. Peter med nøg-
len, Iver Vinds samt Helvig Skinkels hjelmpryde-
de våbener og en vase med en blomst. De to fag 
med givernes våbener er rigere udsmykket end 
de øvrige, idet også arkadebuerne er omvundet 
med rulleværk og sviklerne udformet som bøger 
(bibeler). I det nordre fag udfyldes sviklerne af 
en knop, og i fjerde fag af et bladornament. Ar-

Fig. 62. Den romanske døbefont (s. 3889). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – The Romanesque font.

Fig. 61. Dåbsfad fra Nürnberg, 1500-tallet (s. 3890). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Baptismal dish from 
Nuremberg, 1500s.
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for de to fruer, dog er den ene fi gur tilpasset, så 
hun med venstre hånd holder ved sit bryst. Hvis 
denne fi gur skal opfattes som Barmhjertigheden, 
er det muligt, at mandsfi gurerne repræsenterer 
Eftertænksomheden. De smalle postament- og 
frisefelter er glatte og adskilles af udekorerede 
hjørnefremspring. 
 Stolen fremstår i overvejende brun bemaling 
med detaljer i grønt og guld (våbenskjolde i de 
heraldiske farver, hhv. sort og guld samt blå og 
sølv). Hen over postamentfelterne læses i to lin-

kaderne hviler på en rulleværkskartouche med 
indskrifter i reliefversaler, der henviser til arka-
dereliefferne: »S. Peder«, »Iver Wind«, »Heilvig 
Schinchel« og »anno 1634«.
 Hjørnefremspringenes fem hermer er skiftevis 
mænd og kvinder, hvis nedre del er pilasterformet 
og prydet af blade og frugter. Den samme lang-
hårede fi gur har dannet forlæg for de tre mænd, 
der holder en arm hen over overkroppen og ta-
ger sig eftertænksomt til skægget. Tilsvarende er 
en kvinde med korslagte arme brugt som forlæg 

Fig. 64-65. Relieffer på døbefontens fod (s. 3889, jf. fi g. 85). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Reliefs on the foot of 
the font.

Fig. 63. Den romanske døbefont. 1:20. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. – The Romanesque font.
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Ord skulle icke forgaa. S.Mt XXIII« (Matt. 24,35, 
dvs. formentlig en fejlopmaling af XXIV) anført 
med guldfraktur på sort. Tilsvarende læses hen 

jer: »Herre, huor skulle we gaa hen? Du haffuer 
det euige Liffs Ord. S. Johs. VI« (Joh. 6,68), og 
»Himmelen oc Jorden skulle forgaa men mine 

Fig. 66. Prædikestol, 1634, skænket af Iver Vind og Helvig Skinkel (s. 3890). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit, 
1634, donated by Iver Vind and Helvig Skinkel.
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Fig. 67-70. Prædikestolens fi re fag (s. 3890). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The four bays of the pulpit.
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 En lille †prædikestol er nævnt 1590. Den havde 
muret sokkel og var opstillet ved nordvæggen 
neden for koret.31 1631 omtales den som gammel 
og ‘stående løst’,38 hvilket utvivlsomt var anled-
ningen til anskaffelsen af den nuværende prædi-
kestol (jf. ovf.). 1669 anskaffedes et †timeglas.75

 Stolestader (jf. fi g. 48), 1894-99.79 Med rektan-
gulære, 106 cm høje gavle med slanke fyldinger. 
Ryglænet har fi re profi lerede fyldinger; tilsva-
rende frontpanel. Stolene står i ensfarvet karrygul 
staffering fra 2002 med indsatte malerier i gav-
lenes fyldinger, ca. 50×7 cm; alle nonfi gurative i 
støvede blå, grønne, brune og røde nuancer. 1903 
blev ‘de nye stole’ malet i egetræsfarve.9 Opstillet 
i to blokke med hhv. 15 (syd) og 16 (nord) stole. 
 †Stolestader. 1) Kirkens ældste stolestader er 
nævnt 1631 som forfaldne og stående løst, hvor-
for der burde indrettes nye, ligesom stoleværket 
burde udvides eller suppleres med et pulpitur, da 
der manglede siddepladser i kirken.38 På dette 
tidspunkt omfattede den nordre stoleblok 20 
kvindestole, hvoraf de fi re forreste tilhørte hhv. 
hustruerne på Torpegård (Helvig Skinkel), Ring-
stedgård (Jytte Bild) og derefter de to familiers 
piger; den femte stol var forbeholdt præstens hu-
stru og børn.71 
 2) O. 1631, med glatte gavle afsluttet af profi l-
led; de forreste to stole i hver række havde lå-
ger (jf. stoleindretningen ovf.). 1667 blev en del 
sammensunkne stole repareret.75 1791 var sto-
leværket tilstrækkeligt og i temmelig god stand. 
Stolene havde imidlertid ikke knæfald, og gulvet 
under dem var stort set bortrådnet, »saa Folkene 
maae staae og Ligge paa Iorden eller Gruuset«.13 
 De blev omfordelt 1845, hvilket medførte en 
del utilfredshed, da man havde inddelt menighe-
den i tre klasser, hhv. gårdmænd, bolsmænd og 
husmænd. Derfor omfordeltes stolene atter, og 
nu efter det gængse princip at give det største 
hartkorn de øverste stolestader, bortset fra at to 
stole blev forbeholdt Torpegårds og Ringsted-
gårds ejere og folk samt yderligere to hhv. præ-
stens og degnens familie.17 Stolene blev atter om-
fordelt 1860.17 Nystafferet 1874-75.8

over frisefelterne: »Herre, giff Dine Tienere at 
tale Dit Ord met allehonde frimodighed Apost-
lernis Gerng. IIII« (Ap.G. 4,29). 
 Formentlig ved kirkeistandsættelsen 1894-99 
fi k stolen en mørk egetræsådring; fornyelser af 
en del profi llister i fyr stammer muligvis også 
fra denne tid. 78 1958 blev den nystafferet med 
blå, rosa og grå farvetoner (jf. også stolestader og 
(†)altertavle).78

 †Opgangen ønskedes 1873 malet med ege-
træsådring, hvorimod selve stolen burde ‘males 
således, at de udskårne fi gurer fremhæves med 
passende farve’.8 Samme opgang blev 1883 for-
andret og ‘afrundet’.8 1912 blev foden under sto-
len repareret.9 1926 blev stolen fl yttet fra skibets 
sydøstlige hjørne til skibets nordøstlige hjørne.9 
1957 blev den ført tilbage til skibets sydøstlige 
hjørne, hvor den blev placeret på en muret sok-
kel.16 2002 opstillet på sin nuværende plads i ski-
bets nordøstlige hjørne.

Fig. 72. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Interior of the church, looking west. 

Fig. 71. †Orgelpulpitur og -(†)facade, tegnet 1968 af 
Ebbe Lehn Petersen (s. 3896). Foto Annelise Olesen 
1973. – Organ loft and casing.
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fl ankeret af de største piber fra den nye Principal 
8'. Fremstår i gulbrun bemaling. Det samtidige 
†orgelpulpitur, tegnet af Ebbe Lehn Petersen, er-
stattedes 2002 af det nuværende, tegnet af Ebbe 
Marxen (jf. fi g. 72).
 †Orgel (fi g.91), 1907, med fem stemmer, bygget 
af Gebr. Rieger, Jägerndorf, og opstillet 1908, an-
tagelig af J. P. Henriksen, København. 81 Disposi-
tion: Bordun 16', Principal 8', Rørfl øjte 8', Salici-
onal 8', Dolce 4'; oktavkoppel, tutti.82 Pneumatisk 
aktion.83 Orgelfacade i nyrenæssancestil med tre 
pibefelter over fyldingspanel. På samtidigt †or-
gelpulpitur i vest. Orgelfacaden var indfældet i 
pulpiturets balustrade, og spillebordet var anbragt 
i orgelhusets søndre gavl.84

 Salmenummertavler. 1) O. 1950, til skydenumre. 
De fremstår nu brunmalede, men har tidligere haft 
frakturindskrifter »Før Prædiken« og »Efter Præ-
diken«. Fire styk. Desuden to mindre tavler med 
versaloverskrifterne »Daab« og »Nadver«. Opma-
let 1995. 2) (Fig. 73),1976, skåret af billedskærer 

 †Præste- og degnestole. 1590 var der opstillet en 
lille præstestol nord for alterbordet, mens den ‘ny’ 
degnestol af fyr må antages at være indrettet syd 
for alterbordet.31 1888 ønskedes såvel en præste- 
som en degnestol ved alterbordets sider borttaget 
og erstattet af lænestole.8

 Løse stole, 2002, tegnet af Børge Mogensen 
(model J39), af brunmalet eg med fl etsæde. To i 
koret og 52 i kapellet.
 Vægskab (jf. fi g. 13g), 1800-tallet, 79×46 cm, 
med glat plankelåge, der er malet perlegrå og ud-
styret med nye beslag. Det er indsat i en senmid-
delalderlig skabsniche i korets nordvæg.
 Dørfl øje. Indvendig, 1800-tallet. En dobbeltfl øj 
med hver fem profi lerede fyldinger og originalt 
dørgreb og hængsler. Mellem våbenhus og skib. 
Udvendig. 1) Vestdøren er angivelig fornyet kort 
efter 1979.9 2) 1984,19 en dobbeltfl øj med hver 
fem fyldinger og fornyet låseplade samt dørgreb. 
I våbenhusets nordmur. 
 Orgel (jf. fi g. 72), 1968, oprindelig med syv 
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Fro-
benius & Sønner, Kgs. Lyngby, der også har fore-
stået senere arbejder ved instrumentet. Oprinde-
lig disposition: Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', 
Principal 4', Rørfl øjte 4', Spidsfl øjte 2', Oktav 1'. 
Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. En mindre om-
disponering blev foretaget 2004.80 Efter en ud-
videlse 2009 lyder dispositionen (12 stemmer, 
2 manualer og pedal): Hovedværk: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfl øjte 4', Oktav 2', Quint 
11/3'. Svelleværk: Blokfl øjte 8', Nathorn 4', Spids-
fl øjte 2', Sesquialtera II; tremulant. Pedal: Sub-
bas 16', Gedakt 8'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. 
Orglet byggedes efter tegninger af Ebbe Lehn 
Petersen (fi g. 71). Pedalstemmens største piber 
var placeret i et separat hus, anbragt i pulpiturets 
nordlige del og indfældet i brystningen. Pulpi-
turets asymmetriske opbygning og pedalværkets 
placering i pulpiturbrystningen forlenede orglet 
med en bemærkelsesværdig lethed og elegance. 
I forbindelse med en renovering 2002 opstille-
des orglet på et nybygget pulpitur, pedalstemmen 
fl yttedes til orglets bagside, og der tilføjedes fl øj-
døre. Disse døre forsvandt igen ved udvidelsen 
2009, hvor der, med Ebbe Marxen som arkitekt, 
tilbyggedes et svelleværk bagest på pulpituret, 

Fig. 73. Salmenummertavle, skåret af Alex Rasmussen 
1976 (s. 3896). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Hymn 
number board, carved by Alex Rasmussen in 1976.
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 Pengeblok (fi g. 74), 1600-tallet. Af eg, 23×21 cm, 
76 cm høj, beslået med to jernbånd og dækket af 
en jernhætte med stor pengerille. Den fornyede 
fod har tre profi ler og et konvekst led. Opstillet 
ved kirkedøren. 
 Lysekroner. 1) (Fig. 76), 1600-tallet, med 2×6 s-
svungne arme med delfi nformet midtled og en 
kerub i armens indre volut, fl ade lyseskåle. Balu-
sterskaft kronet af en tohovedet ørn med udslå-
ede vinger og kugle med knop.
 2-3) 1915, to kroner med 2×6 s-svungne arme, 
balusterskaft og leddelt kugle og knop. Modellen 
kan udvides til 3×6 arme. Den ene krone blev 
anskaffet for indtægterne ved KFUK’s udsalg i 
Sønder Nærå præstegårdshave sommeren 1915, 
mens den anden blev skænket af gårdejer Hem-

Axel Rasmussen, Sønder Nærå, og skænket til kir-
ken.19 Tavlen er udført af eg og måler 100×74 cm, 
den forestiller Jesus, der lader børnene komme 
til sig og er signeret på bagsiden med monogram 
»AXR/ 1976«. Ved anskaffelsen blev den ophængt 
på korets sydvæg, men den er nu fl yttet til det 
romanske tårnrum i kirkens vestende. 
 De ældre †salmenummertavler, fra 1800-tallet, 
havde tre rækker til skydenumre under over-
skrifter i malet fraktur, »Før Prædiken.« og »Efter 
Prædiken.« og et diminutivt, svunget topstykke.9 
 Præsterækketavle (fi g. 75), 1870’erne. En enkel, 
sortmalet tavle med navne anført i guldfraktur; 
skriften er ensartet indtil anførelsen af Frederik 
Selmers afgang i 1880. Opmalet 1995. 
 Et †maleri af Jesus i Getsemane Have er omtalt 
o. 1915.85 

Fig. 74. Pengeblok, 1600-tallet (s. 3897). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Poor box, 1600s.

Fig. 75. Præsterækketavle, 1870’erne (s. 3891). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Board listing incumbents, 1870th.
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hver seks arme er ophængt over orgelpulpituret. 
 Ni †lampetter blev skænket 1915 af gårdejer N. 
P. Eriksen, Sønder Nærå.9

 Kirkeskib (fi g. 77), 2014, en model af Christian 
IV’s fl agskib ‘Patientia’, bygget af Kjeld Hansen. 
Det tremastede orlogsskib fremstår med skrog i 
blank eg, broen står i rødt og gult, mens agter-
spejlet er broget med et relief af Christian IV’s 
hjelmprydede monogram. Vandlinjen er sort og 

ming Hansen og hustru (jf. s. 3888).9 Ophængt i 
skibet. 
 4-5) To moderne kroner med hver otte C-bu-
ede arme prydet af spinkel planteornamentik og 
hængt på et balusterskaft med leddelt kugle og 
knop. Ophængt i koret. 
 6-8) 2002,9 tre nye kroner tegnet af Marxen & 
Vilhelmsen (model Gren); en stor 12-armet kro-
ne er ophængt i kapellet, mens to mindre med 

Fig. 76. Lysekrone nr. 1, 1600-tallet (s. 3897). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chan-
delier no. 1, 1600s.
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af bl.a. slægterne Sandberg, Drefeld, Skeel og Vif-
fert, men hverken disse slægter eller Bryskerne 
vides at være knyttet til kirken eller til de to her-
regårde i sognet på tidspunktet omkring klok-
kestøbningen. Dette kunne indikere, at klokken 
ikke oprindelig er støbt til kirken. 
 Klokken er blevet sat i forbindelse med Jacob 
Madsens oplysning om, at kirken anskaffede en 
ny klokke i 1590 (jf. †nr. 2). Det må imidlertid 
udelukkes grundet dens datering, 1593, så mu-
ligvis har den været en erstatning for den gamle 
klokke, Jacob Madsen nævner (†nr. 1). Ophængt 
i en slyngebom i tårnets vestlige glamhul. 
 2) 1906, Støbt af De Smithske Klokkestøbe-
rier, Aalborg, ved omstøbning af †nr. 4; tværmål 
103 cm. Om halsen løber versalindskriften: »Be-
kostet omstøbt af A. Mau, født Stensen. Om-
støbt af B. Løw og Søn, Kiøbenhavn 1890./ De 
Smithske Klokkestøberier Aalborg giorde mig 
om aar 1906«, mens der på legemet står »Salige 
de som bo i dit hus, Herre« (Sl. 84,4). Klokken 
revnede 1989 og står nu på gulvet i klokkestok-
værket.16

skroget hvidt. Skibet er valgt til kirken på grund 
af forbindelsen til kirkeejer Iver Vind, idet skibet 
var under hans brors, generaladmiral Jørgen Vinds, 
kommando.86 Ophængt i skibets anden fag.
 Ligbåre, 1700-tallet. Ladet, 190×75 cm, består 
af otte planker, der er slået på de 327 cm lange 
bærebjælker med afsmalnede, ottekantede greb, 
der slutter i en kugle. Den fremstår i blankt træ 
bortset fra bærebjælkernes sider, der har en man-
delbort i gult. Opbevares på våbenhusloftet. 
 Klokker. 1) (Fig. 78), 1593, støbt af Borchard 
Gelgeter Quellichmeyer, 53 cm i tværmål. Om 
halsen løber indskriften: »Borghardvs Gelgether 
me fecit anno 1593« mellem to konkave friser, 
der har korsblomstformede top- og hængestyk-
ker. Ved overgangen til slagringen er fem pro-
fi llister, hvoraf den midterste er kraftigst, og på 
legemets ene side er der indgraveret to nu del-
vist utilgængelige våbener, det venstre for Bryske 
med initialerne »KB«, det andet et tværdelt skjold 
med øverste felt lodret delt og en hjelm prydet af 
to svaner, der holder en ring, de fl ankerende ini-
tialer er utydelige. Sidstnævnte våben benyttedes 

Fig. 77. Kirkeskibet ‘Patientia’, bygget 2014 af Kjeld Hansen (s. 3898). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – The church ship ‘Patientia’, built in 2014 by Kjeld Hansen.
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 †Klokker. 1-2) Biskop Jacob Madsen nævner 
1590, at kirken ejer to klokker, hvoraf den yngste 
var købt få dage tidligere, 24. marts 1590, for 120 
dlr. (jf. også nr. 1).31 3) 1890, en klokke støbt af 
B. Løw & Søn, København, ved omsmeltning af 
en ældre klokke af samme dimensioner (jf. også 
klokke nr. 2).8

 3) 1990, støbt af Petit & Fritsen, Nederlande-
ne, tværmål 90 cm. Om halsen løber versalind-
skriften »Jeg støbtes til Sct. Mikaels Kirke i Søn-
der Nærå 1990 af Petit og Fritsen i Holland«, 
mens der på legemet står: »Guds hus er her/ for 
han bor/ hvor vi bor«. Ophængt i en slynge-
bom.

Fig. 78. Klokke nr. 1, støbt 1593 af Borchard Gelgeter Quellichmeyer (s. 3899). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Bell no. 1, cast in 1593 by Borchard Gelgeter Quellichmeyer.
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ren Abildgaard aftegnede stenen 1762, var den 
nedre del inklusiv indskriftens sidste linjer skjult 
(jf. fi g. 81).
 Chr. Axel Jensen anså stenen for et tidligt ar-
bejde af Roskildeværkstedets mester, Hans Maler 
(Jensen, Gravsten nr. 299). Han betegner den som 
en ‘tvillingesten’ til Ejler Bølles gravsten i Aastrup 
Kirke (Svendborg Amt) og peger endvidere på 
slægtskabet med tre gravsten i Roskilde Domkir-
ke over Jep Heye, Johannes Pedersen og Johannes 
Madsen fra o. 1550-52 (DK KbhAmt 2031, nr. 
45-46) og 50.87 Stenen blev fundet under gulvet 
umiddelbart foran alteret under istandsættelsen af 
koret 1881 og ønskedes derefter opstillet i våben-
huset.8 1981 blev den renset.19 Nedfældet i gulvet 
under orgelpulpituret.
 3) (Fig. 82), 1807, over (Birgitte Riber) Rasmus-
sen, *Svendborg 17(2)0, †Sønder Nærå 180(7).19 
 Rødlig kalksten, 44×44 cm. Stenen har oprin-
delig siddet i kirkens sydmur og må for så vidt 
regnes for et kirkegårdsmonument.88 Siden 1981 
har den imidlertid været nedfældet i gulvet under 
buen mellem skib og kapel.
 4) (Fig. 83), o. 1815, ‘over Iohanne Riber født 
Torbiørnsen, sognepræsten Peder Ribers ufor-
glemmelige kone’, *1753 i Svendborg, †1815 
efter 40 års ægteskab, og ægtefælle Peder Riber, 
*1749 i Svendborg, †1824, »blev sognepræst her 
for Sønder Næraae, og Aarslev menigheder 1774, 
indtraadte i det lykkeligste ægteskab 1775«.89 

GRAVMINDER

Kirkens få ældre gravminder omfatter fi re gravsten, her-
under en romansk, der nu er indmuret i korets sydmur 
og Peder Lauridsen Straale til Torpegård og Anne Skin-
kels gravsten fra 1551, der er tilskrevet Roskildeværkste-
dets mester, Hans Maler. En (†)gravkrypt blev indrettet 
i 1600-tallet under skibets østligste del, og antages siden 
benyttet af sognepræst Hans Rommel. Et †gravkapel, 
indrettet af Torpegårds ejer, løjtnant Vincents von Steen-
sen (1728-1814), fandtes i tårnrummet. 

Gravsten. 1) (Fig. 79 og 92), romansk, af rødlig 
granit, 38×154 cm, prydet af et processionskors i 
forsænket relief. Indmuret i korets sydmur. 
 2) (Fig. 80-81), 1551, over Peder Lauridsen 
Straale til Torpegård, †1551, og hustru Anne 
Skinkel, †155 .
 Trapezformet kalksten, 212×75/97 cm. Vå-
bensten med to hjelmkronede skjolde (Straale 
og Skinkel) under en muslingarkade; i sviklerne 
plantemotiver. Under våbenfeltet er personalia 
sat med fraktur i syv forsænkede bånd: 

Her liger Erlig oc velbirdig 
Mand Pedhr lauritzen tyl

Torpegor. An(n)o d(omi)ni MDLI
Oc hans kerre høstre Fru

Anne Skijnckels, Otte
Skijnckels dater af lam-

Mehafue. An(n)o d(omi)ni MDL

Stenen afsluttes forneden af et smalfelt med 
akantusbladornament i forsænket relief. Da Sø-

Fig. 79. Romansk gravsten i korets sydmur (s. 3901). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque tombstone in south 
wall of chancel.
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 †Gravsten. 1) O. 1599, over provst Hans Ander-
sen, †1599.90 2) O. 1613, over Anders Albretsen 
til Ringstedgård, †1613.76

 †Murede begravelser. 1) Middelalderlig, en dob-
belt begravelse, konstateret under istandsættelsen 
1958.91 2) En middelalderlig begravelse muret af 
munkesten. Den målte 205×55/22 cm og var op-
muret med svagt buede sider og en indre hvæl-

 Kalksten, 158×108 cm, personalia er anført 
med versaler i to kolonner adskilt af en søjle om-
vundet af bånd. Herunder er anført »Dette lykke-
lige ægteskab velsignede Gud med 9 voxne børn, 
nemlig 6 sønner og 3 døttre.« Stenen kantes af 
en blomsterranke. Den var indtil 1981 indmuret 
i kirkens sydmur på ydersiden. Nu nedfældet i 
gulvet under orgelpulpituret. 

Fig. 80-81. Gravsten nr. 2, 1551, over Peder Lauridsen Straale og Anne Skinkel (s. 3901). 80. Foto Arnold Mikkel-
sen 2016. 81. Tegnet af Søren Abildgaard 1762. – Tombstone no. 2, 1551, of Peder Lauridsen Straale and Anne Skinkel.
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af herregården, er dokumenteret 1737, da Peder 
Hovenbecks kiste blev stillet i krypten.95 

Begravelser: Simon Rommel, begr. 19. marts 1691;96 
Magdalena Rommel, begr. 30. maj 1703; Hans Julius-
sen Rommel, begr. 20. april 1718;97 Peder Hovenbeck, 
begr. 12 febr. 1737.

†Kister. 1) 1629. Kistens udformning kendes ik-
ke.16 2) 1691, muligvis over Simon Rommel, 
†1691, 17 år gammel. En kiste med aftryk efter 
bogstaverne SISR og årstallet 16(9)1.16

 2) 1703, muligvis over Magdalena Rommel, 
†1703,96 31 år gammel. På låget var initialerne 
»MH/ OR« og »Anno 1703«. 
 3) 1718, muligvis over sognepræst Hans Rom-
mel, †1718. På låget var aftryk efter initialerne (I)
SR og 1718. 
 Ved undersøgelsen i 1980 fandt man fl ere frag-
menter af †kistebeslag fra det tidlige 1700-tal, her-

ving til hovedet. Den blev konstateret 1,5 m un-
der gulvet i forbindelse med indlæggelse af varme 
1926.92 3) Nævnt 1803, da en begravelse i koret, 
der formentlig var muret, blev opfyldt.93 2) Nævnt 
1812, en begravelse der ‘aabnes med en lem’.17 
Dens nærmere placering i kirken kendes ikke. 
 (†)Gravkrypt, 1600-tallet, under koret. Krypten 
er beliggende under skibets østlige del og stræk-
ker sig fra nordvæggen omtrent til sydvæggen. 
Nedgangen, der 1774 oplyses at være tilmuret og 
fyldt med jord,77 befi nder sig under skibets mel-
lemgang og var indtil genopdagelsen 1896 dæk-
ket af en dobbelt egelåge; nu afspærret.94 På det 
tidspunkt var der opstillet ni ligkister i krypten, 
fi re stillet oven på fem.16 Efterfølgende blev ind-
gangen til selve krypten muret til, og nedgangen 
fyldt op med grus.
 Selvom det ikke er helt entydigt, formodes 
krypten at have været benyttet af sognepræst 
Hans Rommel og dennes familie. Således er fl ere 
familiemedlemmer blevet begravet i kirken net-
op de år, der var anført på kisterne. Deres navne 
stemmer imidlertid ikke helt overens med de ini-
tialer, der blev konstateret på kisterne (jf. ndf.). 
1774 anfører Pontoppidan da også, at der i kryp-
ten var henstillet kister med »Liig fra Torpega-
ard«. At krypten i al fald i 1700-tallet benyttedes 

Fig. 82. Gravsten nr. 3, o 1807, over Birgitte Riber 
Rasmussen (s. 3901). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Tombstone no. 3, c. 1807, of Birgitte Riber Rasmussen.

Fig. 83. Gravsten nr. 4, o. 1815, over Iohanne Riber og 
sognepræst Peder Riber (s. 3901). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Tombstone no. 4, c. 1815, of Iohanne Riber 
and the parson Peder Riber.
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Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 84), o. 1826, over 
kaptajn Hans Henrich Otto v. Steensen til Tor-
pegård, *2. febr. 1760, †15. jan. 1826. 100

 Monument af sandsten, 83,5×109,5 cm, med 
skrifttavle af marmor med personalia hugget i ver-
saler. Tavlen er stillet på et smalt postament og 
krones af en lav trekantgavl med forsænket, stjer-
neformet fi gur. Restaureret 1980.19 I kapellets 
østmur.
 2) (Fig. 84), o. 1858, over Anna Steensen, f. 
Rasmussen, *1. nov. 1783, †20. maj 1858. Som nr. 
1, bortset fra, at gavltrekantens indhuggede felt er 
cirkulært.100 

under et spejlmonogram, »J.S.«(?), og et Jesumo-
nogram. 
 †Gravkapel, nævnt 1774 som indrettet i tårn-
rummet af Torpegårds ejer, løjtnant Vincents von 
Steensen og Sophie Kirstine von Pultz.77 Kapel-
let er beskrevet 1812 som adskilt fra skibet med 
et †gravgitter af træ; på det tidspunkt var Sophie 
Kirstine von Pultz’ samt børnenes kister opstillet 
i gravkapellet.98 

Begravelser: Sophie Kirstine von Pultz, †1767; Birgitte 
Sophie Steensen, †1766; Jørgen Christian Steensen, 
†1767;99 en uidentifi ceret søster til Sophie Kirstine 
von Pultz.77

Fig. 84. Kirkegårdsmonument nr. 1 og 2, over kaptajn Hans Henrich Otto von Steensen, o. 1826, og hustru Anna 
Steensen, o. 1858 (s. 3904). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monuments no. 1 and 2, to Captain Hans Hen-
rich Otto von Steensen, c. 1826, and his wife Anna Steensen, c. 1858.

Fig. 85. Relieffer på døbefontens fod (s. 3889, jf. fi g. 
64-65). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Reliefs on the 
foot of the font.
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telse ved James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktion afsluttet august 2016.

1 Omtalen gælder muligvis Nørre Nærå, jf. Odense 
Amts bebyggelsesnavne, udg. John Kousgård Sørensen, 
Kbh. 1969, 113.
2 Nævnt bl.a. 1633, LAFyn. Pastoratsark. Rgsk. 
3 »Regnskabsbog over Indtægten af Landehiælpen 
1524-26«, DaMag, 4rk. II, 1873, 51.
4Kronens Skøder, II, 471 (24. marts 1679). 
5 LAFyn. Bispeark. Breve.
6 LAFyn. Bispeark. Breve; jf. også Kronens Skøder, III, 
1689-1719, 799 (3. aug. 1719).
7 LAFyn. Amtsprovstiark. Korresp. At Mau købte kirken 
1859 fremgår af, at han det år omtaler udgifter i forbin-
delse med erhvervelsen, mens han først ville begynde 
at nyde indtægter fra den det følgende år.
8 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.
9 Kirkens arkiv. Synsprot.
10 Åge Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekri-
gene 1657-1660, Odense 1973, 512.
11 LAFyn. Bispeark. Breve. 
12 Otto Andersen, »Degne og Degnekaar i 18. Aar-
hundrede«, FyÅrb 2, 1942-46, 614.
13 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
14 Andersen 1942-46 (note 12), 614; DaAtlas, VI, 1774, 
557.
15 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager. Endvidere anskaffe-
des yderligere 600 m2 med henblik på at opnå ‘rimelige 
adgangsforhold’ til den erhvervede grund.
16 NM. 
17 LAFyn. Amtsprovstiark. Korresp.
18 Reparationer er omtalt 1670, 1815, 1884, 1900, 
1930, 1996, 2002, 2003. RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. 
Rgsk for Fyn.; LAFyn. Pastoratsark. Synsforretn.; Bispe-
ark. Synsforretn. over kirker og præstegårde; Kirkens 
arkiv. Synsprot.
19 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager.
20 Syddørens oprindelige tympanon er forsvundet i 
dag og udmuret i tegl.
21 Se M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 
296-97. 
22 Under arbejder på kirkegården blev der 1977 opda-
get en udskudt sokkelkvader under tårnets nordvestre 
hjørne, der var anbragt over et fundament af mindre 
marksten. Denne kvader har givetvis fungeret som 
ekstra stabilisering af tårnet, der står udsat på randen af 
den bakkeknold, hvorpå kirken er anbragt. NM. Indb. 
ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen (1977).
23 Tårndøren omtales i kilderne som fornyet 1895. 
LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.
24 Udsmykningen af vægfl ader med sådanne nicher er 
ikke et ukendt fænomen i den hjemlige arkitektur. Se 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. RA. Rentekammeret. Reviderede regn-
skaber. Kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 1662-1837. 
Odense Provsti, Åsum og Skovby Hrd. 1664-71 (Rtk. 
Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk for Fyn).
 LAFyn. Fyns bispearkiv: Åsum Herreds breve 1562-
1805 (Bispeark. Breve); Synsforretninger og andre ind-
beretninger 1631-1702 (med uddrag af regnskab 1631-
35) (Bispeark. Synsforretn.); Synsforretninger over kir-
ker og præstegårde 1872-81, 1882-98 (Bispeark. Syns-
forretn. over kirker og præstegårde).
 Provstearkiver. Odense Amtsprovsti: Korrespondance 
angående Bjerge og Åsum Herreder 1812-14, 1841-
45, 1846-50, 1856-64 (Amtsprovstiark. Korresp.). Prov-
stiarkiv: Åsum Herreds provsti. Diverse sager. 1722-88 
(Provstiark. Div. sager). 
 Pastoratsarkiv: Regnskaber 1577-1664 (Pastoratsark. 
Rgsk.); Kirke- og præstegårdssyn 1804-17 (Pastoratsark. 
Synsforretn.); Ministerialbog 1683-1717 (Pastoratsark. 
Ministerialbog); Enesteministerialbog 1664-1732 (Pa-
storatsark. Enesteministerialbog).
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1861 ff. (Kirkens Arkiv. 
Synsprot.)
 NM. Indberetninger. J. Vilhelm Petersen 1893 (gene-
relt); Jacob Kornerup 1893 (kalkmalerier); W. Christi-
ansen 1893 (kalkmalerier); anonym 1926 (muret be-
gravelse); Egmont Lind 1932, 1942 og 1958 (kalkma-
lerier); Ebbe Lind Petersen 1957 (bygning); Mogens 
Larsen 1976 (kalkmalerier); Ebbe Lind Petersen 1977 
(bygning); Henrik Græbe 1980 (gravkrypt); Mogens 
Larsen 1983 (kalkmalerier); Bent Jacobsen 1999 (al-
tertavle, prædikestol); Birgit Als Hansen 2001 (alter-
bord, gulv); Birgit Als Hansen 2002 (hvælvspor); Birgit 
Als Hansen 2002 (alterbord og gulv); Mette K. Jensen 
2002 (kalkmalerier); Conny Hansen 2011 (kalkmale-
rier).
 Tegninger og opmålinger. NM. Valdemar Koch 
(plan, snit, opstalter og detaljer), 1893. 
 Litteratur. Mikkel Scharff, »Kalkmalerierne i Søn-
der Nærå kirke på Fyn«, ICO 1981:3, 1-25; Ulla Ha-
astrup, »Den hellige Thomas af Canterbury i Sønder 
Nærå på Fyn«, ICO 1981:3, 26-47; Mikkel Scharff, 
»Restaureringshistorie og tolkninger. Sønder Nærå 
kirke«, DaKalkmalerier. II, 1987, 56-5; Hans Frede Ras-
mussen, Sct. Mikaels Kirke i Sønder Næraa, Herning 
1988. 

Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse og kalkmaleri ved Martin Wangsgaard Jür-
gensen, inventar og gravminder ved David Burmeister, 
heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversæt-
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35 Præcis som tårnets og trappehusets facader er trap-
pehusets indre næsten helt skalmuret og ydermere 
udstyret med moderne trin. 
36 Paralleller til de pibeformede glugger fi ndes i fl ere 
af de nordfynske kirkers tårne. Se eksempelvis Fangel 
Kirke (s. 3176), Melby Kirke (Skovby Hrd.) og Nørre 
Aaby Kirke (Vends Hrd.).
37 Våbenhusets træloft blev fornyet 1804. LAFyn. Pasto-
ratsark. Synsforretn. 
38 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
39 LAFyn. Pastoratsark. Synsforretn., samt projektbe-
skrivelser ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen (1980) og 
arkitekt Ebbe Marxen (1999) i NM.
40 NM. Indb. Henrik Græbe (1980).
41 Projektbeskrivelse ved arkitekt Ebbe Marxen (1999) 
i NM; LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og 
præstegårde.
42 NM. Projektbeskrivelse ved arkitekt Ebbe Lehn 
Petersen (1980).
43 NM. Indb. Sissel F. Plathe (2011).
44 NM. Indb. Ebbe Lehn Petersen (1957).
45 NM. Indb. ved W. Christiansen (1893).
46 NM. Indb. ved J. Kornerup (1893). Kornerups 
istandsættelse blev meldt afsluttet 1895.
47 NM. Indb. ved Egmont Lind (1932); NM. Indb. ved 
Egmont Lind (1942), hvor Lind også arbejdede på 
kalkmalerierne i Sanderum Kirke (s. 2931); NM. Indb. 
ved Egmont Lind (1958).
48 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1983).
49 NM. Indb. ved Mette K. Jensen (2002). Kalkmaleri-
erne er senest besigtiget af konservator Conny Hansen 
2001 NM. Indb. ved Conny Hansen (2011).
50 Den senromanske udsmykning har tidligere været 
behandlet i Beckett, DaKunst, I, 280-81; Poul Nørlund, 
»Stormandstyper fra Valdemarstiden«, NMArb 1935, 
5-22; Nørlund-Lind, Kalkmalerier, Kbh. 1944, kat.nr. 

eksempelvis kirkerne i Veng (DK Århus 3200), Brøn-
dum (DK Ribe 1922) og Ølsted (DK Vejle 1693).
25 Kirkens galleri har dermed klare paralleller til fl ere 
andre kirker, hvor samme fænomen påtræffes med den 
omtrent samme datering, som eksempelvis i Fjenne-
slev (DK Sorø 326-28), Tveje Merløse (DK Holbæk 
2962) og Tirsted (DK Maribo 802-3). 
26 Øjensynlig har murerne forregnet sig en smule, da 
trappen skulle indbygges i tårnrummet. Forholdet 
mellem trappen og den vestre lyssprække synes derfor 
problematisk, og trappen har nok helt eller delvist 
dækket åbningen, men den kan have givet lys til det 
tøndehvælvede rum under trappen.
27 En gallerietage, hvis arkader strækker sig op over 
skibets loft, kendes fra kirkerne i Fjenneslev (DK Sorø 
326-28) og Tveje Merløse (DK Holbæk 2962).
28 Nichernes præcise højde lader sig ikke helt afgøre, 
da der ikke er bevaret nogen oprindelig bund i nogen 
af dem. 
29 Det tør formodes, at det nu nedrevne kor ligeledes 
var eller blev overhvælvet før østudvidelsen. 
30 Hvorvidt syddøren endnu var i funktion på dette 
tidspunkt, kan ikke afgøres. 
31 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 69-70.
32 Tårnets sydfacade samt det samtidige trappehus er 
helt skalmurede med nye sten. Det lader til, at denne 
fornyelse af facaden har afl øst en ældre, ligeledes 
omfattende skalmuring i gule sten af fl ensborgtypen. 
Tilladelsen til den seneste skalmuring blev givet 1878. 
LAFyn Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.
33 Der er tilsyneladende tre forskellige klokkerebshul-
ler i hvælvets kapper. 
34 Trappehusets facader er skalmurede i små sten af 
normalformat. 

Fig. 86-87. Skitser af kirken i Biskop Jacob Madsens visitationsbog, 1588. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – 
Sketches of the church in Bishop Jacob Madsen’s pastoral visitation book.
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argumentationen for udsmykningen som gengivelse af 
korstog i Venden. Nørlund-Lind, Kalkmalerier, 16.
54 Ulla Haastrup peger bl.a. på de to gammeltestament-
lige kongers kroner i Måløv Kirke, malet o. 1150-75, 
som eksempel. Haastrup 1981 (note 50), 32. 
55 En nærmere diskussion af mæanderbortens type kan 
fi ndes i Susanne Stangier, Ornamentstudien innerhalb der 
dänischen romanischen Wandmalerei, Kbh. 1995, 185.
56 En grundlæggende introduktion til månedsbilled-
ernes ikonografi  og betydning fi ndes i Jamas Carson 
Webster, The Labors of the Month in Antique and Medi-
eval Art to the End of the 13th Century, Princeton 1938.
57 Haastrup 1981 (note 50), 34-35.
58 Prange 1987 (note 50), 154-55.
59 Diskussionen om rytterkampfrisernes betydning og 
indhold kan følges i Eigil Rothe, »Rytterbillederne 
i Ål Kirke samt andre middelalderlige Kampscener 
i danske Kirker«, ÅrbOldkHist 1908, 77-116; Knud 
Hannestad, Korstogene, Kbh. 1963; Else Klange, »Er det 
Roland, der kæmper i Ål? Et tolkningsforsøg«, ICO 
1980:3, 1-9; Otto Norn, At se det usynlige, Kbh. 1983; 
Lise Gotfredsen, »Og Jorden skælver«, Århus Stifts 
Årbog 1983, 79-99; Lise Gotfredsen og Hans Jørgen 
Fredriksen, Troens Billeder. Romansk kunst i Danmark, 
Herning 1988, 234-52. 

44; Armin Tuulse, »Missionshistoria i Danmarks sen-
romanska kalkmåleri. Ett tolkningsforsök«, Fornvännen 
1967, 37-49; Rolf Stjernswärd, »Theoderik Biskop af 
Estland«, Skalk 1969:5, 18-26; Pater Anker og Aron 
Andersson, The Art of Scandinavia, 2, London 1970; 
Scharff 1981; Haastrup 1981; Sigvard Skov, »Thomas 
Becket«, KirkehistSaml 1983/84, 91-103; Scharff 1987, 
56-57; Ulla Haastrup, »Thomas af Canterbury malet 
på Fyn«, DaKalkmalerier II, 1987, 58-61; Knud Prange, 
»De ældste heraldiske fi gurer. Sønder Nærå kirke og 
Højen kirke«, DaKalkmalerier II, 1987, 154-55.
51 Anker og Andersson 1970 (note 50), 266. 
52 Ulla Haastrup har argumenteret for, at billedet må 
tilhøre en senere udsmykning, der fejlagtigt er blevet 
integreret i den romanske udsmykning. Det synspunkt 
fremstår ikke overbevisende, dels på grund af det sti-
listiske sammenfald med de øvrige romanske billeder, 
dels det faktum at konservator Mogens Larsen ikke 
kunne konstatere, at medaljonen skulle være udført på 
et sekundært lag. Haastrup 1981, 33; NM. Indb. ved 
Mogens Larsen (1983). 
53 Poul Nørlund bemærker som den første underteg-
ningen til bispestaven og ser den som en lysstråle, der 
rammer bispen i brystet som billede på guddomme-
lig inspiration. En tolkning, der blev brugt som led i 

246*

Fig. 88. Våbenhusets indre (s. 3864). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of the porch.
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1924 imod, idet han spejlede motivet i Kains og Abels 
offer og så billedet som allegori for jordiske fristelser 
– altså kvinden, der frister manden; Beckett, DaKunst, 
I, 280-81. Poul Nørlund tilsluttede sig idéen om bil-
lederne som stifterfremstilling, men anså kun manden 
som portræt; kvinden tolkede han som allegorisk skik-
kelse, der førte den afdøde mands sjæl (liljen) op til 
Gud; Nørlund 1935 (note 50), 5-22. Begge synspunk-
ter er efterfølgende blevet videreført uden yderligere 
diskussion. 

60 En lignende placering af Kains og Abels offer fi ndes 
i Sanderum Kirke (s. 2935).
61 Tolkningen af fi gurerne har varieret meget, fordi de 
ligner tidens stifterfremstillinger, men billedets pla-
cering vestligt i skibet og tilmed i en vinduessmig er 
usædvanlig. Ydermere har kvindefi guren voldt vanske-
ligheder på grund af det udslåede hår og liljen, hun 
rækker frem. Jacob Kornerup var den første, der 1893 
pegede på fi gurerne som stifterpar; NM. J. Kornerups 
notesbog (1893). Den tolkning gik Francis Beckett 

Fig. 89. Fragmentarisk, uidentifi ceret scene med løveprydet skjold. Romansk kalk-
maleri, o. 1200, på skibets nordvæg (s. 3876). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Frag-
mentary unidentifi ed scene with lion-decorated shield. Romanesque wall painting, c. 1200, on 
the north wall of the nave.
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Kirke«, NM Arb 2012, 102-15; Klaus Marthinus, Træ-
skomalerens tegn & billeder, Aarhus 2013.
66 NM. Indb. ved Birgitte Als Hansen (2002). 
67 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde. NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1999).
68 Rasmussen 1988, 31.
69 Jf. Marie Louise Jørgensen, »Thorvaldsens Kristus i 
landsbykirkerne«, KirkehistSaml 2001, 131-51.
70 Kirken betalte allerede 1665/66 5 mk. for ‘en kalk 
og disk at lade forfatte’, men diskens datering synes 
at udelukke, at sættet blev færdiggjort før 1667. RA. 
Regnskaber for Fyn. Åsum Hrd.).
71 LAFyn. Pastoratsark. Rgsk.
72 LAFyn. Pastoratsark. Rgsk. At sættet benyttedes til 
hjemmeberettelse fremgår af det udaterede inventa-
rium bagest i regnskabsbogen.
73 Fynsk Kirkesølv, 95.
74 Ifgl. Fynsk Kirkesølv, 95 er kun låget originalt. 
75 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk for Fyn. 
76 HofmFund V, 1760, 253.
77 DaAtlas VI, 1774, 556-57.
78 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1999).
79 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde og Kirkens arkiv. Synsprot.
80 Oktav 1' omdannedes til Quint 11/3', og samtidig ef-
 terintoneredes Principal 4', if. meddelelse fra orgelbyg-
geriet.
81 LA Fyn. Menighedsrådsark. Sager. Orglets bygmester 

62 NM. J. Kornerups notesbog fra 1893 og Indb. ved 
Mogens Larsen (1983).
63 Nyere fremstillinger af Thomas Beckets kirkepoli-
tiske betydning fi ndes i Frank Barlow, Thomas Becket, 
Oakland 1990; Dawn Marie Hayes, Body and Sacred 
Place in Medieval Europe, 1100-1389, Oxford 2009.
64 For diskussion og beskrivelse af udsmykninger i 
Fraugde og Sønder Nærå se Ulla Haastrup, »Nyfundne 
romanske kalkmalerier i Fraugde I: En foreløbig 
beskrivelse og tolkning«, ICO 1976:4, 19-30; Mogens 
Larsen og Ulla Haastrup, »Kalkmalerier i Fraugde på 
Fyn«, i NMArb 1978, 119-30; Haastrup 1981, 26-47; 
Haastrup 1987 (note 50), 58-61.
65 Det kan ikke udelukkes, at udsmykningen også har 
omfattet langhusets vestre hvælv samt det romanske 
tårnrum, men her har man ikke påvist farvespor. Senest 
har Sissel F. Plathe foreslået, at billederne hører til i 
‘Gudbjergværkstedet’ (jf. NM’s onlinedatabase Kalk-
malerier i danske kirker, kalkmaleriinfo.natmus.dk). 
Navnet er led i et forsøg på en opløsning af betegnel-
sen ‘Træskomalerværkstedet’. Om værkstedskredsen 
se Mogens Larsen, »‘Træskomaleren’« og »‘Træskoma-
lerens kreds’«, DaKalkmalerier 5, 1991, 80-83; Henrik 
M. Jansen, Træskomaleren – Et fynsk kalkmaleriværk-
sted i 1400-tallet (Skrifter fra Svendborg & Omegns 
Museum 30), Svendborg 1991; Ida Haslund, Martin 
Wangsgaard Jürgensen og Sissel F. Plathe, »Husk på 
døden – om nyopdagede kalkmalerier i Kværndrup 

Fig. 90. Fragmentarisk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg (s. 3876). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Fragmen-
tary wall painting, c. 1200, on north wall of nave.
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85 Billedet er føjet til inventariet fra 1861 i Kirkens arkiv. 
Synsprot som nr. 26, på et tidspunkt ml. 1861 og 1915.
86 Jf. kirkens folder »Patientia 1616-1644« (trykt 2014).
87 Jensen, Gravsten, I, 205-06.
88 Jf. Rasmussen 1988, 12.
89 Rasmussen 1988, 11-12.
90 Otto Andersen, »Træk af Ringstedgaards historie«, 
FyHjemst 1936, 99.
91 Fyns Tidende 2. april 1958.
92 NM. Indb. ved anonym (1926)
93 LAFyn. Pastoratsark. Synsforretn.
94 Nedgangen er afdækket med betonfl iser placeret i 
vinkeljern under korets fl isebelægning, jf. NM.
95 Andersen 1642-46 (note 12), 613.
96 LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog.
97 LAFyn. Pastoratsark. Enesteministerialbog.
98 LAFyn. Provstiark. Korresp. 
99 DaAtlas VI, 1774, 557 omtaler to børnekister i grav-
kapellet, der må antages at være de nævnte børns.
100 Rasmussen 1988, 9-10.

og bygningsår fremgår af domorganist Poul Børchs 
udtalelse 7. jan. 1964. Gebr. Rieger i Jägerndorf, 
Østrigsk Schlesien (i dag: Krnov, Den Tjekkiske 
Republik) leverede fl ere mindre orgler til Danmark i 
perioden 1900-1908, men leverancerne foregik nor-
malt gennem mindre danske orgelbyggerier, hyppigst 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. Af menigheds-
rådsprotokollen fremgår det, at man i 1908 henvendte 
sig til orgelbygger Henriksen i København, der tilbød 
et orgel for kr. 8.000. Instrumentet leveredes samme 
år, og opstillingen blev antagelig forestået af Hen-
riksen. I et brev 29. sept. 1966 fra sognepræst H. F. 
Rasmussen anføres det, at orglet blev taget i brug i 
kirken 1908.
82 Ifl g. Poul Børchs udtalelse (jf. note 80) var Rør-
fl øjte og Dolce delvise transmissioner af hhv. Bordun 
og Salicional.
83 Optegnet 1965 af organist Edvin Nielsen.
84 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.

Fig. 91. †Orgel og †orgelpulpitur (s. 3896). Foto Ebbe 
Lehn Petersen 1964. – †Organ and †organ loft.
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inward to the church. In the Late Middle Ages 
the chancel was demolished and the church was 
transformed into a vaulted nave church. At the 
same time or shortly before this the Romanesque 
tower in the west was pulled down and the old 
tower interior was vaulted over. Concurrently 
with this work the Late Medieval tower on the 
south side of the nave was built. A wall-painted 
inscription probably dates both the nave and 
the completion of the tower to the time around 
1485. A fl at-ceilinged porch was added to the 
north side of the church at the end of the Middle 
Ages, while a burial vault was established beneath 
the chancel in the 1600s.

Wall paintings. On the north wall of the nave the 
remains of a Romanesque decoration from c. 
1200 can be seen. It shows scenes from the life 
of Thomas Becket in the main frieze and images 
of the Months in the lower frieze. In the western 
window an idealized representation of Man and 
Woman has been painted, while the Sacrifi ce of 
Cain and Abel is shown in the east window. The 

The church, which was consecrated to St. Michael 
in the Middle Ages, lies in the southern part of 
the village and forms the centre for the cluster of 
houses built south of the small river Vindinge Å.
 With the Reformation the church passed to 
the Crown, which granted it in copyhold to the 
owners of the Torpegård estate. The advowson 
to the church thus followed with Mette von der 
Kuhla’s sale of the manor to Mette Brahe in 1693. 
In 1718 the son of the latter, Counsellor Axel Bille, 
is mentioned as the ‘patron’ of the church, and the 
same year he was ordered to have both the church 
and its annexe church in Årslev (Svendborg 
County) repaired. The church was separated from 
the manor in 1859 and sold to the son-in-law 
of the widow of the manor, the pastor E. Mau, 
Skjellerup. It passed into freehold on 29 May 1913.

Building. At its core the church is an Early Ro-
manesque building, probably built of tra vertine 
early in the 1100s. As early as c. 1200 a western 
part was probably built in the form of a brick 
tower with a family gallery which opened 

SØNDER NÆRÅ CHURCH 

Fig.92. Romansk gravsten (s. 3901). og bygningssten (s. 3845, sml. fi g. 12). 1:20. Målt og tegnet af Valdemar Koch 
1893. – Romanesque tombstone and construction stone (cf. fi g. 12).
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Simon Mathiesen. The oldest chandelier and the 
poor box come from the same century. 
 In 1820 the now dismantled (†)altarpiece and 
the related altar painting were acquired. The 
latter now hangs in the tower. It was replaced in 
1882 with a small plaster statue of Thorvaldsen’s 
Christ. The pews are from 1894-99, while a new 
altar painting in the form of a copy of Anton 
Dorph’s Jesus at the House of Martha and Mary was 
donated in 1919. The present altar decoration 
was painted in 2002 by Anita Houvenaeghel.

Sepulchral monuments. The few sepulchral monu-
ments of the church comprise four tombstones, 
including a Romanesque stone that is now em-
bedded in the south wall of the chancel, and 
not least the tombstone of Peder Lauridsen 
Straale of Torpegård and Anne Skinkel from 
1551, which has been ascribed to the master 
of the Roskilde Workshop, Hans Maler. A (†)
burial vault was installed around 1690 beneath 
the easternmost part of the nave, probably by 
the incumbent Hans Rommel. A †sepulchral 
chapel was furnished by the owner of Torpegård, 
Lieutenant Vincents von Steensen (1728-1814) 
in the tower interior. 

so-called Clog Painter’s workshop, as dated by the 
inscription, decorated the vaulting on the nave-
chancel and the Late Medieval tower interior in 
1485. In the chancel vaultings there are rosettes 
and in the tower grimacing masks can be seen as 
well as a plough and a crane wearing clogs. 

Furnishings. The oldest item of furnishing in 
the church is the Romanesque granite font of 
the Vinding type. The brick-built Communion 
table comes from the rebuilding of the church 
in the Late Middle Ages, but has partly been 
reconstructed and modernized in 2002. The bap-
tismal dish is a typical Nuremberg work of the 
type produced with slight variations throughout 
the 1500s, while the altar candlesticks were pro-
bably identical to those that Bishop Jacob Madsen 
mentioned as newly acquired in 1590. 
 In the 1600s a quantity of furnishings were 
acquired at the request of the church owners Iver 
Vind and Helvig Skinkel. They donated the new, 
Auricular Baroque pulpit in 1634, possibly a pair 
of *altar candlesticks in 1656, and after the death 
of Iver Vind in 1660 the widow donated a new 
Communion set, a Communion set for the sick 
and a wafer box in 1667, all probably made by 




