Fig.1. Ydre, set fra sydøst. Akvarel af Magnus-Petersen 1874. - Exterior seen from the south-east. Watercolour.

BESSER KIRKE
SAMSØ HERRED

Sognet omtales 1424.1 Kongen havde patronatsretten
frem til 1661, da den overgik til Joachim Gersdorffs
arvinger sammen med kirkens andel af tienden. Kon
gens andel forblev hos bispen af Århus; men allerede
1670 tilkendtes den arvingerne mod erstatning til bi
spestolen.2 Kirken har tilhørt øens skiftende ejere (s.
2558), indtil den overgik til selveje 1915.
Af herredsbogen fremgår, at Besser 1661 var anneks
til Onsbjerg, men antagelig i forbindelse med præ
stegårdens flytning 1689 blev den hovedkirke (jfr.
Onsbjerg s. 2671).3
Sagn. Besser kirke skal være bygget af en bjerg
mand i Trælbjergs Høje, der som betaling ønskede, at
hans navn skulle nævnes, når kirken var fuldført.4
Som forklaring på kirkens beliggenhed berettes, at

kirken først skulle have ligget uden for Besser by.
Men det, der byggedes om dagen, blev revet ned om
natten og flyttet op på den bakke, hvor kirken nu
står. Det besluttedes da at bygge den her. Da den var
fuldført, og man første gang skulle ringe med klok
ken, fløj denne ud af et glamhul og ned i et kær. Den
blev gravet op igen og hængt op i tårnet.5 Det be
rettes også, at der i kirken har været ophængt to †faner (jfr. s. 2734), som papisterne på reformationstiden
plejede at indvie sædemarken med.6 Endelig har Bes
ser kirke sin nisse, der bor på en bundt klude over
klokkerne. Men om søndagen, når der ringes, skjuler
han sig i en lille høj. Engang drillede han klokkeren
ved at binde klude om klokken, så den ikke gav en
lyd fra sig.7
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Fig.2. Nordre kirkegårdsportal (s. 2720), set fra syd
vest. NE fot. 1988. - North gateway into the churchyard
seen from the south-west.
Møntfund. I slutningen af 1960’erne blev der fra fyl
den under skibets gulv fremdraget tre mønter, hvoraf
den ældste er en mecklenborgsk hulpenning.8 På kir
kegården er der over en årrække fundet fire mønter,
som 1958 indsendtes til Nationalmuseet. Den ældste
er fra Christoffer I.s tid.9

Kirken er højt og ensomt beliggende, kun om
givet af et par gårde, knapt halvanden kilometer
syd for Besser ved landevejen fra Langemark.
Kirkegården har bevaret sine gamle grænser til
de tre sider. 1812 blev arealet syd for kirkegår
dens vestlige del taget i brug til »de militære
dødes begravelse«,10 og 1910 blev det tilsvarende
areal syd for den østlige del inddraget til be
gravelsesplads.11 Senere er den yderligere udvi
det mod syd. 1847-48 planeredes den for penge
indsamlet blandt beboerne.12
Hegn og indgange. Kirkegården omgives til alle
sider af stendiger, dog er en strækning mod øst,
fra ligkapellet til nordøsthjørnet, hegnet af en
mur, der hovedsagelig er opført af rå kamp af
dækket med vingetegl; i sydenden indgår tillige
tegl foroven. Dens midterste del er en rest af den
nedennævnte
†kirkelade.
Kirkegårdens
hegn
omtales første gang 1715, da de benævnes som
»gemen mur af kamp«.13 Af diget i den ældre
afgrænsning mod syd (fig. 1) var strækningen
fra det østre hjørne til den murede portal ud for
våbenhuset bevaret til o. 1919.14
I kirkegårdens nordøstre hjørne er en muret
portal (fig. 2) med køreport og ganglåge. Åb

ningerne er falsede til begge sider, porten med
rundbuet overdækning og lågen med fladbuet.
Portalens aftrappede kam er tækket med munke
og nonner, der har fald til begge sider. Gesimsen
har et enkelt udkraget skifte, der delvis ledsages
af et savskifte. I åbningerne er hvidmalede trætremmelåger. En muret portal (fig. 4) med rund
buet, falset fodgængerlåge står i dag uden for
bindelse med kirkegårdens hegn (jfr. ovenfor).
Kammen har gesims af et let fremspringende
skifte over hulkel og rundled og er afdækket
med vingetegl lagt med fald til begge sider.
188115 udbedredes dens bueslag, og 196816 pilo
teredes fundamentet. Til den nyere del af kirke
gården er der adgang fra øst ad en køreport flan
keret af murede piller hvori er ophængt hvid
malede trætremmelåger. Kirkesynet ønskede
1799 at gøre alle lågerne selvlukkende ved at op
stille en anordning bestående af en pæl med ved
hæftet jernkæde og bom (jfr. fig. 5). †Riste i nor
dre og søndre låge omtales henholdsvis 1725 og
1799;13 den nordre fjernedes 1868.15
Bygninger mm. på kirkegården. Et hvidkalket,
teglhængt ligkapel opførtes 1920-2111 i sydøsthjørnet af kirkegårdens ældste del og blev 196516
udvidet med en tilbygning indeholdende toilet
og redskabsrum.
I den nordligste del af kirkegårdens østmur
indgår, som nævnt, den ca. 17,3 meter lange
vestmur af en †kirkelade. Derudover ses enkelte
fundamentsrester af gavlene. Det bevarede mur
værk er opført af rå marksten i mørtel. En se
nere †bygning på samme sted, »Ringerhuset«,
der var opført med delvis genanvendelse af kir
keladens murværk, blev erhvervet af kirken o.

Fig.3. Beliggenhedsplan 1811. - Site plan 1811.
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Fig.4. Søndre kirkegårdsportal (s. 2720), set fra syd
øst. NE fot. 1988. - South gateway into the churchyard
seen from the south-east.

1929 og nedrevet 1949.17 På området er nu an
bragt adskillige ældre gravminder.
Et 3/4 alen bredt fortov af småsten blev lagt
rundt om kirken 1873.17 1932 indhentedes tilbud
på en brolægning lagt i beton.11 Sidstnævnte er
1990 udskiftet med en pikstensbrolægning.
BYGNING
Kirken består af et skib, der formentlig er opført midt
i 1200’rne, mens det oprindelige kor i senmiddelal
deren erstattedes af et større. Desuden forlængedes
skibet mod vest, og der blev rejst en række tilbyg
ninger: Et nu nedrevet †sakristi ved korets nordside,
våbenhus ved skibets syddør samt tårn i vest. Orien
teringen afviger en smule mod syd.

Af det regelmæssigt udstukne skib er bevaret
langmurene, mens der ikke er konstateret rester
af det tilhørende kor.
Materiale og teknik. Murværket, der oprindelig
har stået i blank mur, er opført af munkesten i
Fig.5. Søndre kirkegårdsportal med selvlukkende
tremmelåge (s. 2720), set fra våbenhuset. Maleri af
Martinus Rørbye 1847. Gengivet efter Dyveke Hel
sted, Eva Henschen, Bjarne Jørnæs og Torben Me
lander: Martinus Rørbye 1803-1848, 1981, s. 184. South gateway seen from the porch. Painting 1847.
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munkeskifte over syld af rå kamp. Et tilbage
spring på indersiden af sydmuren i 2. og 3. fag
ca. halvanden meter over gulvet (fig. 12) kan
tyde på, at muren herover er delvis ommuret.
Døre. Syddøren er fortsat i brug, men helt
ændret 1886.15 Den tilmurede norddør overdæk
kes udvendig af et rundbuet halvstensstik med
prydskifte af rette løbere.
På vestsiden af den yngre østgavl ses spor af
skibets oprindelige, lavere †tag.
Ændringer og tilføjelser. Ved middelalderens
slutning skete store forandringer. I løbet af kort
tid opførtes nyt kor, skibet forlængedes mod
vest og der indbyggedes hvælv. Et †sakristi var
formentlig samtidigt med koret, mens våbenhus
og tårn er lidt yngre.
Ældst er koret, der i en kort periode har hævet
sig over det lidt bredere og dengang lavere skib
(jfr. nedenfor). Murene er af munkesten og af
sluttes foroven af en dobbelt falsgesims. En op
rindelig, nu tilmuret, fladbuet dør i nordmurens
østfag har ledt ud til et †sakristi. I øst er et til
muret, fladrundbuet vindue.18 Gavlen (fig. 6)
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Fig.6. Kirken, set fra
nordøst. NE fot. 1988. Church
seen
north-east.

krones af 11 let brynede kamtakker og prydes af
to cirkelblændinger og syv foroven falsede høj
blændinger, der rejser sig over et savskifte i
gavlfoden.19 I den midterste blænding er en lys
sprække med aftrappet overdækning. Taggav
lens inderside er opmuret af rå marksten med
teglstumper indtrykkede i fugerne. Ved korets
opførelse blev det meste af skibets østgavl ned
revet og erstattet af en lidt tyndere mur,20 som
korets langmure og gesims er ført ind over (fig.
11). Herover rejser sig en gavltrekant, der, indtil
en højde svarende til skibets senere murkronehøjde, er samtidig med korets murværk.21 For
neden i øst, under korets bjælkelagshøjde, er
murværket af rå kamp, derudover af teglsten.
Udvendig ses, at gavltrekanten er skævt anbragt
i forhold til skibets hjørner.
Korets indre overdækkes af to 1868 fornyede
†hvælv, der oprindeligt hvilede på forlæg i mu
rene.22 Den glatte, spidse korbue er jævnald
rende med koret.
Skibets vestforlængelse er opført af munke
sten,23 der i nord rejser sig over en synlig syld af
rå kamp. Byggeriet indledtes med nedrivning af

from

the

skibets vestgavl, hvorefter forlængelsens lang
mure opførtes. Over skibets oprindelige mur
højde afsluttedes de omkring to meter højere
mure med stående fortandinger lidt øst for ski
bets oprindelige vesthjørner. Den kraftige nord
mur indeholder en ligeløbstrappe (fig. 44), der
giver adgang til loftsrummet. En fladbuet dør
østligst i væggen leder ind til trappen, der har
delvis ommurede trin og overdækkes af et me
get uregelmæssigt forløbende, spidsbuet tønde
hvælv. Trapperummet oplyses af en smal, fire
skifter høj lyssprække. Overdøren, hvis afdæk
ning er borthugget, udmunder lavt i nordvestre
hvælvlomme. Forlængelsen har i syd haft et
stort, spidsbuet vindue, hvis halvstensstik ud
vendigt tangerer langmurens dobbelte falsge
sims.
Skibets forhøjelse med godt to meter var, som
nævnt, forberedt ved opførelsen af vestforlæn
gelsen og udførtes i samme teknik som denne.
Den noget uklare øvre afslutning af østhjør
nerne (fig. 11) skyldes den ovenfor omtalte
skævhed i gavlen.24 Samtidig med forhøjelsen
fuldførtes skibets østre gavltrekant,25 der krones
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Fig.7. Plan. 1:300. Målt af HeJ 1981, suppleret og tegnet af Mogens Vedsø 1991. Signaturforklaring s. 9. Ground-plan. Key on p. 9.

af 11 let brynede kamtakker. I gavlen er en op
rindelig, 46 cm bred, fladbuet gennemgang, der
forbinder korets og skibets loftsrum.
Efter forhøjelsen blev vestforlængelsen og
skibet o. 1475 (jfr. kalkmalerier) overdækket af
fire fag krydshvælv, der adskilles af falsede,
spidse gjordbuer. Hvælvslagningen er, af hen
syn til dørstederne, disponeret med to store,
omtrent kvadratiske, fag i vest og to kortere fag
i øst. Vestforlængelsen har hvælvforlæg i væg
gene, mens hvælvene i skibets ældste del hviler
på falsede vægpiller med let fremspringende,
Skjoldbuerne,
hvoraf
retkantede
kragbånd.26
den østre er tilpasset korbuen, er spidse.
Der kan efter hvælvarbejdets afslutning næp
pe være forløbet lang tid; antagelig har man op
ført det tre stokværk høje tårn allerede inden re
formationen. Materialet er munkesten i munke
skifte på en synlig syld af rå marksten. Østmu
ren bæres af en aflastningsbue i højde med mellemstokværket
og
skibets
loftsrum,
mens
gavlene efter samsk sædvane er placerede i nord
og syd. Sydsidens forstærkningsmur og støttepille
(fig. 10) er senere tilføjelser. I vest er en oprinde
lig, falset dør, hvis rundbuede afdækning er for
nyet i forbindelse med anbringelsen af et yngre
vindue. Indenfor anslagsfalsene er 20-25 cm
dybe stængebomhuller og i sydsiden desuden en
indmuret træklods med et boret hul til en
låseanordning.

Tårnrummet forbindes i sin fulde bredde med
skibet af et kun helstensdybt, spidst bueslag, jfr.
aflastningsbuen i mellemstokværket. Til de øv
rige sider hviler hvælvet på forlæg i væggene.
Midt på nordvæggen er umiddelbart under
hvælvet en tilmuret 80x70 cm stor, fladbuet ni
che?27
Mellemstokværket har i øst en spids aflast
ningsbue, der er spændt ud mellem nord-og
sydvæggen og som bærer klokkestokværkets
østmur.28 Buestikket er halvanden sten højt og
opmuret med vekselvis en løber og en binder
yderst i stikket. I vest er anbragt en falset, flad
buet glug, der indadtil åbner sig i en dyb, flad
buet niche med dobbelt binderstik. I begge sider
af nichen er henholdsvis 14 og 29 cm dybe stæn
gebomhuller. I niveau med gluggens underkant
ses i tårnets tre frie sider en serie to skifter høje
bjælkehuller, der ved hjørnerne forløber radiært
gennem murene. Stokværket overdækkes af et
bjælkelag, der hviler på indmurede ankerbjælker i
nord- og sydvæggen. Begge bjælker er samlede
af to stykker (jfr. Tranebjerg, s. 2575), og den
nordre har endnu bevaret sine udvendige anker
forskud af smedejern.
Klokkestokværket har til alle fire sider et fal
set, fladbuet glamhul i et spejl, der mod nord er
let tilspidset, mod de andre sider nærmest rundt.
Indadtil er glamhullerne overdækkede med, for
trinsvis genanvendt, tømmer, der i syd og øst
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Fig.8. Kirken, set fra sydøst. NE fot. 1988. - Church seen from the south-east.

formentlig stammer fra en bindingsværkskonstruktion. I vest indgår dele af en klokkestol
med udskæringer til klokkeakslen. Over det
nordre glamhul ligger inderst et ca. 16x20 cm
svært træstykke (fig. 45) med en kraftig not i
sydsiden, formentlig en stolpe fra en bulkon
struktion.29 Tæt ved gulvet ses i alle fire sider
yderligere en serie bjælkehuller, der, som de
ovenfor nævnte, forløber radiært ved hjørnerne.
70 cm under murkronen findes i væggene fire
indmurede ankerbjælker, der tilsammen udgør en
ramme. Af de tilhørende otte ankerforskud er
bevaret to ved nordvesthjørnet samt et ved
hvert hjørne i sydvest og nordøst.
Gavltrekanterne (fig. 10) krones hver af ni let
brynede kamtakker og har et tilsvarende antal
fladbuede højblændinger over et savskifte i tagfodshøjde. Nordre gavls inderside er opmuret af
rå kamp med teglstumper i fugerne, mens in

dersiden af den søndre taggavl er af munke
sten.30
Våbenhuset foran skibets syddør er formentlig
jævnaldrende med tårnet og opført af munke
sten over en sporadisk synlig markstenssyld.
Begge langmurene krones af falsgesimser. I vest
er en oprindelig, fladbuet lysåbning, der nu er
tilmuret, men som var åben endnu 1813. Østsi
dens vindue, der er indsat 1868, har afløst en
ældre åbning på dette sted. Gavlens fladbuede,
falsede dør er udvidet flere gange og stammer i
sin nuværende udformning fra 1885.15 Herover
krones den glatte taggavl, der i midten har en
rektangulær lyssprække, af ni kamtakker.
Det nedrevne †sakristi ved korets nordside har
ikke efterladt sig andre spor end førnævnte til
murede dør i østfaget. Da døren synes oprinde
lig i kormuren, må sakristiet være planlagt og
muligvis tillige opført samtidig med koret.
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Fig.9. Indre, set mod vest. NE fot. 1988. - Interior to the west.

Eftermiddelalderlige

ændringer

og

vedligeholdelse.

Kilderne giver kun sparsomme meddelelser om
ældre reparationer. En halvstenstyk udmuring
mellem ribben og den østre skjoldbue i sydøsthjørnet af skibets østre hvælvfag er formentlig
forårsaget af en tidligere placering af prædike
stolen og dens himmel. Synet ønskede 1715 en
revne i tårnets sydside sammenbundet med
murankre.13 Det er antagelig disse statiske pro
blemer, der har foranlediget opførelsen af de tid
ligere nævnte forstærkninger på dette sted. 1868
anmodede synet om at få to ankerbjælker, hvis
forskud endnu ses på langmurene (fig. 11), fjer
net fra koret »under buen«.15 Resultatet af den
ønskede ændring blev, at de oprindelige †hvælv
i koret samme år erstattedes af nye krydshvælv.
Disse bæres af spidse gjord- og skjoldbuer på
falsede vægpiller, og ribberne har et tilspidset
profil. Hvælvenes udformning er nært beslægtet

med korhvælvet i Tranebjerg og må formodes
opført af »grevskabets murermester«, der tillige
fornyede et hvælv i Kolby (jfr. s. 2581 og 2640).
I tårnrummet blev o. 1868 opmuret et pulpi
tur, hvis murede front mod kirkerummet prydes
af en halvsøjle på hver side af den rundbuede
døråbning (fig. 9). Rummet under pulpituret
tjener siden 1980’erne som præsteværelse.
Fyr- og Vagervæsenet opsatte 1974 en nu fjer
net †fyrlygte i tårnets østre glamhul.17
Vinduer. Over det oprindelige skibs to sydvin
duer ses rester af spidsbuede åbninger, der for
mentlig er samtidige med forhøjelsen. Vest for
nordsidens vestligste vindue er bevaret vestsi
den og det meste af stikket af et fladbuet vindue,
der formentlig er middelalderligt, men yngre
end skibets forhøjelse. Den øverste del af stikket
ledsages af et prydskifte. Vinduerne omtales
1817 som »gamle og skidne«, og 1824 indsattes
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†Tagbeklædning. 1725 anskaffedes hulsten til
tårnet.13 1871 ønskede kirkesynet indsat otte
glastagsten, for at give lys til loftet.15
Opvarmning. 1884 anskaffedes to †kakkelovne,15 der 1924 erstattedes af en kalorifer i vest
forlængelsen. 1967 installeredes et oliefyret cen
tralvarmeanlæg.17
Kirken står i dag hvidkalket med nye, røde
tegltage. Adskillige af kamtakkerne afdækkes
med munke og nonner. Våbenhusets og skibets
gulve er belagt med gule mursten på fladen,
mens korets gulv, der i østfaget er hævet et trin,
har gule kvadratiske fliser.

KALKMALERIER
1893 undersøgte Jacob Kornerup kirken for
kalkmalerier og fandt et våben for Århus-bispen
Jens Iversen Lange.31 Det blev afdækket samme

Fig.10. Tårnets sydside (s. 2723). NE fot. 1988. South wall of the tower.

tre nye fag; to år senere var kun to fag gamle.
1868 blev åbningerne egaliserede og forsynet
med
rundbuede
støbejernsrammer.15
Korets
nord- og tårnets vestvindue har afløst ældre,
større vinduer.
†Gulve. 1715 var gulvet »sammenpikket« af
små stykker sten og ujævnt, til omlægningen
krævedes 1500 nye mursten.13 1854 var alt for
nyet.15
Tagværkerne er alle nye, af fyrretræ, med en
kelte, genanvendte egespær.

Fig.11. Udsnit af kirkens sydside med sammenbyg
ningen af kor og skib (s. 2722). NE fot. 1988. - Sec
tion of the south side of the church where the chancel and
nave join.
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Fig.12. Indre, set mod øst. NE fot. 1988. - Interior to the east.
sommer og genrestaureret 1968. 1948 fremkom
malerier på kirkens nordvæg; de aftegnedes af
maleren Arne Grundorf, men fandtes for øde
lagte til at kunne stå fremme.
O. 1475 er der på østkappen i skibets 1. fag
malet et våben for Jens Iversen Lange, biskop i
Århus 1448-82 (jfr. fig. 12). Skjoldet, som sidder
lidt syd for kappens midte, omgives af en rød og
grøn kant.
†Kalkmalerier. O. 1475(?). Jævnaldrende med
våbenskjoldet var muligvis et enkelt sparremøn
ster, malet i rødt på ribberne i skibets 2. og 3.
fag og tilsyneladende fremdraget samtidig med
skjoldet.32 Til udsmykningen hørte formentlig
også nogle fragmenter på kirkens vægge: Et
skjold med en halvmåneformet figur og måske

en del af et planteslyng vest for nordvinduet i
skibets 2. fag. En lignende bladornamentik sy
nes også have omgivet nordvinduet i skibets 1.
fag.33 Over tårndøren fandtes et Jesumonogram
og en samling former, af sognepræst Folmer
Schjøth tolket som fødderne, halen og muligvis
ørerne af en ræv. Øst for disse fragmenter er der
på Grundorfs tegning vist tre fuglefødder og en
klov(?) samt et par næbagtige trekanter. Mulig
vis har der på dette sted været en fremstilling af
ræven og gæssene.34
INVENTAR
Oversigt. Den romanske granitfont, af den såkaldte
Kalundborgtype, er i dag ene om at repræsentere
middelalderen. Et par senmiddelalderlige †helgenfa-
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Fig.13. Opstandelsen. Maleri i altertavlens topfelt,
sml. fig. 15 (s. 2731). NE fot. 1988. - The Resurrection.
Painting in the top panel of the altar-piece, cf. fig. 15.

ner synes dog indtil 1600’rnes slutning bevaret i kir
ken. Indbygget i en nyere degnestol er et panel med
foldeværksfyldinger, formentlig udført o. 1550. I
årene op til og lige efter 1600 synes inventaret gen
nemgribende fornyet. Årstallet 1589, som både ses på
altertavlen og en lysekrone, fandtes således også på et
†stoleværk; prædikestolen er skåret 1602. En alterkalk
fra 1671 bærer øens ejer 1674-76, Peder Griffenfelds
våben, mens en (†)messehagel fra 1725 formentlig er
skænket af Christian Danneskiold-Samsøe, der dette
år forsynede flere af øens kirker med altertekstiler.
Klokken stammer fra 1782, mens 16-1700’rne i øvrigt
hovedsagelig repræsenteres af gravminder. Farvesætningen af alterparti og stole er sket i 1960’erne i sam
råd med Ernst Trier, Vallekilde.

felter hvorom forskelligt formede bladborter og
kartoucher med dels frugtophæng, dels enten
basunengle, rosetter eller kvinder med palme
grene. Ovalfelterne udfyldes af evangelistfrem
stillinger: Fra nord Mattæus (fig. 17a), siddende
i et rum med flisegulv med englen på sin højre
side.35 En langskægget Markus (fig. 17b) foran
en pult på et bord med den snerrende løve ne
denunder. Lukas, der fornemt læner sig tilbage i
en svunget stol,36 og Johannes, som sidder på
jorden med benene trukket op under sig.
Storstykkets glatte midtfelt, der indrammes
af profilliste med tandsnit, rummer foran an
bragt krucifiks (fig. 14), hvis korstræ har for
sænkede profilfelter og øverst udskåret kartou
che med »INRI« i reliefversaler. Den fritskårne
figur måler 65 cm; den har forholdsmæssigt lille
hoved med tornekrone og sirligt bølget hår,
stor, hvælvet brystkasse og udflagrende lænde
klæde. Overlagte fødder med højre øverst. Side-

Alterbordet består af en simpel trækasse; dog ses

op ad korets østvæg en muret blok, ca. 180x45
cm. Det kan ikke afgøres, hvorvidt denne blok
strækker sig ind i trækassen. Bordet dækkes af
alterdug og -klæde, 1980, udført af væver Molly
Olsson. Af blåt lærred med to guldindvirkede
korsmotiver.
Altertavle (fig. 15), med malet årstal 1589, be
stående af postament, storstykke med fire frisøjler, topstykke og trekantgavl. Til siderne er
stor- og topvinger.
De korintiske storsøjler, som hviler på fyldingssmykkede fremspring, har prydbælter, der
under et bånd med rudebosser bærer rig ud
smykning: På bagsiden kartoucher med fugle,
englehoveder og rudebosser, på forsiden oval

Fig.14. Krucifiks i altertavlens storfelt, sml. fig. 15 (s.
2728). NE fot. 1983. - Crucifix in the main panel of the
altar-piece (cf. fig. 15)
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Fig.15. Altertavle med malet årstal 1589 (s. 2728). NE fot. 1988. - Altar-piece with painted date 1589.

felterne indrammes af profillister. Storvinger englehoved og gesims, der over søjlerne brydes
med kartoucheindrammede cirkelfelter hvori af fremspring med barnehoved.
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Topstykket hviler på postament med bosseprydede fremspring og topspir på hjørnerne.
Feltet indrammes af reliefskårne (vin)blade. Til
siderne er joniske kvindehermer med tunget
hængeklæde, løvemaske og frugtklase på det
tætprikkede, sparrekantede skaft. De nøgne her
mer har langt, krøllet hår og armene krydset
over brystet. Den nordre holder bæger. Begge
er identificeret ved reliefversaler på vingerne
som »Fides«, Troen og »Spes«, Håbet. De kartoucheindrammede navne omgives af bånd- og
frugtophæng; yderst er dukatsnor formet som
volut med løvemaske i midten.
Gesims svarende til postamentet, gavltrekant
med bøjletænder, kronet af liggende volutter.
Tavlens manierede stil med de fine, lang
strakte skikkelser følger tidens mest moderne
tendenser. Prydbælternes udformning synes in
spireret af den 1588 skårne prædikestol i Århus
domkirke (DK. Århus s. 556), mens der i orna
mentikkens sammensætning er mindelser om
nordsjællandske prædikestole, f.eks. Karlebo.37
Muligvis er der også tale om en forbindelse til
»Köpingemesteren«, som udover prædikestolen

og altertavlen i St. Köpinge kirke, Skåne (1597
og o. 1610), bl.a. er tilskrevet altertavlen i Å
kirke (med malet årstal 1600).38
Stafferingen står efter en restaurering 1927,
jfr. indskrift bag på tavlen: »Nystafferet 1927
Harald Munk«, som en blanding af oprindelig
bemaling og moderne tilføjelser, til dels i form
af rekonstruktioner.39 Søjlernes prydbælter er
nymalede, mens de indrammende dele og vin
gerne er malet »i tilknytning til det oprinde
lige«, omend uden anvendelse af de originale lasurfarver. Tavlen domineres nu af blåt og grønt,
hvortil kommer lidt sølv og guld. Korstræets
felter er dekorerede med sølv på blå bund; på
tværarmen er med versaler malet: »Ecce agnvs
dei«. Prydbælterne står i lyst blåt og brunt på
mørkeblå bund og kapitælerne i gyldent tilføjet
blåt og brunt. Vingerne har mørkeblå bund og
dekorationer i grønt, rødt og guld. De rekon
struerede mauresker på siden af de yderste postamentfelter er sølvfarvede, bunden gylden
brun (»behandlet træ«).40 Årstallet 1589, i gyl
den kartouche på blå bund i topgavlen, er sik
kert oprindeligt, mens de øvrige indskrifter, i

Fig.16. Dyder malede på altertavlens postamentfremspring (sml. fig. 15). Fra venstre Styrke, Fromhed og Tro
(s. 2731). NE fot. 1988. - Virtues painted on the projections of the altar-piece pedestal, cf. fig. 15. From the left, Strength,
Piety and Faith.
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gyldne versaler og fraktur på sort bund, er for
nyet i forbindelse med fjernelsen af en gul dæk
farve. I postamentet, hen over alle tre felter, læ
ses: »Saa elskte Gud Verden at hand gaff sin Enbaarne Søn ... Johan. 3. (16)«. I storstykkets
nordre sidefelt: »1. Joh. 1. Epi. (7) Jesu Christi
Blod gør oss Rene Aff alle Vore Synder /
R(om). n. 5. (9.) Vi ere Retferdig bleffuen ved
Christi blod«, i midtfeltet nadverordene under
»Omnia Ihesvs habet«, i søndre sidefelt: »Actor
10. (43) Om denne vidne alle Propheter at alle de
som tro paa hannem skulle ved Hans Naffn haffue syndernis forladelse«. På storgesimsen:
»Mors illi vltranon dominabitvr (Døden hersker
ikke mere over ham) Roma 6. (9)«, på topstyk
kets postament: »Christ laa dødsens baande for
vore Synder giffuen / Hand er igen opstanden
bar oss det euige leffnet Lutherus«, og på gesim
sen: »Jeg er Opstandelsen oc Liffuit. I(o)ha(nnes) 11. (25)«.
Malerierne, i topfeltet og på postamentfremspringene, er udført i olie på træ. Billedet i top
feltet (fig. 13) har aldrig været overmalet; det
viser den opstandne Kristus foran kisten, der
omgives af soldater. Bagest til højre er de tre
kvinder på vej. Figurerne er klædt i rødt og
hvidt, jorden er rødbrun og himlen blå med gult
bag den opstandne.
I fyldingsfelterne er der under nyere overma
linger fremdraget dydefigurer identificeret ved
versaler på postamenter nederst i feltet (fig. 16).
De er med få undtagelser udført efter samme
forlæg som dyderne på altertavlen i Onsbjerg og
anbragt i samme rækkefølge.41 Samtlige felter
har sort bundfarve, figurerne er klædt i rødt,
grønt, lilla, hvidt og gult og deres navne malet
med sølv.
Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 18), 1671, 16,3 cm
høj. Sekstunget fod med fodplade og lodret ril
let standkant samt sekssidet skaft, som indram
mes af rillede profillister. På knoppens seks buk
ler rudebosser omgivet af indprikninger; bos
serne har rillede kanter og graverede versaler
dannende ordet »IHESVS«. Glat bæger med
spor af reparation i bunden. På en af fodtun
gerne graveret våben for rigskansler Peder Griffenfeld, der ejede Samsø 1674-76. Under bun-

2731

Fig.17. Kartoucher på altertavlens prydbælter (sml.
fig. 15). a. Mattæus. b. Markus (s. 2728). NE fot.
1988. - Reliefs in cartouches on the altar-piece (cf. fig. 15).
a. St. Matthew, b. St. Mark.

den graveret skriveskrift: »Stjaalet fra Besser
Kirke 15/16 Octr. 1851 Fundet paa Matr. N: 8a
Langemark i August 1852«.42 Desuden indridset
vægtangivelse: »XX L(od)«. På en af fodtun
gerne to stempler: mestermærke for Nicolaus
Arentzberg (Bøje 177) og Københavnsmærke
1671.
2) (Fig. 19) 1850, skænket efter tyveriet 1851 af
nr. 1. 29,5 cm høj. Den muligvis noget nyere
fod er cirkulær med to afsæt.43 Kanneleret skaft
over kraftig, liljemønstret platte, øverst afsluttet
i fladrundt led med graverede blade. På det æg
formede bægers nedre del er en palmettebort,
hvorover adelskronet »F.D.S. 1851«, for Frede
rik Danneskiold-Samsøe. På den øvre del er
akantusbort, over denne skriveskrift: »Besser
Kirke« og fire stempler, alle stærkt slidte: me
stermærke formentlig for Otto Petersen (Bøje
976), Københavnsmærke 1850, guardeinmærke
for Reiner Hinnerup og månedsmærke tvillin
gerne.
Diske. 1) 1800’rnes første halvdel, 13 cm i
tvm. Under fanen graveret skriveskrift: »Stjaa-
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hank og nu løst låg med knop af form som lod
retstillet græsk kors. På foden graverede versa
ler: »Besser kirke d. 10 - 9 - 1939« og »Fra P. K.
og A. W. Holm«. Under bunden serienummer
9546, Københavnsmærke 1939 og guardein
mærke for Jens Sigsgaard. 2) O. 1850. Fra Den
kongelige Porcelænsfabrik, hvid med guldkors
og -kanter.
Ske, 1906, med tre stempler på skaftet: me
stermærke for A. Fleron,48 Københavnsmærke
1906 og guardeinmærke for Christian F. Heise.
Skeen er sandsynligvis anskaffet efter Kirkemi
nisteriets påbud 1904. En †ske er dog nævnt i
inventariet o. 1890.49
Sygesæt (fig. 20), bestående af kalk og disk fra
o. 1700 samt nyere, 9,5 cm høj porcelænsvinflaske. Den 11,4 cm høje kalk har sekssidet fod
med profileret standkant, fladrund, midtdelt
knop og stort, glat bæger, muligvis fra 1866, jfr.
graveret skriveskrift langs kanten: »Restaureret
1866«. På foden mestermærke (fig. 46), sandFig.18. Alterkalk nr. 1, udført af Nicolaus Arentzberg, København, 1671. Med graveret våben for rigskansler Peder Griffenfeld, Samsøs ejer 1674-76 (s.
2731). NE fot. 1990. - Chalice no. 1, made by Nicolaus
Arentzberg, Copenhagen 1671. With the engraved armo
rial bearings of Chancellor Peder Griffenfeld, the owner of
Samsø 1614-76.

let fra Besser Kirke 15/16 Octbr. 1851 Fundet paa
Matr. 8a Langemark i Juli 1893«.44 Desuden me
stermærke for Carl Christian Hansen, Århus
(Bøje 1404).45 2) O. 1850, muligvis ændret o.
1868.46 12,8 cm i tvm., 4 cm bred fane med to
afsæt og skrårillet kant.
Oblatæske (fig. 22), 1700’rnes slutning. Cirku
lær med hvælvet låg, 12 cm i tvm., 8 cm høj.
Det meget tynde sølv er dækket af drevne orna
menter, i låget en akantusroset omgivet af bånd
værk og fire klokkeblomster, på siderne ranker.
I bunden mestermærke for Jørgen Friis, Randers
(Bøje 2418).47
Alterkander. 1) 1939, 32,5 cm høj. Vaseformet
korpus med bort af stiliserede blade, kraftig
Fig.19. Alterkalk nr. 2, udført 1850, formentlig af
Otto Pedersen, København (s. 2731). NE fot. 1988. Chalice no. 2, made in 1850, probably by Otto Pedersen,
Copenhagen.
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Fig.20. Sygesæt fra o. 1700, formentlig udført af Gie
vert Johansen Harder, Næstved (s. 2732). NE fot.
1990. - Communion set for the Sick, c. 1700, probably
made by Gievert Johansen Harder, Næstved.

synligvis for Gievert Johansen Harder, Næstved
(Bøje 2180).50 Disken er 6,2 cm i tvm. og har 2,1
cm bred fane, hvorpå to afsæt.51
Alterstager (fig. 21), sengotiske, svarende til
stager i en række nordvestsjællandske og østjy
ske kirker.52 Henholdsvis 44,2 og 45 cm høje og
i hovedsagen ens, med tre ben, hulkel i fod og
lyseskål, samt let koniske skafter brudt af tre
ringe med spidsovale tværsnit. Den laveste stage
har et noget tykkere og mere ujævnt skaft med
afsæt ved overgangen fra foden og antydning af
et tilsvarende under lyseskålen. - Syvarmet stage,
ifølge graveret frakturindskrift på foden: »Gave
fra Besser Sogns Kvinder 1916«. Grundtvigstage
på trappefod, 54,5 cm høj.
To femarmede stager, skænket i anledning af
provst P. A. C. Simonsens 25-års jubilæum
1907.53 47 cm høje. Stor fod hvorover tunget
krans, kegleformet skaft og under lyseskålene
stiliserede grene. På foden graveret skriveskrift:
»1882 - 12te. Oktober - 1907 Fra Medlemmer af
Besser Menighed«.
Krucifiks, formentlig fra kiste, jfr. gravmin
der.
Messehagel, af nyere rødt fløjl54 med rygkrucifiks og indskrift: »Anno 1725« overført fra
(†)hagel. Det 68 cm høje krucifiks er udført i
reliefbroderi efter samme forlæg som fremstil-

Danmarks Kirker, Holbæk amt

Fig.21. Sengotiske alterstager (s. 2733). NE fot. 1988.
- Late Gothic altar candlesticks.

lingen på messehaglen i Kolby. En †hagel var
ifølge synsprotokollen 1725 aldeles forslidt.13
Alterskranke, sikkert fra 1869, da knæfaldet
ønskedes fornyet.55 Svarende til skranker i Tra
nebjerg og Onsbjerg, bronzeret med poleret
håndliste og sokkel i grønt og blåt.

Fig.22. Oblatæske udført i 1700’rnes sidste del af Jør
gen Friis, Randers (s. 2732). NE fot. 1988. - Wafer box
made at the close of the 18th century by Jørgen Friis, Ran
ders.
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Fig.23. For- og bagside af en sandsynligvis sengotisk †helgenfane. Stik i P.J. Resen: Descriptio et illustratio
Samsoæ, 1675. (s. 2734). - Front and back presumably of a late Gothic tbanner of a saint. Print in P.J. Resen: Descriptio
et illustratio Samsoæ, 1675.

To †helgenfaner (fig. 23), 1500’rne(?), splitflag
på stænger. Bredde ca. 65 cm, med frynser langs
kanterne og helgenbilleder på begge sider. De
var tilsyneladende bevarede til 1600’rnes slut
ning,56 hvorpå der i en del år fremover fandtes
en ca. 80 cm lang stump, »hæftet ved en Rulle
uden videre Stage«.57 Billederne på stumpen,
sandsynligvis oprindelig helfigurer,58 viste på
den ene side dels en skægget helgen med et lam i
venstre hånd (Johannes Døberen?), dels en ui
dentificerbar, rustningsklædt helgen med korsmærket spyd og skjold. På den anden side sås en
negerhelgen i rustning med negerhoveder over
kors på både spyd og skjold, formentlig maure
ren S. Mauritius. Desuden en kjortelklædt hel
gen med bog i højre hånd og rist i venstre, dvs.
S. Laurentius. Fanerne har efter sigende enten
indgået i processioner for at sikre kornets vækst,
eller, måske knap så sandsynligt, været enten
gravfaner for en kejserlig (polsk?) officer eller
tyvekoster fra en krigstid.
Font (fig. 24), romansk, af rødlig granit. Tvm.
72 cm, med dyb, jævnt afrundet kumme, for
oven forsynet med vulster. Mellem kumme og
fod er cementreparation. Foden er en smule
mørkere end kummen, med vulst foroven; dens

terningform knytter fonten til den såkaldte Kalundborggruppe.59 På fodens hjørner er groft
udhuggede ansigter, sml. Onsbjerg og Nordby.
Tre af de fire sider har desuden kors, et i relief og
to fordybede, hvoraf det ene står i streg og har
tværstave på både stamme og arme. Muligvis
1953, da gulvet i koret blev rettet op,17 flyttet fra
korets nordvesthjørne til sin nuværende plads i
midten af korets andet fag.
Dåbsfad (fig. 25), 1800’rnes sidste halvdel(?),
tilkommet før 1901. Af messing, tvm. 67 cm,
muligvis tjekkisk. Fadets indridsede udsmyk
ning er udført i enkel tegnestil; motivet er en
dåbsscene, der ud fra dragterne og rummets
indretning at dømme er henlagt til renæssancen.
En af fem deltagende mænd har glorie. Under
fonten og til dels overlappende fontepodiet, er
sandsynligvis sekundært indridset det tjekkiske
våben. Langs den indvendige kant er en kæde af
afrundede rektangler og på fanen en grotteskebort med bladkranse hvori blomster, bladma
sker og buster af enørede abemennesker. En
ring til ophængning er sekundært fæstnet med
en nitte i fadets bund.60
O.
1700 havde kirken intet dåbsfad.13 1874
fandtes et lille †dåbsfad »uden Skrift eller Bil-
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lede«; dette ønskedes 188915 fornyet og 1892 æn
dret.17 Årstallet 1590 kunne i 1700’rne læses på
fonten, dvs. på et †fad eller †fontedække(?).61
Dåbskande, 1939, skænket af provst E. Thom
sen og hustru.62 Af messing, 33 cm høj, med
pæreformet korpus. På foden graverede versa
ler: »Besser kirke 16.8.1939«.
†Fontegitter, o. 1697, sandsynligvis skænket af
Anna Margreta Burenea, enke efter sognepræst
Erich Ollufsen Sletting, jfr. epitafium nr. 2.
1808 var rækværket omkring fonten ved at falde
sammen.15
Prædikestol skåret 1602, med samtidig himmel
(fig. 29). Opgang fra 1927.
Stolen består af fem fag, hvoraf de fire danner
en halv ottekant, mens det sidste er bøjet ud i
forlængelse af opgangspanelet. Mellem fagene
er frisøjler, som bortset fra de yderste hver er
anbragt foran to halvsøjler. Alle har korintiske
kapitæler og prydbælter med frugtsmykkede
kartoucher, hvori vekslende maske, engle- og
diademhoved (fig. 27). Postamentets fod- og
kronliste spidser til på hjørnerne, mens postamentfremspringene er flade, med diademhoved,
løve- eller vrængemaske (fig. 30). Under stolens

Fig.24. Romansk døbefont af granit (s. 2734). NE
fot. 1988. - Romanesque granite font.
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Fig.25. Dåbsfad formentlig udført i 1800’rnes slut
ning. I bunden er indridset dåbsscene, nederst, mu
ligvis sekundært tilføjet, det tjekkiske våben. (s.
2734). NE fot. 1988. - Baptismal dish probably made at
the end of the 19th century, with a baptismal scene engraved
in the centre and, possibly secondary, engraved Czech ar
morial bearings.

hjørner er drejede knopper fra 1927. De fire
yderste hængekartoucher har frugtbundter på
prikket bund og det midterste reliefskåret årstal
1602. Gesimsens fremspring er tilspidsede, med
englehoveder på siderne.
Storfelternes arkader har joniske kvartsøjler
med prydbælter hvorpå rosetter; skaftet ind
rammes af bånd med rudebosser. Bueslaget har
perlesnor og æggestav over glat frise; sviklerne
rummer englehoveder. I hvert felt står en stor,
til dels fritskåren63 figur på firkantet sokkel: Kristus med rigsæble (fig. 26), flankeret af evange
listerne Mattæus og Markus samt Lukas og Jo
hannes, alle ledsaget af deres symboler.64
Himlen, med syv lige lange og en noget læn
gere (væg)side, har gesims med spidse hjørne
fremspring som på kurven, og kronliste med
halve, drejede knapper. Undersiden (fig. 28) de
les af perlestave i otte felter, hver udfyldt af en
stor stjerne. Det ottekantede midtfelt har flerdobbelt, gennembrudt roset, hvorunder hængedue. Langs yderkanten er æggestav og karnistænder. Topstykker og hjørnespir er udført
1927, med model i lydhimlen i Kolby. De erstat-
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Fig.26. Kristus i prædikestolens midterste storfelt,
sml. fig. 29 (s. 2735). NE fot. 1988. - Christ in the
central panel of the pulpit, cf. fig. 29.

Fig.27. Detaljer af prædikestolen, sml. fig. 29. Pryd
bælter med løvemasker og diademhoveder (s. 2735).
NE fot. 1988. - Details of the pulpit (cf. fig. 29). Mould
ings with lion’s masks and masks with head-dress.

tede en ring af udsvejfede brædder, muligvis op
sat 1828, da synet ønskede gesimsen og de ned
faldne ornamenter på lydhimlen repareret.15
Både stolens opbygning og detaljer som de
gennemborede øjne, hårbehandlingen og den
prikkede bund leder tanken mod den særlig i
Østjylland virkende Mikkel van Groningen.65
Sandsynligvis er der dog kun tale om en mester
hørende til Groningens kreds.66
Opgangspanelet, som er udført 1927, erstat
tede et rækværk svarende til alterskrankens og
sikkert fra samme tid, ligesom den murede pille
(jfr. ndf.). Fra et (†)opgangspanel med dørfløj, for
modentligt samhørende med kurv og himmel,67
stammer et tresidet gavlfelt med påmalet årstal
1602 i guld på blå bund, et spir udformet som en
stele med påsatte bosser på de tre sider og for
gyldte kanter, samt fire profillister, muligvis fra
panelets fyldinger. 1927 indsendt til National
museet (inv. nr. D11136).
Stafferingen, en oprindelig, partiel bemaling,
er domineret af gyldent, hvidt, grønt og rødt, til
dels pålagt som marmorering. 1927 tilføjedes en
rød farve på klædedragterne og en sort i arkade
felternes bund.68 På storfelternes umalede arka
debuer ses evangelisternes navne og »Salvator
Mundi« med sorte versaler; i de øvrige felter er
forgyldte bibelord på sort bund. Henvisnin
gerne står med versaler, teksten med fraktur. På
kurvens postament: »Huo som haffuer Ørne(!)
hand høre. Marcvs 7 (16) Hand er pint for Vore
synd oc faargiort for vore misgie. Esa. 53 (5)
Gud Vere Louit som gaf oss seyer ved Jesvm.69
1. Cor. 15 (57) Opløffter eders hoffuit for di at
eders forløsning stander till. Luc. 21 (28) Jesu
Christi blod giør os rene aff alle synder. (1.) Iohan. 1 (7)«. På gesimsfrisen: »Sandelige, sandelige Jeg siger eder: der som Nogen holder mit
Ord Hand skal icke see Døden Euindelige. Iohan. 8 (51. 52)«. I himlens frisefelter: »Huorfor
Kom du hid Att høre Guds Ord Salige Ere de
som høre Guds Ord oc beuare det. Luce 11 (28)«
og omkring undersidens midtfelt: »Oc Johannes
saa Guds Aand fare ned, som en Due«. De nyere
indskrifter på opgangspanelet er hentet fra Joh.
8,1, 1. Tim. 1,15 og Jak. 1,18. Under stolens
bund er med hvide versaler malet: »Prædikesto
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len er istandsat 1927 vnder Nationalmvseet af
Niels Jokvm Termansen«.
Stolen står på en muret pille, tidligere med
malet årstal 1868,70 ved sydvinduet i skibets før
ste fag. Om en eventuel ældre placering af sto
len, jfr. s. 2725.
Stolestader, 1854, med tremmerygge som på
de samtidig opsatte stole i Tranebjerg, Kolby og
Onsbjerg.71 O. 1927 blev de oprindelige glatte
gavle erstattet af trekantgavle, og o. 1967 ud
førtes tre nye stader til udfyldning af tomrum
met efter den dette år fjernede kalorifere.72
1890-95 egetræsmalede,17 nu holdt i grønt, gråt
og brunokker, med blåt på endepanelernes in
derside. †Stoleværk, med årstallet 1589;73 sand
synligvis identisk med det, der 1715 fandtes del
vis nedsunket i gulvet.13
Fra en (†)skriftestol, o. 1550, stammer antagelig
et panel, som noget beskåret udgør den ene
langside i degnestolen (fig. 32). Panelet måler nu
106x162,5 cm og har fire fyldinger med forskel
ligt udformet foldeværk. Den oprindelige staf
fering, som blev genfremstillet 1927, ligger di
rekte på træet og består af rødt på rammens pro
fil, grønt på hulkelen samt skiftevis rødt og
grønt bag de umalede folder. På panelets bagside
er en omkring hundrede år yngre temperabema
ling (fig. 47); den er lagt dels på kridtgrund over
og direkte på træet under et vandret aftryk fra et
forsvundet siddebræt. Bunden er begge steder
rød. Den øverste del har slyngornamentik i gult
med sorte og grønne konturer. Jævnaldrende
med dette maleri var en †staffering på foldevær
ket; den lå på kridtgrund og omfattede brunt
med rester af grøn marmorering på rammen,
gult og blåt på rammens profil og sort på bun
den. Folderne var lodret stribede i rødt og
grønt.74
En †skriftestol til kapellanen fandtes 1716 nød
vendig, og 1800 trængte ryggen i en af skrif
testolene til reparation.75
Armstol til præsten, o. 1850-75, ifølge fordy
bede versaler på bagsprossens inderside: »Fra M.
M. Sigurd 1941«.76 Barokform. Det buede kop
stykke (fig. 31) har udskåret ranke og på midten
blomsterkalk hvori putto med muslingeskal; til
siderne småspir. Gyldenbrunt læderbetræk.
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Fig.28. Underside af prædikestolens himmel, sml.
fig. 29 (s. 2735). NE fot. 1988. - Under side of the
pulpit’s sounding-board, cf. fig. 29.

Fig.29. Prædikestol med skåret årstal 1602 på et af
kurvens hængestykker (s. 2735). NE fot. 1988. Pulpit with carved date 1602 on one of the pulpit’s pendant
pieces.
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øverste, med dukatbåndssmykket arkadefyl
ding, er to par balusterformede halvsøjler. Forkrøppet gesims med tandsnit. Skabet står med
sin oprindelige, rødbrune farve, fremdraget
1981, da det blev deponeret af Samsø Museum,
Tranebjerg.78 Ved nordvæggen i korets andet
fag. 2) 1800’rne, klædeskab med fyldinger og
kraftig gesims. Hvidmalet. På pulpituret. †Skab,
med årstallet 1522, nævnt af Thurah.73
Pengeblok, 1900’rne, af eg med jernlåg og pen
getragt. Et jernbånd lukker ned over forsidens
låseplade af jern. Træet står voksbehandlet, jer
net sortmalet. Ved stolegavl over for indgangs
døren.
Pengebøsse, 1800’rne, messing, klokkeformet
med tragt i toppen. Lukke beregnet til hænge
lås, og svungen hank. I våbenhusets østvindue.
†Pengetavler. 178013 påtalte synet, at kun en af
de to tavler til pengeindsamling kunne bruges,
1817 og 1826, at der kun fandtes én tavle.15
Klingpunge. 1) 1800’rne, posen syet af fire ba
ner mørkebrunt fløjl med nu slidte røde snore
langs rundingen og sammensyningerne. I spid-

Fig.30. Vrængemaske på et af prædikestolens postamentfremspring, sml. fig. 29 (s. 2735) NE fot. 1988.
- Grotesque on one of the pedestal projection of the pulpit
(cf. fig. 29).

Degnestol (jfr. fig. 32), sammenstykket af dele
fra o. 185477 og et panel fra o. 1550, antagelig
stammende fra en (†)skriftestol, jfr. ovf. Kasseformet med fyldinger, gråblåmalet med grønt
på gesims og fyldingsprofiler. Som overbyg
ning bar den oprindelig(?) et stativ med gardi
ner, der 1927 erstattedes af gittermønstret træ
kasse. Samme år vendtes foldeværket udefter,
1981 blev gavlene byttet om og stolen flyttet fra
korets nordside til sin nuværende plads mod
syd.
Murede bænke, langs våbenhusets øst-, vestog nordvæg. Med gråmalede træsæder, på den
vestre fornyet 1921.17
Skabe. 1) (Fig. 33), o. 1680. 223 cm højt og 109
cm bredt, med tre rum, lukket med låger, over
hinanden. Profillister adskiller lågerne og flan
kerer de to nederste, mens der til siderne for den

Fig.31. Topfigur på præstestol fra o. 1850-75 (s.
2737). NE fot. 1988. - Finial on vicar’s pew from c.
1850-75.
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ning, revledør. Gråblå. Mellem skib og lofts
trappe. 6) 1955, skænket af tømrermester Ma
rius Mikkelsen. Fyldingsdør med udvendig be
klædning af lodretstillede planker. Gråblå. Yder
dør til våbenhuset.
Orgel, 1884, med seks stemmer og ét manual,
bygget af Knud Olsen, København. Udvidet
1987 med én stemme og anhangspedal af Svend
Erling Nielsen, Uvelse. Disposition: Manual:
Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod,
Fugara 8 Fod, Oktav 4 Fod, Gedaktfløjte 4 Fod
(tilbygget 1987), Octav 2 Fod. Anhangspedal.
Piberne i Gedaktfløjte 4 Fod hidrører fra Løg-

Fig.32. Degnestol fra 1800’rne, indeholdende sengo
tisk panel med foldeværksfyldinger (s. 2738). NE fot.
1988. - Parish clerk’s pew, 19th century, incorporating a
late Gothic panel with linenfold moulding.

sen kvast af røde snore hvorom guldtråde. Lyst
skindfor. 2) Svarende til nr. 1, med et formentlig
yngre skaft. Posen nu uden kvast i spidsen.
†Klingpung.
Ifølge
godsinspektør
August
Kruuse blev der 1851 bl.a. stjålet en perlepung af
fløjl med to sølvbjælder.79
Dørfløje. 1) O. 1868, sml. Tranebjerg, Kolby
og Onsbjerg. Spidsbuet, med fyldinger, nederst
seks kvadratiske, øverst to spidsbuede flanke
rende rudeformet. Lys gråblå. I muren under
pulpituret. 2) O. 1886,80 fladbuet fløjdør med
fire fyldinger i hver af fløjene. Lys gråblå, med
mørkere gråblå gerigt. Mellem våbenhus og
skib. 3) 1800’rnes slutning, fyldingsdør, gråblå
på den ene side, mørkebrun på den anden. Mel
lem pulpiturtrappen og rummet under tårn
hvælvingen. 4) 1800’rnes slutning, fyldingsdør
med udvendig beklædning af lodretstillede plan
ker. Gråblå. Yderdør til tårnet. 5) 1800’rnes slutFig.33. Skab udført o. 1680, deponeret fra Samsø
Museum, Tranebjerg (s. 2738). NE fot. 1988. - Cup
board made c. 1680, on loan from Samsø Museum, Trane
bjerg.
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vækst, kom der »klagemaal af mange, som udeblifue fra Gudstieneste, fordi dem ey anviises
sted, efterdi de fleeste har ferre steder i Kierken
end deris Familie kand hafue rom udi, helst af
quinde-kiønnet, da holder mand det høyt-fornøden, og fast u-forbigiengelig, at et pulpitue
for Mandfolk kunne bekostis, at eendel af sto
lene derved kunde dem ofuerladis, som ingen
sted har«.84
Salmenummertavler, svarende til de o. 1935 an
skaffede i Onsbjerg, med løse numre af metal.
Gråmalede, med blågrå kanter; på tre af tavlerne
er med versaler malet: »Daab« og »Nadver«.
Afløste rektangulære †nummertavler fra 1800’rnes
begyndelse; de var malet med tavlelak og for
synet med hvid skriveskrift: »Før Prædiken« og
»Efter Prædiken«. Lodret inddeling til anførsel
af numre efter både den gamle og den nye sal
mebog tilføjet efter 1897, muligvis først 1917, da
et allerede 1914 fremsat ønske om opmaling af
tavlerne gentoges.85
Fig.34. Lysekrone nr. 1, 1589. Med våbener for lens
mand på Dronningborg Niels Skram og hustru, Kir
sten Styggesdatter Rosenkrantz til Lynderupgård (s.
2741). NE fot. 1988. - Chandelier no. 1, 1589. With the
coats of arms of the Lord Lieutenant Niels Skram of Dronninghorg, and his wife, Kirsten Styggesdatter Rosenkrantz
of Lynderupgård.

stør kirkes †orgel, bygget 1893 af Knud Olsen.
Mekanisk aktion, sløjfevindlade. I forbindelse
med udvidelsen blev facadens underdel gjort 40
cm lavere. Skænket af Bine Sørensen, født Ahlberg, til minde om ægtefællen, marinemaler,
professor C. Frederik Sørensen.81 Uindrammet
pibefacade med tre tårne og to mellemliggende
felter. To kassebælge. Klingende prospektpiber
af tinlegering med rød og blå båndbemaling. Fa
cadens underdel er malet brungul, lys grå, blå
og grøn. På pulpitur i tårnrummet, med spille
bord i orgelhusets sydside.82
Pulpitur, der har rækværk svarende til alter
skrankens fra o. 1868;83 jfr. det samtidige †pulpitur i Tranebjerg, indeholder muligvis dele af et
(†)pulpitur udført o. 1725, da et ti år gammelt
ønske om et pulpitur for sidste gang blev frem
sat: Da stolenes antal ikke fulgte menighedens

Fig.35. Detalje af lysekrone nr. 1, 1589, sml. fig. 34
(s. 2741). NE fot. 1988. - Detail of chandelier no. 1,
1589, cf. fig. 34.
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Præsterækketavle,
1974, udført af snedker
Henning Thomsen, Tranebjerg, efter udkast af
skiltemaler Erik Glambæk. Sortmalet plade med
hvidmalede indskrifter i versaler og kursiv. Ne
derst: »De første 8 sognepræster havde sæde på
Bisgård, resten har boet i Besser. De første 20
var tillige sognepræster for Onsbjerg sogn«. På
nordvæggen i skibets fjerde fag.
†Kirkestævnetavle,
nævnt
i
inventariet
o.
17
1890.
Et †maleri fra 1700’rne(?) af Kristus, der frem
viser sine vunder, lå 1874 i pulterkammer under
tårnhvælvingen.86
Lysekroner. 1) (Fig. 34) 1589. Den rigt pro
filerede stamme er nederst afsluttet i tosidet lø
vehoved, der gaber over ring med modstillede
delfiner (fig. 35). To gange otte s-svungne arme
med delfinhoved inderst og akantusblade på
midten. Mellem armsættene otte c-formede
pyntearme med hulmønster og delfinhoved;
øverst volutter. På stammens top sidder enhjør
ning med lodret delt skjold; dette er til højre
forsynet med de graverede initialer N.S. hvor
under våben for slægten Skram, til venstre med
initialerne K.R.K. over våben for slægten Rosenkrantz.87 Under våbenerne ses årstallet 1589.
Desuden sekundær indskrift, på skjoldets højre
del »MST« og på dets venstre »AID 1774«.88
Ophængningsstangen har kugler samt nederst
smedejernsspiraler og dyrehoveder i jernblik. I
skibets andet fag.
2) (Fig. 36) 1695. Stor hængekugle med drejet
knap under stamme med svære profiler; øverst
flakt ørn med ring til ophængning. De otte
større og otte mindre lysearme er s-svungne
med delfiner og profilhoveder med overskæg og
fjerbuskkroner. På hængekuglen graverede ver
saler: »Jørgen Jensen Holm baren-födt i Norbü
Johanne Madz-daatter baren-födt i Alstro/p
anno 1695«; ordene adskilles af spidsbladet
blomsterhoved. Ophængt i jernstang med sme
dejernsvolutter og dyrehoveder i jernblik,
umiddelbart øst for korbuen.
3) 1925, udformet i stil med nr. 2, men med ét
sæt arme, som hver især har to skåle og et lille
spir. Over armene otte bølgeformede ornamen
ter. På hængekuglen graveret skriveskrift i bort
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Fig.36. Lysekrone nr. 2, 1695 (s. 2741). NE fot. 1988.

- Chandelier no. 2, 1695.
af indridsede linier: »Til Minde om min Hustru
Claudine Stauns, født Trier, fra S. Th. P.
Stauns, Munkegaarden, Besser, 1925«. Samme
ophæng som nr. 2. I skibets tredie fag.
4) O. 1940, barokform, udført af gørtler Niel
sen i Randers. Skænket 1990. Samme ophæng
som nr. 2. I skibets fjerde fag.
Kirkeskib (fig. 37), 1814, tremastet orlogsskib
med navnet »Fredens Minde« i gul skriveskrift
på grønt skilt på agterspejlet. Sandsynligvis
skænket til tak for freden 1814.89 Skroget er ud
ført i en blød træsort, sandsynligvis lind; dækket
er af fyr. To batteridæk. Galionsfigur formet
som undersætsig kvinde i lang, folderig dragt.
Agterparti med åbne, rundbuede vinduer i to
etager adskilt af balkon; til siderne er konkylie
formede ornamenter. På balkonens midte me
daljon med de gulmalede versaler »IIHL« samt
»1814« på sort bund. Yngre platform med landgangstrappe af jernblik i styrbord side.
Stafferingen dækker to farvelag, hvoraf det
inderste formentlig er det oprindelige.90 Skroget

2742

SAMSØ HERRED

En †klokke, efter sigende støbt 1500,61 hang
1700 meget usikkert og var 1725 revnet.13 1756
var klokken borte,93 og kom aldrig mere til
veje. 94
Klokkestol, nyere, til én klokke, bestående af
to fyrrebjælker spændt ud mellem tårnets østog vestmur. Mod nord og syd er skråstivere,
muligvis fra 1948.95
(†)Klokkestole. 1) 16-1700’rne. Tårnets vestre
glamhul er overdækket med egeplanker, hvori
spor efter klokkeophæng, jfr. s. 2724. 2)
1800’rne. Såvel nord som syd for den nuvæ
rende stol er bevaret et par bjælker spændt ud
mellem øst- og vestmuren.

GRAVMINDER

Fig.37. Kirkeskib »Fredens Minde«, 1814 (s. 2741).
NE fot. 1988. - Votive ship »Fredens Minde«, 1814.

er sort over vandlinien og herunder grønt; port
gangene er hvide, faldportene røde og ornamen
terne holdt i hvidt, rødt og grønt. Ophængt i
jernstang med striber i sort og hvidt, i gjord
buen mellem skibets andet og tredie fag.
Fire rækker hatteknager blev 1916 ophængt i
våbenhuset.17
†Ligbarer. 180013 var den ene af kirkens to lig
bårer ubrugelig og 1812 forsvundet; en mangel,
som - åbenbart forgæves - senest blev påtalt
1817.15
Klokke, 1782, støbt af hofklokkestøber og ol
dermand for gørtlerlauget, Michael Carl Troschell, København. Tvm. 76 cm, om halsen re
liefversaler: »Soli deo gloria. Me fecit M. C.
Troschell hafniæ anno 1782». Over indskriften
er båndakantus, under den og på slagringen
bladborter. På legemet med reliefversaler om
kring oval med våben for Danneskiold-Samsøe:
»Denne klokke er i - Christian Conrad Sophys
greve af - Danneskiold Samsøes mindreaarighed - anskaffet af hans moder og formynder Friderica Lovisa von Kleist grevinde af Danne
skiold Samsøe anno 1782«.91 Ophængt i vugge
bom.92

*Epitafier. 1) (Fig. 39) o. 1676. Sognepræsterne
Elis(!) Eisenberg og Hans Jensøn Suane, samt
deres hustru, Anne Jensdatter.96 Deres »Siele ere
i Guds haand oc dieris Legeme soffue i Graff(uen) Under denne ... Ste(d?)«.97 Af eg, 183 cm
højt, bestående af postament hvorunder bølge
kant, 96x70 cm stort midtfelt flankeret af to par
liséner adskilt af profillister, gesims med rester
af tandsnit og trekantgavl med stærkt udkraget
gesims. Til den ene side er bevaret en vinge med
spir på halvroset og volutter, på gavlens ene
skrågesims et spir. Spor af flere forsvundne spir
samt af pålimede fremspring på både postament- og gesimsfrise.
Oprindelig,
men
fragmentarisk,
staffering
bestående af rødt, brunt og gult suppleret med
hvidt og guld. På lisénerne er en forenklet mar
morering. Desuden anes forskellige malede fi
gurer: Yderst på postamentfrisen to løvemasker,
nederst i storfeltet timeglas, blomster og kranium(?), og nederst i gavlfeltet blomsterran
ker(?). Langs gavlens skrågesimser er store, ma
lede tandsnit. Udviskede indskrifter i guld på
sort bund: i midtfeltet gravskriften i fraktur, i
postamentfrisen Hans Svanes data, skrevet på
latin med versaler, i gesimsfrisen bibelord i frak
tur, og i gavlfeltet en latinsk, nu ulæselig versal
indskrift.98
Epitafiet, der 1758 hang øverst i koret, blev
før 191099 anbragt på våbenhusloftet. 1927 ind
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sendt til Nationalmuseet, hvor det 1944 under
søgtes med henblik på en restaurering. Registre
ret i forbindelse med Danmarks Kirkers arbejde
(inv. nr. D43/1989).
2) (Fig. 38) o. 1697. Opsat Gud til ære og hans
hus til prydelse, »tillige med funten sin luchning«, over magister Erich Ollufsen Sletting,
fordum sognepræst til Nordbye sogn i otte år,
siden provst og sognepræst til Onsberg og Bedzer sogne i ni år, †ll.juni 1697 i sin alders 43.
år.100 Gift med Anna Margreta Burenea, som i
14 3/4 års ægteskab blev velsignet med ni børn;
enke i 1 1/2 år, i ægteskab med magister Dithmar Bølk i 28 1/2 år, svag i 18 år, død 60 1/2 år
gammel 1726.101
Det temmelig defekte epitafium, som nu må
ler 256x213 cm, består af et 113x78 cm stort,
udskåret midtfelt i en arkitektonisk opbygget
ramme, hvortil der er fæstnet vinger samt
hænge- og topstykke. Rammen er udført i ege
træ, de skårne dele i en blød træsort, formentlig
lind eller poppel. I midtfeltet, som kantes af en
Fig.39. *Epitafium nr. 1, o. 1676. Sognepræsterne
Elias Eisenberg og Hans Jensen Svane, samt begges
hustru, Anne Jensdatter (s. 2742). I NM. Poul Grinder-Hansen fot. 1989. - *Wall monument no. 1, c. 1676.
Two of the vicars, Elias Eisenberg and Hans Jensen Svane,
and their wife, Anne Jensdatter.

Fig.38. *Epitafium nr. 2, o. 1697, over sognepræst
Erik Olufsen Sletting, †1697, gift med Anna Mar
greta Burenea, †1726 (s. 2743). I NM. Poul GrinderHansen fot. 1989. - *Wall monument no. 2, c. 1697,
marking the grave of the vicar Erik Olufsen
†l697, married to Anna Margreta Burenea, †1726.

Sletting,

kun til siderne bevaret pærestav, er et hvælvet
ovalfelt holdt af en engel med hoved og arme
over feltet, og omgivet af skårne blomsterguir
lander. †Søjler foran rammens sider var skåret i
det bløde træ.
Hængestykket består af tværrektangulært felt
i æggestavssmykket ramme omgivet af brusk
værk med profilhoveder til siderne. I vingernes
bruskværk skjuler sig inderst dragehoveder,
yderst nu ansigtsløse englehoveder med store,
udbredte vinger, og øverst profilhoveder (fig.
48). Topstykket har hvælvet, tværovalt felt i
bølgeramme omgivet af bruskværk med øverst
maske.
Oprindelig, men dårligt bevaret, staffering
domineret af rødt, blåt og grønt, hvortil kom
mer en smule guld. Bundfarven er grå. Indskrif
ter i guld på sort bund; midtfeltets gravskrift og
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en religiøs indskrift på hængestykket med kur
siv, en religiøs indskrift i topstykket med versa
ler. De to sidste står på latin.
Epitafiet hang 1758 neden for *epitafium nr.
102
1,
og har ligesom dette været anbragt på vå
benhusloftet, før det 1927 blev indsendt til Na
tionalmuseet (inv. nr. D42/1989).
†Epitafier. Ifølge Thurah fandtes 1758 »2 til 3
mindre Tavler over nogle Degne, og deres Hu
struer, men ere af ingen Betydenhed«.73 - For et
af Pontoppidan omtalt †epitafium over provst
inden Karen Sørensdatter, jfr. Onsbjerg.
Mindetavle, 1864. Sortlakeret træplade i bred,
ligeledes sort ramme, 100x124 cm. Med for
gyldte versaler: »Kiærlighed og venskab satte
dette minde om Erik Mikael Frederiksen født i
Agerup 17. Septbr. 1840. Falden paa Als i kam
pen for fædrelandet 29.juni 1864. Savnet ak
hvor tungt et ord gjemt et sted i Slesvigs jord«.
På nordvæggen i skibets tredie fag.
Gravsten. 1) o. 1625-50, figursten med sekun
dær indskrift fra o. 1789. Rødlig kalksten,
190x118 cm. Indenfor glat ramme ses på de
øverste to tredjedele nedslidte halvfigurfremstillinger af en mand og en kvinde, begge med
sammenlagte hænder. Manden har skæg og sy
nes iført kappe med pibekrave,103 mens kvinden
har folderigt slag, pibekrave og tindingsbuklet
hue. Øverst bueslag, hvorover nedslidte våben
skjolde og i midten den opstandne Kristus stå
ende på kranium. De øvre hjørner udfyldes af
cirkelmedaljoner med evangelister, mens even
tuelle tilsvarende i de nedre hjørner104 ligesom al
øvrig oprindelig behugning på den nederste
tredjedel er erstattet af et nedadtil buet felt med
gravskrift over Anna Margareta Blichfeld,
*2. aug. 1722 i Østerby, gift med Niels Jørgenson Holm, *.(?)september 1719 i Alstrup(?). De
levede i ægteskab i 16 år og velsignedes med tre
børn. Hun døde 1767 i sit 45. år, (mens han)
kom i andet ægteskab med Maria Christine
Brant, *1732 i Aulum i Hammerum herred i
Ribe stift. Dette ægteskab varede i 21 år og
nogle måneder; han døde 22. maj 1789, 69 år og
nogle måneder gammel. Indskrift i fordybet
kursiv; navnene med skråtstillede versaler. Mel
lem de to figurer er indhugget »MRS 1840«.1051

mindelunden øst for koret106 som den første fra
nord i vestre række.
2) O. 1650, stærkt slidt og uden spor af den
oprindelige
gravskrift.
Ejerindskrift
tilføjet
1783. Rødlig kalksten, 175x105 cm. Indenfor
glat ramme er tværovalt skriftfelt med rulleværksflige langs den nedre kant; i sviklerne er
volutter og over feltet en relieffremstilling af
den opstandne Kristus med sejrsfanen, flankeret
af engle. Hjørnerne udfyldes af cirkelmedaljoner
med evangelister; mellem de øvre, som hviler
på volutbårne konsoller, er udspændt fladbue,
mens der mellem de nedre er sekundær indskrift
i fordybet kursiv: »Denne sten tilhører Peder
Knudesen og Maren Pedersdatter i Besser Anno
1783«. Lå 1919 ved kirkegårdsdiget syd for ko
ret. Nu i mindelunden øst for koret som den
femte fra nord i vestrækken.
3) O. 1650, genbrugt o. 1799. Gråhvid kalk
sten, 180x105 cm, med revne tværs over neder
ste højre hjørne og reliefudsmykning udført ef
ter et i Århus stift ofte anvendt forlæg.107 Det
rektangulære skriftfelt, hvorunder der ses ned
slidt våbenskjold mellem volutter, holdes af to
kvindelige engle stående på en glat tværliste. På
en kiste over feltet den opstandne Kristus med
venstre hånd om sejrsfanen og højre udstrakt,
muligvis imod en nu nedslidt strålesol. Til si
derne står to vingede skikkelser svingende palmegrene(?); øverst er en vinkelbrudt rundbue på
volutkonsoller udgående fra stenens ramme.
I hjørnerne cirkelfelter, hvori de fire evangeli
ster med opslåede bøger. De to øverste svikler
over de øvre felter er udfyldt med blomster,
mens fladen mellem de nedre er hugget glat,
muligvis for at give plads til en sekundær, nu
nedslidt indskrift. På samme tidspunkt(?), o.
1799, er den oprindelige indskrift slebet ud til
fordel for en gravskrift i fordybet kursiv over
Dortea Hans Datter, *5. okt. 1751 i Alstrup, gift
1778 med Jens Knudsen, *22.jan. 1752 i Besser.
De levede sammen i to år og begavedes med en
datter. Hun døde 1780, mens han kom i andet
ægteskab med Kierstin Peders datter, *18. dec.
[17]60 i Taarup. De levede sammen i 18 år og
begavedes med fire sønner og to døtre. Hun
døde 1799. 1919 på kirkegården sydøst for vå
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benhuset. Nu i mindelunden øst for koret som
den sjette fra nord i vestrækken.
4) O. 1650, med sekundær indskrift fra o.
1858. Grå kalksten, 188x121 cm, med glat
ramme og reliefudsmykning, der hvad kompo
sitionen angår, svarer til gravsten nr. 3. Rektan
gulært skriftfelt hvorunder to nu glatte våben
skjolde flankeret af volutter. Til siderne for feltet
står to mænd med fuldskæg og lange gevandter,
til højre Moses med Lovens tavler samt stav i
hænderne, til venstre sandsynligvis Aron med
scepterlignende korsstav.108 Figurernes bare fød
der støtter på glat tværliste, mens der over deres
hoveder er rundbuer båret af volutter på hen
holdsvis stenens ramme og skriftfeltet. Over fel
tet ses den opstandne Kristus stående på kiste
mellem soldater. En vinkelbrudt rundbue bæres
øverst af volutkonsoller på stenens ramme.
Sviklerne over buen udfyldes af englehoveder.
Under tværlisten er en liggende skikkelse
med timeglas og kranium og til siderne forsæn
kede, rundbuede felter, hvori engle med basuner
set henholdsvis forfra og fra siden. I hjørnerne
cirkelmedaljoner med evangelisterne, ledsaget
af deres tegn.
O. 1858 er stenens oprindelige indskrift ud
slebet for at give plads til en sekundær med for
dybede versaler, over Niels Mortensen Snedker,
*19.jan. 1798 i Trandbierg, †24. jan. 1858 i Thorup, og ægtefællen Bodil Mortensdatter Øster,
*28. aug. 1804 i Brundby, †23. okt. 1878 i Thorup. 1919 på kirkegården, i hjørnet mellem skib
og våbenhus. Nu i mindelunden øst for koret
som den anden fra vest i sydrækken.
5) (Fig. 40) 1683, magister Morten Iørgensøn,
fordum provst over Samsøe og Tunøe samt sog
neherre til Onsberg og Besser. *20.juli 1638 i
Kiøbenhavn, †18. febr. 1681 på Bisgaard, 45 år
gammel og efter i 14 år at have forestået disse
tvende menigheder. Grårød kalksten, 176x121
cm, med fordybede versaler dækkende det me
ste af stenen og afsluttet med »Anno 1683«.
Hjørnernes fordybede ovalfelter rummer relief
fer af siddende evangelister i skyer, udført efter
stik af Georg Pencz.109 Et fordybet ovalfelt un
der indskriften rummer skjold med brændende
hjerte; hjelmfiguren, der ligeledes viser bræn-
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Fig.40. Gravsten nr. 5, over provst Morten Jørgen
sen, †1681 (s. 2745). NE fot. 1988. - Tombstone no. 5,
of Morten Jørgensen, rural dean, †1681.

dende hjerte, flankeres af de fordybede versaler
»M - S«. Lå 1758 i korets gulv;102 nu indmuret i
våbenhusets vestvæg.
6)
1600’rnes anden halvdel, med nedslidt, se
kundær indskrift fra o. 1782(?). Rødlig kalksten,
195x95 cm, med det nederste stykke afslået.
Glat ramme med rester af skråtstillede reliefver
saler, øverst: »Jeg er opstandelsen oc ...« På
midten et rektangulært felt med kartoucher til
siderne, og herover relieffremstilling af den op
standne Kristus, under tredobbelt bueslag båret
af dobbeltkonsoller. Nederst et højovalt, bladkranset felt støttet af to engle. Hjørnerne ud
fyldes af ovalfelter, der bryder ind i rammen;
øverste halvdel rummer relieffigurer, i nederste
er indskrifter med fordybede versaler. Øverst til
venstre ses en skægget, kappeklædt mand (Gud
fader?) over for et barn (Adam?); begge afbildet
i profil. Derunder: »Af lorden est dv skabt«.
Øverst til højre er kranium over(?) knogler samt
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timeglas over indskriften: »Oc dv skal blif/ ve til
iord ige[n]«. Nederst til venstre en knælende
skikkelse med oprakte arme, svøbt i ligklæde og
oprindelig ledsaget af indskriften: »Af lorden
sk[a]l dv staa op Iohan[nes] 5(28-29?)«.110 Ne
derst til højre rækker to arme en krone i vejret
over den nu forsvundne indskrift: »Sa vel ieg
give dig lifse[ns] [kr]one Apo[kalypsen 2,10]«.
Muligvis o. 1782 er indskriftfeltet forsynet
med gravskrift i fordybet kursiv over Dorethea
Christians Daatter, født i Alstrup(?), hendes
mand(?), Sør[r]e[n] ... la... og dennes anden
kone(?), Johanne [K]irstine Frans...(?); nederst
anes årstallet 1782. 1919 på kirkegården sydøst
for våbenhuset. Nu i mindelunden øst for koret
som nr. syv fra nord i vestrækken.
7) 1600’rnes anden halvdel, genanvendt o.
1792. Rødlig kalksten, 170x120 cm. Den meget
nedslidte sten har på midten tværrektangulært
skriftfelt hvorover en relieffremstilling af den
opstandne Kristus med sejrsfanen. Øverst bort
med englehoved flankeret af rosetter(?), og un
der skriftfeltet et skjold flankeret af timeglas og
kranium. Langs stenens langsider er ranker og i
dens hjørner cirkelmedaljoner hvori evangelist
symboler med rester af navne i fordybede versa
ler forneden.
O.
1792 er den oprindelige indskrift erstattet
af gravskrift i fordybet kursiv over gårdmand
Hans Rasmussen, *1. jan. 171. (?), gift første
gang med [H]enrikke Dort[h]e Jens datter i syv
år og i dette ægteskab fået en søn. Anden gang
med Bodil Sørens datter i 30 år og i dette ægte
skab fået to døtre. †l. maj 1792, 75(?) år og nogle
måneder gammel. Desuden(?) gårdmand Niels
Hansen, *175.(?), gift i Besser [17]80 med
Dorthe Hans datter, død i Besser ...(?) i sit ægte
skabs .9(?). år, †...(?), ,8(?) år gammel.111 1919
ved kirkegårdsdiget syd for korets østmur. Nu i
mindelunden øst for koret som den første fra
vest i sydrækken.
8) O. 1700, genanvendt o. 1797. Gråhvid
kalksten, 162x97 cm, nedslidt og med to brud i
øverste, venstre hjørne. Indenfor glat, udefter
skrånende ramme er forsænket, bladkranset
ovalfelt og over dette et lille, forsænket ovalfelt
med timeglas. I hjørnerne forsænkede cirkelme

daljoner med reliefblomster: solsikke, georgine,
hvedeaks og rose.
Under skriftfeltet er, sekundært og sandsyn
ligvis med udgangspunkt i et ovalfelt svarende
til det øverste (jfr. gravsten nr. 9) udhugget et
felt, som til siderne bryder ind over hjørneme
daljonerne. Formodentlig på samme tid er den
oprindelige indskrift erstattet af gravskrift over
Anne Povels Datter, *1705 i Taa[ru]p, gift med
Rasmus Chris[te]nson, født i Østerby. De le
vede i ægteskab i 11 år og velsignedes med en
datter. Hun blev gift anden gang med skipper
og handelsmand Morten Sørensson, *[17]25 i
Bedzer. De levede i ægteskab i 25 år uden livsfrugt. Han blev gift anden gang 1. okt. 1774 med
Anne Jens datter, *l.okt. 1742 i Ørby, hvilket
ægteskab varede i 22 år og velsignedes med en
datter. Han hensov i Vastrup 8.jan. 1797, 73 år
gammel. Fordybet kursiv i såvel det oprindelige
skriftfelt som det sekundære herunder. På den
skrå kant er med tilsvarende, nu stærkt nedslidt
skrift tilføjet, at stenen i ligemåde er lagt over
madame Kiersten Sørensdatter,112 *1723 i Bes
ser, gift 1760 med velærværdige Jørgen Søren
sen, sognepræst i 13 år til Vendblese (Vindblæs)
og Dalby, og velsignet med en datter. Hun døde
1796, 72 år gammel. 1919 på kirkegården syd for
koret. Nu i mindelunden øst for koret som den
anden fra vest i sydrækken.
9) 1700’rnes første halvdel, med udslidt op
rindelig gravskrift og rester af en sekundær.
Gråhvid kalksten, 192x129 cm, med karnisprofileret ramme. På midten et hvælvet ovalfelt
omgivet af bladbort omvundet med bånd og
foroven og forneden forsynet med rosetter.
Øverst og nederst mindre, forsænkede ovalfel
ter med henholdsvis timeglas og kranium, og i
hjørnerne forsænkede cirkelfelter hvori jords
mon med blomsterbuketter, de øverste på hove
det. Langs stenens ramme stærkt slidt, sekun
dær gravskrift over ...(?) ...s Datter, født i Bes
ser. Fordybet kursiv, muligvis samtidig med de
fordybede versaler »SIS OB« under skriftfeltet.
1919 på kirkegården syd for koret. Nu i minde
lunden som den tredie fra nord i vestrækken.
10) 1700’rne, uden spor af den oprindelige
indskrift, men med rester af en sekundær, mu
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ligvis fra o. 1771. Rødlig kalksten, 185x122 cm,
med glat ramme og tværliste i omtrent en sjette
dels højde. I den øvre del et høj ovalt skriftfelt,
hvorom bladkrans med blomst forneden og
englehoved foroven. I den nedre del et våben
skjold, hvori der 1919 sås de sekundære(?) versa
ler: »NKLD«. Hjørnerne udfyldes af cirkelfelter
med evangelistsymboler. På rammen en sekun
dær gravskrift i fordybet kursiv over Søren
Mortensen og Mette Hendrichsdatter, sluttende
med: »repareret 1771 af PLJS BSD«. 1919 på kir
kegården nordøst for koret. Nu i mindelunden
som nr. otte fra nord i vestrækken.
11) O. 1740, over Anne Jørgensdatter, født i
Alstrup, †1740 smst., 18 år gammel. Grå kalk
sten, 181x124 cm, med nedslidt fordybet kursiv.
Indenfor en ca. 7 cm bred, glat ramme er si
destillet to ophøjede, rektangulære buefelter,
hvorimellem klokkeblomster og foroven et
englebarn med en hånd på hvert felt. Til siderne
er volutter og englehoveder over krydsende
akantusblade. Øverst et fordybet, tværovalt felt
med gudslam og til siderne herfor knælende
kvinder med palmegrene. Nederst et ophøjet,
tværovalt felt omgivet af en bladkrans og holdt
af to stående englebørn, begge med palmegren i
den hånd, der vender væk fra feltet. I de to
skriftfelter er nedslidte rester af relief(?)kursiv
og i ovalfeltet gravskriften. På kanten en for
mentlig religiøs indskrift i fordybet kursiv. Mel
lem englebørnene og ovalfeltet er indhugget
»MRS« og »1840«. I mindelunden øst for koret
som den fjerde fra nord i vestrækken.
12) (Fig. 41) o. 1767. Hr. Thomas Erasmi
Brant, gift 1766 med Maren Christine M(?)..nsøe og død 1767, 44 år gammel. Gråhvid kalk
sten, 100x75 cm, med nedslidt, fordybet kursiv.
Indenfor pærestavssmykket ramme ses to ved
en sløjfe forbundne felter: nederst et hvælvet,
tværovalt felt omgivet af akantusblade, øverst et
mindre cirkulært felt indrammet af palmegrene
og flankeret af to halvvejs knælende putti, som
løfter en åben krone op i midten.113 I hjørnerne
blomster. Gravskriften står i det ovale felt, mens
det cirkulære er udfyldt med et tankerim. I min
delunden øst for koret som den første fra øst i
sydrækken.
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Fig.41. Gravsten nr. 12, o. 1767, over hr. Thomas
Rasmus Brant, †1767 (s. 2747). NE fot. 1988. - Tomb
stone no. 12, c. 1161, of Thomas Rasmus Brant, Esq.,
†1161.

13)

1700’rnes sidste halvdel, med rester af
gravskrift over bl.a. (Jens Christensen?), født i
Bedser; den slutter »død.. (17?). April 177(0?) i
en Alder af 63 Aar og 11 Maaneder«. Gråhvid
kalksten, 190x130 cm, med fordybet kursiv i
hvælvet, tværovalt felt, som indenfor karnisprofileret ramme udfylder stenens øverste del.
Feltet omgives af bladkrans hvorom der er vun
det bånd med store sløjfer øverst og nederst.114
Øverst er svage spor af versaler og nederst to
nedslidte spejlmonogrammer, det højre mulig
vis rummende et »D«.Hjørnerne udfyldes af cir
kelfelter med solsikke, georgine, rose og hvede
aks; de ledsages af bånd, hvorpå næsten udslidte
indskrifter, sikkert henvisninger til skriftsteder
om død og opstandelse: [1) Job 14,2], 2) [Psal.
103,15], 3) »Joh.[12,24]« og 4) »Es. 4[0,6]«.115
1919 syd for våbenhuset. Nu i mindelunden øst
for koret som nr. ti fra nord i vestrækken.
14) O. 1793. Hr. Thomas Mandixe[s]ens, for
hen sognepræst til Besser og Onsberg samt
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Fig.42. Gravsten nr. 16, kaperkaptajn Christen Overgaard, †1810 (s. 2748). NE fot. 1988. - Tombstone no.
16, privateer Christen Overgaard, †1810.

provst over Samsøe og Thunøe. Gift med jom
fru Mette Dorothea Reiisch(?), fader til tolv
børn, syv sønner og fem døtre. *15. juni 1718 på
Gisslefelt(!) på Sjælland, †7.juni 1793. »Omskif
tede altsaa Tiden med Evigheden i sit Alders
75de Aar«. Grå kalksten, 212x104 cm, med for
dybet kursiv (store skønskriftbogstaver) inden
for glat, på ydersiden profileret ramme. I ste
nens hjørner forsænkede, kvartcirkulære felter
med bladornamenter. 1919 anbragt op ad kir
kens nordmur. Nu i mindelunden øst for koret
som den anden fra nord i vestrækken.
15)
O. 1795, med nedslidt gravskrift over
Margrete Rasmusda(tter), (som levede med) ..
(?) Sorrens(en?) (i et) kærligt ægteskab velsignet
med fem (børn); (hu)n(?) døde 1795. Gråhvid
kalksten, 165x116 cm, med fordybet kursiv i
konvekst ovalfelt dækkende det meste af fladen
indenfor en profileret ramme. Feltet omgives af

en krans med sløjfe foroven; under det er en
trekløverbue, hvorunder siddende person med
bog og stav. I buens svikler er henholdsvis kra
nium og timeglas og i stenens øvre hjørner eng
lehoveder. I mindelunden øst for koret som nr.
ni fra nord i vestrækken.
16) (Fig. 42) o. 1810. Christen Overgaard,
*28. febr. 1777, †8. juli 1810. »Kiærlighed til
Fædrelandet var ligesaa høit indpræget i dit
hulde Hierte som Ømhed i Ægteskab, Bestan
dighed i Venskab Uopfordret vilde Du hævde
Din Stands Ære men blev et uskyldigt Offer for
fiendlig Niddingsfærd Dog Gud lønner Dine
Efterlevende skiønner Din Daad Fred med din
Aske«. Gråhvid marmor, 134x64 cm, med for
dybet kursiv i ophøjet felt udformet som rek
tangel med fladbuet indhak foroven og tilsva
rende udvidelse forneden. Stenen krones af en
kraftig, retkantet gesims; mellem denne og
skriftfeltet er indsat et bådformet relief af to
hænder, der fra skyerne rækker ud efter hinan
den.116 Med fordybet kursiv langs buen nederst
på skriftfeltet: »Oline«.117 Indmuret i sydsiden af
tårnets vestmur.
17) O. 1842, over Ane Mette Jørgensdatter,
*2. okt. 1781 i Besser, †20. juni 1842 i Maarup,
under et besøg hos sin datter. 1812 gift med
Morten Mortensen Skipper, *2.jan. 1782 i Bes
ser, død i □ □ 18□. Deres ægteskab velsigne
des med fire sønner og tre døtre. Gråhvid kalk
sten, 172x117 cm, med fordybet skriveskrift.
Langs den glatte, udefter skrånende kant er et
forsænket bånd, der i hjørnerne udvides til
kvartcirkelslag smykket med reliefrosetter. Un
der gravskriften, adskilt herfra ved en indhugget
streg, er et tankerim hvorunder to krydslagte
palmegrene. 1919 på kirkegårdsdiget syd for ko
ret. Nu i mindelunden øst for koret som den 11.
og sidste fra nord i vestrækken.
†Gravsten. 1) 1600’rne(?), rødlig kalksten,
178x118 cm. På midten konvekst ovalfelt om
givet af krans, herover den opstandne Kristus på
vinget kranium, og til siderne samt i hjørnerne
engle(?). Nederst et lille rundt felt. I ovalfeltet
kunne 1919 ses rester af reliefkursiv(?), i det lille
runde felt årstallet 1792 og foroven »MRS
1840«. Stenen, som på dette tidspunkt var stærkt
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forvitret, lå øst for koret. 2) O. 1676, over sog
nepræsterne Elias Eisenberg og Hans Jenson
Svane samt deres fælles hustru Anna Jensdatter,
jfr. *epitafium nr. 1.
Krucifiks (Fig. 43) 1600’rne, sandsynligvis
stammende fra kiste. Af messing, 27 cm højt, på
nyere, 58 cm højt, sortbejdset kors. Kristus
hænger i muskuløse, let bøjede arme med hove
det vendt til højre. Snoet tornekrans, langt,
kraftigt hår og skæg og store, åbne øjne. De
fremstående ribben er så godt som vandrette og
lændeklædet foldet på langs med overslag i
skridtet og snip langs højre hofte. Benene er bø
jede og fødderne fæstnet med én nagle. Mid
lertidigt fjernet 1874, hang 1919 som i dag på
buen mellem skibets første og andet fag.
†Støbejernsgitter.
Efter menighedsrådets for
slag blev støbejernsgitteret omkring gravstenen
over provst F. V. S. Jacobsen, †1870, i 1953 er
stattet af beplantning.16
Fig.43. Kistekrucifiks af messing, 1600’rne. På nyere
korstræ (s. 2749). NE fot. 1988. - Coffin crucifix figure
of brass, 17th century; the cross is more recent.
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2
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23

Eller dens øvre del fornyedes. Jfr. note 21.
Det vestligste pillepar er tilsyneladende samtidige
med vestforlængelsens murværk, men adskiller sig
ikke fra de øvrige piller.
27 Der ses ingen spor af en korresponderende åbning
på ydersiden.
28 Tilsvarende aflastningsbuer kendes fra flere kirker i
Århus stift, f. eks. Haldum (DK. Århus s. 1802).
29 Dette tømmer er sandsynligvis anbragt ved tårnets
opførelse, mens de andre kan være senere.
30 Tilsyneladende er denne ommuret efter synets øn
ske 1725 eller 1883 (jfr. note 13 og 15).
31 I undersøgelsesberetningen har Kornerup forvek
slet Besser og Kolby, jfr. s. 2642, men i restaureringsberetningen 1894 hedder det, at han i Besser, stående
på en lang stige og så godt som muligt har afdækket
»det paa Hvælvingen siddende halvt tildækkede Vaabenskjold«.
32
En rødmalet sparremønstring nævnes 1893 og
1919, og ses på fotografier optaget dels 1919, dels
1927. Det er formentlig tildækket samtidig med væg
billederne i 1950’erne.
33 Ifølge indb. 1950 havde graveren kunnet konstatere
planteslyng omkring nordvinduerne i skibets to østligste fag.
34 Kerstin Rodin: Räven predikar för gässen, Uppsala
1983. Horskjær (note 33) mener dog også med »no
genlunde sikkerhed« at kunne se omridset af et orna
mentalt firfodet dyr med store poter - formentlig en
løve.
35 Både Mattæus’ glorie og hånd og englens vinger og
fødder bryder ind over bladrammen, som i dette til
fælde udgår direkte fra feltets bund.
36 Lukas har i modsætning til de øvrige ingen glorie.
37 DK. Frborg. s. 896. Typen genfindes i Tikøb, As
minderød, Slangerup og Kongens Lyngby (DK.
Frborg. s. 704, 778 og 2065, DK. KBh. Amt s. 422).
Særegent for stolen i Karlebo er dog, at der i det
midterste felt er indsat et relief af Opstandelsen, med
en Kristusfigur, som er nært beslægtet med Kristusfiguren i Bessertavlens midtfelt.
38 Jfr. Monica Rydbeck: Renässansskulptur i Skåne,
Kungl.vitterhets historie och antikvitets akademiens
handlingar 71. Antikvariska studier IV, Stockholm
1950, s. 87-96, samt Anna Maria Göransson: Jacob
Kremberg och Lundaskolan, Hässleholm 1977, s.
27-38; sidstnævnte henfører de Kremberg før til
skrevne altertavler i Burlöv, Skåne, og Å kirke til
Köpingemesteren. Jfr. DK. Bornholm s. 159.
39 Tavlen blev 1848-49 opmalet (note 15), fortrinsvis
med anvendelse aflys marmorering og hvidt, og for
modentlig af den samme, som 1864 opmalede alter
tavlen i Onsbjerg (jfr. indb. 1915, med referat af rin
gerens udtalelse om, at tavlens sidste opmaling skyld
tes den af grevskabet yndede, kombinerede murer og
maler. Sml. Kolby note 22).
26

Fig.44. Ligeløbstrappe (s. 2722) i vestforlængelsens
nordmur. NE fot. 1988. - Straight stair in the north wall
of the west extension.
16

Ved Tranebjerg pastorat. Samsø-Tunø provsti.
Synsbog for kirker. 1950-68.
17 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(89).
18 Siden 1978-80 er vinduets konturer afrenset for
hvidtekalk i en halv stens bredde, se tillige note 19.
19 Gavltrekanten og det ovennævnte vindue kan mu
ligvis være resultat af en ændring i første halvdel af
1500’rne.
20 Tykkelsen er 85-90 cm mod langsidernes 110-120
cm. En skævhed i sydøsthjørnet kunne tyde på, at
dette er delvis ommuret.
21 Gavltrekantens øverste del er sandsynligvis først
opført samtidig med skibets forhøjelse.
22 De oprindelige hvælv var placeret lidt højere end
de nuværende, og på loftet ses forlæg ved begge gavle
samt i den østre ende af nordmuren.
23 Begge langmurenes indersider er af rå kamp til en
højde af ca. en meter over gulvet.
24 Som en tilsvarende særegen opbygning kan nævnes
kirken på Tunø (DK. Århus s. 2383).
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Fig.45. Afdækning over nordre glamhul af genanvendt tømmer (s. 2724), set fra klokkestokværket.
Mogens Vedsø fot. 1990. - Reused timber above the
north belfry light seen from the belfry storey.
40

Ifølge indb. 1928 synes tavlen bag hermerne, på
korsstammen og på de ydre postamentfelter at have
stået »uden Dækfarve med sin Trævirkning som Bag
grund for Maureskornamenter i sølv».
41 Der kan endog være tale om den samme mester,
omend de to serier som følge af senere overmalinger i
dag fremtræder ret forskelligt. Variationerne i kom
positionerne gælder hovedsagelig detaljer, som hår
længde, klædedragt osv.; Håbet, som står vendt mod
højre i Onsbjerg, vender sig mod venstre i Besser,
Retfærdigheden er i Besser forsynet med en bismervægt osv.
42 Jfr. Møller. Desuden korrespondance i Brattings
borg godsarkiv, pk. 473, 1893-1931. Kalken, som re
parationen til trods siges at være fundet uskadt, opbe
varedes på Brattingsborg indtil 1949.
43 Foden stammer muligvis fra 1868, da det i regn
skabet nævnes, at kalken bør forsynes med en pas
sende fod, jfr. note 17. Fodens bund er dækket af filt
og eventuelle stempler dermed skjult.
44 Jfr. Møller. Disken bragtes ligesom kalken til Brat
tingsborg og kom tilbage 1949.
45 C. C. Hansen fik borgerskab 1812 og døde 1847.
46 Jfr. note 17. Disken er sandsynligvis anskaffet efter
tyveriet af nr. 1, jfr. ovf.
47 Jørgen Friis fik borgerskab 1774; han døde 1790,
hvorpå hans enke fortsatte professionen indtil 1806.
48 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd
1976, s. 14, jfr. Kolby s. 2650.
49 Jfr. note 17. Datoen for inventariets optagelse er
ikke anført, men skriften genfindes i synsoptegnelserne o. 1890.
50 Kontakten til Harder, som omtales fra 1686 til sin
død 1719, er muligvis kommet i stand via Grevinden
af Samsø, Sophie Amalie Moth; hun købte 1674 Jom
fruens Egede og boede der til sin død 1719.
51 Ifølge note 17 skulle disken til det lille berettelsessæt 1868 forstørres.

F.eks. Hagested, Drøsselbjerg, Særslev, Bregninge
og Højby, s. 547, 1323, 1702, 1751 og 2161, samt
Nølev og Ørting, DK. Århus s. 2453 og 2697.
53 Ifølge en tilføjelse til kirkens inventarium (note 17),
er de to femarmede stager skænket ved testamente af
provst Simonsens hustru.
54 Fløjlet stammer sandsynligvis fra 1906, da det i
synsprotokollen anføres, at messehaglens fløjl bør
fornys. Jfr. note 17.
53 Jfr. note 17. Ifølge note 15 var knæfaldet allerede
1854 udvidet.
56 Resen s. 44.
57 Thurah s. 41. Det af Magnus-Petersen 1874 nævnte
nyere maleri var oprullet på en træstok og gik for at
være »den gamle Fane der findes afbildet hos Thura,
og som der nu ikke finde spor af.« Opfattelsen af
maleriet som den gamle fane kan muligvis sættes i
forbindelse med et sagn om et skab, hvori de to faner
opbevaredes, jfr. DaSagn III, nr. 571.
58 På den af Resen udførte, af Thurah gengivne frem
stilling, er fanedugen ujævnt afrevet i de afbildedes
hoftehøjde. Jfr. note 57.
59 Mackeprang: Døbefonte s. 98 og 406.
60 Fadet har muligvis været ophængt på Brattings
borg; således anfører Chr. Axel Jensen i margenen på
sin indb. 1919, at »komtesserne på Brattingsborg ef
ter sigende skal have ombyttet dette fad med et gam
melt«.
61 KglBibl. Samlinger til de danske Provincers Topographie (jfr. s. 2560).
62 Jfr. tilføjelse til inventarium, note 17.
63 Figurernes bageste del er skåret i et med bagklæd
ningen og de fremspringende dele pålimet.
64 Før restaureringen 1927 manglede både Johannes,
som nu står med bog, og Kristus begge underarme,
ifølge indb. 1915 efter en »restaurering«, foretaget af
den under altertavlen nævnte murer.
65 Sml. f.eks. prædikestolen i Århus domkirke, DK.
Århus s. 556. Jfr. Jensen: Snedkere, s. 68-73.
66 Merete Bergild og Jens Jensen: Rosenholm-skabet
og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids
Andersen Riber, i Historisk Aarbog for Randers
Amt, 1987, nævner s. 28 Besser-stolen blandt Mikkel
van Groningens arbejder. Særlig de store figurers le
gemer virker dog lidt for plumpe til at være skåret af
Groningen selv.
67
Opgangspanelets eksistens er bl.a. dokumenteret
1716, da synet ønskede et jernhæfte over prædikestolsdøren, jfr. note 13. 1927 konstateredes et indsnit
efter †opgangen på bagsiden af stolens yderste ram
metræ.
68 Desuden blev der 1927 rettet op på det forhold, at
»guldet på figurerne ikke var lagt konsekvent, men
løb i alle yderkanter, uden hensyn til for og bag«.
69 »vm« i Jesvm står med versaler.
70 Jfr. indb. 1915 og 1919 (Chr. Axel Jensen). Ifølge
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Fig.46. Sølvstempel på sygekalken, formentlig for
Gievert Johansen Harder, Næstved, sml. fig. 20 (s.
2732). NE fot. 1990. - Maker’s mark on the chalice (cf.
fig. 20), probably of Gievert Johansen Harder, Næstved.

note 15 skulle prædikestolen 1867 rettes og befæstiges. Allerede 1819 var prædikestolen dog løs og
brøstfældig, og fire år efter ønskedes den fastgjort til
muren med et anker.
71 Jfr. note 15 og Rasmussen: Billedsnidere. Sæderne
blev i 1930’rne gjort bredere, jfr. note 17.
72 1881 var der 64 stader, jfr. Udskrift af Samsø
Branddirektorats
Vurderingsprotokol
1881,
Brat
tingsborg godsarkiv, pk. 471, 1756-1916.
73 Thura s. 41.
74 Over såvel bagsidens maleri som foldeværkets staf
fering lå flere lag egetræsmaling.
73 Jfr. note 13. Behovet for den ekstra stol kan være
opstået, efter at Besser, måske 1689, var blevet ho
vedkirke. I kirker, som havde flere præster, var det
således almindeligt, at der var en skriftestol til hver af
disse, jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kir
kens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller,
1983, s. 109-26.
76 Stolen blev købt af Martha Sigurd på auktion no
vember 1940 og det følgende år overdraget kirken.
En tradition om, at stolen stammer fra Brattings
borg, synes ikke at kunne verificeres.
77 Dette år var der opsat en ny degne- og en ny præstestol, jfr. note 15.
78 Udlånet af skabet gælder foreløbig for tyve år. Ska
bets oprindelse er uvis; om dets ældre farver vidner
en prøveafdækning på dets side.
79 Jfr.
Møller og korrespondance i Brattingsborg
godsarkiv, pk. 473, 1893-1931.
80 Formentlig opsat efter at synet 1886 ønskede dør
åbningen mellem våbenhus og skib udvidet i samme
bredde og stil, dvs. fladbuet, som indgangsdøren
(note 15).
81 Inskription på sølvplade i facaden: »Dette Orgel er
skjænket til Besser Kirke i taknemlig Erindring om at
min elskede uforglemmelige Ægtefælle, Marinemaler
Professor C. Frederik Sørensen, Ridder af Danne
brog og Vasaordnen, her har modtaget Daaben og
bekræftet dens Pagt samt med det inderlige Ønske at
dets Toner i Glæde og Sorg maa opløfte Menighedens

Hjerter til dens Gud og Frelser. Indviet den 8 Juni
1884. Bine Sørensen født Ahlberg«.
82 Yderligere oplysninger findes i Den Danske Orgel
registrant.
83 1868 nævnes, at gelænderet for pulpituret skal sæn
kes 1 alen (ca. 50 cm), eftersom det berøver kirken en
del lys fra vinduet i tårnbygningen, jfr. note 15.
84 Jfr. note 13. Pulpituret formodes ikke at blive sær
lig bekosteligt nu i fredstiden, da skibsfarten går of
tere og lykkeligere for sig.
85 Jfr. note 17. Den nye salmebog blev udgivet 1897.
86 Ifølge Magnus-Petersen var billedet tilsyneladende
»fra forrige Aarhundrede og uden stort Kunstværd«.
Det er hverken nævnt før eller siden.
87 Våbenerne gælder sandsynligvis ægteparret Niels
Skram, *27. febr. 1555, lensmand på Dronningborg
1585-97, og Kirsten Styggesdatter Rosenkrantz til
Lynderupgård i Viborg amt; de blev gift 1582. Jfr. A.
Thiset: Stamtavler over danske adelsslægter, IX,
1914, s. 174.
88 Muligvis er lysekronen først kommet til Besser
kirke 1774; i al fald er den hverken nævnt af Thura
eller KglBibl. König, omend begge disse omtaler ly
sekrone nr. 2 fra 1695.
89 Henningsen: Kirkeskibe, s. 26.
90 Ifølge indb. 1967 bestod den oprindelige staffering
af sort under vandlinien og over denne striber af gul
brunt, grønt, rødt og sort. Herover var lagt en staf
fering bestående af sort med gule bælter på skroget,
rødt på kanonportene og grønt på bunden helt op til
nederste kanonrække. Et par fyrretræsstykker, som
fra boven griber ud på sprydet, har ikke ældre farve-

Fig.47. Malet inderside af det i degnestolen indbyg
gede, sengotiske panel, sml. fig. 32 (s. 2737). NE fot.
1988. - Painted inner face of the late Gothic panel fitted
into the parish clerk’s pew, cf. fig. 32.
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lag end dette mellemste; et forhold, der kunne tyde
på, at også disse er sekundære.
91 Jfr. kontrakt af 30.jan. 1782, mellem grevinde
Danneskiold-Samsøe og klokkestøber Carl Troschell
om klokke på 1½ skippd.; den skulle forsynes med
Danneskiolds våben og indskriften, at »denne klokke
er i Chr. Conrad Danneskiold-Samsøs mindreårig
hed anskaffet af hans mor«. (Brattingsborg godsarkiv, pk. 471, 1756-1916.)
92 Ifølge korrespondance i Besser præstegård om
hængt 1947.
93
Brattingsborg godsarkiv, pk. 471, 1756-1916.
Smst. findes et Pro Memoria af 30. marts 1761, hvori
det afvises, at klokken skulle befinde sig i kaptajn
Holtzmans dødsbo. Denne, der syslede med at re
parere klokker, har snarest smeltet den og brugt me
tallet andetsteds!
94 Ved kirkesynet 1780 konstateres således, at kirken
stadig savner en klokke, og at opgangen til stedet,
hvor den har hængt - og burde hænge - er aldeles
brøstfældig. Note 13.
95 Klokkestolen er mærket Aug. Nielsen Thubalka,
Roslev, 1948.
96 Elias Eliasen Eisenberg døde 1635; hans efterfølger
Hans Jensen Svane, som blev gift med hans enke
†1671, døde 1676.
97 Ifølge gengivelsen af indskriften i Thurah s. 40,
lyder den sidste linie »under den brune Steen«.
98 Ifølge Thurah s. 40, lød indskriften i postamentfrisen: »Joh. Svaningus Ripensis F. F. Qvi vivere cæpit 28. May Ao. 1600 & mori desiit Ao. 1676«. I
gesimsfrisen: »Hvo som troer paa Sønnen, han haver
det evige Liv«, og i gavlfeltet: »Memoriæ Eruditissimi Prædecessoris, ac dilectissimæ Uxoris suæ in
Templo Bessensi hoc erexit Monumentum cum seqventi Inscriptione: Vici«. Hovedparten kunne endnu
læses af Chr. Axel Jensen 1919.
99 Thurah s. 40 og note 11. Epitafierne kan muligvis
allerede være blevet fjernet før 1874, eftersom de ikke
nævnes af Magnus-Petersen.
100 Thurah gengiver s. 41 indskriften med udeladelse
af Erich Slettings mellemnavn og længden af hans
embedstid i Nordby.
101 Den sidste, sandsynligvis sekundære del af ind
skriften står med mindre, noget afvigende bogstaver.
102 Thurah s. 40.
103 Figuren er muligvis ændret i forbindelse med til
føjelsen af den sekundære gravskrift; en del af kappen
er således meget ujævnt afhugget.
104 Jfr. for formodningen heraf f.eks. beslægtet sten i
Torrild kirke (DK. Århus s. 2642, nr. 3).
105 Det på flere af stenene i Besser indhugne »MRS
1840« skyldes muligvis den samme som det på grav
sten nr. 6 i Onsbjerg indhugne »MRS 1823«.
106 Mindelunden er sandsynligvis indrettet umiddel
bart efter nedrivningen af kirkeladen 1949.
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Fig.48. Detalje af *epitafium nr. 2, sml. fig. 38 (s.
2743). Poul Grinder-Hansen fot. 1989. - Detail of
*wall monument no. 2, cf. fig. 38.
107

Jfr. f.eks. gravsten nr. 3 i Blegind (DK. Århus s.
3066 med note 77).
108 Jfr. gravsten nr. 1 i Lunde, (DK. Ribe s. 1128). En
tilsvarende opbygget sten findes i Borum kirke (nr. 3,
DK. Århus s. 2003); her flankeres feltet af Moses og
Kristus.
109 Jfr. Christie: Ikonografi s. 209, fig. 411.
110 Som følge af bruddet i stenen kan denne indskrift
ikke kontrolleres. Et eventuelt bibelsted kan dog ikke
være direkte afskrevet, eftersom begravelsesritualets
sidste del ikke findes i Bibelen. Ordlyden er tilsynela
dende udformet i den tidlige middelalder, jfr. Chri
stian B. Schjørring: Af jord er du kommet, 1959, B.
Balslev: Begravelsesritualets historie, særtryk af Teo
logisk Tidsskrift 3. rk. II, 1910-11, s. 196, samt A.
Jantzen: Præstens Gerning ved begravelse, i Teolo
gisk Tidsskrift, Ny række, I, 1899-1900, s. 177f.
111 Niels Hansen er sandsynligvis en søn af Hans Ras
mussen og hans og hans kones data muligvis tilføjet
sekundært.
112 Muligvis Morten Sørensens søster.
113 Jfr. gravsten nr. 7 i Tranebjerg. I sin udførelse er
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stenen beslægtet med de billedhuggeren Jens Jensen
d.y. tilskrevne sten i Hatting (Vejle amt) samt Falling
og Gylling, jfr. Otto Norn: En østjysk Billedskærer
slægt fra det attende Aarhundrede, i NMArb. 1939, s.
43-54, samt DK. Århus s. 2738 og 2835. Hovedtræk
kene i udformningen kan genfindes på f.eks. gravsten
nr. 81 i Århus Domkirke (DK. Århus s. 815).
114 Forholdet mellem sløjferne og deres omgivelser
antyder, at stenen aldrig er blevet færdighugget.

115 Indskrifterne er i dag næsten fuldstændig for
svundne, men kunne, i al fald for de to nedres ved
kommende, læses 1919. Jfr. gravsten nr. 3 i Ørting
kirke, DK. Århus s. 2707.
116 Jfr. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985, s.
143.
117 Christen Overgaards hustru, jfr. Bent Rasmussen:
Træk fra Samsø under Engelskkrigen, i ÅrbHolbæk
1961, s. 110-19.

