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Fig.1. Maleri udført o. 1850, med motiv fra Mattæus- 
evangeliet 23, 3. Samsø Museum, Tranebjerg (s. 
2803). NE fot. 1988. - Painting executed c. 1850, with 
motif from NT, St. Matthew 23,3.

Maleri (fig. 1), o. 1850. Olie på lærred, 97x78 
cm, med hvidmalet kursivindskrift i nedre højre 
hjørne: »Math. 23. v. 3«. Midt i billedet sidder 
Kristus og tre disciple på en træbevokset høj 
med en by i baggrunden. I forgrunden samler en 
høne vingerne om sine kyllinger. Kristus er 
klædt i hvidt og disciplene i rødt, blåt og brunt; 
jordsmonnet er gyldent, bygningerne røde og 
hvide. Profileret ramme af træ forsynet med en 
notits om, at maleriet stammer »fra en kirke på 
Samsø«. I Samsø Museum, Tranebjerg.1

Fig.2. Epitafium fra 1700’rnes første halvdel, med 
gravskrift over ...en Nielsdatter. Den gamle By, År
hus (s. 2804). Den gamle By fot. - Wall monument, 

first half 18th century, with inscription commemorating 
...en Nielsdatter. Now in Den gamle By, Århus.

Paneler, muligvis fra (kirke)stole, nu indsat i 
de nyere vægpaneler i Brattingsborgs forstue. 
Nr. 1-2 er formentlig fra 1600’rnes første del, nr. 
3-5 fra o. 1650.

1-2) (Fig. 4) to ens stykker, 60x45 cm, indsat i 
nyere felter med profillister på tre sider. På styk
kerne er arkader, hvis omløbende ramme og 
bueslag har slyngbånd; sviklerne rummer stili
serede fugle i fladsnit. Med nyere, gråmalet 
fraktur i felterne: »Fra Matr. No. 18 forhen« og 
»Gaarden i Ørby Kolby Kirke«.

3-5) Tre samhørende felter, 48x42 cm. Over 
tandsnitsmykket fodliste er arkade med brusk
slyng på pilastrene og fremspringende, let drejet 
englehoved i sviklerne. Som slutsten sidder på 
to felter (fig. 3) en konsol og på det tredie en 
buste af en kvinde med en stor krave. I felterne 
gråmalet fraktur: »Fra Huus paa«, »paa Matr. 
Ørby« og » No. 120 Fælled«.
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Fig.3. Panelstykke, muligvis fra (kirke)stol, 
1600’rnes midte (nr. 3-5). Brattingsborg, Samsø (s. 
2803). NE fot. 1988. - Panel, possibly from a pew, 
mid-17th century.

Epitafium (fig. 2), 1700’rnes første halvdel, 
med afhøvlet gravskrift over s(alig) ...en Niels- 
datter [Bryder?] født på Samsø 6.juni(?). Fade
ren var sjælesørger for Kolby menighed, (mo
deren) (Ki)rsten Jørgens (datter).2 Gift i sin al
ders □ år, ... forældre var borgmester(?) og 
...lize Eljasdatter; ægteskabet varede 26 år. Oval 
egetræsplade, 60x83,5 cm, med fordybede ver
saler afsluttet med fireliniet mindevers; pladen 
omgives af en kraftig ramme udskåret som bån- 
domvunden akantus. Den gamle By, Århus 
(inv. nr. 1163).

Gravsten. 1) (Fig. 5) 1600’rnes første fjerdedel, 
figursten med sekundær indskrift fra 1761. Lys 
kalksten, 197,5x84 cm, sønderbrudt og kun del
vis bevaret.3 Stenen, som formentlig er udført i 
et Århusværksted,4 har øverst volutbåren ar
kade med englehoved i den bevarede svikkel; 
herunder er helfigurfremstilling af en krølhåret 
mand med pibekrave, kappe, knæbukser og 
vams. Hænderne stikker frem under kappen, 
den venstre med et par handsker; fødderne støt
ter på et skriftfelt forneden. Heri er på sekun

dært glathugget bund rester af fordybet kursiv: 
»... ckeborg Mølle 1761«, muligvis en lokalitet 
på Samsø.5 Stenens proveniens er ukendt,6 før 
den 1951 blev afgivet fra Århus museum til Den 
gamle By, Århus (inv. nr. 1129: 51).

2) (Fig. 6) o. 1625-50, over Olvf Pedersen, 
(født) på Samsø, (og hustru), ...(d)aater, 
†16(14?), □ år gammel. De levede i ægteskab i 
30 år og velsignedes med tre sønner. Itubrudt 
del af grå kalksten, 137 cm bred, med skråtstil
lede reliefversaler i tværovalt skriftfelt indram
met af bladkrans med havfruer hvilende på vo
lutter foroven. I retkantet ramme over skrift
feltet, der flankeres af krigere, ses fremstilling af 
Opstandelsen svarende til en række sten i og 
omkring Århus7. I de nedre hjørner cirkelme
daljoner, hvori henholdsvis Korsfæstelsen og 
Gravlæggelsen. Imellem disse to våbenskjolde 
med bomærker, i det ene en kombination af P 
og W under initialerne OPS (Oluf PederSen), i 
det andet Jesumonogram under »CPD« (for hu
struen). I midten er timeglas og på hver side af 
skjoldene et kranium. Såvel stenens ramme som 
rammen omkring opstandelsesrelieffet har ud
slidte indskrifter med skråtstillede reliefversaler,

Fig.4. Panelstykke, muligvis fra (kirke)stol, 
1600’rnes begyndelse (nr. 1-2). Brattingsborg, Samsø 
(s. 2803). NE fot. 1988. - Panel, possibly from a pew, 
beginning of the 17th century.
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Fig.5-6. 5. Gravsten nr. 1, 1600’rnes første fjerdedel, 
med sekundær indskrift fra 1761, muligvis rummende 
stednavn på Samsø. 6. Gravsten nr. 2, o. 1625-50, 
over Oluf Pedersen, født på Samsø, og hans hustru, 
+16(14?). Den gamle By, Århus (s. 2804). Den gamle 
By fot. - 5. Tombstone no. 1, first quarter 17th century, 
with secondary inscription from 1761, possibly including 
place-name on Samsø. 6. Tombstone no. 2, c. 1625-50, of 
Oluf Pedersen, born on Samsø, and his wife, d. 16(14?). 
Now in Den gamle By, Århus.

sikkert bibelord. 1951 afgivet fra Århus museum 
til Den gamle By, Århus (inv. nr. 1127:51).

3) O. 1700. Grå kalksten, 162x88 cm, øverste 
højre hjørne afslået. På midten høj rektangulært 
felt mellem ranker(?), øverst timeglas og aks i 
buefelt afgrænset af vinkelbøjet bånd hvorpå 
fordybede versaler: ». sn(d?)... kommen oc ...«, 
og nederst kranium over knogler. I hjørnerne 
cirkelfelter med reliefblomster: Rose, solsikke, 
georgine og hvedeaks.8 Nedlagt i nyere cement
gulv i Kirkeballegård, Brundby.

4) 1700’rne, rødbrun kalksten med orthocera- 
titter, 85x57 cm. Med brud over nederste ven
stre hjørne og cementreparation øverst. På mid
ten fordybet, tværovalt felt hvori hvilende 
putto; herover hesteskobuet felt med Opstan
delsen. I stenens øvre hjørner ses henholdsvis 
grankrans omkring kors(?) og bladkrans med 
månesegl, de nedre stiliserede blomster. Nedlagt 
i nyere cementgulv i gård matr. nr. 24, 
Brundby.
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KILDER OG HENVISNINGER
NM2. Indberetninger ved Hugo Johannsen 1966 (epi
tafium, gravsten nr. 1-2).

1 Billedet er uden inventarnummer. På en seddel i 
øverste venstre hjørne står »Nr. 172«.
2 Der er tilsyneladende tale om en datter af Niels 
Bryde, præst i Kolby 1651-75; han var gift med Kir
stine Jørgensdatter af Endelave og fik otte børn, 
hvoraf de tre blev begravet sammen med forældrene i 
Kolby, jfr. gravsten nr. 2. Datteren Anne blev gift 
med Brydes efterfølger, Oluf Clementin.
3 Ni stykker eksisterer; øverste halvdel af venstre 
side, en stump forneden og en i midten mangler.

4 Jfr. f.eks. gravsten nr. 2 i Linå, DK. Århus s. 3295.
5 På kort over Samsø 1675, jfr. Resen, ses øst for Tra
nebjerg en »Lyckebierg Mølle«.
6 I flere tilfælde er gravsten dog solgt fra Århus til 
Samsø, f.eks. 1718, da der fra Århus domkirke solg
tes en sten fra 1649. (†gravsten nr. 56, DK. Århus s. 
827).
7 Jfr. gravsten nr. 28 i Århus domkirke og nr. 4 i 
Lisbjerg, DK. Århus s. 777 og 1418. Udsmykningens 
forlæg er et blad af Marcus Geeraerts, stukket af J. 
Sadeler, jfr. H. Schrade: Ikonogaphie der christlichen 
Kunst, 1932, nr. 182.
8 Jfr. sten nr. 2 i Tunø, DK. Århus s. 2401. Hjør
neblomsterne genfindes på sten nr. 5 i Brabrand, DK. 
Århus s. 1542.


